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Regeringens proposition 

1978/79: 165 

om den svenska kapitalmarknaden; 

beslutad den 8 mars 1979. 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av rcgeringsprotokoll. 

På regeringens vägnar 

OLA ULLSTEN 

INGEMAR MUNDEBO 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen dras riktlinjerna upp för hur den svenska kapitalmarkna

den bör fungera. En principiell utgångspunkt är att krediterna bör fördelas 

så att de mest räntabla och anglägna investeringsprojekten gynnas. Detta 

har en positiv effekt pa den svenska ekonomins tillväxt och därmed på 

möjligheterna att upprätthålla och förbättra levnadsstandarden. För att 

skattesystemets effekter på olika investeringsprojekts räntabilitet skall 

kunna balanseras är det dock inte möjligt att nu övergå till en kapitalmark

nad helt utan regleringar. 

Under de närmaste åren är det särskilt angeläget att industrins investe

ringar inte hämmas av brist på långfristiga krediter eller riskvilligt kapital. I 

propositionen understryks att industrins räntabilitet och soliditet måste 

förbättras. Nyemissionsvolymerna måste öka. För att detta skall kunna 

ske måste bl. a. hushållen stimuleras att placera mera riskvilligt kapital i 

företagen. En höjning av den ersättning som det riskvilliga kapitalet ger 

utöver vad en riskfri placering ger är mot den bakgrunden nödvändig. 

I propositionen fastslås vidare att bostadssektorn liksom hittills måste 

inta en prioriterad ställning på kreditmarknaden. För att renodla priorite

ringssystmet förordas att bostadsinstituten emitterar två obligationsserier. 

Den ena skall avse det prioriterade byggandet, dvs. allt byggande med stöd 

av statliga lån och all övrig nyproduktion av bostäder. Den andra serien 

skall avse det oprioriterade byggandet, såsom uppförande av affärs- och 

kontorsfastigheter samt reparation och ombyggnad utan stöd av statliga 

lån. 

I propositionen behandlas också de allmänna riktlinjerna för statsskulds

politiken. Denna måste inriktas på att begränsa effekten av statsbudget-
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underskotten pä penningtillgängen i ekonomin. När det gäller kommuner

nas finansiering görs den bedömningen i propositionen. att kommunerna 

inte kan påriikna nägon nämnvärd ökning av sitt utrymme på kreditmark
naden. 

Fiir de olika kreditinstitut som uppträder på kapitalmarknaden föreslås 

vissa ändringar, främst i de placeringsregler som gäller för dem. 

I fråga om AP-fondens verksamhet behandlas bl. a. de s. k. återllmen. 

Den möjlighet företagen nu har att återlåna hälften av vad de närmast 

föregående år har betalat i ATP-avgifter behålls. En ny möjlighet öppnas, 

närmast avsedd för mindre företag, att intill ett belopp av 500 000 kr. 

äterläna avgifter för de fem föregående aren. Räntan på de lån genom vilka 

bankerna hos AP-fonden fär refinansiera lämnade återlån, knyts till stats

obligationsräntan i st~illet for som nu till bankernas inlåningsränta. 
För fjärde AP-fonden föreslås en 10-procentsgräns för innehavet av 

aktier i ett och samma bolag. Fonden behöver dock inte avyttra några 

aktier i de fall där innehavet redan nu överstiger JO-procentsgränsen. 

Fjärde fondstyrelsen som svarar för fondens placeringar i aktier och i 

skuldebrev, som kan omvandlas till aktier, har f. n. - till skillnad från de 

andra fondstyrelserna - ingen skyldighet att delta i pensionsutbetalning

arna. Fjärde fondstyrelsen föreslås få en sådan skyldighet såvitt gäller 4/5 

av avkastningen av de medel styrelsen förvaltar. Samtidigt införs skattefri

het för fjärde fondstyrelsen i samma utsträckning som gäller för de övriga 

styrelserna. 

I propositionen framhålls att det är motiverat att inrätta en femte AP

fond. Avsikten är att frågan skall utredas inom regeringskansliet så att 
regeringen skall kunna återkomma med ett konkret förslag till riksdagen. 

Inrättande av en femte fond hindrar inte att eventuella kapitaltillskott till 
fjärde delfonden senare kan övervägas. 

Försäkringsbolagens möjligheter att välja placeringar ökas genom att 
den s. k. fria sektorn inom försäkringsfonden utvidgas från 10 till 20 % av 

fonden. Inom den bundna sektorn ersätts taxeringsvärdet för fast egendom 
med ett uppskattningsvärde. Nägon ändring av reglerna om försäkringsbo

lagens rätt att placera i aktier föreslås däremot inte. I stort sett motsvaran

de ändringar görs i placeringsreglerna för understödsföreningarna. Vidare 

höjs det högsta medgivna kapitalförsäkringsbeloppet för dem. 

För bankernas del införs en möjlighet att ge ut s. k. bankcertifikat - dvs. 

kortfristiga obligationer med en löptid på högst ett år - och andra obliga

tioner. I samband därmed slopas emissionsstämpeln på alla obligationer 

och liknande skuldebrev liksom fondstämpeln i sin helhet. Nu gällande 

förbud för bankerna att förvärva förlagsbevis avskaffas praktiskt taget 

helt. 

Verksamheten i de halvstatliga kreditaktiebolagen AB Industrikredit och 

AB Förctagskredit slås samman och skall i fortsättningen bedrivas endast 

av AB Industrikredit. Aktiekapitalet i AB Industrikredit ökas till 80 milj. kr. 
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De båda bolagens sammanlagda aktiekapital är f. n. 44 milj. kr. Garantika

pitalet på sammanlagt 204 milj. kr. höjs till 400 milj. kr. Även verksamhe

ten i Lantbruksnäringarnas primärkredit AB och Lanibruks~liringarnas 
sekundärkredit AB slås samman. 

De föreslagna lagändringarna avses i huvudsak träda i kraft den I juli 

1979. 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1955: 183) om bankrörelse 

Hi.irigenom fiire~krivs att .'i4- .'ih samt 66 och 74 ** lagen ( 19.'i.'i: l!O) om 
bankriirelse skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11l!e /_l"dd.11· 

Bankaktieholag far ej for egen 
räkning driva handel med eller. 
med de undantag som angivas i .'i.'i 
och 56 *~. förviirva annat iin guld. 
mynt, växlar. checkar. anvisningar. 
ohligationer och anura för den all
miinna rörelsen avsedda förskriv
ningar utom s"id1111t1 .10111 111c1(/("ira 
riiu till het11/11i11g Fint e.fier 11aiir
dare11s ii1·rig11 .fi1nlri11gsiigore (ji"ir
/11gshe1·isl. 

Bankaktie bolag för förviirva 

Fiircs/11ge11 /.1·i/l'i.1c 

llankaktiebolag för ej för egen 
riikning driva handel med eller. 
med de und~111tag som angivas i 5.'i 
och .'i6 **· fiirviirva annat iin guld. 
mynt. viixlar. checkar. anvisningar. 
ohligationer . .f{"ir/agsheris och and
ra for den allmiinna rörelsen av
sedda förskrivningar. 

I. fast egendom. tomträtt och hostadsriitt för att hereda banken lokaler 
för dess inrymmande eller tillgodose därmed sammanhängande hehov, 

2. aktie i bolag, vilket uteslutan- 2. aktie i holag, vilket uteslutan-
de har till syfte att förvalta fast de har till syfte att förvalta fast 
egendom eller tomträtt som förviir- egendom eller tomtrföt som förviir-
vats för det under I angivna ända- vats för det under I angivna iinda-
malet. och .fi"ir/agsbe1·is, S0/11 ll(fi"ir- m~1let, 

dats m· såd1111t ho/ag. 

3. inventarier. vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som bank
bolaget äger. eller till lokaler. som bolaget i övrigt innehar. 

4. bostadsrätt för att bereda bostad åt någon som iir anställd i banken, 
5. efter tillstånd av regeringen. aktie i annat bankaktieholag. i utliindskt 

hankföretag och i svenskt aktiebolag eller utHindskt företag, vars ändamål 
kan anses gagneligt för bank väsendet eller det allmänna. samt garantifond
bevis eller förlagsbevis utfärdat av bolag eller företag som nu niimnts. 

Bankbolag som medverkar vid Bankholag som medverkar vid 
emission av aktier eller fijr/11gshe-
1·is på den allmänna marknaden fär 
förviirva aktie eller .fi"ir/agshe1·i.1· 
som ingår i emissionen. Sådan aktie 
eller sådant för/agsheris skall bola
get dock avyttra så snart det lämpli-

'Senaste lydelse 1968: 601. 

2 Lydelse enligt prop. 1978/79: 9. 

emission av aktier på den allmänna 
marknaden fär förvärva aktie som 
ingär i emissionen. Sådan aktie 
skall bolaget dock avyttra så snart 
det lämpligen kan ske och senast ett 
år efter förvärvet. Om synnerliga 
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N111·llrt111llc frclclse 

gen kan ske och senast ett ar efter 
förvLirvet. Om synnerliga sbl före
ligga, kan 1illsynsmyndigheten för
liinga denna frist. 

Rankbolag som har tillsttrnJ all 
driva fondkommissionsri.irelse för. 
för att underlätta rörelsen, i sam
band med denna dessutom förvärva 
aktie. cmissionsbevis . .fi'irlllgshel'is 
sam! andel i aktiefond och i ekono
misk förening. Bolag fär dock ej in
neha siidana värdepapper till högre 
anskaffningsvärdc iin som anges i 
16 ~ första stycket fondkommis
sionslagen ( 1978: 000). 

Fiircslagen lyd<'lse 

skäl föreligga. k;in 1illsynsmyndig
hcten förlänga denna frist. 

Bankholag som har 1ills1ånd att 
driva fondkommissionsrörelse för, 
för att underlätta rörelsen. i sam
band med denna dessutom förvärva 
aktie. emissionsbcvis samt andel i 
aktiefond och i ekonomisk för
ening. Bolag får dock ej inneha st.
dana värdepapper till högre an
skaffningsviirde än som anges i 16 * 
första stycket fondkommissionsla
gen ( 1978: 000). 

Om synnerliga skäl föreligga, kan tillsynsmyndigheten medgiva att hank
bolag får inneha viirdepapper som avses i tredje stycket i större omfattning 
iin som anges tfär. 

För att skydda fordran får bank
aktiebolag dels på offentlig auktion 
eller fondbörs eller vid exekutiv 
försLiljning köpa egendom som är 
utmiitt eller pantsatt för fordringen 
dels. om det är uppenbart att bank
bolaget annars skulle lida avsevärd 
förlust, sasom hetalning för fordran 
övertaga för fordringen pantsatt el
ler annan egendom. Vad nu sagts 
gäller ej egen aktie. Utgöres köpt 
eller övertagen egendom av fastig
het, gruva, fabrik eller annan lik
nande anläggning eller fartyg, får 
bankbolag i utbyte mot sådan egen
dom med tillhörande lös egendom 
förvärva aktie i bolag, som bildats 
för förvaltning av egendomen eller 
för fortsättande av en med denna 
driven verksamhet, cllerfiirlagsbe-
1·is, som 11(/'iirdat.1· a1· sildwu ho/ag. 
Bank bolag får därjämte förvärva ak
tie i holag, i vilket hankbolagct en
ligt detta stycke förut förvärvat ak
tie, om uppenbar fara är att bank
bolaget annars skulle lida förlust. 

Har bankbolag enligt första 
stycket förvärvat aktie i bolag eller 

3 Senaste lydelse 197~: 656. 

För att skydda fordran får bank
aktiebolag dt'ls på offentlig auktion 
eller fondbörs eller vid exekutiv 
försäljning köpa egendom som är 
utmätt eller pantsatt för fordringen 
dels, om det är uppenhart att hank
bolaget annars skulle lida avsevärd 
förlust, såsom betalning för fordran 
övertaga för fordringen pantsatt el
ler annan egendoni. Vad nu sagts 
gäller ej egen aktie. Utgöres köpt 
eller övertagen egendom av fastig
het. gruva, fabrik eller annan lik
nande anläggning eller fartyg, för 
bankbolag i utbyte mot sådan egen
dom med tillhörande lös egendom 
förviirva aktie i bolag, som bildats 
för förvaltning av egendomen eller 
för fortsättande av en med denna 
driven verksamhet. Bankbolag får 
därjämte förvärva aktie i bolag, i 
vilket bankbolaget enligt detta styc
ke förut förvärvat aktie, om uppen
bar fara är att bankbolaget annars 
skulle lida förlust. 

Har bankbolag enligt första 
stycket förvärvat aktie i bolag fär 
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Nm·arw1tft> lydelse 

m· aktieholag 11(/lirdar j(jrlagshe-
1·is, f"ttr bankholaget, om aktiebola
get överlåter sina tillgångar på an
nat aktiebolag, byta ut aktien eller 
j{'irlagshr1·i.1·l'l mot aktie i del andr<i 
aktiebolaget el/er fi'ir/agshe1·is som 
utfi'irdats m· derra ho/ag. 

6 

Fiireslagen lydelse 

bankbolaget, om aktiebolaget över
läter sina tillgångar på annat aktie
bolag, byta ut aktien mot aktie i det 
andra aktiebolaget. 

Egendom, som bankbolag förvärvat enligt första eller andra stycket. 
skall avyttras sä snart det lämpligen kan ske och senast när del kan äga 
rum utan förlust för bolaget. 

Förvfav enligt denna paragraf skall ofördröjligen anmälas hos tillsyns
myndigheten. 

Bankaktiebolag 111tl ej utfärda 
tryckta eller graverade. till inneha
varen eller till viss man eller order 
ställda förbindelser eller ikläda sig 
ansvarighet för sådana förbin
delser. 

Vad sålunda stadgats skall dock 
ej giilla lll' hankholaget lit.Hällda 
räntebärande förlagsbevis lydande 
å minst etthundra kronor. 

Bankaktiebolagfllr ej i andra fiill 
iin som angil'as i andra och tred}l' 
styckena utfärda tryckta eller gra
verade, till innehavaren eller till 
viss man eller order ställda förbin
delser eller ikläda sig ansvarighet 
för sådana förbindelser. 

Bankho/ag fär u(fiirda räntebä
rande förlagsbevis som lyder pä 
minst etthundra kronor. 

Bankhohig }lir u(f"iirda och ställa 
garanti för räntehärande obliga
tioner som lyder på minst errhund
ra kronor. Löptiden för obliga
tioner som hankholag ger ut i Sveri
ge får mra längst sju år. Obliga
tioner med längre löptid iin err år 
ftlr utfärdas intill ett belopp som 
motsl'(1rar hiigst tre procent m• 
hankholagets inlåning från allmiin
heten. 

74 §4 

Styrelsen skall inom sig utse verkställande direktör att under styrelsens 
inseende leda verksamheten. däri inbegripet att i den utsträckning styrel
sen bestämmer avgöra ärenden av beskaffenhet att eljest ankomma på 
styrelsens egen prövning. Där förhållandena så påkalla. må bland styrelse
ledamöterna eller styrelsesuppleanterna flera verkställande direktörer 
utses. Styrelsen skall även förordna styrelseledamot eller styrelsesup
pleant att vara ställföreträdare för verkställande direktör. 

Styrelsen må jämväl uppdraga åt annan än verkställande direktör att 
ensam eller i förening med annan avgöra ärenden av beskaffenhet att eljest 
ankomma på styrelsens egen prövning. 

Angående den befogenhet i olika avseenden. som skall tillkomma verk
ställande direktör eller person som avses i andra stycket, åligger det 
styrelsen att meddela föreskrifter i en för ett är i sänder fastställd instruk-

• Lydelse enligt prop. 1978/79: 9. 
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Nul'lirande lydelse Fiireslagen lydelse 

tion. Avser uppdraget beviljande av kredit. skola grunderna för kreditgiv
ningen fastställas. Hava flera verkställande direktörer utseits. skall in
struktionen angiva huru ledningen av bankens verksamhet skall mellan 
dem fördelas. Styrelsen skall, sä snart kan ske, till tillsynsmyndigheten 
insända avskrift av instruktionen ävensom, där ändringar vidtagas i den
samma, meddela myndigheten därom. 

Uppdrag som sägs i denna paragraf mi\. när som helst aterkallas eller 
inskränkas. Utan hinder av uppdrag äger styrelsen själv avgöra ärende av 
varje slag. 

Styrelsen må icke ät enskild styrelseledamot eller annan uppdraga att 
avgöra ärende, som avser: 

I. inrättande eller indragning av avdelningskontor eller övertagande av 
annan bankrörelse; 

2. förvärv eller avyttring av fastighet. avsedd för bankens inrymmande 
eller för att tillgodose därmed sammanhängande behov; 

3. beviljande av kredit till befattningshavare, som avses i 61 § första 
stycket, eller annan befattningshavare, som ensam eller i förening med 
annan får avgöra pä styrelsen ankommande ärenden, till den som är gift 
med sådan befattningshavare, till person som avses i 61 § andra stycket 
eller till bolag, förening eller annan sammanslutning, vari sådan person iir 
styrelseledamot eller såsom delägare eller medlem äger ett väsentligt eko
nomiskt intresse; styrelsen dock obetaget att för person eller sammanslut
ning, som nu nämnts, fastställa vissa gränser, inom vilka utan styrelsens 
beslut i varje särskilt fall kredit må beviljas vederbörande i och för en av 
honom idkad rörelse; 

4. förvärv av aktie, emissionsbe
vis, förlagsbevis samt andel i aktie
fond och i ekonomisk förening i 
andra fall än då fråga är om sådant 
värdepapper, som är för bankbola
gets fordran utmätt eller pantsatt, 
eller förvärvet sker med stöd av 
55 § andra eller tredje stycket och 
styrelsebeslut angående förvärvet 
ej kan utan olägenhet avvaktas; 

5. fastställande av allmänna rän
tesatser för in- och utlåning; dock 
att beslut, där så påkallas av allmiin 
ränteförändring, må utan styrelsens 
hörande meddelas för tiden intill 

4. förvärv av aktie, emissionsbe
vis, förlagsbevis som a1·ses i 55 * 
fiirsta stycket 5 samt andel i aktie
fond och i ekonomisk förening i 
andra fall än då fråga är om sådant 
värdepapper, som är för bankbola
gets fordran utmätt eller pantsatt. 
eller förvärvet sker med stöd av 
55 § andra eller tredje stycket och 
styrelsebeslut angående förvärvet 
ej kan utan olägenhet avvaktas; 

5. fastställande av allmänna rän
tesatser för in- och utlåning: dock 
att beslut, där så påkallas av allmän 
ränteförändring, må utan styrelsens 
hörande meddelas för tiden intill 

nästkommande 
träde. 

styrelsesamman- nästkommande styrelsesamman-

I denna paragraf meddelade be
stämmelser angående kredit skola 
gälla även i fråga om garantiförplik
telse, som bankholag ikläder sig. 

träde; 
6. utgil'tmde m· oh/igationer 

med liingre liiptid iin ett år. 
I denna paragraf meddelade be

stämmelser angående kredit och 
obligationer skola gälla även i fråga 
om garantiförpliktelse, som bank
bolag ikhider sig. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 
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2 Fi:irslag till 

Lag om ändring i lagen (1955: 416) om sparbanker 

~hirigenom föreskrivs att 23, 24, 35 och 39 **lagen (1955:416) om 
sparhankt:r skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11r11111/c lydelse 

Sparbank fftr ej fiir egen räkning 
driva handel med eller, med de un
dantag som angivas i 24 och 25 ~~. 
förv;irva annat lin guld, mynt, väx
lar, checkar, anvisningar. obliga
tioner och andra för den allmiinna 
rörelsen avsedda förskrivningar 
1110111 si/dana som mei~fiira riill till 
betalning _fi"irst dier 11tjl"irdarc11s 
iilTiga .fordri11gsiig11re Ui"irlagshe-
1·is ). 

Fiiresl11ge11 lydelse 

Sparbank fär ej för egen räkning 
driva handel med eller. med de un

dantag som angivas i 24 och 25 **· 
förvärva annat än guld, mynt, väx
lar, checkar, anvisningar, obliga
tioner. fiirlagshe1·i.1· och andra för 
den allmänna rörelsen avsedda för-
skrivningar. 

Om rlitt för sparbank att driva fondkommissionsrörelse finns bestäm
melser i fondkomrnissionslagen ( 1978: 000). 

Sparbank får förvärva 
I. fast egendom. tomträtt och hostadsrätt för att bereda sparbank.en 

lokaler för dess inrymmande eller tillgodose därmed sammanhängande 
behov. 

2. aktie i holag. vilket uteslutan
de har till syfte att förvalta fast 
egendom eller torntrlitt som förvär
vats för det under I angivna ~imla
målet. och fiirlagshe1·is, som 11(/"iir
dat.1· 111· sildallt bolag. 

2. aktie i bolag, vilket uteslutan
de har till syfte att förvalta fast 
egendom eller tomträtt som förvär
vats för det under I angivna ända
målet, 

3. inventarier. vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som spar
banken ;iger. eller till lokaler. som sparbanken i övrigt innehar, 

4. bostadsriitt för att bereda bostad åt någon som är anställd i sparban
ken. 

Ärende om förvärv enligt första stycket av fast egendom. tomträtt eller 
aktie avgöres av huvudmännen, om ej annat följer av sparbankens regle
mente. Detsamma gäller ärende om förbättring av byggnad i vilken spar
bankens lokaler liro eller avses bliva inrymda. 

Sparbank för till belopp, som vid varje tidpukt sammanlagt svarar mot 
högst tio procent av sparbankens egna fonder .. förvärva andel i sådan 
ekonomisk förening eller aktie i sådant bolag, som med regeringens god
kännande verkar som en sammanslutning av svenska sparbanker för tillgo
doseende av gemensamma intressen eller garantifondbevis eller förlagsbe-

1 Lydelse enligt prop. 1978/79: 9. 
Lydelse enligt prop. 1978/79: 9. 
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N111·11rande lydelse Fiireslagen lydelse 

vis. som utfärdats av föreningen eller bolaget, eller i övrigt till skjuta medel 
till föreningen eller bolaget. 

Utöver vad som följer av tredje stycket fär sparbank efter tillstånd av 
tillsynsmyndigheten tillskjuta medel till förening eller aktiebolag som avses 
i niimmla "tycke. om antingen det tillskjutna kapitalet icke kan grunda 
uppläningsriitt eller täcka krav på eget kapital hos föreningen. bolaget eller 
annorstädes eller fråga är om kreditaktiebolag som har till huvudsakligt 
ändamål att lämna län mot siikerhet i form av panträtt pi\ grundval av 
inteckning i bostads-. kontors- eller affårsfastighet. Efter tillstånd av rege
ringen får sparbank förvärva aktie även i annat svenskt aktiebolag, vars 
ändamål kan anses gagneligt för bankväsendet eller det allmänna. samt 
garantifondbevis eller förlagsbevis utfärdat av sådant bolag. 

Sparbank som medverkar vid Sparbank får endast efter ti//-
emission av aktier eller förlagshevis stilnd a1· tillsynsmyndigheten med-
på den allmänna marknaden.får ej~ 1·erka vid emission av aktier eller 
ter till.mlnc/ m· tills_1·n.1·myndigheten förlagsbevis på den allmänna mark-
förvärva aktie eller .fi'irlagshe1·i.1· naden. Sparbanken.får förviirva ak-
som ingår i emissionen. Si/dan ak- lie som ingår i emissionen men skall 
tie eller sådant .fi'irla!!she1·i.1· skall avyttra den så snart det lämpligen 
sparhanken avyttra så snart det kan ske och senast ett år efter för-
Wmpligen kan ske och senast ett år värvet. Om synnerliga skäl förelig-
efter förvärvet. Om synnerliga skäl ga, kan tillsynsmyndigheten för-
föreligga. kan tillsynsmyndigheten länga denna frist. 
förHinga denna frist. 

Sparbank som har tillstånd att Sparbank som har tillstfind att 
driva fondkommissionsrörelsc får, driva fondkommissionsrörelse får. 
för att underlätta rörelsen. i sam
band med denna dessutom förvärva 
aktie, emissionsbevis, .fiir/agsbel'i.1· 
samt andel i aktiefond och i ekono
misk förening. Sparbank får dock ej 
inneha sådana viirdepappcr till hög
re anskuffningsvärdc än som anges 
i 16 * första stycket fondkommis
sionslagen ( 1978: 000). 

för att underlätta rörelsen, i sam
band med denna dessutom förvärva 
aktie. emissionsbevis samt andel i 
aktiefond och i ekonomisk för
ening. Sparbank får dock ej inneha 
sådana värdepapper till högre an
skaffningsvänle än som anges i 16 § 
första stycket fondkommissionsla
gcn (1978: 000). 

Om synnerliga sklil föreligga. kan tillsynsmyndigheten medgiva att spar
bank fär inneha värdepapper som avses i sjätte stycket i större omfattning 
iin som anges dlir. 

Sparbank fär ej utfärda tryckta 
eller graverade, till innehavaren el
ler till viss man eller order ställda 
förbindelser eller ikläda sig ansva
righet för sådana förbindelser. Vad 
nu sagts gäller dock ej riintehii
rwrde .fiir/agshevis, svm lyder på 
minst etthundrn kronor. 

" Senaste lydelse 1968: 602. 

Sparbank får ej i andra fall än 
som anges i andra och tredje styc
kena utfärda tryckta eller gravera
de, till innehavaren eller till viss 
man eller order ställda förbindelser 
eller ikläda sig ansvarighet för så
dana förbindelser. 
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Sparha11k .får utfiirda riintehii
ra11de fi"irlagshe1·is su111 lyder pil 
minst etthundra kronor. 

Sparhank får utfärda och stiilla 
garanti j('ir riintebiirande obliga
tioner som lyder på minst etthund
ra kronor. Liiptiden ./{'ir ohliga
tioner som sparbank ger ut i S1·eri
ge får i·ara längst sju år. Ohliga
tioner med liingre löptid än ett år 
får utfärdas intill ett belopp som 
motsl'(Jrar hiigst tre proce11t a1· 

sparbankens inlåning frå11 allmii11-
heten. 

Sparmärken för användning vid inlåning inom skolsparrörelsen får spar
bank utfärda endast om åtgärder vidtagits för kontroll över utclöpande 
märken. 

39 *4 

Styrelsen får, om reglementet medgiver det, uppdraga åt styrelseleda
mot eller annan att ensam eller i förening med annan avgöra ärenden av 
beskaffenhet att annars ankomma på styrelsens egen prövning. 

Om den befogenhet, som skall tillkomma person som avses i första 
stycket, åligger det styrelsen att meddela föreskrifter i en för ett år i sänder 
fastställd instruktion. Avser uppdraget beviljande av kredit, skola grunder
na för kreditgivningen fastställas. Styrelsen skall. så snart det kan ske. till 
tillsynsmyndigheten insända avskrift av instruktionen och underrätta myn
digheten om de ändringar som vidtagas i instruktionen. 

Uppdrag enligt första stycket kan när som helst återkallas eller inskrän
kas. Utan hinder av uppdrag får styrelsen själv avgöra ärende av varje 
slag. 

Styrelsen får ej uppdraga åt enskild styrelseledamot eller annan att 
avgöra ärende, som avser 

I. inrättande eller indragning av filial eller övertagande av annan bank
rörelse. 

2. förvärv eller avyttring av fastighet, som är avsedd för sparbankens 
inrymmande eller för att tillgodose därmed sammanhängande behov, 

3. beviljande av kredit till befattningshavare, som avses i 30 * första 
stycket, eller annan befattningshavare, som ensam eller i förening med 
annan fär avgöra på styrelsen ankommande ärenden, till den som är gift 
med sådan befattningshavare, till person som avses i 30 § andra stycket 
eller till bolag, förening eller annan sammanslutning, vari sådan person är 
styrelseledamot eller som delägare eller medlem har ett väsentligt ekono
miskt intresse; för kredit, som nu sägs, får dock styrelsen fastställa vissa 
gränser, inom vilka utan styrelsens beslut i varje särskilt fall kredit får 
beviljas i och för en av låntagaren idkad rörelse. 

4. förvärv av aktie, emissionsbe
vis, förlagsbevis samt andel i aktie
fond och i ekonomisk förening 

4 Lydelse enligt prop. 1978/79: 9. 

4. förvärv av aktie, emissionsbe
vis, förlagsbevis som m·se.1· i 24 § 

tredje eller fjärde stycket samt an-
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Nurarandc lydelse 

andra fall iin då fråga är om sådant 
värdepapper. som är utmiitt eller 
pantsatt för sparbankens fordran. 
eller förviirvet sker med stöd av 24 
~ sjlitte stycket och styrelsebeslut 
angtiende förvärvet ej kan utan olä
genhet avvaktas. 

11 
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del i aktiefond och i ekonomisk för
ening i andra fall än di\. fråga är om 
sådant värdepapper. som är ut mlitt 
eller pantsatt för sparbankens ford
ran, eller förvärvet sker med stöd 
av 24 * sjätte stycket Ol'.h styrelse
beslut angående förvärvet ej kan 
utan oliigenhet avvaktas. 

5. faststiillande av allmänna riintesatser för in- och utlfrning: dock att 
heslut, om det är pi\.k<tllat av allmiin ränteförändring. för utan styrelsens 
hörande meddelas för tiden till nästa styrelsesammanträde. 

6. meddelande av bestämmelser 6. meddelande av bestämmelser 
om kassa verksamheten vid spar
banken eller om rörelsen i dess hel
het vid filial och hur denna rörelse 
skall övervakas frän huvudkonto
rets sida. 

Bestämmelser om kredit skola 
gälla även i fråga om garantiförbin
delse, som sparbank ikläder sig. 

om kassaverksamheten vid spar
banken eller om rörelsen i dess hel
het vid filial och hur denna rörelse 
skall övervakas frän huvudkonto
rets sida, 

7. utgirnnde m· obligationer med 
liingre liiptid iin ett år. 

Bestämmelser om kredit och obli
gationer skola gälla även i fråga om 
garantiförbindelse, som sparbank 
ikliider sig. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1956: 216) om jordbrukskasserörelsen 

Härigenom föreskrivs att 31, 32 och 42 a §§ lagen (1956: 216) om jord
brukskasserörelsen skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arwule lydelse 

Kreditkassa får ej för egen räk
ning driva handel med eller, med de 
undantag som angivas i 32 och 
33 §§, förvärva annat än guld, 
mynt, växlar. checkar, anvisningar. 
obligationer och andra för den all
männa rörelsen avsedda förskriv
ningar utom fiir/agshel'is. 

1 Senaste lydelse 1968: 605. 

Fiirt'sla[?en lydelse 

Kreditkassa får ej för egen räk
ning driva handel med eller, med de 
undantag som angivas i 32 och 
33 §§. förvärva annat än guld. 
mynt, växlar. checkar, anvisningar. 
obligationer, j(frlagshevis och and
ra för den allmänna rörelsen av
sedda förskrivningar. 
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Kreditkassa får förvärva 
I. fast egendom. tomträtt och bostadsrätt för att bereda kassan eller 

ansluten kassa lokaler för dess inrymmandc eller tillgodose därmed sam
hiingande behov. 

2. aktie i bolag. vilket uteslutan
de har till syfte att förvalta fast 
egendom eller tomträtt som förvär
vats för det under I angivna ända
miilet, och .fiirlagshe1·is, som utjiir
ilars lll' stldllnt bolag, 

2. aktie i bolag, vilket uteslutan
de har till syfte att förvalta fast 
egendom eller tomträtt som förvär
vats för det under I angivna ända
målet, 

3. inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet. som kassan 
äger. eller till lokaler. som kassan i övrigt innehar. 

4. bostadsriitt för att bereda bostad tit någon som är anställd i kassan 
eller i ansluten kassa. 

Ärende om förvärv enligt första stycket av fast egendom. tomträtt eller 
aktie avgöres av stämman. om ej annat följer av kreditkassans stadgar. 
Detsamma gäller ärende om förbättring av byggnad i vilken kassans eller 
ansluten kassas lokaler iiro eller avses bliva inrymda. 

Centralkassa får till belopp. som vid varje tidpunkt sammanlagt svarar 
mot högst tio procent av kassans och anslutna jordbrukskassors eget 
kapital. förvärva andel i sådan ekonomisk förening eller aktie i så.dant 
bolag, som tillgodoser för kreditkassor gemensamma intressen, eller ga
rantifondbevis eller förlagsbevis, som utfärdats av föreningen eller bola
get, eller i övrigt till skjuta medel till föreningen eller bolaget. 

Utöver vad som följer av tredje stycket fär centralkassa efter tillstånd av 
tillsynsmyndigheten tillskjuta medel till förening eller aktiebolag som avses 
i nämnda stycke. om antingen det tillskjutna kapitalet icke kan grumla 
upplåningsrätt eller Uicka krav på eget kapital hos föreningen. bolaget eller 
annorstiides eller fråga är om kreditaktiebolag som har till huvudsakligt 
ändamål att lämna län mot säkerhet i form av panträtt pa grundval av 
inteckning i bostads-. kontors- eller affärsfastighet. Efter tillstånd av rege
ringen fl\r centralkassa förv~irva aktie även i annat svenskt aktiebolag. vars 
ändamål kan anses gagneligt för bankväsendet eller det allmänna. samt 
garantifond bevis eller förlagsbevis utfärdat av sådant bolag. 

Centralkassa som me1frerkar vid 
emission av aktier eller förlagsbevis 
pt1 den allmänna marknaden jllr ef
ler tillstilnd m· till.1y11.1111v11clighelen 
förvärva aktie eller f('irlagshe1·is 
som ingår i emissionen. 5icldan ak
lie eller såilalll Ji'ir/agsbe1•is skall 
centra/kassan avyttra så snart det 
lämpligen kan ske och senast ett år 
efter förvärvet. Om synnerliga sklil 
föreligga, kan tillsynsmyndigheten 
förlänga denna frist. 

2 Lydelse enligt prop. 1978/79: 9. 

Centralkassa.får endast ejier till
.1·tänd u1• 1il/sy11smynJigheten med-
1·erka vid emission av aktier eller 
förlagsbevis på den allmänna mark
naden. Cemralkassan .filr förvärva 
aktie som ingår i emissionen men 
skall avyttra den si\ snart det lämp
ligen kan ske och senast ett år efter 
förvärvet. Om synnerliga skäl före
ligga, kan tillsynsmyndigheten för
länga denna frist. 
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Centralkassa som har tillsttlnd ati 
driva fondkommissionsrörclse för. 
för att underlätta rörelsen, i sam
band med denna dessutom forvLirva 
aktie, cmissionshevis, Firlugshn·is 
samt andel i aktiefond och i ekono
misk förening. Centralkassa för 
dock ej inneha sådana värdepapper 
till högre anskaffningsviirde än som 
anges i 16 ~första stycket fondkom
rnissionslagcn (] 978: 000). 

Fiires/agen lrdel.H' 

Centralkassa som har tillst<'ind att 
driva fondkommissionsrörelse för. 
för att underlLitta rörelsen. i sam
band med denna dessutom l'örv~irva 
aktie. emissionsbevis samt andel i 
aktiefond och i ekonomisk för
ening. Centralkassa far dock ej in
neha si\dana viirdepapper till högre 
anskaffningsv~irdc ~in som anges i 
16 * första stycket fondkommis
sionslagen ( 1978: 000). 

Om synnerliga skiil föreligga, kan tillsynsmyndigheten medgiva att cen
tralkassa för inneha värdepapper som avses i sjiittc stycket i större omfatt
ning ~in som anges tfär. 

42 a *3 

Kreditkassa fär ej utförda tryckta Kreditkassa för ej i andrn fall iin 
eller graverade, till innehavaren cl- som anges i andra och tredje styc-
ler till viss man eller order ställda /..:ena utfärda tryckta eller gravera-
förbindelser eller ikliida sig ansva- de. till innehavaren eller till viss 
righet för si\dana förhindclser. \/ad man eller order stiillda förbindelser 
nu sagts giiller dock ej riintchii
nrndc .forlagshe1·is. som centra/
kassa utfärdar och som lyder på 
minst etthundra kronor. 

eller ikläda sig ansvarighet för så
dana förbindelser. 

Centra/kassa får u(filrda riinte
biirande ji)r/agshevis som lyder pc/ 
minst etthundra kronor. 

Ccmralkassa filr utfiirda och 
ställa garallfi fiir riintebiirande ob
ligationer som lyder pil minst ett
hundra kronor. Liiptiden fiir obli
g11tio11er som ce11triilkass11 ger ut i 
S1·erige jilr 1·ara liingst .1j11 år. Obli
gationer med längre ft)ptid än ett år 
f<1r utfiirc/as intill ett helopp som 
mot.1·1·arar högst tre procent av cen
tra/kassans i11/il11i11g frän allmänhe
ten. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

3 Senaste lydelse 1968: 605. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1948: 433) om försäkringsrörelse 

Härigenom föreskrivs alt 274 och 336 ~§ lagen I 1948: 433) om försäk
ringsrörelse skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu1·arande lydelse Föreslagen lydelse 

274 *' 
Vid envar tidpunkt skall ett belopp motsvarande försäkringsfonden för 

livförsäkringar vara redovisat i följande slag av värdehandlingar: 
I. obligationer eller andra skuldförbindelser, som utfärdats eller garan

terats av staten; 

2. obligationer utfärdade av Sve
riges allmänna hypoteksbank, Ko
nungariket Sveriges stadshypoteks
kassa. Svenska bostadskreditkas
san, Svenska skeppshypotekskas
san, Skeppsfartens sekundärlåne
kassa. S1·eriges im·esteringsbank 
aktiebolag eller Nordiska investe
ringsbanken eller ar kreditaktiebo
lag, som e11/igt md diirom fin11e s 
stadgat sttlr under tillsyn m· bank
inspektionen; 

3. av riksbanken. s1•enskt hank
aktiebolag, sl'ensk sparbank eller 
centra/kassafijr jordbrukskredit ut
färdade fordringsbevis, med undan
tag av sädana jifr den allmiinna rö
relsen avsedda förskril'ni11gar, som 
medj{)ra riitt till betalning först ef
ter utfärdarens ii1·riga fordrings
iigare (förlagsbevis); 

4. obligationer eller andra skuld
förbindelser, utfärdade eller garan
terade av svensk kommun, .wm till 
lånets upptagande eller garante
rande erhållit regeringens tillstånd; 

5. av svenskt industriföretag ut
färdade obligationer, vilka offentli
gen uthjudits av svenskt hankaktie
bolag, Sveriges investeringsbank 
aktiebolag eller Nordiska investe
ringsbanken; 

' Senaste lydelse 1976: 145 (jfr 1976: 285). 

2. obligationer utfärdade av Sve
riges allmänna hypoteksbank. Ko
nungariket Sveriges stadshypoteks
kassa, Svenska bostadskreditkas
san, Svenska skeppshypotekskas
san, Skeppsfartens sekundärlåne
kassa, Nordiska investeringsban
ken eller kreditaktiebolag, eller 
andra av sådan kreditinrättning ut
fiirdade skuldförbindelser med un
dantag m· sådana f6r den allmänna 
riirelsen a1·sedda förskril'ningar, 
som medföra rätt till betalning först 
efier utfärdarens iil'riga fordrings
iigare (jörlagsbel'is); 

3. obligationer, utfiirdade eller 
garanterade m· sl'enskt bankaktie
bulag, sl'ensk sparbank eller cen
tra/kassa för jordbrukskredit, eller 
av såda11t bankinstitut eller riks
banken utfärdade andra fordrings
bevis, med undantag av förlagsbe
vis; 

4. obligationer eller andra skuld
förbindelser, utfärdade eller garan
terade av svensk kommun; 

5. av svenskt näring.1företag ut
färdade obligationer, vilka offentli
gen utbjudits av svenskt bankaktie
bolag, Sveriges investeringsbank 
aktiebolag eller Nordiska investe
ringsbanken; 
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6. skuldförbindelser, för vilka 
bolaget äger säkerhet genom 

inteckning i jordbruks-, bostads-, 
kontors- eller afTårsfastighet inom 
fvra femtedelar eller i annan fastig
het inom t1·å tredjedelar ai· senast 
fastställda taxeringsviirde eller 

inteckning i tomträtt, till vilken 
hör byggnad som är avsedd för bo
stads-, kontors- eller afTarsända
mål, inom fyra femtedelar eller i 
annan tomträtt inom två tredjede
lar av senast fastställda taxerings
värde, allt med den ytterligare be
gränsning som försäkringsinspek
tionen föreskriver med hänsyn till 
tomträttsavtalets innehåll eller an
nan omständighet, 

dock, att utom i fråga om sådant 
lån till svensk kommun för vilket 
försäkringsinspektionen medgivit 
undantag, åbyggnad skall, för att 
inteckning i fastigheten eller tomt
rätten må godkännas, vara brand
försäkrad i försäkringsbolag som 
avses i denna lag eller i utländsk 
försäkringsanstalt med rätt att driva 
försiikringsrörelse här i riket; 

15 
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6. skuldförbindelser, för vilka 
bolaget äger säkerhet genom 

inteckning i jordbruks-, bostads-, 
kontors- eller a!färsfastighct inom 
sjuttio procent lll' Ji1stighetens upp
skattade 1•ärde eller, om pant1·ärde 
har fastställts för jiwiRheten enligt 
gällande bestämmelser om lån lll' 

statsmedel till främjande av ho
stadsby!(!(andet, inom ~jutliofem 
procent av pantviirdet, 

inteckning i tomträtt, till vilken 
hör byggnad som är avsedd för bo
stads-, kontors- eller afTårsända
mäl, inom sjuttio procent a1· det 
uppskattade värdet m· bY!fgnad el
ler annan egendom som hör till 
tomträtten eller, om panfl•ärde har 
fastställts för egendomen enligt 
nämnda bestämmelser, inom .\jut
tiofem procent av pantvärdet, allt 
med den ytterligare begränsning 
som försäkringsinspektionen före
skriver med hänsyn till tomträttsav
talets innehåll eller annan omstän
dighet, eller 

inteckninR i fasti!:het, som helt 
eller delvis är inrättad för industri
ell verksamhet, eller i tomträtt, till 
1•ilken hör byggnad som helt eller 
delvis är inrättad för sådan verk
samhet, inom sextio procent av det 
uppskattade l'ärdet av egendomen, 
såvitl a1•ser tomträtten med den yt
terligare begränsning inspektionen 
fiireskril'er med hänsyn till tomt
rättsavtalets innehåll eller annan 
omständighet, 

dock, att utom i fråga om sådant 
lån till svensk kommun för vilket 
försäkringsinspektionen medgivit 
undantag, åbyggnad skall, för att 
inteckning i fastigheten eller tomt
rätten må godkännas, vara brand
försäkrad i försäkringsbolag som 
avses i denna lag eller i utländsk 
försäkringsanstalt med rätt att driva 
försäkringsrörelse här i riket; 

7. inhemska eller utländska värdehandlingar, som till sin art och till den 
säkerhet de erbjuda kunna anses jämförliga med några av de under 1-6 
nämnda; dock att värdehandlingar, vilka enligt sin lydelse skola infrias i 
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främmande valuta, mä anviindas för redovisning allenast i den mån de 
motsvara försäkringsfonden för egen riikning för försiikringar i samma 
valuta; 

eller ock i följande tillgångar av annan art: 
8. rnn mot siikerhct i ho lagets fiirsiikringshrev inom iHerki)psviirdet; 
9. viirdct av äterfi..irsiikringsgivares ansvarighet p!I grund av i tlterför

säkring övertagna livförsiikringar. dock att viirdet av utHindsk försiikrings
anstalts ansvarighet ej mä i vidstriicktare m<'tn anviindas till redovisning av 
försäkringsfonden än försäkringsinspektioncn med hänsyn till försäkrings
tagarnas siikerhet finner kunna medgivas. 

Utan hinder av vad i första 
stycket är stadgat må ett belopp 
motsvarande högst en tiondel av 
försäkringsfomlen för egen räkning. 
redovisas i andra värdehandlingar 
än i första stycket I - 7 avses. dock 
icke i aktier. 

Med upps/.:{l/t{lt n'irde 111".l'l'.1· Jet 
1·iinle. som ji"irsii/.:ringsho/aget he
stiimt pä gr1111dwil 111· siirs/.:ild riir
dering. 

Utan hinder av vad i första 
stycket iir stadgat må ett helopp 
motsvarande högst tjugo procent 
av försäkringsfonden för egen räk
ning. redovisas i andra värdchand
lingar än i första stycket I - 7 avses, 
dock icke i aktier. 

Med försäkringsfond för egen räkning förstas den del av fonden. som 
icke motsvarar värdet av äterförsäkringsgivarcs ansvarighet. 

336 *2 

Av aktierna i svenskt eller utländskt aktiebolag må försiikringsbolag icke 
utan försiikringsinspcktionens medgivande äga mer än en tjugondel eller. 
om aktier med olika röstvärdc finnas. större antal än att röstetalet för 
aktierna utgör högst en tjugondel av röstetalet för samtliga aktier. Tillhör 
försäkringsbolaget koncern, skall vad stllunda stadgats gälla koncernen: 
aktiebolag, som ej är försäkringsbolag, skall därvid anses såsom koncern
bolag, diircst förhållandena äro sådana att aktiebolaget, om det varit för
säkringsaktiebolag, jämlikt 333 ~ skulle hava räknats såsom dotterbolag. 

Vad i första stycket är stadgat skall ej äga tillämpning å aktier i försäk
ringsaktieholag eller i aktiebolag, vars verksamhet uteslutande har till 
föremål att äga aktier i försäkringsaktiebolag, att tillskjuta garantikapital i 
ömsesidigt försiikringsbolag, att utöva förvaltning av försäkringsbolags 
fastigheter eller att biträda försäkringsbolag vid rörelsens bedrivande. 

Fiirsii/.:ringsholag jilr ic/.:e utan 
fi.irsii/.:ri ngsinspe/.: t ionens meJgi-
l'ande äga andel i a/..tiefond. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. Belopp som före ikraftträdandet 
redovisats enligt 274 ~första stycket 6 i dess äldre lydelse f:'lr redovisas på 
samma sätt liven i fortsättningen. 

2 Senaste lydelse 1961: 610. 
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5 l'örslag till 

Lag om ändring i lagen (1972: 262) om understödsföreningar 

H~\rigenom föreskrivs att 6, 24 och 25 )i)i lagen ( 1972: 262) om under
stödsföreningar skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11n11ule lydelse 

Kapitalförsäkring får avse högst 
8000 kronor för en medlem. Före
ligger särskilda skäl, kan försäk
ringsinspektionen medge under
stödsförening att meddela sådan 
försäkring till högre belopp. 

Fiiresla1-:en lydelse 

Kapitalförsäkring får avse högst 
12 000 kronor för en medlem. Före
ligger särskilda skäl, kan försäk
ringsinspektionen medge under
stödsförening att meddela sådan 
försäkring till högre belopp. 

24 ~I 

Vid varje tidpunkt skall ett belopp, som täcker summan av dels försäk
ringsfonder, dels understödsföreningens övriga skulder, annan fond än 
försäkringsfond ej medräknad, vara redovisat i följande slag av tillgångar, 
nämligen 

I. obligationer eller andra skuldförbindelser som utfärdats eller garante
rats av staten, 

2. obligationer som utfärdats av 
Sveriges allmänna hypoteksbank, 
Konungariket Sveriges stadshypo
tekskassa, Svenska bostadskredit
kassan, Svenska skeppshypoteks
kassan, Skeppsfartens sekundär
lånekassa, S1·eri{:es im·esterin1-:s
hank aktieholuf: eller Nordiska in
vesteringsbanken eller av kreditak
tiebolag, som står under tillsyn m· 
hankinspektionen, 

3. fordringshel'i.1· som utfärdats 
av riksbanken. bankaktiebolag, 
sparbank eller centralkassa för 
jordbrukskredit, dock ej sådana för 
den allmänna riirelsen al' sedda för
skril'ningar som medfiir rätt till be
talning .f('irst efter u(fiirdaren.1· ii1·ri
ga .f(Jrdringsiigare (förlagsbevis), 

4. obligationer eller andra skuld
förbindelser, utfärdade eller garan
terade av kommun, som fått till-

' Senaste lydelse 1976: J 49 (jfr 1976: 289). 
2 Riksdagen 1978/79, I mm/. Nr 165. 

2. obligationer som utfärdats av 
Sveriges allmänna hypotek.sbank, 
Konungariket Sveriges stadshypo
tekskassa, Svenska bostadskredit
kassan, Svenska skeppshypoteks
kassan, Skeppsfartens sekundär
länekassa, Nordiska investerings
banken eller av kreditaktiebolag, 
eller andra sk.uldfiirbindelser som 
utfärdats m· sådan kreditinrätt
ning. dock ej sådana för den all
männa rörelsen 1.Jl'sedda fiirskriv
ningar, som medfiir riill till betal
ning först efter utfiirt.!arens övriga 
fordringsiigare (fiirlagsh(:'l'is), 

3. obligationer som utfärdats el
ler 1-1aranterats av bankaktiebolag, 
sparbank eller centralkassa för 
jordbrukskredit eller andra ford
ringshe1•i.1· som u(färdats av sådant 
hankinstitut eller riksha11ke11, dock 
ej förlagsbevis. 

4. obligationer eller andra skuld
förbindelser. utfärdade eller garan
terade av kommun, 
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N111·arandc lydelse 

stilml a1· regeringen afl w upp eller 
garantera ltlnet. 

18 

Fiircslagcn lvJclse 

5. ohligationer som utfärdats av 5. obligationer som utfärdats av 
svenskt i11d11.1·Tr(fi"ir('t111-: och som of- svenskt niiring.1:fiiretag och som of-
fentligen utbjudits av bankaktieho- fentligen uthjudits av bankaktiebo-
lag, sparbank. kreditkassa inom lag. sparhank. kreditkassa inom 
jordhrukskasserörelsen. Sveriges jordbrukskasserörelsen. Sveriges 
investeringsbank aktiebolag eller investeringsbank aktiebolag eller 
Nordiska investeringsbanken. Nordiska investeringshanken, 

6. skuldförhindelser. för vilka föreningen har säkerhet i form av panträtt 
pli grundval av 

inteckning i jordbruks-. bostads-. kontors- eller affärs fastighet inom fyra 
femtedelar eller i annan fastighet inom två tredjedelar av senast fastställda 
taxeringsvärde. eller 

inteckning i tomträtt, till vilken hör byggnad som är avsedd för bostads-. 
kontors- eller affärsändamtil. inom fyra femtedelar eller i annan tomträtt 
inom två tredjedelar av senast fastställda taxeringsvärde, med den ytterli
gare begriinsning som försäkringsinspektionen kan komma att föreskriva 
med hänsyn till tomträttsavtalets innehåll eller annan omständighet, 

dock att, utom i fråga om sådant lån till kommun för vilket inspektionen 
medgett undantag, hyggnad skall. för att säkerheten skall fä godtas. vara 
brandförsiikrad i svensk försäkringsanstalt eller i utländsk försäkringsan
stalt som har rätt att driva försäkringsrörelse här i riket, 

7. andra svenska eller utländska värdehandlingar utom sådana som skall 
infrias i främmande valuta, om de till art och säkerhet kan anses jämförliga 
med värdehandlingar som avses i någon av punkterna 1-6. 

8. lån mot säkerhet i föreningens försäkringsbrev inom återköpsvärdet, 
9. föreningen tillhörig fastighet eller tomträtt intill de gränser och med de 

brandförsäkrings villkor som enligt 6 gäller beträffande inteckning, eller 
10. värdet av svenskt försäkringsbolags ansvarighet pä grund av försäk

ringar. som övertagits i återförsäkring. 
Förening, som enligt sina stadgar huvudsakligen är avsedd för anställda i 

visst eller vissa företag, får även fullgöra i första stycket föreskriven 
redovisning i sådana av ett eller flera av företagen utfärdade skuldförbin
delser. för vilka föreningen äger säkerhet i värdehandlingar som avses i 
samma stycke I- 5 och 7. 

Vid tillämpning a1• första stycket 
6 ersiitts, om försiikringsinspek
tionen har medgett det 

h•ra femtedelar m· taxerings1·iir
det med ~juttio procent av det upp
skattade 1•ärdet av fi1stigheten re
spektive av hyggnad eller annan 
egendom som hör till tomträtten el
ler, om pantl'ärde .fastställt.i· för 
egendomen enligt gällande bestäm
melser om lån av statsmedel till 
främjande av hostadshygf.:andet, 
med ~juttivfem procent a1· pantvär
det, samt 

t1•å tredjedelar a1· taxering.n'iir-
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N111·ara11de lvclei.H' 

Utan hinder av första och andra 
styckena fär ett belopp. som svarar 
mot hög~t en tiondel av förenings 
försr1kringsfonder, redovisas i and
ra viirdchandlingar iin som förul 
sagts. dock ej i ak1ier eller andelar i 
aktiefond, och i tillgflngar som 
nämns i första stycke! 9 utöver där 
angiven gräm •. 

19 

Fiire.1lage11 lvdel.1e 

det med sextio 11rocc·11t a1· egendo
mens uppskallade 1·1"irt!c. 

Med t1flfJ.1"kall1ll 1·iirde 111·.1·c.1· det 
i·iirde som 1111dastiidsfi'irc11i11ge11 
har hestii111t pil gm111fral 111· siir
skilJ 1·1/rt!ering. Har 111edgil'l111de 
enligt tredje stycket lii1111wf.l',lllr he
lop11 som tliuill.1· har r{'(/ol'i.rnrs en
ligr .fi'irsta srvcker o dock rcdo1·irns 
/NI .rn111ma .1·iill 1/1·e11 i .fi1rf.l'iitt11i11g
e11. 

Utan hinder av första och andra 
styckena får ett belopp, som svarar 
mot högst en .frmtedel av förenings 
försäkringsfonder. redovisas i and
ra viin.lchandlingar iin som förut 
sagts, dock ej i aktier eller andelar i 
aktiefond, och i tillgflngar som 
nlimns i första stycket 9 uti.iver där 
angiven grlins. 

25* 

Underst<'.idsförening får icke utan forslikringsinspektionens medgivande 
äga mer lin en tjugondel av aktierna i svenskt eller utliindskt aktiebolag 
eller, om aktierna har olika röstvlirde, större antal lin att ri.is1etalet för 
aktierna utgör högst en tjugondel av röstetalet för samtliga aktier. 

U11der.1·tiid.1ji'ire11i11g får icke 11ta11 
./('irsii kri11gsi11spektio11e11.1 111etlgi-
1·w1tlc iiga andel i aktiej()lu/. 

Denna lag trl~der i kraft <len I juli 1979. 

6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1974: 922) om kreditpolitiska medel 

Härigenom föreskrivs att 9 och 17 ** lagen ( 1974: 922) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111·ara11de lydelse Fiireslagen lydelse 

Riksbanken anger 

I. den tidpunkt dfl lik viditetskrav skall vara uppfyllt !berlikningstid-
punkt), 

2. det procenttal som skall gälla för likviditetskravet, 
3. vilka tillgflngar som får räknas som lik vida medel, 
4. vilka skulder som skall avdragas fran summan av tillgångarna enligt 3, 
5. i vad mi'tn undantag från förbindelserna får göras. 
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N111·ara11dc lydl'isc 

Som likvida medel skull alltid 
riiknas skattkammarviixlar. obliga
tioner och andra förbindelser som 
utfärdats av staten .1a1111 obliga
tioner som utfärdats av Konungari
ket Sveriges stadshypotekskassa, 
Svenska hostadskreditkassan eller 
S1·1·rig1·s 11//111ii1111a lrypotekshank 
eller 111· kreditaktiebolag och som 
avser host11d.1kreditgi1·11i11g. 

Med emissionsknntroll avses att 
obligationer. förlagsbevis eller and
ra för den allmiinna rörelsen av
sedda skuldebrev ej far utan till
sti\nd av riksbanken utges uv anrwn 
iin riksgiildskontoret och att andra 
skuldebrev. som ej avser inlåning 
på räkning från allmiinheten. ej får 
utan stidant tillstånd utges av 
kreditinstitut. 

20 

1-'iircslagen lydelse 

Som likvida medel skall alltid räk
nas dels skattkammarviixlar, obli
gationer och andra förbindelser 
som utfärdats av staten. dels obli
gationer som utfärdats av .'freriges 
al/111ii111111 lrypotekshank och dels 
si1d1111a ohligationer so111 utfiirdats 
111· Konungariket Sveriges stadshy
potckskassa. Svenska hostadskre
ditkassan eller kreditaktiebolag och 
som avser kreditgil'l1ing .fiir 11ypro
d11ktio11 111· hostiider eller, i den 
1111'11 statligt hostads/c/11 utgår, .for 
w111111 hygg1111de. 

lH 
Med emissionskontroll avses att 

obligationer. förlagsbevis eller and
ra för den allmänna rörelsen av
sedda skuldebrev ej får utan till
stånd av riksbanken utges av annan 
än riksgäldskontoret och att andra 
skuldebrev, som ej avser inlåning 
på räkning från allmänheten, ej får 
utan sådant tillstånd utges av 
kreditinstitut. Från emissionsko11-
1rol/ 1111d1111t11s dock ohlig11tioner 
som h1111ki11sti1w utger och \'ars 
!iiptid iir lu'igst efl år. 

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 17 ~.den I juli 1979 och i övrigt den 
l januari 1980. I frflga om obligationer som har utfärdats före den I januari 
1980 och obligationer som utfärdas i utbyte mot sådana obligationer gäller 
9 ~andra stycket fortfarande i sin äldre lydelse. 

7 Förslag till 

Lag om ändring i reglementet (1959: 293) angående allmänna pen
sionsfondens förvaltning 

Härigenom föreskrivs i fråga om reglementet (1959: 293) angående all
männa pensionsfondens förvaltning 

dels att 2, 3, 11. 12 och 14-16 **skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i reglementet skall införas en ny paragraf, 12 a *· av nedan 

angivna lydelse. 

N111•11rnmle lydelse Fiiresl11Ren lydelse 

H' 
Det åligger riksförsäkringsverket att i fråga om avgifter till försäkringen 

för tilläggspension överföra 

' Senaste lydelse 1973: 503. 
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N11l'arandc lydelse Fiire slagen lydelse 

I. till första fondstyrelsens förvaltning avgifter, som enligt 19 kap. I* 
lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring erläggas av staten. kommuner och 
därmed jämförliga samfälligheter samt bolag, föreningar och stiftelser. i 
vilka staten, kommun eller diirmed jiirnforlig samfällighet äger ett bestäm
mande inflytande: 

2. till andra fondstyrelsens för
valtning jämlikt nämnda lagrum in
flytande avgifter frän andra arbets
givare än under I sligs. som i ge
nomsnitt för det l\r, varå avgifterna 
belöpa, sysselsätta minst (j11g11 ar
betstagare: 

2. till andra fondstyrelsens för
valtning jämlikt nämnda lagrum in
flytande avgifter från andra arbets
givare än under I sägs, som i ge
nomsnitt för det år. vari\ avgifterna 
belöpa. sysselsätta minstfemtio ar
betstagare; 

3. till tredje fondstyrelsens förvaltning övriga avgifter enligt samma 
lagrum samt avgifter. som erläggas jämlikt 19 kap. 3 ~ lagen (1962: 381) om 
allmän försiikring: samt 

4. till tjärde fondstyrelsens förvaltning medel, som av styrelsen rekvire
rats hos riksförsäkringsverket och som avräknas på medel som belöpa på 
de övriga styrelserna i förhållande till kapitalbehållningarna enligt styrel
sernas balansräkningar avseende ställningen vid utgången av närmast före
gående år. 

Till varje fondstyrelses förvalt
ning skall jiimväl hänföras avkast
ning av de av styrelsen förvaltade 
medlen. 

Pensionsutbetalningar ävensom. 
där ej annat följer av vad i andra 
stycket stadgas, förvaltningskost
nader och andra utgifter avseende 
försäkringen för tilläggspension 
skola, i den mån andra medel ej stå 
till förfogande. bestridas genom till
skott. som riksförsäkringsverket 
äger erhålla frän första, andra och 
tredje fondstyrelserna. De för ett 
kalenderår erforderliga medlen sko
la tillskjutas av dessa fondstyrelser 

2 Senaste lydelse 1973: 503. 

Till varje fondstyrelses förvalt
ning skall jämväl hänföras avkast
ning av de av styrelsen förvaltade 
medlen. A 1· m'ka.1·tninRen i·arje år 
m· de medel Jjiirde fondstyre/sen 
fiirrnltar, skall dock, efier al'lirag 
m· sådana kostnader som anges i 
3 § andra stycket, fvra femtedelar 
iii•er.fi"ira.1· till de (Jl'riga fondstyrel
sernas .t<Jn·altning i för/ull/ande till 
de m·riikninRar som har skett enligt 
fiirsta stycket 4 till och med det är 
som m·kastningen m•ser. 

Pensionsutbetalningar ävensom. 
där ej annat följer av vad i andra 
stycket stadgas, förvaltningskost
nader och andra utgifter avseende 
försäkringen för tilläggspension 
skola, i den mån andra medel ej stå 
till förfogande, bestridas genom till
skott, som riksförsäkringsverket 
äger erhålla från första, andra och 
tredje fondstyrelserna. De för ett 
kalenderl\r erforderliga medlen sko
la tillskjutas av dessa fondstyrelser 
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Ntll'arande lydelse 

i förhfdlande till kapitalhehclllning
ama enligt styrdscrn11s hala11sriik
nini:ar ai·seende stiillningen 1·id 111-

gclngen a1· närmast föregående år. 

..,., 

f'(jrcslagn1 lyclel.1·c· 

i forhftllande till cle lll'.f.!Uier so111 1111-
der det niirmast föregäende clrct, ha 
ii1·e1fiirts till styrelsemas fiirmlt
ning. 

Varje fondstyrelse skall med de under styrelsens förvaltning stående 
medlen bestrida kostnaderna för styrelsens verksamhet och för revision av 
styrelsens förvaltning. 

11 ~a 
AJ/miinna pcnsion.~fimclen skall 

m· fimdstyrelsema fi'irl'llltas på sft
dant sätt att den hlir till största möj
liga gagn för försäkringen för till
läggspension. Dii1Tid skall iaklla
gas. all placeringen av fondmedlen 
tillgodoser kraven på betryggande 
siikerhet, god avkastning och till
fredsställande hetalningsbered
skap. 

Fomlstyrel.l'l'rtlll skall. inom ra
men fiir nu/ som iir fiircn/igt 111cd 
den allmiin11a ekonomiska politiken 
och med heaktandc ai· kreditmark
lllllie11.1· f1111ktio11ssiit1. fiirl'(1/ta a/1-
miinna pensio11.1jimde11 på sådant 
sätt att den blir till största möjliga 
gagn för försäkringen för tilläggs
pension. Placeringen av fondmed
len skall tillgodose kraven på be
tryggande säkerhet. god avkastning 
och tillfredsställande betalningsbe
redskap. 

12 ~ 4 

Envar av första. andra och tredje fondstyrelserna må placera de under 
styrelsens förvaltning stående medlen, 

I. i obligationer utfärdade av staten, kommun eller därmed jämförlig 
samfällighet. Sveriges allmiinna hypoteksbank, Konungariket Sveriges 
stadshypotekskassa. Svenska bostadskreditkassan, Svenska skeppshypo
tekskassan eller Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av kreditaktiebo
lag, som enligt vad diirom finnes stadgat står under tillsyn av bankinspek
tionen; 

2. i obligationer garanterade av staten. kommun eller därmed jämförlig 
samfällighet; 

3. i ohligationer och andra för 
den allmänna rörelsen avsedda för
skrivningar som offentligen utbju
dits av svenskt hankaktiebolag, 
Sveriges investeringsbank aktiebo
lag eller Nordiska investeringsban
ken med undantag av konvertibla 
skuldehrev och skuldebrev förena
de med optionsrätt till nyteckning: 

3 Senaste lydelse 1973: 503. 
•Senaste lydelse 1976: 146 ljfr 1976: 286). 

3. i obligationer och andra för 
den allmänna rörelsen avsedda för
skrivningar som offentligen uthju
dits av svenskt bankaktiebolag, 
Sveriges investeringsbank aktiebo
lag eller Nordiska investeringsban
ken med undantag av konvertibla 
skuldebre1·, skuldebrev förenade 
med optionsrätt till nyteckning och 
sådana ohli,::ationer med liin!(re 
J.'iptid iin ett år, som ha u~(iirdats 
111· hankaktiebolag, sparbank eller 
centra/kassa för jordhrukskredit; 
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N11rara11de lrdcl.H' Fiircslagen l_l'dl'ise 

4_ i amlra skuldförbindelser utfärdade av staten. kommun eller diirmed 
jtimfiirlig samfällighet, riksbanken. hankaktiebolag. sp<irbarik. central
kassa flir jordbrukskredit eller annan kreditinriittning. som regeringen 
godkiinner. eller av bolag. förening eller stiftelse som i 2 §första stycket I 
s:igs. st1vida staten. kommun eller d:irmed jiimförlig samfällighet ikWll sig 
borgen för förbindelserna; 

5. i skuldförbindelse utfärdad av 5. i skuldförbindelse utfärdad av 
annan fondstyrelse; annan fondstyrelse; samt 
6. l'.fier hiir111u/e m· rik.1:fiirsiik-
ri11g.1Terket i sk11lcl/i"irhi11ddsc utfiir-
dad a1· Ji"iretag, som har till sxfie 
att ht'.fimlra fiilkhiil.l'lln eller att 
medrerka till _fi"irhindrande m· 11ed-
siitt11i11g m· arhets_fiir111ilga eller till 
.fi"irhiittring m· s1/da11 .fi"irmtlga och 
.\om enligl s1yrelse11s priin1i11g 

1111ses er/ljuda godta1-:har siikahet; 
Si/Il/( 

7. i fordran hos kreditinrättning i 
enlighet med vad nedan är stadgat 
om återli111. 

6. i fordran hos kreditinrättning i 
enlighet med vad nedan är stadgat 
om återlån. 

rJiirde fondstyrelsen ma placera de under styrelsens förvaltning stående 
medlen. 

I. i aktier i svenskt aktiebolag med undantag av aktiebolag. som driver 
bank- eller försäkringsrörelse; samt 

2. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med op
tionsrätt till nyteckning som utfärdats av aktiebolag som avses i I i detta 
stycke. 

I den mån så erfordras för en tillfredsställande betalningsberedskap eller 
eljest för tillgodoseende av kravet på ändamålsenlig förvaltning må fond
medel även inncstå hos riksbanken, bankaktiebolag eller postgirot. 

Riksbanken. bankaktiebolag, 
sparbank. centralkassa för jord
brukskredit, Sveriges allmänna hy
poteksbank. Svenska skeppshypo
tekskassan eller annan kreditinrätt-

"Senaste lydelse 1976: 98. 

12 (/ § 

Allmänna pension.~f<mden filr icke 
inneha mer iin tio procent a1· ak
tierna i samma aktiehola1-: eller. om 
aktierna har olika rästriirde, större 
antal iin att röstetalet .fiir aktierna 
utgiir hiigst tio procent 111· n'isteta
let Fir samtliga aktier. 

Riksbanken. bankaktiebolag, 
sparbank. centralkassa för jord
brukskredit, Sveriges allmänna hy
poteksbank, Svenska skeppshypo
tckskassan eller annan kreditinrätt-
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ning som regeringen godkiinner 
iiger mot bevis om fullgjord avgifts
hetalning bevilja den som erlagt av
gift till försäkringen för tilläggspen
sion enligt lagen (1962: 381) om all
män försäkring under ji"iregående 
år återlån med högst hiilften av vad 
sålunda erlagts. Återlån må ej be
viljas, om dess helopp enlii:1 l'ad nu 
sagts icke skulle uppgå till fem
hundra kronor. 

24 

Fiires/agen lydelse 

ning som regeringen godkänner 
äger varje år mot bevis om fullgjord 
avgiftsbetalning bevilja den som er
lagt avgift till försäkringen för 
tilläggspension enligt lagen 
(1962: 381) om allmän försäkring 
återlån med högst hälften av vad 
sålunda erlagts 

I. under det närmast föregående 
året eller 

2. under de fem närmast fiiregil
ende åren, i den mån a1·giftsbetal
ningarna icke redan Il/nyttjats som 
underlag fiir återlån. 

Återli'ln får ej beviljas, om dess 
belopp icke skulle uppgå tillfemtio
tusen kronor. Äter/ån enligt fiirsta 
stycket 2 fär uppgå till lziigst fem
hundratusen kronor. 

15 §6 

Kreditinrättning, som enligt 14 § 
lämnat t\terlån, äger i samband där
med till motsvarande belopp erhålla 
lån frän den fondstyrelse. som en
ligt 2 ~ har all förvalta de avgifter 
för vilka återlånet beviljats. 

Riintesatsen för lån från fond
styrelse till kreditinrättning enligt 
vad i första stycket sägsfast.~tiilles 
111· regeringen. Sagda räntesats 
skall hestiimmas så att den med en 
Jw/1· procent ifrerstiger högsta a/1-
miint .fiJrekommande räntesal.I' vid 
inlåning i hankaktiebolag, spar
bank och centra/kassa för jord
hrukskredit. Utan hinder a1· l'ad så
lunda hli1·it bestämt äger dock 
fondstyre/sen och kreditinrätt
ningen för l'isst lån överenskomma 
om en efter det rådande marknads
liiget he.l"fiimd. ji"ir 1·iss tid hunden 
rä111esa/s. 

Återlån, som icke i sin helhet 
återbetalas inom ett år från utläm
nandet, skall årligen amorteras med 

6 Senaste lydelse 1976: 98. 

Kreditinrättning, som enligt 14 § 

lämnat återlån, äger i samband där
med till motsvarande helopp erhålla 
fän från den fondstyrelse, som en
ligt 2 § har att förvalta de avgifter 
eller större delen av de avgifter för 
vilka återlånet beviljats. 

Räntesatsen för län från fond
styrelse till kreditinrättning enligt 
vad i första stycket sägs skall mot
Sl'ara räntesatsen för senast i S1·e
rige utgil'na långfristiga statsohli
gationslån, om ej regeringen, med 
hiinsyn till att ränteläget diirefter 
ändrats, fastställt annan räntesats. 
Räntesatsen fi>r lånet skall omprii-
1•as 1·artfemte år under dess löptid. 

Återlån, som icke i sin helhet 
återbetalas inom ett år från utläm
nande!, skall årligen amorteras med 
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belopp icke understigande en tion
del av lånesumman. Kreditinriitt
nings lån hos fondstyrelse enligt 
15 § skall återbetalas i samma mån 
som återlånet, dock ej långsam
mare än som föreskrivits i villkoren 
för sistnämnda lån. 

Fiiresl11gen lydelse 

helopp icke understigande en tion
del eller, s1h·itt 11i'.\'l'r äter/ån som 
he1·i(iats med hiigre belopp iin hii(f~ 
te11 111· niirma.l"I .fi"ircgående 1/rs 111·

g(fier, en femtondedel av lånesum
man. Kreditinriittnings lån hos 
fondstyrelse enligt 15 ~skall återbe-
talas i samma mån som återlånet. 
dock ej långsammare än som före
skrivits i villkoren för sistnämnda 
lån. Har återlån upps11!(t.1· til/ /1et11l-
11ing, filr kreditinriittnings län hos 
fondstyre/se lihiil, till den del det 
1110ts1·11rar ohet11ld återlilneskuld, 
återhetal11s på de 1·illkor som giil/de 
före 11ppsiig11i11ge11. 

Återlån må. om långivaren och låntagaren äro ense därom, kunna över
föras till annan kreditinrättning, som tiger bevilja dylikt lån. 

I. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 2 §andra stycket. den I januari 
1980, och i övrigt den I juli 1979. 

2. Innehar allmänna pensionsfonden den I juli 1979 aktier i något eller 
några aktiebolag utöver vad som medges i 12 a §. får fonden även i 
fortsättningen inneha högst samma andel av aktierna i bolaget eller bola
gen. 

3. I fråga om återlfrn, som avser avgifter betalda före den I januari 1977 
eller som har beviljats före den I juli 1979, och lån till kreditinrättning som 
har beviijat återlånet gäller fortfarande 14-16 §§i sin äldre lydelse. I fråga 
om lån som kreditinrättning har erhållit enligt 15 § första stycket i dess 
äldre lydelse får dock avtal träffas om tillämpning av 15 § andra stycket i 
dess nya lydelse. 

8 Förslag till 

Lag om ändring i förordningen (1908: 129) ang. en särskild stämpel
avgift vid köp och byte av fondpapper 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1908: 129) ang. en sär-
skild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper 

dels att 3 kap. skall upphöra att gälla, 
dels att rubriken till I kap. skall lyda "Allmänt", 
dels att rubriken till förordningen samt I. 3. 4, 5, IO, 12, 13. 14, 15, 18 

och 19 §§skall ha nedan angivna lydelse. 
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Förordning an!;:. en särskild stäm
pelav!;:ift vid köp och b)'te av fond
papper 

Vid c'il'erl<ltelse m· Ji111dpapper ge-
110111 kiip eller hyte skall erläggas 
en _1iirskild m·gifi till helopp och i 
den ordning, hiir nedan siigs. 

Med fondpapper förstås i denna 
förordning aktier i inhindska och ut
ländska aktiebolag. lott brev. an
delsbevis eller dclaktighetsbevis i 
kommanditbolag samt obligationer; 
och anses som obligation enligt 
denna förordning jiimviil förskriv
ning, vilken, ändock att den ej be
tecknats som oh/igation, jiim/ikt 
stiimpe/skattelagcn skall lika med 
ohligatio!I stiimpelheliiggas. 

26 

Föreslagen lydelse 

Lag med ~·issa bestämmelser om 
handel med fondpapper 

Med fondpapper förstås i denna 
förordning aktier i inländska och ut
ländska aktiebolag, lott brev, an
delsbevis eller delaktighetsbevis i 
kommanditbolag samt obligationer; 
och anses som obligation enligt 
denna förordning jämväl för den 
allmänna riirelsen m·sedd förskriv
ning, vilken medfiir rätt till betal
ning fiirst efier 111/iirdaren.1· Öl'riga 
Jimlringsiigare (fi"ir/agshel'is). 

Lika med överlåtelse av fondpapper anses överlåtelse av rätt till teck
ning av sådana värdepapper eller. där teckning skett, överlåtelse av den 
diirpf1 grundade rätt, stl ock överlåtelse av handling, varigenom någon 
tillförsäkras förfoganderätt över fondpapper (certifikat). Har vid uppta
gande av obligationslån här i riket i stället för obligation utlämnats certifi
kat. enligt vilket långivaren äger rätt att fä obligationer utlämnade, skall 
överlåtelse av sådant certifikat anses lika med överlåtelse av de obliga
tioner. som avses med certifikatet. 

I. 2 A l'riikniflg.rnota, rnrom i 2 § 

.fi'irmiiles, skall, diir ej nedan anflor
lunda stadgas, 1·id kiip Ji'irse.1· med 
stiimpel till följande belopp, niim/i
gen: 

a) l'id kiip a1· aktier, lotter, an
delsbel'is och de/aktighetshe1•is 30 
iire, då de iJverlåtna aktiernas, lot
ternas, andelshel'isens eller delak
ti/,:hetsbevisens samman/a[.!da viir
de icke ifrerstiger 100 kronor, och 
diirutö1·er 30 öre för l'arje påbörjat 
belopp m· 100 kronor, 

h) vid kiip a1· ohligationer JO iire, 
dä de ö1·cr/åtna obligationernas 
sammanlagda 1•iirde ej iii·erstiger 
/(){) kronor, och diirutiil'er JO öre 

'Senaste lydelse 1974: 864. 
2 Senaste lydelse 1929: 142. 
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fi"ir 1·wje p1/hii1jlll helo11p m· /()() 
kronor, 

dock att, t!iir den ene kontrahen
ten iir.fimdlwndlare och m·talet u1·
sl11tas icke ji'ir dennes riikning utan 
i ko111111issio11, avriikningsnotw1 
sk11ll ji'irse.1·, 

c) 1·id kiip lll' aktier, lotter, 1111-

dclsheri.1· och delaktighef.l'hel'i.1· 
med .1·1ii111pel al' 15 iire, då de ii1·er
ltlt11a aktiernas. lol/ernas. andels
hel'i.H•n.1· eller delak1ighetsbel'ise11s 
.1·u1111111111lagda 1·ärde icke 1frerstiger 
100 kronor. och Jiim1ö1·er 15 iire 

.fiir 1 ·wje på hiirja t belopp a 1 · /00 
kronor, samt 

di 1·id köp a1· ohliglllioner med 
stiimpel a1· 5 iire. dtl de iiverltltna 
ohli g111ionemas .1·111111111mlagda i·ii r
de ej ii1·erstiger 100 kronor, och 
diirutiil'er 5 iire fiir rnrje påhiirjat 
helopp a1· 100 kronor. 

Ä 1·enledes skull, där ej nedan a11-
norl11lllla s1adgas, a 1 ·räkni ng.1·no/ll 
rid hyle ji)r.1·e.1· med stämpel till föl
jande belopp, nämligen: 

e I 1·id hy te m· aktier, lotter. un
Jelsh<'1'i.1· och delaktighetshei·is 15 
iire, del det 1·iinle. som enligt 4 § 4 
mom. skall i m•riikningsnotan upp
tagas, ej ifrerstiger 100 kronor, och 
diimtiirer 15 öre j('ir l'{Jrje påbiirjat 
helopp a1· /()()kronor. samt 

J) l'id hyte m· obligationer 5 iire. 
då det riirdc. som enligt 4 § 4 mom. 
skull i m·riikningsnotan upptagas. 
ej ii1·ers1iger /00 kronor, och diir11t-
1frer 5 iire fiir rnrje påhiirjut hel opp 
m· 100 kronor. 

'!.7 

Fiireslage11 lydelse 

Med fondhandlare förstås i denna förordning den, som enligt lagen om 
fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet är att anse såsom fond
kommissionär: dock skall vid tillämpning av vad i 5 *·jämförd med 13 *· 
samt 10 och 11 *§stadgas under fondhandlare inbegripasjiimväl den, som, 
utan att vara fondkommissionär. driver sådan rörelse med fondpapper. att 
han på grund därav är pliktig föra handelsböckcr. 

2. 3 Stiimpelplikt i'iger icke rum i 
.fi'i(iunde jiill, nämligen: 

"Senaste lydelse 1969: 74fi. 
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a) då biiggl' kontrahenterna iir 
fomllwndlare och 111·111let å 1·1irdera 
sidan m·slutas icke .fiir egen riik
ning utan i kommission; 

b) då aktie, lott, andelsbe1•i.1· el
ler delakti1d1etsbe1•i.1· utan mellan
gift utbytes mot annan eller andra 
aktier, lotter, andelsbel'is eller del
aktighetsbe1·is i samma bolag och 
till enahanda eller lägre belopp; 

c i då obligation utan mellangift 
utbytes mot annan eller andra obli
gationer av samma utgfrare samt 
med samma riintefot och till ena
handa eller lägre belopp; 

d) rid kiip m· obligationer, som 
utfärdats eller ,1?art111terats lll' 

sve11ska staten, eller di/ 1·id iil'er/ä
telse a1· aktie eller oblii;ation den 
ene ko11truhente11 iir s1·e11ska staten 
eller n·enska stat.1ji'irl'altningen till
hiiramle allmiint 1·erk eller styrelse, 
riksdagens l'erk. Sl'eriges allmii111111 
hypoteksbank, Konungariket S1·e
riges stadshypotekskassa, S1·ens
ka skeppshypotekskas.rnn eller 
Skepp.~f{irt ens sekundiirlå nekassa; 

e i vid utlämnande ai· hiir i riket . 
u(fiirdad obligation, di/ antingen 
obligationen skall enligt stiimpel
skattelagen fiire utliimnandet 
fiirses med siirski/d stämpel eller 
fråga iir om obligation, utfiirdad av 
.n·ensk kommun eller la11dstings
komm1111, Kommunkredit Aktiebo
lag, Kommunlåneinstitutet Aktie
bolag eller s1·enskt aktiebolag med 
ändamål att idku heläning 111• fast 
egendom eller tomtriitt; samt 

.fi 1·id kiip m• fondpapper, som iir 
11(/lirdat eller garnnterlll m· sådt111t 
till Fiirenta Nationerna anknutet 
fackorgan till rilket S1wi1-:e ansllllit 
siu. och då fondpapper iil'erlåtes lll' 
eller till sådant organ. 

3. ·1 Slutes reporturtal, skall en
dast den m·riik11ing.rnota fiirse.1· 
med stämpel, som giiller den till he
loppet stärre 111· de bilda till repor/-

'Senaste lydelse 1927: 225. 

Fiireslagen lvdelse 
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m·talet hiirandc a.l.fiirerna; och 
skall stii1111>e/a1'.i:(fien utgå meJ 
.frmtedclcn a1· det hdopp, som en
ligt I 1110111. e(jest skolat utgiira.1, i 
rn1)l' jiill dock minst 5 iire. 

Skall 1·id reporta1·1al icke siirskild 
ersiittning erliigg11s till den andre 
kontrahenten i a1·talet, iigc stiim
pelplikt icke rum. 

4. 5 Diirest 111·tul om kiip eller 
byte a1·fimdp11f>per a1·sl11tas genom 
en eller .nern fimdhandlare i kom
mission, skall .1·111111111111lagda sltim
f>dm-,i:Uicn icke i ntlgot fiill hcriik
nas till hiigre hclopp iin om m·t11let 
slurir.1· 11ta11 a11/ita11de a1· kommis
siuniir, dock med iaktt11g11nde m· 
1·11d i 3 1110111. stadgas om 1·is.1· liigs
tll a1·g!fi. 

5." i'iirder 1/ de iii·erlårn11 .fimd
fJllJ>f>t'n'n skall l'id kiip anse.\ mot
s1·ara kiipeskillingen och mil 1·id 
/Jyte icke 11pptag11s till liigre belopp 
ii11 det l'id riden Jiir hyte.rn1·t11let i 
allmänhet giillamlc. 

4 § 

29 

/-'iires/11ge11 lydelse 

I. Avräkningsnota skall upprättas samma dag, som köp- eller bytesavtal 
avslutas. 

:!. 7 Vid köp skall avräkningsnota upptaga kontrahenternas (säljarens 
och köparens eller kommissionärens och kommittentens eller kommissio
niirens och tredje mans) namn och bostad, ort och dag för köpets avslutan
de. förem!\let för överliltelsen ävensom den överenskomna köpeskillingen. 

Skyldigheten att upprätta avräkningsnota åligger, där ej nedan annorlun
da sägs. säljaren, vare sig denne handlar för egen räkning eller såsom 
kommissionär. 

Är fondhandlare köpare vare sig för egen räkning eller i egenskap av 
kommissionär, och är den andra kontrahenten ej fondhandlare, skall köpa
ren upprätta avräkningsnotan. 

Där vid överlåtelse av fondpapper någon, utan att själv uppträda vare sig 
som säljare eller köpare. förmedlat avtalet mellan kontrahenterna. åligger 
det förmedlaren att upprätta avräkningsnotan, som därvid skall upptaga, 
utom kontrahenternas, jämväl förmedlarens namn. 

Då fondhandlare avslutar köpav- Då fondhandlare avslutar köpav-
tal, icke för egen räkning utom så- tal, icke för egen räkning utom så-
som kommissionär, skall han förse som kommissionär, skall han förse 
avräkningsnota med påskrift: avräkningsnota med påskrift: 

•Senaste lydelse 1927: 225. 
6 Senaste lydelse 1927: 225. 

7 Senaste lydelse 1927: 225. 
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kommission (avrlikningsnota i kom
mission I: Jiirjlimlikt 3 § 2-4 mom. 
stiimpeln 11t,;iire.1· med nedsatt he
lopp eller sriimpelplikt icke i'iger 
rum, skall i mn'ik11i11g.rnot1111 tillika 
antecknas grunden till 11edsiittni11g
e11 eller hefrielsen, såvida den icke 
l:'/je.1·1 framgår av a1·riik11i11g.rnutans 
inneJu/I/. Avslutar annan iin fond
handlare köpavtal för annans räk
ning, skall i avräkningsnotan utsiit
tas för vems räkning avslutandet 
skett. 

30 

1-"iiresla,;en lydelse 

kommission (avräkningsnota i kom
mission). Avslutar annan än fond
handlare köpavtal för annans räk
ning, skall i avräkningsnotan utsät
tas för vems räkning avslutandet 
skett. 

Avräkningsnota behöver icke vara underskriven. 

3. Då köpavtal avslutas mellan 
kontrahenter, vilka biigge äro fond
handlare, skall kontrahent, som 
köper i kommission, över uppgörel
sen mellan fondhandlarna upprätta 
särskild ostiimplad avräkningsnota 
i kommission. 

3. Då köpavtal avslutas mellan 
kontrahenter, vilka bägge äro fond
handlare, skall kontrahent, som 
köper i kommission, över uppgörel
sen mellan fondhandlarna upprätta 
särskild avräkningsnota i kommis
sion. 

4. I fall, där bytesavtal avslutas mellan, å ena sidan, kommissionär, som 
är fondhandlare, och, å andra sidan, kontrahent, som icke är dylik kom
misionär, upprättas avräkningsnota endast av fondhandlaren. Avslutas 
hytesavtalet genom förmedlare, skall denne upprätta siirskild avriiknings
nota för envar av kontrahenterna. Vid bytesavtal i andra än nu nämnda fall 
skall vardera kontrahenten upprätta avräkningsnota. 

I avräkningsnota vid bytesavtal upptages värdet allenast å de fondpap
per, som överlåtas av den kontrahent, vilken själv har att upprätta notan 
eller för vilkens räkning sådant åligger förmedlaren. Är vid bytesavtal 
fondhandlare kontrahent, och har avtalet avslutats icke för dennes egen 
räkning utan i kommission, skall i avräkningsnotan upptagas värdet å de 
fondpapper, som överlåtas av den andre kontrahenten (kommitten! eller 
tredje man). Skall vid hyte kontrahent utgiva mellanavgift, tillägges denna 
avgift värdet av de fondpapper, samma kontrahent överlåter. 

Rörande avräkningsnotas innehåll i övrigt gäller vad i 2 mom. sägs med 
avseende å avräkningsnota vid köp . 

.5. Avriikningsnota upprättas i två likalydande exemplar. Då den, vilken 
det åligger att upprätta avräkningsnotan, handlar för egen räkning eller 
såsom kommissionär, skall det ena exemplaret av notan stanna i förvar hos 
upprättaren och det andra sist å tredje dagen, efter det avtalet kommit till 
stånd. avsändas till kontrahenten. Är avtalet äter slutet genom förmedlare, 
skall denne inom nämnda tid avsända båda exemplaren, ett till vardera 
kontrahenten. 

6.8 Då fondpapper säljas exekutivt, anses förrättningsmannen såsom 
förmedlare. 

" Senaste lydelse 1967: 146. 
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5 ~9 

Da avräkningsnota utfärdas av fondhanJlare. skall för änJamålet anviin
das siirskild blankett. som anskaffats frtin generalpoststyrelsen. ViJ utf:.\r
Jandet skall så förfara~. att vaJ som skrives <'I det ena exemplaret av notan 
samtidigt kopieras ti Jet andra exemplaret. 

Fondhandlare, som vid ki.ip eller FondhanJlare, som viJ köp eller 
byte mottagit ostii111placl avriik- byte mottagit avriikningsnota i 
ningsnota i kommission, skall fast- kommission. skall fastsiitta den-
sätta densamma vid det hos honom samma viJ det hos honom förvara-
förvarade exemplaret av den utav 
honom själv över köpet eller bytet 
utfärdade notan. 

Je exemplaret av den utav honom 
själv över köpet eller bytet utfär
JaJe notan. 

Formulär till blankett. som i första stycket siigs, ävensom formuliir till 
blankett. som enligt vad i 18 ~ stadgas tillhandahålles allmiinheten genom 
generalpoststyrelsens försorg, fastställas av bankinspektionen. 

Inom tre månader efter utgången 
av varje kalenderkvartal skall fond
handlare i den ordning bankinspek
tionen föreskriver till inspektionen 
insända det ena exemplaret av de 
avriikningsnotor. som uppriittats 
under kvart alet, eller. i fall som i 7 ~ 
3. arses, kopia av de under samma 
kvartal uppri.illade notorna. 

Inom tre månaJer efter utgången 
av varje kalenderkvartal skall fonJ
handlare i den ordning bankinspek
tionen föreskriver till inspektionen 
insända det ena exemplaret av de 
avräkningsnotor, som upprättats 
under kvartalet. 

12 * 
Di·n. som enligt 4 eller 8 ~ iir plik

tig 11pprii11a a1·ri.ikningsno1a över 
kiip eller hyle m· fondpapper, men 
underläter att sådant .fiillgöra eller 
alt ji"irse upprii1tad no/ll med j"iire
skril'l'll stii111pel, biite från och med 
fem till och med 1ret1io gånger det 
felande stiimpelheloppet, dock 
minst tio kronor. Hade m•riiknings
notan ej skolat förses med sti"impel. 
hiite tio kronor. 

Har någon i m·riikningsnota. 
som m· honom uppriillat.1" mot 
hi"ittre vetande lt"imnat oriktig upp
g(fi och därigenom fijranlett, att 
stii111pe/111·1:Ui icke till behörigt be
lopp hlil'it 11/gjord, hiite från och 
med tj11g11 till oc:h med femtio 
gånger det stämpelhelopp, som ge-

" Senaste lydelse 1964: 309. 
10 Senaste lydelse 1964: 309. 

Den som underltltt•r att 11ppriitt11 
lll'riikning.rnota i enlighet med he
stiimme/serna i den11a _f('irordning 
diimes till hiiter, hiigst ji•111l11111dra 
kronor. 
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nom det oriktiga .fi"irj{11"t111det 11n
dandragits, dock minst femtio kro-
11or. 

J2 

Fiireslagen lvdelse 

13 *Il 
liar nilgon, som iir skyldig fiir.H' 

m·riik11i11gs11ota med stiimpel. fhr
s1111111wt att makulera stiimpel, \'lir· 

med sådan lta11dli11g hlil'it he/agd, 
l'llre pcl.fi'i/jden hiiter fem kronor. 

Den, som bryter mot de i 4 ~ I 
eller 5 mom., 5 *eller 7!i I eller 3 
mom. meddelade ordningsföre
skrifter, straffes. där ej i 12 * annan 
pMöljd blivit för förseelsen utsatt, 
med böter. högst trehundra kronor. 

Den. som bryter mot de i 4 § I 
eller 5 mom .. eller 5 * meddelade 
ordningsföreskrifter, straffes, där ej 
i 12§ annan påföljd blivit för för
seelsen utsatt, med böter, högst tre
hundra kronor. 

14 *' 2 

Fondhandlare. som åsidosiiller 
fiireskrij( enligt 8 a § eller försum
mar anmälan enligt 9 * andra 
stycket, dömes till dagsböter. 

Fondhandlare. som försummar 
anmälan enligt 9 * andra stycket, 
dömes till dagsböter. 

15 *'~ 
De i 12, 13 och 14 §§ omförmälda förseelser åtalas av allmlin åklagare vid 

allmän domstol. 

Varder kontrahent i avtal om köp 
eller byte av fondpapper ställd un
der tilltal för det han icke fullgjort 
honom åliggande skyldighet att 
upprätta eller stiimpe/heläRga av
räkningsnota, vare till fredande 
frän ansvar pliktig förete avräk
ningsnotan. där han icke i annan 
ordning gitter förete bevisning där
om, att han fullgjort vad honom i 
berörda avseende ålegat. 

Varder kontrahent i avtal om köp 
eller byte av fondpapper ställd un
der tilltal för det han icke fullgjort 
honom åliggande skyldighet att 
upprätta avräkningsnota, vare till 
fredande frän ansvar pliktig förete 
avräkningsnotan. där han icke i an
nan ordning gitter förete bevisning 
dlirom, att han fullgjort vad honom 
i berörda avseende ålegat. 

18 *14 

Gcneralpoststyrelsen skall i en
lighet med de närmare bestämmel
ser. som gcneralpoststyrelscn äger 
utfärda, å postanstalterna ävensom 
å andra ställen, där sådant kan fin
nas erforderligt. tillhandahålla 

11 Senaste lvdelse 1933: 245. 
12 Senaste lydelse 1964: 309. 
13 Senaste lydelse 1933: 245. 
1
• Senaste lydelse 1964: 309. 

Generalpoststyrelsen skall i en
lighet med de närmare bestämmel
ser, som generalpoststyrelsen äger 
utfärda, å postanstalterna ävensom 
å andra ställen, där sådant kan fin
nas erforderligt, tillhandahålla all-
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stii111plar m· de siirskilJa slag, som 
skola 1·1ira att tillg11. 1'i1·e11.1·0111 blan
ketter till avriikningsnotor. 

33 

Fiireslagen lydelse 

miinhl'/cn blanketter till avräk
ningsnotor. 

Blanketter. som enligt 5 § utHimnas till fondhandlare, skola vara försedda 
med för varje fondhandlare löpande numrering. Om utlämnande! skall 
generalpoststyrelsen genast underrätta bankinspektionen. Vederbörande 
fondhandlare har att för ifrågavarande blanketter erliigga betalning med 
belopp, som enligt generalpoststyrclsens beräkning motsvarar postverkets 
sjiilvkostnadspris. 

Ett exemplar av denna förordning skall hällas för allmänheten tillgängligt 
å va1je postkontor. 

19 *'" 
/Jefrt!f.fonde fiirlu1111Jshesked och 

hc.1·1·iir ii1·er si/dant besked .1·111111 he
ji-ielse .fi·iin eller iiterhetalning m· 
.1·1ii111pelm·g(fr skall i tilli.impliga de
lar iakuagas 1·ad som .finnes .fi'ire
sk1frer i 39-..//, 44, 46, 47 och 56 H 
srii111pelskanelagen. Fiirhandshe
sked liimnas m· hankinspekfioncn. 
Mor meddelar .fi'irhandshl'sked 1111/ 

ralan .fi'iras endast 111· den .10111 siikr 
beskedet. 

/Jesriimmelser riirandc 11pphiird 
och rcdm·isning 111· stiimpelmedel . 
. rn111 i11flyra rid poswnsralr, 111edde
la.1· 111· gc11eralpos1.1·1yrelsc11. 

De föreskrifter i övrigt, som fordras för tillämpning av denna förordning. 
meddelas av KM:t eller den myndighet KM:t förordnar. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1979. 

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fondpapper som har 
överlåtits före den I juli 1979. 

9 Förslag till 
Lag om ändring i stämpelskattelagen (1964: 308) 

Härigenom föreskrivs i fråga om stämpel skattelagen ( 1964: 308) 1 

dels att 21-26 och 38 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 19 §skall lyda "Aktier m. m." 
dels att I, 27. 30, 32, 37 och 51 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

" Senaste lydelse 1964: 309. 
1 Senaste lydelse av lagens ruhrik 1974: 864. 

3 Riksdai:e11 1978/79, I .l'am/. Nr 165. 
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Till staten skall crliiggas st;impclskatt i Je fall och i den ordning. som 
staJgas nedan. 

Riiramle .11ii11111,,/a1·g(li 1·id /.:.ii11 
och hvtc a1·.f(111c/11"pf'<'I' iiro siirskil
da hestii111111el.1er 111eddelade. 

Om sUimpelbeliiggning av myndighets expeditioner och av ansökningar 
vid domstol giillcr vad diirom iir stirskilt stadgat eller regeringen föreskri
ver. 

27 * 
Den som har att erHigga stiim

pelskatt i fall. som avses i 19. ?.O. 2 I 

eller 24 *. skall till ledning vid fast

sttillande av skatten inkomma med 

deklaration till riksskatteverket. 

Deklarationen skall avges pt1 heder 

och samvete samt avfattas på blan

kett enligt forrnuliir. som riksskar

tcverkct fastställer. 1 fråga om aktie 

skall deklaration. som ej iir under

tecknaJ av bolagets styrelse. vara 

åtföljd av protokollsutdrag. som vi

sar att styrelsen beslutat Himna de 

uppgifter deklarationen innehr1ller. 

Deklaration skall vara avlämnad. 

i fall som avses i 

a) 19 *. inom två månader från 

det att registrering skett om full

gjord inbetalning ä aktier. dock se

nast inom tvf'l milnader frän utgång

en av den tid inom vilken aktien 

enligt lag skall betalas. eller. vid ök

ning av aktiekapital enligt 04 * la

gen om aktiebolag. inom tvi\ mana

der från det att beslut om ökningen 

blivit registrer<1t; 

b) 20 *· inom tvi\ m~nader frän 

det att kommanditdelägarens utfäs

telse blivit registrerad; 

c) 21 .1$, i1111a11diir1111gii·e11 ha11d

lint: 111/ii11111as; samt 

2 Senaste lydelsi: 1974: 864. 

Den som har att erJ;igga stäm

pelskatt i fall. som avses i 19 eller 

20 *· skall till ledning vid fastst;il

landc av skatten inkomma med de

klaration till riksskatteverket. De

klarationen skall avges på heder 

och samvete samt avfattas på blan

kett enligt formu!Lir. ~om riksskat

teverket faststiiller. I frftga om aktie 

skall deklaration. som ej är under

tecknad av bolagets styrelse. vara 

åtföljd av protokollsutdrag, som vi

sar att styrelsen beslutat liimna de 

uppgifter deklarationen innehfdler. 

Deklaration skall vara avlämnad. 

i fall som avses i 

al 19 *· inom två månader fri\n 

det att registrering skett om full

gjord inbetalning t\ aktier, dock se

nast inom två mänader från utgf111g

cn av den tid inom vilken aktien 

enligt lag skall betalas. eller. vid ök

ning av aktiekapital enligt 64 * la

gen om aktiebolag. inom tvf1 mtina

der fran det att beslut om ökningen 

blivit registrerat: samt 

b) 20 *· ino1 tvi\ mänader från 

det att kommanditdelägarens utfäs

telse hlivit registrerad. 
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d) 24 §. inom ti·tl mtl1wJer frän 

den iil'erltltelse eller pa11tsiitt11i11g 

som .fi'irnnlett skatteplikt eller, di) 

skatteplikt intriitt till Jiiljd m· cliids

Ji1/I, i11i1111 den tid .\'lim giiller .fi"ir 

i11gii·a11de a1· hi111ppteckni11ge11 1ill 

regi.1·1reri11g. 

Deklaratilln riirumle handling. 

som m·se.1· i 2 I eller 24 §.skall åtfi"il

jas a1· Je i tleklaratio11c11 angirna 

ska1teplik1iga handlingarna. Är.fi·tl

ga lim aktieln·e1', annat andelshe

l'i.I, delaktighetshel'is eller lotthrei· 

i 11tlii11dsk1 Ji'iretag m· ekonomisk 

art och lyder hwulli11ge11 på 1·is.1· 1111-

del ifi'irl'laget. skall på hegiiran til

lika inges 1·iirdehel'is a1· heskatt-

11ingsmvnclighet i det land, diir .fi'i

retaget har sitt .1·iite. 

F1ireslage11 lvdclse 

30 ~ 3 

I 1110111. Beslut rörande stämpelskatt meddelas 

35 

a) beträffande förvärv av fast egendom, tomträtt eller skepp av den in
skrivningsmyndighet, hos vilken lagfart eller inskrivning sökes. på den 
inskrivningsdag då ansökan bifalles eller, om ansökan förklaras vilande. på 
den inskrivningsdag då detta sker eller. i fall som avses i 13 * tredje 
stycket, då avregistrering sker: 

hJ beträffande inteckning av den inskrivningsmyndighet. hos vilken in
teckning sökes, på motsvarande inskrivningsdag som under al: och 

c) i övriga fall av riksskatteverket. 
Mi.iter hinder mot att meddela beslut rörande skatten på inskrivnings

dag, som anges i a) eller bJ, skall beslutet meddelas på den inskrivnings
dag, som först infaller efter det att hindret blivit undanröjt. 

I fall, som avses i c), må beslut om fastställande av skatt ej meddelas 
~enare än ett är efter utgången av det kalenderår, varunder skatteplikten 
inträdde. Har slutligt beslut ej meddelats inom denna tid men har deklara
tion avgetts, skall så anses, som om skatten den dag tiden utgick fastställts 
genom slutligt beslut i överensstämmelse med sådan handling. Har prelimi
närt beslut meddelats. skall skatten i stiillet anses ha nämnda dag slutligt 
fastställts i överensstämmelse med det preliminära beslutet. 

2 mom. Med inskrivningsmyndighet avses i denna lag även registermyn
dighet enligt 2 §sjölagen (1891: 35 s. I). 

Myndighet, som enligt I mom. har att meddela beslut rörande skatt, är 
beskattningsmyndighet. 

Skatteplikt inträder, i fall som avses i 

3 Senaste lydelse 1975: 922. 
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a) 3 *·när ansökan om lagfart eller inskrivning av tomtriitt beviljas eller 
förklaras vilande; 

b) 11 *·när inteckningen beviljas eller ansökan d;irom förklaras vilande; 
c) 13 *·när ansökan om inskrivning beviljas eller, i fall som avses i 13 * 

tredje stycket, när avn:gistn:ring sker; 
<l) 19 §.när registrering som sägs i 27 *andra stycket a) sker; 

e) :.0 *·när registrering sker; e) 20 *· när registrering sker; 
samt 

0 21 §, niir handlin!fen 11thi111- f) 28 *· när dragning sker. 
fil/.\'; 

g) 24 §, niir ii1·erliltelse l:'ller 
pantsii1111inR sker eller i1111eha1·11ren 
dessji"irinnan adider; samt 

h) 28 §.när dragning sker. 

32 *' 
I förhållande till statsverket skola för skattens erläggande svara. beträf-

fande skatt för 
a) förvärv av fast egendom, tomträtt eller skepp, båda kontrahenterna; 
bl inteckning, <len som vid tidpunkten för skattepliktens inträde är 

behörig att ansöka om inteckning i <len fasta egendomen, tomträtten eller 
skeppet eller, i fråga om annan egendom. att medge inteckningen; 

c) aktie eller insats i svenskt bo- c) aktie eller insats i svenskt bolag, 
lag, bolaget och de som äro leda- bolaget och <le som äro ledamöter i 
möter i bolagets styrelse sedan bolagets styrelse sedan skatteplikt 
skatteplikt inträtt; inträtt; .1am1 

d) obligation, som m·ses i 21 §, d) lotteri, <len som anordnar det-
och hiir i riket utfärdat certifikat, ta. 
som sägs i 2 i eller 24 §. u(färdaren; 

l') annan handling, för 1·ilke11 en
ligt 24 § skalleplikt .fi'ireliRger. dl:'n 
som iil'erläter eller palllsiitter 
lwncllingen eller, Jil skatteplikt in
träder på [.:rund 111· diid.1ji1ll, inne
lwrarens Jiidsho; samt 

fi lotteri, <len som anordnar det
ta. 

När flera svara för skattens erlliggan<le, äligger ansvarigheten <lem soli
dariskt. 

Skattskyldig är den som i va1je särskilt fall är gentemot statsverket 
ansvarig för skattens erläggande. 

37 *5 

I 1110111. Inbetalas skatt. som faststlillts av inskrivningsmyndighet. icke 
inom angiven tid, skall beskattningsmyndigheten göra anmälan därom till 
länsstyrelsen i det län, dit beskattningsmyndigheten hör. Vid sä<lan anmii
lan skall fogas beslut om skattens faststlillande eller annat bevis. inneht'il-

4 Senaste lydelse 1975: 92::!. 
5 Senaste lydelse 1975: 38. 
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landc uppgift om skattens helopp och erforderliga uppgifter om den skatt
skyldige. Fastst:iller iivcrriitt skatten till högre helopp 1in bcskattningsmyn
digheten förut hcr1iknat eller vitsordar skattskyldig anmiirkning av den 
enligt 48 * förordnade granskningsmyndighctcn. skall iiverriitten eller, i 
det senare fallet. gransknings myndigheten omcdelhart famna länsstyrelsen 
motsvarande uppgifter rörande det tillkommande skattebeloppet. Efter 
anmiilan. som nyss niimnts. iivensom vid försummad inbetalning av till
kommande skattebelopp tiliggcr det 11insstyrclscn att förordna om utta
gamle av felande hclopp jämte i förekommande fall restavgift enligt 2 mom. 
i den ordning. som enligt upphördslagen ( 1953: 272) gäller för indrivning av 

restförd skatt. 

Har sJ.;att i fall. som avses i 30 * I 
mom. första stycket c) eller dJ, icke 
inhetalats inom föreskriven tid. 
skall förfallet skattebelopp j1imtc i 
förekommande fall restavgift enligt 
2 mom. pi\. framställning av bcskatt
ningsmyndighctcn omedelhart utta
gas genom utmätning. 

Har skatt i fall. som avses i 30 * I 
mom. första stycket cl. icke inheta
lats inom föreskriven tid, skall för
fallet skattebelopp jämte i förekom
mande fall restavgift enligt 2 mom. 
pi\. framställning av bcskattnings
myndighctcn omedelbart uttagas 
genom utmätning. 

2 1110111. Har skattskyldig underltitit att inhetala skatt inom föreskriven 
tid, skall restavgift crHiggas till den myndighet, som i sådant fall skall 
uppbiira skatten. Restavgiften skall utg:'t efter fyra öre för varje hel krona 
av den del av skatten som icke erlagts i riitt tid. dock ej med mindre belopp 
iin tio kronor. Öretal som uppkommer vid ber1ikning av restavgift jämnas 
till niirmast högre hela krontal. 

Niir dröjsm!llct med hctalningen iir obetydligt eller eljest särskilda skäl 
föranleda det, m<'i hefrielse frän skyldighet att erliigga restavgift meddelas 
av länsstyrelse i fräga om skatt. som avses i I mom. första stycket, och av 
hes kall ningsmyndighcten beträffande annan skatt. 

Riksskattevcrket iiger meddela föreskrifter i fråga om befrielse från 
skyldighet att erlägga restavgift. 

51 * 
Den som uppsatligen eller av grov oaktsamhet undcrl<'iter att inom före

skriven tid avge deklaration eller avlämnar deklaration med s:'t bristfälligt 
innehåll. att den uppenbarligen icke är ägnad att ligga till grund för faststäl
lande av skatt dömes till böter. om ej gärningen är belagd med straff i 
skattebrottslagen. Ansvar enligt detta stycke inträder dock icke i fall d<'i 
41 a * kan tilliimpas. 

Den som 11p11.Hlt/ige11 eller a1· 

gro1· oaktsamhet utliim11ar lwrul
ling, som lll'.1·es i 23 .Q j("irst11 
stycket, utan att handlingen är hc
hiirigen .fi"irsedil med stiimpe/ eller 
anteckning 0111 orsaken till all den 
11t/ii11111us utan .1tii111pel, diimcs till 
höter. 

I ringa fall dömes ej till ansvar 
enligt första eller andra stycket. 

I ringa fall dömes ej till ansvar 
enligt första stycket. 
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Denna lag triider i kraft den I juli 1979. 
Äldre hcstiimmelscr g:iller fortfarande i fr{1ga om handling som genom 

den nya lagen hlivit icke skattepliktig om 
I. handling, som avses i 21 *· utHimnats före den I juli 1979; samt 
2. handling. som avses i 24 *· iiverlr1tits eller pantsatts före den I juli 

1979 eller dess innehavare des~forinnan avlidit. 

IO Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370) 

t l:irigenom föreskrivs att 53 * I mom. kommunal skattelagen ( 1928: 370) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11m11dc /_w/d.H' Fiireslage11 lydelse 

53 * 
I 1110111. 1 Skyldighet att erl~igga skatt för inkomst åligger sil framt ej annat 

föreskrives i denna lag eller i siirskilda hestiimmelser, meddelade på grund 
av överenskommelse dler beslut. varom i 72 och 73 ** siigs: 

al fysisk persern: 
ji"ir tid, under l"ilken han l"llrit hiir i riket hosa((: 
fiir all inkomst. som av honom här i riket eller å utländsk ort förvärvats; 

samt 
_f;"ir tid, under 1·ilkc11 han l'.i 1·arit hiir i riket ho.rn((: 
for inkomst av hiir beliigen fastighet; 
för inkomst av rörelse. som här bedrivits; 
for avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av anställ

ning eller uppdrag hos svenska stakn eller svensk kommun; 
för avlöning eller annan därmed jiimförlig förmån, som utgått av annan 

anstiillning eller annat uppdrag. i den mftn inkomsten uppburits härifrån 
och förv:irvats genom verksamhet hiir i riket; 

för pension enligt lagen t 1962: 381 l om allmän försiikring till den del 
beloppet överstiger 4 500 kronor och för annan ersiittning enligt nämnda 
lag; 

för pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten 
eller svensk kommun; 

för belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste
pensionsrnrsiikring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven för
säkringsrörelse; 

för ersättning enligt lagen ( 1954: 243 I om yrkesskadeförsäkring eller 
lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsiikring och lagen ( 1956: 293) om ersätt
ning ät smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgfitt till 
någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller pä grund av militärtjänst
göring eller i fall som avses i lagen (1977: 2651 om statligt personskade
skydd eller lagen (1977: 267) om krigsskadeersättning till sjömän; 

för dagpenning från erkiind arbetslöshetskassa enligt lagen (1973: 370) 
om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen 
( 1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd: 

'Enligt prup. 1978/79: 30 föreslagen lydelse. 
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för timstudiestiid och inkomstbidrag enligt studiestiidslagen ( 1973: 349); 
för annan hiirifrtin upphuren, genom verksamhet här i riket förvärvad 

inkomst av tjiinst; 
för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket 

eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse; samt 
för belopp, varmed schahlonavdrag för egenavgifter överstigit p:'.lförda 

avgifter. samt restituerade. avkortade eller avskrivna egenavgifter. allt i 
den omfattning, som anges i anvisningarna till 41 h ~; 

b) staten: 
för inkomst av jonlhruksdomäner, skogar samt uthyrda eller med tomt

rätt eller vattenfallsriitt upplatna fastigheter; samt 
för inkomst av rörelse. som ej hiirflutit av bank- eller försäkringsrörclse 

eller av kommunikations verk med tillhörande hyggnader och anläggningar 
eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser att tillgodose 
statens egna hehov; 

cl landsting, kommuner och andra menigheter iivensom hushållnings
siillskap med stadgar som faststiillts av regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer: 

för inkomst av fastighet och av rörelse; 

dl akademier. Nobelstiftelsen 
samt stiftelsen Dag Hammarskjölds 
Minnesfond. sa ock allmiinna un
dcrvisningsverk. sådana samman
slutningar av studerande vid rikets 
universitet och högskolor i vilka de 
studerande enligt giillande stadgar 
äro skyldiga att vara medlemmar 
samt samarbetsorgan för sådana 
sammanslutningar med ändamål att 
fullgöra uppgifter som enligt 
niimnda stadgar ankomma på sam
manslutningarna, sjömanshus. 
svenska skeppshypotekskassan, 
skeppsfartens sekundiirlänekassa, 
företagareförening som erhåller 
statsbidrag, regional utvecklings
fond som avses i förordningen 
t 1978: 504J om överförande av vissa 
uppgifter från företagareförening 
till regional utvecklingsfond. norr
landsfonden. statens utvecklings
fond, Apotekarsocietetens stiftelse 
för främjande av farmacins utveck
ling m. m .. Svenska Bibelsällska
pets bibelfond. Bokbranschens Fi
nansieringsinstitut Aktiebolag. Stif
telsen Industricentra, Stiftelsen In
dustriellt Utvecklingscentrum i 
övre Norrland, Stiftelsen för pro
duktutvecklingscentrum Göte-

d) akademier. Nobelstiftelsen 
samt stiftelsen Dag Hammarskjölds 
Minnesfond, s:'.I ock allmänna un
dervisningsverk, sädana samman
slutningar av studerande vid rikets 
universitet och högskolor i vilka de 
studerande enligt gällande stadgar 
äro skyldiga att vara medlemmar 
samt samarbetsorgan för sådana 
sammanslutningar med ändamål att 
fullgöra uppgifter som enligt 
nämnda stadgar ankomma på sam
manslutningarna. sjömanshus, 
svenska skeppshypotekskassan, 
skeppsfartens sekundärlånckassa, 
företagareförening som erh{lller 
statsbidrag, regional utvecklings
fond som avse'.; i förordningen 
(1978: 504) om överförande av vissa 
uppgifter frtm företagareförening 
till regional utvecklingsfond, norr
landsfonden, statens utvecklings
fond, Apotekarsocietetens stiftelse 
för främjande av farmacins utveck
ling m. m .. Svenska Bibelsällska
pets bibelfond, Bokbranschens Fi
nansieringsinstitut Aktiebolag, Stif
telsen Industricentra, Stiftelsen In
dustriellt Utvecklingscentrum i 
övre Norrland, Stiftelsen för pro
duktutvecklingscentrum Göte-
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borg, Sveriges exportråd, Sveriges 
turistråd, järnkontoret och SIS
Standardiseringskommissionen i 
Sverige. sä länge kontorets respek
tive kommissionens vinstmedel an
v~indas till allmänt nyttiga iindamål 
och utdelning icke lämnas till del
ägare eller medlemmar. aktiebola
get tipstjiinst, svenska penninglot
teriet aktiebolag, allmänna sjukför
säkringsfonden, pensionsstiftelser 
som avses i lagen om tryggande av 
pensionsutfästelse m. m., allmänna 
försäkringskassor. erkända arbets
löshetskassor, understödsförening
ar, som icke bedriva till livförsäk
ring hänförlig verksamhet, perso
nalstiftelser som avses i lagen om 
!ryggande av pensionsutfåstelse 
m. m. med ändamål uteslutande att 
lämna understöd vid arbetslöshet, 
sjukdom eller olycksfall. stiftelser 
som bildats enligt avtal mellan or
ganisationer av arbetsgivare och ar
betstagare med ändamål att utgiva 
avgångsersättning till friställd ar
betstagare eller främja åtgärder till 
förmån för arbetstagare som blivit 
uppsagd eller löper risk att bliva 
uppsagd till följd av driftsinskränk
ning. företagsnedläggelse eller ra
tionalisering av företags verksam
het ävensom sådana ömsesidiga 
försäkringsbolag, som avses i lagen 
om yrkesskadeförsäkring: 

för inkomst av fastighet: 

40 

Fiireslagen lydelse 

borg. Sveriges exportrtid. Sveriges 
turistri\d, järnkontoret och SIS
Standardiseringskommissionen i 
Sverige. sä Hinge kontorets respek
tive kommissionens vinstmedel an
vändas till allmiint nyttiga ändamftl 
och utdelning icke lämnas till del
iigare eller medlemmar. aktiebola
get tipstjänst. svenska penninglot
teriet aktiebolag, 11//mii111111 pe11-
sio11.1:f(111de11. allmänna sjukförs~ik

ringsfonden, pensionsstiftelser som 
avses i lagen om !ryggande av pen
sionsutfåstelse m. m .. allmänna för
siikringskassor. erklinda arbetslös
hetskassor. understödsföreningar. 
som icke bedriva till livförsäkring 
hiinförlig verksamhet, personalstif
telser som avses i lagen om !ryg
gande av pensionsutfåstelse m. m. 
med ändamål uteslutande att lämna 
understöd vid arbetslöshet, sjuk
dom eller olycksfall, stiftelser som 
bildats enligt avtal mellan organisa
tioner av arbetsgivare och arbetsta
gare med ändamål att utgiva av
gångsersättning till friställd arbets
tagare eller främja åtgärder till för
mån för arbetstagare som blivit 
uppsagd eller löper risk att bliva 
uppsagd till följd av driftsinskränk
ning, företagsnedläggelse eller ra
tionalisering av företags verksam
het ävensom sådana ömsesidiga 
försäkringsbolag, som avses i lagen 
om yrkesskadeförsäkring: 

för inkomst av fastighet: 

e) kyrkor, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinst
syfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvudsakligt än
damål att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets 
försvar eller att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller be
stiimda personer, främja vård och uppfostran av barn eller lämna under
stöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverk
samhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning, ävensom 
ideella föreningar som uppfylla i punkt 9 av anvisningarna angivna villkor: 

för inkomst av fastighet och av rörelse; 
f) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning 

äro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samebyar, sam
fund, stiftelser. understödsföreningar, som bedriva till livförsäkring hän
förlig verksamhet, verk, inrättningar och andra inländska juridiska perso-
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ner, dock såvitt gäller sådana juridi>ka personer som enligt författning eller 
pä d1irmed jämförligt sätt bildats för lttl förvalta samfi.illighct endast om 
samfälligheten har taxerats sftsom s1irskild taxeringsenhct och avser mark
samfällighet eller regleringssamfällighet, samtliga hiir under f) avsedda 
bolag, verk och andra juridiska personer i den m<'ln de ej inbegripas under 
punkterna dl och e): 

för all inkomst, som här i riket eller å utliindsk ort förv1irvats: 

gl utländska bolag: 
för inkomst av här belägen fastig

het; 
för inkomst av rörelse, som här 

bedrivits; samt 
för vinst ft icke yrkesmässig 

avy\\ring av fastighet eller rörelse 
här i riket eller tillbehör till sådan 
fastighet eller rörelse; 

h) allmii1111a pe11sio11.1Jimde11: 
.f("ir all inkomst som hiirflytcr a1· 

medel, som .fiirraltas m· jjiirde 
fonclstyrel.H'll, samt i ii1·rigt ji)r in-
komst 111· .fil.l'tighet. 

gl utfandska bolag: 
för inkomst av hiir hcl1igen fastig

het: 
för inkomst av rörelse. som här 

bedrivits; samt 
for vinst å icke yrkesmiissig 

avyttring av fastighet eller rörelse 
här i riket eller tillbehör till sådan 
fastighet eller rörelse. 

Riksskattevcrkct må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan förkla
ra, att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt ändamål att främja 
nordiskt samarbete, i fråga om skattskyldighet eller eljest vid tillämpning 
av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller förening, som ovan i 
första stycket vid el angives. Sådant beslut må, när omständigheterna det 
föranleda, av riksskatteverket återkallas. Över beslut, som riksskattever
ket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke föras. 

Denna lag träder i kraft tre veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på 
den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas 
första gången vid 1980 års taxering. 

11 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt 

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvllrunde lydelse 

7 §I 

Från skattskyldighet frikallas: 
al medlem av konungahuset: 
för av staten anvisat anslag: 

1 Senaste lydelse 1977: 1091. 

FiireslaRen lydelse 
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b) i utlandet bosatt fysisk person och utl~indskt holag: 
för inkomst som avses i 54 *första stycket cJ kommunalskattelagen; 
c) staten: 
för all inkomst; 
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dJ juridisk person som avses i 53 * I mom. första stycket c) kommunal
skattelagen: 

för all inkomst: 
e) understödsförening som enligt sina stadgar icke fär meddela annan 

kapitalförsäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd p(l högst I 000 
kronor för medlem och annan juridisk person som avses i 53 ~ I mom. 
första stycket d) kommunalskattelagen än undcrstödsförening: 

för all inkomst; 
t) förening som ;ir hänförlig under 53 ~ I mom. första stycket e) kom

munalskattelagen: 
för all inkomst utom sådan inkomst av rörelse för vilken föreningen icke 

;ir frikallad från skattskyldighct enligt punkt 4 av anvisningarna till 54 * 
niimnda lag; 

g) annan juridisk person som avses i 53 * I mom. första stycket el 
kommunalskattelagen: 

för sadan inkomst som ej härflutit av rörelse; 
h l här ovan ej upptagen ägare av sådan fastighet. som omförmiiles i 5 * I 

mom. kommunalskattelagen: 
for inkomst av fastigheten genom dess begagnande för de i samma mom. 

avsedda ändamål; 
il svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar: 
för utdelning från svenska aktiebolag och svenska ekonomiska förening

ar i den omfattning som i 54 * kommunalskattelagen sägs; 
j) hiir i riket bosatt delägare i oskift dödsbo efter person, som vid sitt 

fränfälle icke var här i riket bosatt: 
för av dödsboet åtnjuten, till honom utdelad inkomst. för vilken dtids

boet skall utgöra statlig inkomstskatt; 
kl understödsföreningar. vilka enligt sina stadgar äga meddela annan 

kapitalfi:irsäkring iin sädan som omfattar kapitalunderstöd å högst I 000 
kronor för medlem och som bedriva jämviil annan verksamhet än livför
säkringsverksamhet: 

för all inkomst, som beliiper på annan än till livförsäkring hänförlig 
verksamhet; 

IJ här i riket bosatt fysisk person. som under vistelse utomlands åtnjutit 
avlöning eller annan därmed jämförlig förmän på grund av anstiillning där 
annat än hos svenska staten. svensk kommun eller ombord på svenskt 
fartyg eller svenskt, danskt eller norskt luftfartyg: 

för inkomst. som avses i 54 *första stycket h) kommunalskattelagen; 

m J allmii nna pensio11.1:f u11Jen: 
ji'ir sådan inkomst som ej lziirf7u

tit tl\' medel, som förvaltas lll' fjär
de fondstyre/sen; 

nJ svensk aktiefond: 
för inkomst av tillfällig förvärvs

verksamhet pä grund av avyttring 
av egendom som avses i 35 § 3 

111) svensk aktiefond: 
för inkomst av tillfållig förvärvs

verksamhet pä grund av avyttring 
av egendom som avses i 35 * 3 
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mom. kommunalskattelagen. om 
den avytlradc egendomen innehafts 
tvf1 i\r eller mera. 
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Fiil"l'slagen lycld.1·e 

mom. kommunalskattelagen. om 
den avyttrade egendomen innehafts 
tvi:I i\r eller mera. 

Riksskatteverket mä, om särskilda sk;il därtill äro, efter ansökan förkla
ra. att förening eller stiftelse. som har till huvudsakligt iindamtil att friimja 
nordiskt samarbete. i fräga om skattskyldighet eller eljest vid tilliimpning 
av denna lag skall anses jämställd med förening eller stiftelse, som ovan i 
första stycket vid f) respektive g) angives. Sådant tieslut mil, när omstän
digheterna det föranleda, av riksskatteverket återkallas. Över beslut. som 
riksskatteverket meddelat enligt detta stycke. ma klagan icke föras. 

Att personer, om vilka i 18 ~ förmiiles. ;iro frikallade frtin skattskyldig
het för vissa inkomster, framgtir av bestiimmelserna i samma paragraf. 

Denna lag träder i kraft tre veckor efter den dag. dt1 lagen enligt uppgift pa 
den utkommit frtln stycket i Svensk författningssamling och tillämpas 
första gtingen vid 1980 ärs taxering. 
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1979-03-08 

Närvarande: statsministern Ullsten. ordförande, och statsråden Sven Ro

manus. Mundeho, Wikström. Wirtcn, Huss. Rodhc. Wahlberg, Hansson, 

Enlund, Lindahl, Winther, Cars, Gabriel Romanus, Tham 

l'iiredragande: statsrådet Mundebo 

Proposition om den svenska kapitalmarknaden 

1 Inledning 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallades år 1968 sakkun

niga (Fi 1969: 59) med uppdrag att göra en översyn av den svenska kapital

marknadens struktur och funktionssätt. De sakkunniga antog namnet 1968 

års kapitalmarknadsutredning. 

Utredningen har tidigare överlämnat delbetänkandet (SOU 1972: 63) 
Näringslivets försörjning med riskkapital frän allmänna pensionsfonden. 

Med vissa ändringar ledde utredningsförslaget till att den fjärde AP-fonden 

inrättades år 1974. 
I slutbetänkandet' (SOU 1978: 11) Kapitalmarknaden i svensk ekonomi 

har utredningen gjort en allmän översyn av kapitalmarknaden och lagt 

fram vissa förslag, främst i fråga om de befintliga kreditinstitutens utlå

ningsregler och verksamhetsformer, i syfte att göra den svenska kapital

marknaden mera effektiv. Till protokollet i detta ärendet bör fogas en 

sammanfattning av slutbetänkandet som bilaga I och utredningens förslag 

till förfaltningsändringar som bilaga 2. 

Till slutbetänkandet har fogats fyra reservationer, nämligen en reserva

tion av ledamoten Knut Johansson angående bostadssektorns finansiering, 

en gemensam reservation av ledamöterna Klas Back, Knut Johansson, 

Hjalmar Mehr, Arne Nilstein och Krister Wickman angående begränsning 

1 Slutbetänkandet är undertecknat av f. d. riksbankschefen Krister Wickman. ordfö
r;rnde, försäkringsdircktören Klas Back, teknologie doktor Tore Browaldh, profes
sor Erik Höök, direktören Axel lveroth, riksdagsledamoten, f. d. förbundsordföran
den Knut Johansson, f. d. bankdirektören Sven Lindblad, f. d. landshövdingen 
Hjalmar Mehr, förbundsdirektören Arne Nilstein, riksdagsledamoten, direktören 
Bengt Sjönell och statssekreteraren Lars Wohlin. 
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av fjärde AP-fondens aktieplaceringar. en reservation av ledamoten Lars 

Wohlin i frägan om reglerna för ljiirde AP-fondens och försäkringsbolagens 

aktieinnehav samt en reservation av ledamoten Hjalmar Mehr i fr[igan om 

reglerna för försäkringsbolagens aktieinnehav. Ledamoten Hcngt Sjöncll 

har avgivit t!tl särskilt yttrande angående löptiden för län till mindre före

tag. I fråga om reservationerna och det siirskilda yttrandet hiinvisas i övrigt 

till slutbetiinkandct (sid. 741- 764). 
Under sitt arbete har kapitalmarknadsutredningen låtit genomföra fyra 

expertutredningar som har överlämnats samtidigt med slutbetänkandet 

såsom bilagor till detta. De utgörs av bilaga I CSOU 1978: 12) Kapitalmark

naden utomlands samt bilagorna 2-4 (SOU 1978: 13l Hushållssparande 

och skatteregler, Aktiemarknaden och Industrins tillväxt och långsiktiga 

finansiering. 

Yttranden över slutbetänkandet har efter remiss avgivits av bankinspek

tionen, förslikringsinspektionen. konjunkturinstitutet. kammarkollegiet, 

riksskatteverket (RSV), arbetsmarknadsstyrelsen (AMSJ, bostadsstyrcl

scn, statens planverk, statens industriverk, länsstyrelserna i Stockholms, 

Östergötlands. Kalmar. Göteborgs och Bohus. Jämtlands och Västerbot

tens län. banklagsutrcdningen (Fi 1976: 04). stämpelskatteutredningen (B 

1977: 06), riksförsäkringsverket. statens råd för byggnadsforskning, styrel

sen för teknisk utveckling (STU ), fullmäktige i Sveriges riksbank, fullmäk

tige i riksgäldskontoret, allmänna pensionsfondens första-tredje fondsty

relser (gemensamt yttrande), allmänna pensionsfondens fjärde fondsty

relse. exportkreditnämnden, Sveriges exportråd, Svenska bankförening

en, Svenska sparbanksföreningen. Sveriges föreningsbankers förbund, 

Post- och Kreditbanken, PK-banken, Sparbankernas Bank, Svenska för

säkringsbolags riksförbund, Folksam, Landsorganisationen i Sverige 

(LO). Tjänstemännens centralorganisation <TCO). Centralorganisationen 

SACO/SR, Svenska arbetsgivareförening <SAF). Lantbrukarnas riksför

bund (LRF), Kooperativa förbundet <KF), Sveriges industriförbund, Sve

riges köpmannaförbund, Sveriges hantverks- och industriorganisation 

CSHJO), Sveriges grossistförbund, Svensk industriförening, Svenska före

tagares riksförbund, Familjeföretagens förening, Finansieringsföretagens 

förening, styrelsen för Stockholms fondbörs, Svenska fondhandlareföre

ningen. Sveriges aktiesparares riksförbund, Svenska handelskammarför

bundet. Föreningen Auktoriserade revisorer. Svenska civilekonomföre

ningen, Sveriges finansanalytikers förening, Sveriges lnvesteringsbank 

Aktiebolag, Aktiebolaget Industrikredit, Aktiebolaget Företagskredit, 

Lantbruksnäringarnas Primärkredit Aktiebolag, Lantbruksnäringarnas Se

kundärkredit Aktiebolag. Svenska Skeppshypotekskassan, Skeppsfartens 

Sckundärlånekassa, Aktiebolaget Svensk Exportkredit, Sveriges All

männa Hypoteksbank. Företagareföreningarnas förbund, Svenska kom

munförbundet, Landstingsförbundet, Kommunkredit Aktiebolag, 

Kommunlåneinstitutet Aktiebolag, Svenska riksbyggen förening u. p. a., 
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Niiringslivets byggnadsdelegation. Svenska byggnadsentreprenörföre

ningcn, Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsföreningars riksförbund 

tHSB), Stockholms kooperativa bostadsförening ek. för., Hyresgästernas 

riksförbund. Sveriges fastighetsiigareförbund. Sveriges villaägareförbund, 

Sveriges allmännyttiga hostadsföretag ISABOJ. Konungariket Sveriges 

stadshypotekskassa. Sparbankernas lnteckningsaktiebolag (SPINTAB). 

Svensk Bostadsfinansiering Aktiebolag <BOF AB), Svenska livförsäkrings

föreningars riksförbund, Sveriges kommunalanställdas pensionskassa -

försiikringsförening, Konsumentkooperationens pensionskassa - försäk

ringsföreningen, Sjöbefälets pensionskassa - försäkringsförening, Sparin

stitutens pensionskassa - försäkringsförening. Pensionskassan SHB -

försäkringsförening och Sveriges köpmannaförbunds pensionskassa. 

Gemensamma yttranden har avg1v1ts av dels Svenska 

sparbanksföreningen. Sparbankernas Bank, SPINTAB och Kommunkredit 

AB, dels Sveriges industriförbum.l och Svenska handelskammarförbundet. 

dels SHIO och Familjeföretagens förening. dels AB Industrikredit och AB 

Företagskredit, dels Lantbruksnäringarnas Primärkredit AB och Lant

bruksnäringarnas Sekundiirkrcdit AB samt dels Svenska Skeppshypoteks

kassan och Skeppsfartens Sekundärlanekassa. 

PK-banken och Kommunlåneinstitutet AB har anslutit sig till vad Svens

ka bankföreningen har anfört. Sveriges grossistförbund har instämt i det av 

SAF angivna yttrandet. Svenska byggnadsentreprenörföreningen har som 

sitt eget yttrande åberopat Näringslivets byggnadsdelegations remissytt

rande. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har till sitt yttrande fogat yttranden från 

Stockholms läns landsting, Stockholms läns företagareförening samt från 

Stockholms, Södertälje och Botkyrka kommuner. Länsstyrelsen i Öster

götlands län har överlämnat yttranden från TCO- och LO-distrikten i länet. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har bilagt ett yttrande från Jämtlands läns 

företagareförening. Länsstyrelsen i Västerbottens fän har ingivit yttranden 

från länsbostadsnämnden i Västerbottens län, Skellefteå och Umeå kom

muner, Västerbottens handelskammare samt från Västerbottens förctaga

reförening. LO har bilagt ett yttrande från Svenska metallindustriarbetare

förbundet. 

Utredningen (Fi 1975: 03) Om löntagarna och kapitaltillväxten har hem

ställt att bli befriad från remissuppdraget. 

En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta 

ärende som hilaRa 3. 
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2 Fi)redragandcns iivcrvägandcn 

2.1 Allmän bakgrund och problembild 

2. /.I /n/ed11i11g 

KapitalmarknaJsutredningen har enligt sma direktiv haft all giira en 

översyn av strukturen och funktionssiillet hos den svenska kapitalmarkna

den. Tyngdpunkten i utredningens arbete har varit en systematisk genom

g:'lng av kapitalmarknadens institutioner. 

Utredningens slutbetiinkande utgör - som mfmga remissinstanser har 

påpekat - en viirdefull kartliiggning och en intressant analys av den svenska 

kapitalmarknadens struktur och funktionssiitt. Hethnkandet och remisshe

handlingen tHirav har inneburit att mänga för vt1r ekonomiska utveckling 

viisentliga frågor har blivit uppmärksammade och belysta från olika ut

gångspunkter. 

Den omfattande kartläggningen av kapitalmarknadens funktionssätt och 

de olika institutionernas verksamhet mynnar inte ut i förslag om ni\gra 

genomgripande reformer. Utredningen föreslf1r inte att några nya institut 

skall inrättas. Förslagen giiller i stiillct de befintliga institutens utli\nings

regler och verksamhetsformer. men iiven i dessa avseenden iir förslagen av 

begr~insad omfattning. Utredningens slutsats av den scktorvisa och institu

tionella genomgången iir nämligen att förekommande finansieringsproblem 

är av samhällsekonomisk snarare iin institutionell natur. De mflste si\ledes i 

första hand angripas med ekonomisl\-politiska i:ltgärdcr - kreditpolitiska 

och finanspolitiska -- som ett led i striivandena att 11terställa halans i den 

svenska ekonomin. 

Institutionerna pä kapitalmarknaden har enligt utredningen ocksä visat 

en betydande förmaga att anpassa verksamheten till förändrade betingel

ser. Det gäller både kraven p:'I snahba omfördelningar av kreditgivningen 

mellan efterfrågesektorerna och p1'1 anpassning till ändrade institutionella 

förhällanden. där det viktigaste exemplet utgör allm~inna pensionsfondens 

I AP-fondens) snahba expansion till en position som den helt dominerande 

kapitalplaceraren. I det utvccklingsskede som nu har inletts giiller det att 

ersätta fondens stagnerande kapitalutbud med ltlngfristiga krediter frf1n 

andra källor, eventuellt ocksf1 bromsa nedgängen i fondens utbud. Med 

utgångspunkt i dessa allmänna slutsatser har kapitalmarknadsutredningens 

övervliganden på det institutionella omradet rört följande huvudfrågor. 

I. Kapitalmarknadens institutionella uppbyggnad i stort, siirskilt struk

turen av mellanhandsinstitut som har byggts upp sedan AP-fondens till

komst. AP-fondens placeringsformer har naturligt stått i centrum som en 

följd av fondens stora andel av utbudet pil kapitalmarknaden. 

2. Marknadens förmåga att tillgodose skilda läntagarkategoriers indivi

duella behov med avseende pä lfrnevillkorens utformning. 

3. Möjligheterna att öka utbudet av riskkapital frän institutionella pla-
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ceran: (AP-fonden och försiikringsholagen). 

4. Möjligheterna för mellanhandsinstituten att möta AP-fondens stag-

nerande kapitalutbud genom ökad uppläning hos andra linansi;irer. 

.'i. hirsiikringsbolagens roll som kiilla för ltmgfristigt kapital. 

6. Bankernas l<'\ngfristiga utbning. 

7. Mcllanhandsinstitutens och bankernas roll som lfmtagare i utlandet. 

Kapitalmarknadens effektivitet och behovet av institutionella föränd-

ringar kan bedi.imas endast utifrfm en allmiin analys av sparande och 

investeringsproblem i svensk ekonomi. Utredningen har därför utfört en 

analys av balansproblem i den svenska ekonomin och dess finansiella 

implikationer. En viktig principiell frt1ga som behandlas av utredningen iir 

ockst1 regleringarna p{1 den svenska kreditmarknadcn och deras effekt på 

kreditmarknadens samhiiflsekonomiska effektivitet. Alternativet till regle

ringar iir en kredit marknad diir räntan besWms av utbud och efterfrtigan på 

finansiellt kapital. samtidigt som beslut om sparande och investeringar 

fattas med utgflngspunkt frän den marknadsbestämda riintan. 

Utredningen pekar på att utformningen av skattesystemet gör att en 

övergång till en fri kapitalmarknad inte iir förenlig med samhällsekonomisk 

effektivitet. 

Jag avser i det följande att först ge min syn p<'1 sparande-investeringspro

hlem i den svenska ekonomin. rnirefter diskuterar jag kreditmarknadens 

effektivitet niir det gäller att kanalisera krediter till olika sektorer av 

ekonomin. I samband tfärmed berör jag också den redan antydda skatte

problematiken. Efter denna översiktliga diskussion avser jag att i tur och 

ordning redovisa företagssektorns. bostadssektorns och den offentliga sek

torns linansieringsproblem mera i detalj. Till sist följer en genomgång av 

kapitalmarknadens institutioner med förslag till förändringar i deras verk

samhet. 

2 .1.2 Sparnnde och i111·esteri11gar 

Varje år avsiitts ca 1/5 av vår totala produktion till investeringar. En 

betydande del av dessa ersätter förslitet kapital i den existerande kapital

stocken, medan återstoden utgör tillväxten i vart totala kapital. Denna 

kapitaltillviixt är nödvändig om vi skall kunna räkna med en fortsatt 

förbiittring av vår materiella standard. Innebörden av investeringar är att 

vi avstår från konsumtion i dag för att skapa möjligheter för större konsum

tion i framtiden. Frågan om hur stor andel av bruttonationalprodukten 

IBNP> som i ett liingre perspektiv hiir avsättas till investeringar är därför i 
stor utsträckning en fråga om vilken avv~igning vi vill göra mellan konsum

tion i dag och konsumtion i framtiden. En uppfattning om att det råder en 

långsiktig sparbrist i ekonomin iir säledes liktydig med uppfattningen att de 

nuvarande investeringarna ger en för låg långsiktig tillväxt av den totala 

konsumtionen i ekonomin. 
Samhällets kapitalhildning är enligt min mening alltså resultatet av ett 
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val eller en avvägning. Det finns i ett längre perspektiv inte någon bestämd 

kapitalbildningstakt som måste uppnås. och därmed inte heller någon 

kapitalbrist i absolut mening. I denna avvägning spelar kapitalavkastning

en en viktig roll. För att det skall vara möjligt att öka tillväxten genom att 

öka investeringarna är det nödvändigt att kapitalavkastningen är tillräck

ligt hög. Om avkastningen är för låg innebär en snabb kapitalbildning att vi 

avstår från konsumtion i dag utan att vi för den skull får någon högre 

konsumtion i framtiden. En läg långsiktig kapitalavkastning är därför sna

rast en signal om att investeringstakten bör dras ned. Trots den stora vikt 

denna fråga har ur ekonomisk-politisk synpunkt vill jag inte överbetona 

dess roll ur kapitalmarknadssynpunkt. Det finns för en ekonomi som den 

svenska inte någon ~peciell organisationsform eller modell för kreditmark

naden som automatiskt ger den samhällsekonomiskt riktiga avvägningen 

mellan investeringar och konsumtion. Därtill spelar den offentliga sektorns 

investeringar och sparande en alltför stor roll i den svenska ekonomin. Av 

vikt är ocksä att speciella politiska mål knyts till stora delar av kapitalbild

ningen inom den privata sektorn. Dessutom kan eller tillåts inte markna

den att ge klara utslag för företagens räntabilitet och hushållens sparvilja. 

Utvecklingen tenderar följaktligen inte heller mot ett jämviktsläge när det 

gäller sparande och investeringar. 

I detta sammanhang vill jag också framhålla att samhället som helhet kan 

ha en annan syn än de enskilda individerna på vad som är en riktig 

avvägning mellan sparande och investeringar. Kapitalmarknadsutredning

en pekar på möjligheten att samhällets avkastningskrav är lägre än indivi

dernas, vilket skulle avspegla att samhället har en högre värdering av den 

framtida konsumtionen än vad de enskilda individerna har. Utredningen 

konstaterar också att såväl det totala sparandet som de totala investering

arna i samhället framkommer som ett resultat av den ekonomiska politiken 
och inte som ett resultat av ett val mellan sparande och konsumtion som 

träffas av de enskilda individerna. Knappast nägon remissinstans redovi

sar en från utredningen avvikande uppfattning på denna punkt. 

Mot denna bakgrund anser jag att det är naturligt att diskutera samhälls

ekonomins krav på kapitalmarknaden utifrån det konkreta perspektiv som 

ges i långtidsutredningarna. I dessa analyseras med de centrala ekono

misk-politiska målsättningarna som utgångspunkt, utvecklingen av den 

svenska ekonomin i ett medelfristigt perspektiv. Där är det möjligt att i 

kvantitativa termer diskutera kapitalbildnings- och sparandebehovet mot 

bakgrund av aktuella ekonomisk-politiska målsättningar. 

Kapitalmarknadsutredningen för i sitt betänkande en sådan diskussion 

mot bakgrund av 1975 ärs långtidsutredning och den långtidsbedömning 

som Industrins utredningsinstitut presenterade 1976. Utredningen drar 

slutsatsen att förändringar som hänför sig till kapitalmarknadens funktio

ner och funktionssätt inte på något avgörande sätt kan lösa den svenska 

ekonomins problem. Endast få remissinstanser redovisar nägon frfm utred-
4 Riksdu1:en 1978/79, l .mm/. Nr 165. 
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ningen avvikande uppfattning. Även jag delar i denna fråga utredningens 
uppfattning. 

LO anser för sin del att kapitalmarknadsutredningen borde ha ägnat 

mera utrymme åt att diskutera de förändringar av kapitalmarknadens insti

tutioner som kan vara påkallade med hänsyn till den svenska ekonomins 

ökade utlandsberoende. Diskussionen om löntagarfonder borde enligt så

väl LO:s som TCO:s mening ha beaktats i större utsträckning än vad som 

blivit fallet vid utredningens genomgång av de institutionella förhållandena 

på kapitalmarknaden. 

Jag delar LO:s uppfattning att det ökade utlandsberoendet har betydan

de konsekvenser för den svenska kapitalmarknadens funktionssätt. Dessa 

konsekvenser får dock närmare analyseras av valutakommitten (E 

1977: 03). Frågan om löntagarfonder utreds f. n. av utredningen om lönta

garna och kapitaltillväxten (Fi 1975: 03). Med hänsyn till detta var det 

naturligt för kapitalmarknadsutredningen att inte närmare utreda den frå

gan. Jag kommer längre fram att beröra frågan om löntagarfonder. 

Den svenska ekonomins problem måste enligt kapitalmarknadsutred

ningens uppfattning lösas inom ramen för den allmänna ekonomiska politi

ken och inte genom förändringar av kapitalmarknadens funktionssätt. Sär

skilt viktigt är det enligt utredningen att industrins produktionskapacitet 

byggs ut och att dess konkurrenskraft förbättras. Frågan om industrins 

investeringstillväxt är mot denna bakgrund det centrala kapitalbildnings

problemet i ett medelfristigt perspektiv. 

Knappast någon remissinstans är kritisk till utredningens slutsats att en 

positiv utveckling för industrin är avgörande för om den ekonomiska 

balansen skall kunna återställas. Jag återkommer längre fram till en mer 

ingående diskussion om de krav som måste ställas på den industriella 

utvecklingen. Sedan kapitalmarknadsutredningen slutförde sitt arbete har 

den svenska ekonomins problem belysts i 1978 års långtidsutredning, som 

behandlar perioden 1977-1983. Även om jag inte i detta sammanhang vill 

ta någon definitiv ställning till betänkandet (SOU 1978: 78) Långtidsutred

ningen 1978 anser jag ändå, att utredningens material är väl lämpat för min 

fortsatta diskussion av den svenska ekonomins problem. Jag kommer 

därför fortsättningsvis att i betydande utsträckning utnyttja detta material. 

LU 78 präglas av den stora balansbrist som i utgångsläget finns i den 

svenska ekonomin. Den centrala målsättningen för den ekonomiska politi

ken under de närmaste åren är enligt L U att åtP.rföra den svenska ekono

min till balans. Denna målsättning ställer också bestämda krav på sparande 

och investeringar under den aktuella perioden. Innan jag går vidare vill jag 

peka på att problematiken beträffande sparande, investering och kapital

brist är av delvis annan natur än den mera långsiktiga avvägning mellan 

konsumtion och sparande som jag tidigare diskuterat. 

En grundläggande förutsättning i den tidigare diskussionen var nämligen 

att ekonomin oberoende av kapitalbildningstakt befinner sig i balans. LU:s 
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frågeställning är snarast vilka krav som st~ills på sparande och kapitalbild

ning för att ekonomin skall nä balans. Detta betyder naturligtvis inte att 

utredningen släpper de mera långsiktiga övervägandena ur sikte. I LU 

anges en väg att 1\å balans i den svenska ekonomin. En utveckling enligt 

LU:s huvudalternativ ger sålunda fullt kapacitetsutnyttjande i den svenska 

ekonomin samtidigt som vi når extern balans vid mitten av 1980-talet. Den 

utveckling som anges i LU innebär på flera punkter en klar vändning i den 

ekonomiska utvecklingen sedan 1974. Naturligt nog ligger i huvudalternati

vet en kraftig ökning av BNP-tillväxten i jämförelse med perioden 1974-

1977. För att detta skall vara förenligt med en förbättring i den externa 

balansen krävs också en kraftig uppgång av exporten samtidigt som im

portutvecklingen lir relativt dämpad. 
En kärnpunkt i den återgång till balans som diskuteras i LU är liksom i 

kapitalmarknadsutredningen industrins utveckling. Den utveckling av ex

port och import som följer av kravet på extern balans nödvändiggör en 

snabb industritillväxt. Eftersom det låga kapacitetsutnyttjandet i stor ut

sträckning är lokaliserat till industrin följer den snabba tillväxten också av 

kravet på fullt kapacitetsutnyttjande 1983. Industrins nyckelroll i anpass

ningsprocessen är naturlig eftersom balansbristen 1977 i stor utsträckning 

har varit ett industriproblem. Den industritillväxt LU mot denna bakgrund 

kalkylerar med ligger på 6,6 % ökningstakt per år, medan industriinveste

ringarna beräknas öka med 4, 7 % per år. Eftersom industriinvesteringarna 

minskade kraftigt under det första år som omfattas av LU, krävs en 

mycket kraftig ökning av industriinvesteringarna under återstoden av peri

oden, om den ökning som LU kalkylerat med för prognosperioden i dess 

helhet skall uppnås. Utredningen betonar kraftigt vikten av att en snabb 

investeringsökning kommer till stånd. Risken är annars stor att den upp

gång som har påbörjats i ekonomin avbryts av kapacitetsbrist på kapitalsi

dan. En investeringsökning är också nödvändig för att den exportutveck

ling som förutsätts i LU skall komma till stånd. Den exportutveckling som 

LU kalkylerar med ställer nämligen krav på en betydande förnyelse av 

kapitalstocken. Liksom i kapitalmarknadsutredningen framstår alltså frå

gan om industrins investeringstillväxt som det centrala kapitalbildnings

problemet i ett medelfristigt perspektiv. 

Kravet på extern balans och det därav följande kravet på en snabb 

kapitalbildning gör att utrymmet för ökningar i konsumtionen är relativt 

begränsat i LU :s perspektiv. De totala bruttoinvesteringarnas ökningstakt 

uppgår till 2,8 % per år. Förbättringen i vår bytesbalans ger emellertid ett 

så kraftigt bidrag till den totala kapitalbildningen att denna ökar med JO% 

per år under den angivna perioden. Industriinvesteringarna och bytesba

lansförbättringens centrala roll i kapital bildningen präglar också utredning

ens finansiella analys. 

För att åstadkomma den industriella expansion som ligger i huvudalter

nativet krävs en kraftig förbättring av industrins internationella konkur-
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renskraft. LU:s bedömning iir att en uppgäng av vinstandelen till den nivå 

som ntllldes i början av 1970-talet är nödvändig. Denna bedömning har 

bl. a. gjorts mot bakgrund av utförda kalkyler över utvecklingen av indu

striförewgens riintahilitet på totalt och eget kapital samt soliditeten. En 

fortsatt kraftig nedgång i industriföretagens soliditet har st\lunda inte be

dömts vara förenlig med en kraftig investeringsuppgång. För att bryta 

nedgången i soliditet krävs en vinstnivå som möjliggör en rimlig självfinan

sieringsgrad. De överväganden utredningen gjort på denna punkt ansluter 

sig i huvudsak till den syn på dessa frägor som kom till uttryck i kapital

marknadsutredningen. 

En annan viktig utgtlngspunkt för de finansiella kalkylerna är den för

bättring i bytesbalansen som förutsätts ske under perioden 1977-1983. I 

det finansiella perspektivet innebär detta ett krav på förblittring av vårt 

inhemska finansiella sparande under perioden. Fördelningen av denna 

sparuppgång pi\ institutionella sektorer framgår av tabell I. 
Som framgär av tabellen präglas sparforändringarna av vinstuppgången i 

företagssektorn. Den förbättrade självfinansieringsgrad som åstadkommes 

härigenom är liktydig med en förbättring i det finansiella sparandet. För

bättringen uppgtlr. som framgår av tabellen, till i runt tal 18 miljarder kr. 

Detta bidrar till att vända förhållandet mellan finansiellt sparande i privat 

och offentlig sektor så att sparandet i den konsoliderade offentliga sektorn 

1983 blir noll. Samtidigt färden konsoliderade privata sektorn ett under

skott i sitt sparande som motsvarar bytesbalansens underskott. 

Bakom nedgången i den offentliga sektorns sparande ligger en stagnation 

av sparandet i socialförsäkringssektorn samt en försämring av statens 

finansiella sparande. Vid oförändrad statlig utlåning indikerar kalkylerna 

därmed ett större statligt budgetunderskott 1983 än 1977. Däremot skulle 

underskottet undergå en förbättring jämfört med 1978. Underskottet 1983 

är i LU:s huvudalternativ ca 25 miljarder kr. 
Under perioden 1977-1983 motsvaras, som vi sett, nedgången i den 

offentliga sektorns finansiella sparande av en kraftig uppgtrng i företags

sektorns finansiella sparande. En politik som ll\.ngsiktigt syftar till ett högt 

finansiellt sparande i offentlig sektor kan ej baseras på att 1977 års extremt 

dl\.liga finansiella situation i företagssektorn permanentas. Det är därför 

mera intressant att jämföra 1983 med sparsituationen i tidigare perioder där 

ekonomin befunnit sig i balans. En sådan jämförelse kan göras i tabell 2. 

Där framgår att företagssektorns finansiella sparande 1983 som andel av 

Tabell I Sparbalansens un•eckling 1977-1983 
Milj. kr., löpande priser 

Fiiretag Bostäder Hushåll Socialför- Kommun Stat 
säkrings-
sektorn 

1977 -30197 - 7378 17938 15197 -1568 - 6912 
1983 -12044 -15660 21380 15739 0 -14415 

In ter-
nationell 
sektor 

-12920 
- 5000 
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BNP endast i mindre grad avviker från motsvarande andel 1965-1970 och 

1970-1973. Diiremot uppgår sparandet i offentlig sektor till 4,1 % och 

5.1 %·av HNP respektive period. Skillnaden mellan dessa perioder och 1983 

motsvaras i stället ur sparbalanssynpunkt av högre husM.llssparande och 

ett liigre finansicringsbehov i bostadssektorn 1983. Det iir alltså dessa 

faktorer och inte ett högt företagssparandc som gör att sparsaldot i offent

lig sektor vid fullt kapacitetsutnyttjande iir lägre 1983 än tidigare. 

Ta hell 2 Fina11.1iellt sparundt' 1965 -1983 
Procent av BNP, löpande priser 

1965-1969 1970-1973 1977 1983 

Konsoliderad offentlig 
sektor 4,3 5, I 1,9 O,:! 
Hushåll 2,4 2,5 5, I 3,5 
Bostäder -4,6 -3,7 -:!,I -:!.6 
Företag -:!,4 -3.2 -8,6 -2,0 

Summa(= bytesbalanssaldo)-:!,4 0,7 -3,7 -0,8 

Innan jag går in pä frågan om vilka krav återgången till balans i den 

svenska ekonomin ställer på kapitalmarknaden vill jag återknyta till den 

diskussion om långsiktig sparbrist som jag förde inledningsvis. 

När det gäller frågan om det skulle föreligga någon kapitalbrist i långsik

tig mening genom att den investeringskvot som förutsätts i LU skulle vara 

för låg kan man i varje fall konstatera att den investeringskvot som LU 

arbetar med för 1983, nämligen 20%, historiskt sett är låg, varför den 

teoretiskt sett skulle svara mot en relativt låg framtida tillväxttakt. Det 

finns emellertid anledning att varna för alltför enkla slutsatser angående 

investeringskvot och tillväxt. En stor del av de totala investeringarna är 

bostadsinvesteringar och offentliga investeringar. Behovet av dessa inves

teringar påverkas i hög grad av demografiska och strukturella faktorer. Det 

mycket kraftiga bostadsbyggandet under 1960-talet kunde sälunda till stor 

del hänföras till demografiska faktorer samt till den kraftiga urbanisering 

som då skedde. Det iir i varje fall inte självklart att behov av motsvarande 

storleksordning kommer att göra sig gällande under 1980-talet. 

Jag vill i detta sammanhang också peka på den icke-materiella kapital

bildningens betydelse för den framtida välståndsutvecklingen. Den senaste 

tidens diskussion kring vår industriutveckling har belyst den vikt vär 

utbildningsnivå och vår teknologiska kompetens har för vår välständsut

veckling. Vidare har man på flera håll i debatten pekat pä det starka 

behovet av investeringar i forskning och utveckling (FoU). När det gäller 

vår framtida industristruktur finns det mycket som talar för att Sveriges 

framtida komparativa fördelar kommer att finnas just inom branscher som 

kräver en hög teknologisk kompetens och betydande insatser av FoU

investeringar. Dessa överväganden skulle ge vid handen att de immate

riella investeringarna i kunskapskapital kommer att växa i förhållande till 
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de materiella investeringarna. Det är endast härigenom som de materiella 

investeringarna kan fä en sädan avkastning att de pä sikt är tillväxtska

pande. 

Det är alltsä svårt att ange något bestämt mål för de materiella investe

ringarnas storlek i förhi\llande till BNP. De analyser som görs i LU 78 

angt1ende ekonomins utveckling fram till 1990 indikerar emellertid att det i 

ett längre perspektiv kan finnas behov av en viss ökning av investerings

kvoten om vi vill bibehälla en trendmiissig BNP-tillväxt av storleksordning

en 2.5 a 3 %. 

Den aktuella debatten om sparandets otillräcklighet har i hög grad varit 

knuten till de balansproblem vi i dag har i den svenska ekonomin. De 

kapitalbildningsfrågor som stått i centrum för diskussionen har därmed i 

första hand varit avvecklingen av bytesbalansunderskottet och investe

ringsutvecklingen i industrin. Om vi anknyter till LU-perspektivet kan 

frågan sägas gälla om den ökade kapitalbildning som där förutsätts pi\ 

dessa håda punkter verkligen kommer att inträffa. Definitionsmässigt inne

ki: .:tt underskott i hy1c:sbalanscn att den inhemska resursförbrukningen 

:ir · .. •lirrc iin vti1 inhcm~ka konsumtion. I denna mening tir ett underskott i 

hv1t:shalan.,cn liktyJi;;t med ett otillrtickligt inhemskt sparande. Av uppen

bara skäl bn de låga industriinvesteringarna tyckas förstärka denna bild 

av otillräckligt sparande. Dessa frågor måste emellertid ses i ett totaleko

nomiskt sammanhang och kan inte enbart betraktas ur sparsynpunkt. Jag 

vill speciellt varna för ett sådant ensidigt betraktelsesätt i den nuvarande 

situationen med otillräckligt kapacitetsutnyttjande i ekonomin. Den eko

nomiska politiken bör i denna situation i första hand inriktas på det låga 

kapacitetsutnyttjandet. 

Jag har redan tidigare berört industrins och industriinvestcringarnas roll 

i en sådan process. Det står helt klart att nödvändiga betingelser för en 

uppgång i industriinvesteringarna är en uppgång i kapacitetsutnyttjandet 

och en uppgång i räntabiliteten och soliditeten. Jag återkommer mera 

utförligt till de krav som ställs på industrins kapitalförsörjning för att en 

sådan investeringsuppgång skall komma till stånd. Den centrala frågan i 

detta sammanhang är industrins försörjning med riskvilligt kapital. För att 

industriinvesteringarna skall fä en nödvändig omfattning krävs här att 

betingelser skapas för en ökning av utbudet av riskvilligt kapital. Jag 

pekade inledningsvis på att investeringarna fyller sin samhällsekonomiska 

funktion endast om de har en hög förväntad avkastning. Detta gäller, vilket 

jag skall återkomma till, i särskilt hög grad riskfyllda projekt. Det är mot 

denna bakgrund viktigt att tillförseln av riskvilligt kapital sker i sådana 

former att avkastningskravet inte blir för lågt. Ökade investeringar i risk

fyllda projekt får inte bli liktydigt med ökade investeringar i utsiktslösa 

projekt. Jag återkommer till dessa frågor i anslutning till diskussionen om 

industrins kapitalförsörjning. 

Jag vill till sist i anslutning till det medelfristiga perspektivet beröra 



Prop. 1978/79:165 55 

kapitalmarknadsimplikationerna av den långsiktiga nedgång i det offentliga 

sparandet som kan förutses. 

En övert1yttning av finansiellt sparande från offentlig till privat sektor 

ställer krav på en anpassning av kreditmarknaden och kreditpolitiken. 

Sålunda har AP-fondens finansiella sparande givits en långfristig placering, 

medan hushållssektorn och företagssektorn i högre grad ger sitt finansiella 

sparande en kortfristig placering. Om dessa placeringsmönster bibehålls 

leder en minskning av sparande i AP-fonden och en motsvarande uppgång i 

privat sparande till en minskning av utbudet av långfristiga krediter och en 

ökning av likviditeten i ekonomin. Det försämrade statliga sparandet på

verkar kreditmarknaden genom att det ställer krav på ökad statlig upplå

ning. Om denna inte i stor utsträckning kan ske långfristigt utanför ban

kerna leder den ökade statliga upplåningen till en ökning av likviditeten i 

banksystemet. En sådan likviditetsuppbyggnad innebär en latent infla

tionsrisk vid en konjunkturuppgång. I det medelfristiga perspektivet är det 

därför en väsentlig uppgift för kreditpolitiken att finna vägar att motverka 

den lik viditetsuppbyggnad i ekonomin som förskjutningen i sparbalansen 

tenderar att ge. En nödvändig del av en sådan kreditpolitik är att skapa 

möjligheter för den privata sektorn att i ökad utsträckning ge sina finan

siella tillgångar en långsiktig placering. Jag återkommer med en mera 

utförlig genomgång av dessa frågor i anslutning till diskussionen om den 

offentliga sektorns finansiering. 

2. I .3 Resursallokering 

För att vi skall fä största möjliga nytta av det samlade sparande som sker 

i samhället är det självfallet mycket viktigt att detta sparande fördelas 

mellan olika kredittagare på ett bra sätt. Frågan om hur resursallokeringen 

fungerar på den svenska kredit- och kapitalmarknaden är därför mycket 

betydelsefull. 
Den svenska kapitalmarknaden innehåller ett betydande element av 

regleringar. Ett viktigt skäl till dessa är enligt kapitalmarknadsutredningen 

att de ekonomisk-politiska målsättningarna innefattar en prioritering av 

vissa slag av investeringar. Detta gäller bl. a. den statligt belånade produk

tionen av bostäder och bostadskomplement samt all övrig nyproduktion av 

bostäder. För dessa investeringar sker i princip en real planering. Denna 

kan innebära betydande avsteg från en marknadsbestämd fördelning av 

realkapitalet. Kreditpolitikens uppgift när det gäller bostadsfinansieringen 

blir mot den bakgrunden att skapa finansiellt utrymme för dessa investe

ringar på kapitalmarknaden. Det statligt belånade bostadsbyggandet finan

sieras efter färdigställandet med Umgfristiga län till kraftigt subventione

rade räntor. Marknadsräntan sätts alltsä ur funktion som kostnadsfaktor. 

Denna ränta sätts också delvis ur funktion på långivarsidan. Upplåningen 

för bostadsändamål placeras i stället genom likviditetskrav, överenskom

melser med kreditinstituten o. dyl. Samma förhällande gäller i princip för 

den statliga upplåningen. 
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Ett medvetet avsteg från en marknadsbestämd fördelning av realkapita

let sker enligt utredningen ocksi\ niir det gäller de offentliga investeringar

na som inte kan bedömas efter vanliga räntabilitetskriterier. 

Samtidigt som resursallokeringen pi\ kreditmarknaden har styrts i enlig

het med de bostadspolitiska intentionerna har regional-, närings- och sys

selsättningspolitiken inneburit att krediter ställts till förfogande vid sidan 

av kreditmarknaden. Utredningen konstaterar att en växande omfattning 

av denna kreditgivning innebär en motsvarande försvagning av kredit

marknaden som fördelare av finansiellt kapital. 

Vid sidan av vad som föranletts av den nu nämnda politiken har kredit

marknaden enligt utredningen ocksi\ i övrigt innehållit betydande element 

av regleringar. Kreditpolitiken har tidvis utformats så att markna<lsräntan 

legat under jämviktsräntan, varvid kreditransonering fått tillgripas. I den 

ekonomiska debatten har kreditpolitiken under lång tid kritiserats för 

detta. Genom att läneräntan legat under jämviktsräntan sägs investerings

projekt med relativt låg avkastning ha blivit räntabla och kunnat tränga ut 

projekt som skulle givit högre avkastning. 

Ett viktigt skäl till förekomsten av dessa regleringar är enligt utredning

en skattereglernas snedvridande effekter. Skattesystemet stimulerar sålun

da en stark lånebenägenhet och en motsvarande aversion mot amortering

ar. Den höga reala avkastning som kan uppnås på det egna kapitalet i 

fastigheter genom <len ökade skuldsättningens hävstångseffekt leder till en 

mycket stark låneefterfri\gan. Vid varje uppmjukning av penningpolitiken 

gör sig denna efterfrågan också omedelbart och starkt märkbar i bl. a. 

bankernas utlåning. Dess styrka och okänslighet för ränteförändringar 

begränsar möjligheterna att utnyttja en jämviktsskapande räntebildning på 

den organiserade svenska kreditmarknaden. 

Utredningen påpekar emellertid vidare att inslaget av kreditransonering 

inte varit särskilt starkt. Riksbanken har sökt undvika alltför kraftiga 

spänningar mellan utbud och efterfrågan på olika kreditmarknader och 
anpassat räntenivi\n i enlighet med detta. Utredningen understryker också 

vikten av att en sådan anpassning sker. Mycket stora räntevariationer kan 

<lock leda till oro pä kreditmarknaden och bör därför undvikas. 

Om riksbanken avstod från att fungera som prisledare skulle det enligt 

utredningen ändå inte bli fråga om någon renodlad marknadsprissättning 

enligt frikonkurrensmodellen. Orsaken är den institutionella uppbyggnad 

som kännetecknar den svenska kreditmarknaden. 

På kapitalmarknaden skulle i ett sådant läge ett mycket litet antal stora 

placerare ha ett dominerande inflytande över räntesättningen på obliga

tionslån. Sannolikt skulle de emitterande bankerna bestämma villkoren för 

ett lån efter sondering hos dessa placerare. 

När det gäller kreditmarknaden i övrigt skulle det enligt utredningen inte 

heller i en "fri"' marknad vara tillräckligt att betala marknadsränta för att 

erhålla lån. Bankerna prövar vilka låntagare som skall tillgodoses och 
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denna prövning grundas inte enbart pä den aktuella räntebetalningsförmä

gan, utan den totala kundrelationen tas in i bilden. Skillnaden mellan fallet 

med jämviktsriinta och fallet med större inslag av kreditransonering är 

därför enligt utredningen väsentligt mindre än vad som antas i en rent 

teoretisk analys. 

Utredningens slutsats är att de snedvridningar i kreditfördelningen som 

uppkommer till följd av bostads-, regional-, närings- och kreditpolitiken 

kan accepteras och ofta är eftersträvade resultat av den ekonomiska politi

ken. Några remissinstanser har en annan syn och anser då närmast att 

samhällets prioriteringar bör kunna komma till uttryck utan att kreditmark

nadens funktionssätt påverkas på det sätt som nu sker. 

Innan jag går närmare in på remissinstansernas synpunkter vill jag först 

beröra den snedvridande effekt som de nuvarande skattereglerna i kombi

nation med en hög inflation enligt kapitalmarknadsutredningens uppfatt

ning har. Som jag tidigare nämnt behandlas denna fräga f. n. inom utred

ningen om real beskattning av räntor och kapitalvinster m. m. (B 1978: 07). 

Kapitalmarknadsutredningen fäster uppmärksamhet på att inflationen i 

olika avseenden påverkar efterfrågan på och utbudet av kapital jämfört 

med en utveckling med oförändrade priser. Snedvridningen samman

hänger, dels med att prisutvecklingen inte kan förutses korrekt, dels med 

att olika kategorier av sparare och investerare har olika möjligheter att 

skydda sig mot respektive dra fördel av inflationen. 

Osäkerheten om framtida priser och räntor minskar investeringsincita

menten. Sparare, som har möjlighet därtill, söker skydda sig mot inflatio

nen genom att placera i varaktiga konsumtionsvaror, fast egendom, aktier, 

konst etc. Företag med relativt höga inflationsförväntningar utsträcker sin 

låntagning för att finansiera investeringsprojekt, vilka erbjuder en relativt 

låg real avkastning. Härigenom tenderar resursfördelningen enligt utred

ningens uppfattning att bli ineffektiv, eftersom !ägt avkastande investering

ar genomförs på bekostnad av sådana med högre real förräntning. 

Ett sätt att minska osäkerheten om den långsiktiga ränteutvecklingen 

under inflation är att ge de långa lånen relativt kort räntebindning. Utred

ningen pekar på att långa lån därför under senare år försetts med s. k. 

räntejusteringsklausul, enligt vilken låneräntan periodvis kan anpassas till 

den vid justeringstillfället aktuella räntan på ett jämförbart nyemitterat 

statslån. 

De snedvridningar som inflationen ger upphov till på kapitalmarknaden 

skulle i princip kunna elimineras genom indexering av finansobjekt med 

anknytning till penningvärdets förändringar. Erfarenheterna från vårt land 

av att partiellt införa system som fyllt indexlånens uppgifter visar emeller

tid att stora administrativa och opinionsmässiga problem uppstår när detta 

sker inom en i övrigt nominalistisk miljö. 

Värdesäkringskommitten (SOU 1964: 2) påvisade att, om man med in

dexlån skulle kunna uppnå avsedda syften, måste man också övergå till 
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real beskattning. En sådan övergång medför i sin tur en rad konsekvenser 

hl. a. för företagens avskrivningsprinciper och redovisning. Nuvarande 

institutionella system, som bestämmer kapitalmarknadens funktionssätt, 

är haserat på nominalistiska principer: det gäller redovisningsprinciper, 

fastighetsinteckningar, taxeringsvärden och inte minst viktigt skatteregler. 

Indexlån förutsätter därför en genomgripande förändring av de institutio

nella ramarna. Med hänsyn till omfattningen av den övergripande proble

matiken och till värdesäkringskommittens genomlysning därav har kapital

marknadsutredningen inte ansett sig ha anledning eller möjlighet att till 

omprövning ta upp hela frågan om indexlan och analysera de konsekven

ser som införandet av dessa skulle fä. Som jag tidigare på.pekat kommer 

dessa frågor emellertid att belysas i det nyligen på.började utredningsarbe

tet om real heskattning. 

Utredningen understryker att skattesystemets snedvridningseffekter 

förstärks av inflationen. Särskilt gynnas högt belånade investeringar. där 

en nominell princip tillämpas på. avdragssidan, medan reala principer till

Himpas på intiiktssidan i beskattningen. En belysning av effekterna för 

hushållen ;iv nu giillande skatteregler på avkastningen av olika sparformer 

lämnas i bilaga 2 till utredningen. 

Skattereglerna i kombination med inflationen stimulerar enligt utred

ningen en stark lånebenägenhet och en motsvarande aversion mot amorte

ringar. Därigenom begränsas möjligheterna att utnyttja en jämviktsska

pande räntehildning på den organiserade svenska kreditmarknaden. 

Kapitalrnarknadsutredningen förklarar att den inte inom sitt mandat har 

möjlighet att genomföra en systematisk studie av de frågor som här har 

berörts. Med hänsyn till de effekter på kreditmarknadens allokeringseffek

tivitet som nuvarande skatteregler medför - och som utredningen anser 

tveksamma - vill utredningen ändå. fästa uppmärksamheten på. skattesy

stemets betydelse för kapitalmarknaden. Utredningen utgår från att dessa 

verkningar av gällande skatteregler blir beaktade vid behandlingen av de 

förslag till förändringar i skattesystemet som framlagts av de senaste 

skatteutredningarna. Detta framstår enligt utredningen som särskilt ange

läget med tanke på att det nuvarande skattesystemet har fördelningspolitis

ka effekter som knappast varit avsedda. Möjligheten att höja avkastningen 

på. det egna kapitalet är sålunda beroende av belå.ningsgraden - dvs. 

personer rned god kredittagningsförmäga gynnas. Systemet gynnar slutli

gen personer som är informerade om dess funktionssätt. 

Jag delar för min del i huvudsak kapitalmarknadsutredningens uppfatt

ning om de snedvridande effekterna av nuvarande skattesystem i kombina

tion med en hög inflation. Problemen minskar emellertid om inflationen 

kan minskas. Med hiinsyn till att jag inte i det här sammanhanget avser att 

föreslå några förändringar i rådande skatteregler, kommer jag inte att här 

redovisa remissinstansernas ställningstaganden i dessa frågor. Däremot 

kommer jag självfallet att beakta dem i samband med de överväganden 
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som kan hli aktuella pä skatteomr<'.ldet när utredningen om real beskattning 

har slutfört sitt arbete. I det sammanhanget måste enligt min mening även 

kapitalmarknadsutredningens redovisning av de fördelningsmiissiga kon

sekvenserna av nuvarande skattesystem i kombination med hög inflation 

tillmätas stor vikt. 

Möjligheterna till olika former av integration av skatten för bolag och 

enskilda har hclysts av företagsskatteberedningen i betänkandet tSOU 

1977: 8n) Beskattning av företag. Beredningen konstaterar att ett avräk

ningssystem liknande det som används inom EG-länderna har m<'.lnga för

delar, men att det också aktualiserar mänga principiella och tekniska 

problem. Systemet innebär att aktieägarna vid sin inkomstbeskattning fär 

lyfta av den del av inkomstskatten som redan har betalats av företagen i 
form av bolagsskatt. Ett avräkningssystem av den typ som används inom 

EG-länderna har enligt min mening vissa fördelar. Jag avser att längre fram 

lata närmare utreda de problem som är förknippade med ett sådant system. 
Som jag redan niimnt accepterar utredningen de flesta av de snedvrid

ningar i allokeringen som uppkommer till följd av bostads-, regional-, 

niirings- och kreditpolitiken, särskilt som dessa ofta är eftersträvade resul

tat av den ekonomiska politiken. Nflgra remissinstanser har en annan syn 

och anser närmast att samhällsprioriteringen bör kunna komma till uttryck 

utan att kreditmarknadens funktionssätt pftverkas på det sätt som nu sker. 

Bankföreningen är kritisk till riksbankens kontroll av räntan och obliga

tionsemissionerna. Regleringen av ohligationsräntan har enligt bankför

eningen lett till att denna ränta inte blivit tillräckligt attraktiv för att dra 

erforderligt kapital till den långa marknaden, varigenom en konstlad onö

dig brist på långt kapital uppkommit. Riksbanken har samtidigt måst ikläda 

sig uppgiften att granska presumtiva låntagares ansökning om "tillstånd" 

att ta i anspråk det ransonerade utrymmet på kapitalmarknaden. Eftersom 

knappast någon myndighet besitter sådana insikter om framtiden, att den 

biittre än företagen sjiilva kan hedöma investeringarna och lånebehoven, 

anser hankföreningen att den enda rimliga lösningen är att släppa fram 

låntagarna fritt och låta dem konkurrera om kapitalutbudet på en fri mark

nad. 

Även när det gäller formellt kortfristig utlåning som bankutlåning anser 

bankföreningen att det är angeläget med en friare räntesättning. Om pro

jekt med hög risknivä i större utsträckning skall erhålla krediter, måste 

dessa krediter göras kommersiellt mer attraktiva genom större frihet för 

långivarna att offerera konkurrenskraftiga räntesatser och övriga villkor. 

Statens och bostadssektorns kreditbehov bör enligt bankföreningen till

godoses genom att dessa låntagare erbjuder de räntor som krävs för att de 

skall erhålla erforderlig kredit. Detta får bekostas av samhället via statens 

buJget. Det iir enligt hankforeningen inte ett rationellt och samhällsekono

miskt effektivt sätt att tillförsäkra dessa prioriterade låntagare kredit ge

nom att - som nu sker - delvis hindra kapitalmarknadens funktionsdug

lighet. 



Prop. 1978/79: 165 60 

Niir det gäller de snedvridningar som enligt utredningens mening upp

kommer till följd av infiationen i kombination med skattereglerna, bestri

der inte bankföreningen att dessa snedvridningar kan spela roll för t. ex. 

;1llmiinhetens efterfrågan på konsumtionskrediter. Detta har vad avser 

obligationsmarknaden relevans fört. ex. uppläggande av obligationslån för 

ett institut som bl. a. bedriver konsumtionskreditgivning. Att sådana insti

tut skulle uppträda på obligationsmarknaden i någon större utsträckning 

framstår däremot enligt bankföreningen som mindre sannolikt. 

Beträffande det vanligare fallet, det som gäller tillverkningsförctags rätt 

att fä tillträde till obligationsmarknaden. finner bankföreningen utredning

ens resonemang svårbegripligt. Utredningen pekar på möjligheten av att en 

något lägre räntenivå än den marknadsbestämda jämviktsräntan skulle 

kunna locka fram företag med goda investeringsprojekt, vilka vid den höga 

räntenivån inte skulle sökt kredit p. g. a. högriskaversion och förväntning

ar om en relativt svag prisutveckling. Kreditbedömningen skulle dä - vid 

den något lägre räntenivån - kunna göras mer enhetlig för ett större urval 

av projekt och därmed förhoppningsvis leda till en mer effektiv kreditför

delning. Enligt bankföreningens åsikt bör ett företag, som i ett vinstläge 

har en starkare prisutveckling för sina produkter och därför kan betala 

högre ränta på kapitalmarknaden, inte hindras från att göra detta. 
Utredningens ståndpunkt att det - om riksbanken avstod från att funge

ra som prisledare - ändå inte skulle bli fråga om någon renodlad mark

nadsprissättning enligt frikonkurrensmodellen, delas ej av bankför

eningen. Utredningen motiverade sin ståndpunkt med det stora inflytande 

som ett litet antal placerare skulle ha. Bankföreningen påpekar att den 
svenska kapitalmarknadens ökade integration med den internationella ka

pitalmarknaden gör att ett fåtal stora kapitalplacerares dominans för svens

ka låntagare inte är lika självklar som tidigare. Dessutom är institutionella 

förändringar som ökar antalet kapitalplacerande institut enligt bankför

eningen möjliga. 

SAF anser liksom bankföreningen att emissionskontrollen bör slopas 

och obligationsräntorna tillåtas anpassa sig till marknadsnivå. Några för

delningspolitiska skäl mot en höjning av bostaJsobligationsräntan kan 

enligt SAF inte anföras. AP-fondens första, andra och tredje fondstyrelser 

pekar på att ett alternativ till emissionskontrollen skulle kunna vara att 

riksbanken angav ramar för näringslivets obligationsupplåning. På motsva

rande sätt skulle riksbanken kunna ange det ränteintervall inom vilket 

sådana obligationer får emitteras. Ytterligare några remissinstanser föror

dar ett slopande av emissionskontrollen. Riksbanksfullmäktige och TCO 

anser däremot att emissionskontrollen bör bibehållas. TCO framhåller att 

emissionskontrollen behövs för att marknaden för långfristigt kapital skall 

utvecklas i enlighet med de ekonomisk-politiska intentionerna. Svenska 

Försäkringsbolags Riksförbund anser det otillfredsställande att samhället 

tillämpar styrmedel som innebär dolda subventioner. I stället bör en mark-
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nadslösning efterstriivas och subventionerna klart redovisas. Enligt Folk

sam bör del vara möjligt att trots prioritering av statens och hostadssek

torns upplåning anpassa riintan till den nivå som den skulle ha vid en fri 

marknadsprisbildning. 

Jag vill för min del anföra följande. Den svenska ekonomin arbetar i 

princip inom en marknadsekonomisk ram. Inom denna ram försöker sam

hället styra utvecklingen för all uppnå olika samhällsekonomiska mål. 

Exempel på detta är bostads-, regional-, närings- och sysselsällningspoliti

ken. Denna styrning innebär ofta att samhiillet eftersträvar en annan real 

resursallokering lin den som skulle ha framkommit i en renodlad mark

nadsekonomi. Spegelbilden av detta är självfallet att också den finansiella 

resursallokeringen måste bli annorlunda än vad som skulle ha framkommit 

i en sf1dan ekonomi. 

Från dessa utgångspunkter är det naturligt att tänka sig att de ingrepp i 

den finansiella resursallokeringen som är nödvändig för att uppnä de 

samhiillsekonomiska målen görs på ett sådant sätt att kreditmarknadens 

allokeringsförmåga när det gäller den resterande marknadsbestämda delen 

av ekonomin skadas så litet som möjligt. 

Detta skulle då som några remissinstanser påpekat bl. a. innebära alt de 

prioriterade sektorernas upplåning säkerställdes genom att de erbjöd den 

ränta som marknaden krävde för att frivilligt lämna krediter. Steg i denna 

riktning har redan tagits genom att staten via budgeten subventionerar 

bostadsräntan, vilken därigenom kunnat höjas utan att detta lett till oac

ceptabla höjningar av boendekostnaden. 
Det är emellertid inte självklart att en fortsatt anpassning mot större 

marknadsmässighet skall innebära en höjning av räntenivån till de krav 

som marknaden nu ställer. Dessa krav är nämligen i sin lur delvis bestäm

da av de snedvridningseffekter som beskattningsreglerna i kombination 

med inflation ger upphov till. Bankernas krav för att frivilligt placera i 

bostads- och statsobligationer är dessutom betingade av att de kan använ

da pengarna på lönsammare sätt på annat håll och att de har en organisa

tion som är mer lämpad för andra uppgifter. Om vi kunde minska de olika 

snedvridningseffekterna så skulle ytterligare ränteanpassningar för att 

uppnå marknadsjämvikt kunna komma att visa sig onödiga. Genom all 

förbättrade förutsättningar för en utvecklad obligationsmarknad skulle 

föreligga, så skulle troligen inte heller bankerna behöva svara för en så stor 

del av obligationsköpen som nu och deras höga förräntningskrav därmed 

spela mindre roll än nu. 

Så länge vi inte kommit till rätta med olika faktorers snedvridande 

effekter så finns det enligt min mening små förutsättningar att släppa 

obligationsräntan helt fri eller slopa emissionskontrollen. Hushållens kre

ditefterfrågan skulle visserligen inte direkt··kunna komma till uttryck på 

obligationsmarknaden, men goda marknadsförutsättningar skulle föreligga 

för olika företag att ta upp obligationslän för att bevilja konsumtionskre-
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diter av olika slag. Detta skulle inte, som bankföreningen menar. bara giilla 

institut som bedriver konsumtionskreditgivning utan ocksä de varuprodu

cerande företagen. 

Niir det gäller sedvanliga bankkrediter är det uppenbart att om en helt fri 

r~intes~ittning tilläts, så skulle detta kunna leda till en kraftigt ökad konsum

tionskreditgivning. De ekonomiska incitamenten föreligger för såväl 

banker som hushåll samtidigt som många hushåll på grund av de kraftigt 

höjda fastighctspriserna kan erbjuda fullgoda säkerheter. Det skulle därför 

vara nödviindigt att para frisläppandet av riintan med en kvantitativ regle

ring av konsumtionskreditgivningen. 

Genom att kontrollera räntan bibehåller man i stället de ekonomiska 

incitamenten för bankerna att i första hand tillgodose företagens kreditbe

hov. vilket ur samhällelig synvinkel ofta är nödvändigt och önskvärt. 

Önskemålet att hälla nere räntenivån på kreditgivningen till företag på 

rimliga niv[)er. kommer delvis i konflikt med önskemålet att ge nya inves

teringsprojekt möjlighet att dra till sig kreditresurser genom räntekonkur

rens. Som bankföreningen påpekar kräver en högre risknivå högre ränta. 

Nya företag och projekt behöver ocksti kunna erbjuda högre ränta än 

etablerade företag pä grund av att de har relativt få övriga bankaffärer. 

Bankerna har nämligen ett företagsekonomiskt intresse av att beakta hela 

kundförhållandet vid kreditbeviljningen. Mot behovet av en högre ränta 

talar å andra sidan att banken - om den tror på det nya företaget - kan 

hoppas på goda framtida affärer. Även om jag med hänsyn till vad jag nu 

anfört ser ett visst behov av en fri räntesättning, väger de argument som 

talar mot en sådan enligt min mening tyngre. 

Jag anser det emellertid lämpligt att, som utredningen framhållit, i myc

ket hög grad anpassa räntenivån till vad jämvikten på kreditmarknaden 

kräver. Med de förutsättningar som föreligger är det emellertid enligt min 

mening svårt att se hur man f. n. helt skall kunna avstå från att genom 

regleringar styra resursallokeringen i enlighet med samhällets önskemål. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att den kreditpolitiska regleringen 

kommer att ses över i enlighet med uttalanden i propositionen om förläng

ning av lagen om kreditpolitiska medel (prop. 1978/79: 47). 

2.2 Företagens finansiering 

2 .2. J Jnled11i11g 

Kapitalmarknadsutredningen har i sitt betänkande lagt särskild tonvikt 

pil industrins finansiella problem. Mot bakgrund av de stora krav som 

kommer att ställas på industrisektorn under de närmaste åren framstår 

detta som naturligt och motiverat. Industrins finansiella problem intar 

därför en central plats ocksi't i min föredragning. 

I det följande kommer jag först att mycket kortfattat presentera kapital-
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marknadsutrcdningens redovisning av industrins reala och finansiella ut

veckling fram till mitten av 1970-talet. Diirefter redovisar jag utredningens 

diskussion om de samband som råder mellan företagens finansiella situa

tion och deras investeringsbeniigenhet. Mot denna bakgrund redogör jag 

för kapitalmarknadsutredningens syn pi'I den svenska industrins framtida 

problem. 

Som jag tidigare har nämnt har sedan kapitalmarknadsutredningen lade 

fram sitt bctiinkande 1978 års 11'lngtidsutredning presenterats. Denna för 

diirför bilda bakgrund till en diskussion om de krav som kommer att ställas 

på industrins reala och finansiella utveckling. Till sist presenterar jag 

översiktligt kapitalmarknadsutredningens förslag till åtgärder för att för

bättra industrins försörjning med risk- och länekapital. Jag redovisar i 

anslutning härtill också min allmänna inställning till dessa förslag. I sam

band med min genomgång av de olika institutionella sektorerna återkom

mer jag till en mer ingående diskussion om utredningens förslag och 

remissinstansernas syn på dessa. 

2.2.2 Industrins reala och finansiella u(l·ec:kling till mitten a1· 1970-talet 

De olika näringsgrenarnas relativa betydelse har successivt förändrats 

under de senaste decennierna. Bakgrunden härtill utgörs till stor del av den 

kraftiga inhemska och utländska ekonomiska tillväxten och därmed för

knippade ökning och förskjutning i den samlade efterfrågan på varor och 

tjänster. 

För industrins del har utvecklingen inneburit att produktionsvolymen 

ungefär trefaldigats mellan 1950 och 1975. I löpande priser har produk

tionen ökat i ungefär samma takt som den totala produktionen i Sverige 

och det relativa bidraget till BNP har legat oförändrat kring drygt 30 % 

under perioden. Samtidigt har sektorns andel av sysselsättningen minskat 

från 32 % år 1950 till 27 % år 1975. Förskjutningarna mellan olika bran

scher inom industrin har varit betydande. 
Tillväxten och omstruktureringen av svenskt näringsliv har ställt stora 

krav på såväl arbetskraftens rörlighet som på nybildningen av kapital. Den 

ökning av industriproduktionen som inträffat sedan 1950 kan, förutom av 

den tekniska utvecklingen. förklaras av att varje anställd inom industrin till 

sin hjälp fäll en väsentligt större kapitalutrustning. Totalt har kapitalvoly

men inom industrin ökat med i genomsnitt ca 5 % per år sedan 1950. Denna 

ökning har åstadkommits genom en årlig tillväxt av investeringsvolymen 

med i genomsnitt 4 % per år. Industrins kapitalintensitet. mätt som realka

pital volym per arbetstimme. har därigenom mer än fyrfaldigats mellan 

1950 och 1975. 
Industrins räntabilitet på det totala kapitalet före skatt uppgick under 

perioden 1951- 1955 i genomsnitt till 7 ,4 %. Den sjönk därefter varje 

femårsperiod fram t. o. m. 1966-1970. då den uppgick till 5, I %. Under 

perioden 1971- l 975 steg räntabiliteten åter något till 6,2 %. 
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Rlintabiliteten p1\ det egna kapitalet har legat över riintabiliteten pä det 

totala kapitalet. Detta är en följd av den s. k. hävstångseffekten, som 

innebiir att avkastningen på det egna kapitalet höjs genom att den avkast

ning som uppnås pä 11\nade medel. utöver vad som krävs för att erlägga 

11\neräntan, tillfaller det egna kapitalet. En förutsättning härför är givetvis 

att företagen kan uppni\ en högre avkastning än H\ner~intan p1\ de medel de 

lånar upp. Denna hävstångseffekt blev särskilt pfttaglig under högvinsti\ret 

1974. Den höjning av totalräntabiliteten som då inträffade ökade skillnaden 

gentemot låneräntan, vilket ledde till att räntabiliteten på det egna kapitalet 

ökade snabbare än totalräntabiliteten. 

Den i det längre perspektivet 11\ga räntabiliteten i kombination med 

snabbt växande industriinvesteringar har lett till att dessa i allt större 

utsträckning fött lånefinansieras. Resultatet har blivit att skulderna vuxit 

snabbare än det totalt arbetande kapitalet i industrin. Soliditeten, mlitt som 

eget kapital inklusive obeskattat kapital i relation till totalt kapital exkl. 

handelskrediter. sjönk därigenom gradvis från 75 ';}. år 1950 till 50 % år 

1974. 

Den ökade skuldsättningen har möjliggjorts av en snabb uppgång av 

kreditutbudet och betydande förändringar i skuldstrukturen iigde rum 

1966-1974. Ungefär hälften av företagens upplåning kommer från den icke 

organiserade inhemska kreditmarknaden och fran s. k. rörelsegenererade 

krediter som t. ex. pensions-, skatte- och löneskulder. Den organiserade 

svenska kreditmarknaden har haft en minskande betydelse för industrins 

finansiering. Detsamma gäller därmed också för de kreditpolitiska åtgiirder 

som omedelbart påverkar denna marknad. 

Upplåningen på den organiserade svenska kreditmarknaden svarade 

1974 för 28 % av industrins totala upplfining, vilket kan jämföras med 30 o/r. 

1966. Ett annat betydelsefullt drag i utvecklingen av industrins kreditför

sörjning är den ökade utlandsupplåningen. De utländska kreditorerna, 

exklusive utländska koncernskulder. svarade 1966 för 8 % av industrins 

totala skulder. Denna andel hade vid mitten av 1970-talet ökat till 14 %. 

När det gäller utvecklingen pa den organiserade svenska kreditmarkna

den har affärsbankernas relativa betydelse som kreditgivare minskat mar

kant mellan 1966 och 1975. Av industrins totala upplåning på denna mark

nad svarade affärsbankerna 1975 endast för 36 % jämfört med 47 % år 

1966. Betraktar man affärsbankslånen exklusive de s. k. återlånen, dvs. lån 

vilka bankerna finansierar genom egen upplåning i AP-fonden. accentueras 

denna nedgång ytterligare. 

Även försäkringsbolagens relativa betydelse för industrins upplåning har 

minskat. I stället har mellanhandsinstitute_ns utlåning och olika specialkre

diter ökat sin andel av industrins upplåning på den organiserade svenska 

kreditmarknaden. Mellanhandsinstitutens utlåning består av lån från lnve

steringsbanken, Industri- och Företagskredit, Exportkredit och en del 

andra mindre betydelsefulla kreditkällor. Specialkrediternas växande be-
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lydelse sammanhiinger med en kraftig likning av lokaliseringsbnen under 

perioden. 

Skuldstrukturen skiljer sig avseviirt mellan företag i olika storleks

J.;Jasser. Upplfrningen frtin den icke organiserade svenska kreditmarknadcn 

hetyder relativt sett mest för de srrn'l företagen, medan de riirelsegenere

rade krediterna har en större relativ betydelse för de stora företagen. Den 

svenska organiserade kreditmarknaden, e.\klusive obligationslftncn, bety

der mest för de mindre företagen, medan obligationslånen och de utliinds

ka lånen har störst betydelse för de större företagen. 

Efter denna kortfattade redovisning av industrins reala och finansiella 

utveckling fram till mitten av 1970-talet. övergår jag nu till kapitalmark

nadsutredningens disf.;ussion om sambanden mellan företagens finansiella 

situation och deras investeringsbeniigenhet. 

2 .2.3 Jnd11stri11.1 .fi11a11sid/a situation och im·esteri11gshc11i.ige11het enligt 

/.; api ta I m 11rk11 a J.rn t rcd 11inge11 

Kapita\marknadsutredningen diskuterar i sitt betiinkande vilka faktorer 

som päverkar företagens investeringsbeniigenhet. Utredningen framhaller 

att vtlra kunskaper pt1 uetta område inte är sf1 stora som man skulle önska. 

Siirskilt svart är det sjiilvfallet att J.;vantifiera de olika faktorernas betydel

se. 

Fragan om vad som besti.immer industrins investeringar brukar enligt 

utreuningen traditionellt besvaras med att företaget investerar så långt som 

det finns lönsamma projekt och så l:'.lngt e.\tern finansiering vid behov kan 

ordnas. Innehörden av detta är att det är möjligt att påverka investerings

volymen genom att liitta respektive strama åt kredittillförseln så liinge det 

finns lönsamma investeringsprojekt. Om sådana projekt saknas är det 

diiremot verkningslöst att försöka öka investeringsvolymen genom lätt

nader i kreditpolitiken. 

Tillgi'111gen pä lönsamma investeringsprojekt iir beroende av i vilka kvan

titeter och till vilka priser företagen rLiknar med att kunna avsätta sina 

produkter samt av vilka kostnader som företagen räknar med skall vara 

förknippade med produktionen. Vid sidan av lönekostnaderna spelar diir

vid kapitalkostnaderna en väsentlig roll. Kapitalkostnaderna är produkten 

av el\ flertal faktorer bland vilka låneräntan. avkastningskravet på eget 

kapital och skaltesystemets utformning iir de viktigaste. 

Utredningen konstaterar att kapitalkostnaden givetvis sjunker om låne

räntan sjunker. Diirigcnom ökar tillgången ph lönsamma investeringspro

jekt. Utredningen framhäller också att om låneräntan beror av hur mycket 

företagen hehövcr lana. blir definitionen av vad som är lönsamt beroende 

av hur många "lönsamma" projekt företagen har. 

A vkastningskravet på eget kapital varierar såviil över tiden som mellan 

olika länder. En faktor av betydelse iir avkastningen på alternativa place

ringar. En annan mycket betydelsefull faktor är den risk som är förknippad 

5 Riksdagen 1978/79, 1 sam/. Nr 165. 



Prop. 1978/79:165 66 

med avkastningen. Om risken ökar stiger avkastningskravet. Enligt utred

ningen inneh;ir hl. a. en slinkt soliditet att företagens riskkostnad ökar, 

vilket alltst1 höjer avkastningskravct. Om soliditctsnivfin blir myået lf1g fa 

det möjligt att fiiretagen över huvud taget inte iir hercd<la att expandera 

snabbare iin vad som kan uppnt1s genom vinstncdpliijning. Utredningen 

pekar ocksfl pti en rad faktorer, som kan öka företagens beniigenhct att 

tolerera en siinkt soliditet, t. ex. statliga stödinsatser till industrin, före

komsten av lätt realiserbara finansiella tillgfmgar samt tillgf111g pfl liimpligt 

utformade lfö1gfristiga l~\n. 

Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att investeringarna kansli

gas vara beroende av lttnekostnaden och företagens benägenhet att skuld

siitta sig. den förvlintade vinstnivttn. aktidigarnas avkastningskrav och 

tillgfmgen p[l nyemissionsmedel. Den allmiinna vinstnivån i sin tur är 

resultatet av produkt- och faktorpriser samt det teknologiska kunnande 

och den produktkvalitet som beror på mängåriga satsningar p:'I forskning 

och utveckling. Det uppstf1r ett v;\xelspel mellan dessa faktorer över tiden. 

Förviintningarna bestäms, förutom av den rådande vinstsituationen, av 

den bedömda framtida kostnadsutvecklingen, de framtida marknad~utsik

terna och i vilken utsträckning man har förtroende för de niiringspolitiska 

beslutsfattarna. Den faktiska vinsten bestlimmer sedan tillg:'lngen pf1 in

terna finansieringsmedel. 

2 .2 .4 Industrins .fiw11rida proh/emhild 

Kapitalmarknadsutredningens diskussion om industrins framtida pro

blem tar i stor utstriickning sin utgtlngspunkt i den lfmgtidshedömning som 

lndustricns utredningsinstitut presenterade 1976 och som avser utveck

lingen 1974-1980. 

Analysen visar att industrins behov av extern finansiering blir stort. För 

det första viintas det finansiella sparandet, dvs. skillnaden mellan brutto

sparandet och de materiella bruttoinvcsteringarna, fortsätta att försämras. 

För det andra vlintas investeringarna i finansiella tillgångar viixa starkt. 

Sammantaget inneblir detta att det totala externa finansieringsbehovet 

under 1970-talets sista fem år stiger kraftigt jämfört med närmast föregäen

de femårsperiod. Totalriintabilitcten före skatt förväntas ligga markant 

över genomsnittet för perioden 1951-1975, om än ej på den nivå som 

uppnåddes under högvinstäret 1974. Härigenom blir differensen mellan 

totalri1ntahiliteten och företagens genomsnittliga upplåningsränta relativt 

stor. Samtidigt ökar skuldsättningen. Den s. k. hävstilngseffekten ger vid 

denna utveckling en kraftigare förbättring av räntabiliteten på det egna än 

på det totala kapitalet. 

Förbättringen av rlintabiliteten bygger pil tvi\ väsentliga förutsättningar. 

Den ena giiller löneandelens utveckling, den andra att realräntan kommer 

att fortsätta att vara negativ. Löneandelen förutsätts ligga på 1974 flrs för 

svenska förhållanden osedvanligt låga nivfl. Enligt utredningen är det 
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osannolikt att liintagarna kommer att acceptera en si\dan utveckling. Man 

anst:r dt:I i sl;i\lel rt:alistiskt alt r~ikna med en högre löneandel ~in i de 

redovisade kalkylerna. 

I detta sammanhang vill jag betona att knappast n<'lgon remissinstans 

bestrider att industrins lönsamhet och allmiinna finansiella situation m:'lste 

förhLittras. Enligt LO:s mening maste industrins lönsamhet höjas över de 

senaste arens lflga nivfl. Den nivän är niimligen inte förenlig med mälen om 

tillviixt och tryggad sysselsättning. Å andra sidan iir det enligt LO:s me

ning inte rimligt att under en följd av år uppriitthålla en generell vinstnivå 

som ligger pti 1974 års nivä. Mot detta talar fördelningspolitiska skäl. 

Dessutom kan det av effektivitetsskiil vara ofampligt att uppriitthålla en 

alltför hög sjiilvfinansieringsgrad. Enligt LO:s mening är det pä sikt nöd

vändigt att konnikten mildras mellan strävan att åstadkomma en snabb 

kapital bildning inom industrin och fördelningspolitiska mi\1 liksom att kapi

talförsörjningen sker i former som bidrar till ökad ekonomisk demokrati. 

SAF anser i sitt remissvar att starka skäl talar för att företagens soliditet 

mäste förstiirkas. Den förändrade internationella miljön - ökade valuta

risker och minskad stabilitet i avsättningsförhållandena - borde kräva en 

ökad andel eget kapital. Statens industriverk efterlyser i detta samman

hang en mer ingående diskussion av soliditetens roll som bestämningsfak

tor för investeringsefterfrt1gan än den som förs i utredningen. Enligt indu

striverket Lir det givetvis tiinkbart att företagen tvingats öka sin skuldsätt

ning för att kunna genomföra sina investeringsplaner, men det förefaller 

ocksft möjligt att företagen helt enkelt anpassat sig till förhållandena på 

kreditmarknaden och funnit det fördelaktigt att öka sin skuldsättning i 

förhållande till det totala kapitalet. För detta talar enligt industriverket att 

utbudet av fördelaktiga krediter ökat. Detta har medfört att företagen 

kunna låna mer utan att öka sitt risktagande i motsvarande män. Industri

verket pekar också p:'I den ökning som skett i de rörelsegenererade kredi

ternas betydelse. Den soliditet som erfordras för att ge företagen tillfreds

stiillande rnotständskraft mot förluster skulle därmed kunna vara lägre än 

tidigare. 
Det statistiska material som kapitalmarknadsutredningen presenterat 

striickcr sig i de nesta fall till 1975. Sedan dess har företagens finansiella 

situation ytterligare försämrats. Vinstmarginalerna som 1975 hade krympt 

sä att de låg i närheten av genomsnitt nivån för perioden 1950-1975 fortsat

te undt:r de två nästföljande åren att krympa sä att de 1977 var avsevärt 

mindre iin vid något tillfälle under perioden 1950-1975. 

De kraftigt sjunkande vinsterna i komhination med en fortsatt ökning av 

totalkapitalet ledde under 1976 och 1977 till en drastisk sänkning av total

räntabiliteten, så att den 1977 endast uppgick till 1,8 % vilket kan jämföras 

med 9.7% under högvinstäret 1974 och 6,2% i genomsnitt för perioden 

1971-1975. 

Eftersom skuldkvoten fortsatte att stiga samtidigt som företagens ge-
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nomsnittliga bneriinta steg fick den sjunkande totalriintabiliteten genom en 

nmviind hiivstt1ngseffekt förödande konsekvenser för räntabiliteten pä eget 

kapital, som sjönk frän 14.2 ~'i under 1974 till minus 4.3'J1, under 1977. 

Efter skatt var riintahiliteten iinnu Higre eller minus 5.60~. 

Trots en kraftig ncdg~mg i hruttninvesteringarna under 1977 ledde detta 

till all ~jiilvfinansieringsgraden minskade mycket starkt frfln drygt 80 <'.)-}, 

under perioden I 972- 1974 till knappt 30 <.T under 1977. Riintahilitetsned

gangen ledde des-;utom till all soliditeteu fortsalle att sjunka så att den 

1977 endast uppgick till knappt 47'.;f>. Dfi har företagen gottskrivits infla

lionsvinster pä sitt realkapital genom all Jetta viirderats till ateranskaff

ningspriscr. UnJer 1978 tycks vinstneJgången hos de större industriföreta

gen ha upphi1rt och miijligen förbytts i en begränsad uppgång. 

SeJan kapitalmarknadsutn:dningen lade fram sitt betiinkande har som 

jag tidigare har niimnt Lll 78 pre~enterats. Denna tar i huvudsak sin 

utgångspunkt i den situation som radde under 1977. Från den utgångspunk

ten analyserar utredningen den utveckling av företagens finansiella situa

tion som kriivs for all den nödviindiga investeringstillväxten fram till 1983 

skall komma till st;'1nd. UtreJningens slutsatser om vilka krav som ställs på 

företagens finansiella utveckling stiimmer i sina allmänna tendenser väl 

överens med de slutsatser som kapitalmarknadsutredningen drog med 

utgängspunkt i 1976 års långtidsbedömning. 

LU konstaterar att den trendmässiga nedgången i företagens soliditet 

mäste brytas. Företagens vinster måste också förbättras. LU räknar med 

att vinsterna fram till 1983 skall öka från 1977 års bottenläge till ungefär 

den nivå. mätt som procentuell andel av förädlingsvärdet. vilken noterades 

under 1970-talets första år. Detta innebär en relativt kraftig uppgång av 

förädlingsvärdets vinstandel och begränsar utrymmet för lönehöjningar. I 

LU har ocksn Jen mot vinst- och investeringsutvecklingen korresponde

rande ri\ntabilitetsutvecklingen beräknats. Kalkylerna visar på en räntabi

litetsuppgång mellan 1977 och 1983, som av utredningen anses vara i 

knappaste laget för att helt säkerställa investeringsprognosens realise

rande. 1 ndustriföretagens genomsnittliga reala räntabilitet på eget kapital 

efter skatt beräknas under prognosperioden öka frän utgångslägets botten

nivå om minus o 'k till 51;'1(,. 1983. Räntabilitetsnivån skulle därmed 1983 

ligga något över den avkastningsnivå som noterades under 1970-talets 

första nr. Den ligger däremot klart under det riintabilitetstal som uppnåd

des under 1974. 

Utredningens kalkyler visar. att den förutsatta vinstuppgången inte i sig 

räcker till för att stoppa den ogynnsamma soliditetsutvecklingen. Om 

soliditeten inte skall försämras behöver nyemissionsvolymen under peri

oJen fram till 1983 växa till ca 2 miljarder kr. per är i löpande priser, vilket 

med hänsyn taget till prisutvecklingen är ungefär i nivå med volymen 

under de stora emissionsårcn 1975 och 1976. Denna nyemissions volym kan 

te sig hög men den inkluderar inte bara nyemissioner över börsen utan 
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också andra tillskott av eget kapital inte minst de som sker till de statliga 

företagen. 

För egen del vill jag i detta sammanhang framföra följande. 

Om det skall vara möjligt att höja den allmiinna levnadsstandarden 

m;\ste industrin genom offensiva investeringar förh~ittra sin produktivitet 

samt hygga ut sin produktionskapacitct p{t områden, diir den kan riikna 

med att vara konkurrenskraftig. Ett första villkor fiir att nyinvesteringarna 

skall ta fart pil allvar iir sjiilvfallct att kapacitetsutnyttjandet inom industrin 

ökar. För att företagen skall vara heredda att genomföra de niidviindiga 

investeringarna måste emellertid också investeringarnas avkastning sta i 

ett rimligt förhållande till den risk som investeringarna medför och kostna

den för lilnekapital. 

Som k<tpitalmarknadsutredningen framhtillit iir våra kunskaper om de 

exakta sambanden mellan avkastning. risk och investeringsbeniigenhet 

inte sil fullständiga som man skulle kunna önska. Det råder emellertid 

enligt min mening inget tvivel om att den nuvarande kombinationen av 

förväntad avkastning och risk inte i liingden kan bcstt1 om företagens 

investeringar skall kunna stiga till en rimlig nivå. 

S1\väl kapitalmarknadsutredningen som LU diskuterar vilka förändring

ar i företagens finansiella situation som iir nödviindiga om industrins inve

steringar skall utvecklas på ett siitt som står i överensstämmelse med det 

önskvärda utvecklingsförloppet för den svenska ekonomin. Mot bakgrund 

av utredningarnas analyser är det enligt min mening uppenhart att räntabi

liteten inom industrin måste förbättras. Den riintabilitetsnivå som rådde 

under 1977 och i stor utsträckning ocksa under 1978 är inte bara oförenlig 

med en rimlig investeringsutveckling, utan skulle ocksf1, om den blev 

best:lcnde hota en stor del av den svenska industrins överlevnad. Som jag 

tidigare påpekat ifrägasätter inte heller remissinstanserna att industrins 

lönsamhet och allmänna finansiella situation måste förbättras. Samtidigt 

som det iir angcfaget att industrins lönsamhet förbättras ptt nuvarande nivå 

iir det enligt min mening viktigt att av stabiliserings- och fördelningspolitis

ka skäl undvika alltför höga vinstnivåer. 

Det starkt växande statliga upplåningshehovet leder sannolikt till en 

relativt hög real kapitalmarknadsränta pt1 långa placeringar. Det iir i och 

för sig angeläget att placerarna kan erhålla en positiv realränta. Detta iir 

som jag tidigare understrukit en förutsättning för en väl fungerande kapital

marknad. Samtidigt innebär det dock att företagen måste ställa högre krav 

pt1 avkastningen på totalt investerat kapital. Allmän\ gäller som en nödviin

dig förutsiittning för att uppnä en rimlig investeringstakt att räntabiliteten 

pä totalt kapital är högre än läneräntan. lnvesteringsverksamhcten p;lver

kas dock även om denna förutsättning är uppfylld också. av företagens 

soliditet och olika slag av risker som iir förenade med invcsteringsverk

samhct. Det finns diirför anledning att uppehålla sig vid företagens solidi

tetskrav och risksituation. 
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Företagens risk kan som kapitalmarknadsutredningen visat ses som 

sammansatt av dels den reala risken, dels den finansiella risken. Den reala 

risken anger osiikerhcten i avkastningen på det totala kapitalet och sam

manhiinger med sädana faktorer som de interntionella konjunktur

sv~ingningarna, den inhemska ekonomiska politikens möjlighet att hålla en 

stahil relativ kostnadsnivå i förhällande till utlandet samt specifika risker 

för det enskilda företaget. t. ex. om marknaden för dess produkter utveck

las som förv~intat, om teknologiska risker i produktionen kan klaras etc. 

Den finansiella risken är den risk som uppstär genom att en stor del av det 

investerade kapitalet har lånefinansierats och räntorna pä dessa lån utgör 

fasta betalningsförpliktelser. mirigenom fortplantar sig variationer i av

kastningen pn totalt kapital till ännu större variationer i avkastningen pi\ 

eget kapital. På samma sätt som riintabiliteten på eget kapital genom den 

s. k. hävsttmgseffekten kan bli v;isentligt högre iin räntabiliteten på totalt 

kapital om den överstiger läneräntan så kan även risken för det egna 

kapitalet tlerdubhlas genom motsvarande hävstängseffekt. 

Den starkt sjunkande soliditeten i svensk industri bidrar säledes till att 

öka fluktuationerna i nettovinsterna. Detta är enligt min mening olyckligt. 

Mycket stora höjningar av nettovinsterna skapar underlag för starka löne

och kostnadsökningar, bl. a. motiverade med fördelningspolitiska skäl 

samtidigt som förluster eller mycket läga vinster nödvändiggör omfattande 

statliga räddningsaktioner för att klara företag och sysselsättning. Jag 

anser det därför önskvärt att företagens soliditet successivt ökar. Därige

nom minskar risken för det egna kapitalet och den erforderliga riskersätt

ningen, dvs. differensen mellan förväntad avkastning och räntan på riskfria 

placeringar kan bli mindre. Huvudproblemet är att även om räntabiliteten 

pi\ nyinvesteringar stiger relativt kraftigt och i och för sig tillräckligt för att 

generera en eftersträvad investeringsvolym har många företag efter många 

år av svag vinstutveckling en så låg soliditet att en fortsatt starkt växande 

investeringsverksamhet inte bedöms försvarlig av företagen. Som kapital

marknadsutredningen visat krävs utomordentligt höga vinstnivåer under 

många år om man enbart genom återplöjning av vinster skall påtagligt 

1indra kvoten mellan eget och främmande kapital. Det är mot den bakgrun

den nödvändigt att företagen erhäller ett ökat tillskott av riskvilligt kapital 

utifrån. Den räntabilitet som krävs för att öka investeringarna och för att 

attrahera nytt riskvilligt kapital torde inte behöva uppgå till samma höga 

nivå som skulle erfordras om soliditetsproblemet skulle lösas i huvudsak 

genom äterplöjning av vinstmedel. Om företagen skall erhålla ett tillräck

ligt stort tillskott av riskvilligt kapital utifrån är det nödvändigt att utbudet 

av riskvilligt kapital ökar. Jag återkommer längre fram till hur en sådan 

ökning skall komma till stånd. Jag vill emellertid dessförinnan beröra några 

andra faktorer av stor betydelse i detta sammanhang. 

Under senare är har företagen trots svag vinstutveckling sökt upprätt

hålla investeringsnivån för att inte förlora marknadsposition och utvcck-
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lingskraft. Genom bl. a. omfattande statliga krediter och garantigivning har 

det funnits möjlighet att finansiera ökade investeringar trots svag soliditet 

och låg avkastning. Jag vill dock understryka att en fortsättning på denna 

väg inte iir möjlig i längden. Man kan inte genom mjuka 11\.n och statliga 

kreditgarantier lösa den osiikerhet för företag, företagsledning och anställ

da som den växande instabiliteten i nettoresultatet ger upphov till. Det 

finns därför anledning att visa en viss återhållsamhet med garantigivning 

och mjuka lån fr{m olika statliga institutioner eftersom en sådan politik kan 

bidra till en överexpansion och uttunning av det egna kapitalet i många 

företag vilket i sin tur i en konjunkturnedgång leder till omfattande före

tagskriser. 
Öka\ risktagande vid utlåning bör inte främst ses som ett medel att 

möjliggöra investeringar i företag med alltför svag soliditet. Tonvikten bör 

i stället läggas pä stöd som minskar sådana typer av risker som är svåra för 

företag att kontrollera. Det hör t. ex. det försäkringssystem som byggts 

upp inom Exportkreditnämnden för att skydda fordringar för politiska 

risker i u-llinderna. En annan typ av risk kan gälla utveckling av ny 

avancerad teknologi. STU har redan möjligheter att dela kostnaden för 

sådant utvecklingsarbete genom att medge en villkorlig återbetalningsskyl

dighet. Generellt gäller dock att en viss försiktighet med riskövertagande 

frän samhällets sida är påkallad. En mera utbredd subvention av riskta

gamle sänker ersättningen för risk. vilket generellt minskar tillgången på 

riskvilligt kapital. 
Sammanfattningsvis vill jag framhi\.lla all de statliga stödinsatserna i 

framtiden främst bör avse projekt med stor teknologisk risk. medan företa

gen i större utsträckning än hittills bör hänvisas till att själva biira den 

finansiella risk som iir förknippad med allt företagande. De närmare riktlin

jerna för industripolitiken har regeringen angett i proposition den I mars 

1979 om riktlinjer för industripolitiken m. m. (prop. 1978/79: 123). 

2 .2 .5 lndustrin.1· fiirsiirjning med risk.villigt kapital 

Det är viktigt att skilja mellan den totala tillgången på kapital i samhället 

och tillgängen på riskvilligt kapital. I det senare fallet gäller det hur det 

totala kapitalflödet fördelas mellan lånekapital och riskvilligt kapital. Ut

budet av riskvilligt kapital beror på de utsikter till avkastning som ratio

nella placerare anser sig kunna räkna med. och hur denna avkastning 

ställer sig i förhflllande till alternativa placeringar, varvid skillnader i 

riskgrad beaktas. 

För att placerarna skall vara villiga att placera i aktier måste de erhålla 

en viss riskersättning. Avkastningen pä aktier kan delas upp i två kompo

nenter: den riskfria räntan och en ersättning för risk. Riskersättningen kan 

beräknas som differensen mellan avkastning på t. ex. kapitalkonto i bank 

efter skatt och avkastning på aktier efter skatt. Under förutsättning att 

ersättningen vid placering i aktier är tillräckligt stor i förhållande till den 
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ers;ittning som placeraren kan erh{dla vid en riskfri placering. kan uthudct 

av riskvilligt kapital i princip inte hli för litet i forh!illande till efterfrågan. 

Hush:'tllens totala finansiella tillgi)ngar i form av hankinläning m:h obliga

tioner uppgick vid utgtmgen av 1978 till ca 160 miljarder kr. För att höja 

industrins soliditet med 5 procentenhett:r skulle det vara tillriickligt om 

knappt 10 r:;- av dessa finansiella tillgångar transformerades till aktiekapi

tal. Uthudet av riskvilligt kapital beror pfl föruhättningarna för att hushål

len stiiller kapitalet till förfogande i en annan kontraktsform iin riskfria 

placeringar. 

Uthudet av risk villigt kapital kan öka genom att man minskar risken eller 

p{1 olika sätt förh;ittrar villkoren vid placering i aktier - ;\tminstone i 

relation till andra placeringsformer. Ur hushi'l.llens synvinkel kant. ex. en 

institutionalisering av ägandet i form av aktiefonder och investmentholag 

vara ett rationellt slitt att erhillla risbpridning och professionell förvaltning 

for sitt sparkapital. 

För vissa institutionella placerare Jiigger placeringsreglementen och and

ra best;immelser hinder i vägen för den placeringsinriktning som skulle hli 

följden vid en fri avv;igning mellan avkastning och risk. I dessa fall lir det 

möjligt att öka utbudet av risk villigt kapital genom att liberalisera de 

bestämmelser som utgör restriktioner för dessa placerares utbud av sådant 

kapital. 

En central frtiga är hur man kan fa till sttmd den ökade lönsamhet som är 

angeHigen för att öka företagens riskkapital. deras förmtiga att dra till sig 

nytt kapital och möjligheter att göra offensiva investeringar. 

LO framh:'iller i sitt remissyttrande att en utveckling mot ökad lönsam

het inom industrin liittare skulle accepteras vid en annan ägarstruktur iin 

den nuvarande. Jag delar den hedömningen. 
Det ligger i löntagarnas intresse att tistadkomma en ökad lönsamhet och 

ett ökat företagssparande eftersom det leder till fler och tryggare jobb, 

ekonomisk tillväxt och ökad lönebetalningsfiirmflga pi1 sikt. Men en kraf

tigt höjd lönsamhet kan inte accepteras om följden blir en ensidig förmö

genhetsökning för företagens nuvarande ägare med dhrtill hörande stark 

ägarkoncentration. 

Fördelningen av aktiekapitalet betyder visserligen ganska litet för den 

totala inkomstfördelningen i landet. Men en stark koncentration av kapita

let får betydande i'ttervcrkningar på maktförhållandena i näringslivet och 

ökar svtirighetcrna att klara ansvarsfulla lönerörelser. 

Rätt utformade löntagarfonder eller medborgarfonder kan vara en vilg 

att minska konflikten mellan lönsamhets- och utjlimningskraven. Genom 

att bredda tigandet skulle man lättare kunna fä tolerans för en stabilt högre 

lönsamhet och ett ökat företagssparande. vilket i sin tur stärker marknads

ekonomin. 

Inför tir dti krav kommer alt ställas ph äterhflllsamhet frtin löntagarnas 

sida när det giiller ökningen av reallönerna - bl. a. för att möjliggöra en 
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nödviinJig uthyggnaJ av imlustrin iir det siirskilt viktigt alt ell ökat 

företagssparande sker i former som kan upplevas som rimliga niir det gäller 

t1terverkan pil fördelningen av förmögenheter m:h makt i näringslivet. 

formerna för ett ökat uthud av riskvilligt kapital iir allts?t inte hara en 

fräga om ersiillning for risk utan berör centrala fnigor om iigaransvaret och 

iigarmaktens fördelning och hur man skall fa en social acceptans för stabilt 

högre lönsamhet. Dessa frttgor studeras i utredningen om löntagarna och 

kapitallillviixten ( Fi 1975: 03). 

Kapitalmarknadsutredningen har herört vissa viktiga aspekter på dessa 

frr1gor. Bl. a. har utredningen pävisat den ökade institutionaliseringen av 

aktieägande. Den andel av den totala aktiestocken som ligger direkt hos 

hushflllen har minskat. Institutioner. försäkringsbolag, fonder m. m. har i 

stället ökat innehavet. Det hetyder att det skett en koncentration av 

iigandet till institutioner. trots att antalet privata aktieägare ökat väsentligt 

inte minst som en följd av uppbyggande av olika aktiefonder. Jag tror att 

denna tendens till institutionalisering av aktieägandet kommer att fortsät

ta. Det ger fördelar i form av riskspridning och möjlighet till professionell 

förvaltning. Jag delar utredningens uppfattning att institutionernas ökade 

andel av aktiestocken innebiir att dessa maste ta på sig ett ökat ägaransvar. 

Sjiilva institutionaliseringen är också många gånger en förutsättning för alt 

det skall finnas resurser att utöva detta ansvar. Jag vill dock samtidigt 

understryka att det är angeläget att inte koncentrera aktieägande till ett 

litet antal stora institutioner utan striiva efter en mångfald institutioner av 

olika slag. Det iir mot den bakgrunden som jag senare föreslår olika slag av 

begränsningar i institutionernas storlek och den andel av aktierna i ett och 

samma företag som får innehas. 

Om utbudet av risk villigt kapital skall öka. är det - som jag tidigare 

nämnt - nödvändigt att antingen höja avkastningen eller minska risken vid 

aktieplaceringar. Det är inte enkelt att finna några lämpliga åtgärder för att 

minska risken. Mt:ijligheten för småsparare att sprida och därigenom mins

ka sin risk finns redan genom förekomsten av aktiefonder och investment

bolag. Den genuina risk som ligger i företagandet kan knappast reduceras 

genom statliga åtgärder. Om utbudet av riskvilligt kapital skall öka är det 

därför enligt min mening nödvändigt att avkastningen vid aktieplaceringar 

stiger. Enligt kapitalmarknadsutredningen har avkastningen på aktier un

der perioden 1950-1975 varit avsevtirt högre än på obligationer och bank

tillgodohavanden. Skillnaden har emellertid drastiskt minskat sedan den 

tidigare delen av 1960-talet. Samtidigt har risken vid aktieplaceringar sna

rast stigit. hl. a. till följd av den sjunkande soliditeten. Utredningens slut

sats är därför att aktier blivit mindre attraktiva relativt sett. För detta talar 

enligt utredningen också att hushållen under senare är varit nettosäljare av 

aktier samtidigt som de ökat sina banktillgodohavanden. 

Inte ens företag med mycket lönsamma investeringsprojekt klarar emel

lertid de höjningar av kapitalkostnaderna som relativt måttliga höjningar 
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av placerarnas avkastning efter skatt skulle inneb~ira. Detta är en följd av 

dubbelbcskattningen av bolagens vinster vid rådande marginalskattesat

ser. Som exempel nämner kapitalmarknadsutredningen att en privatperson 

med en marginalskatt på 75 %·och ett avkastningskrav på 3 % måste ha en 

avkastning före skatt på 12 %. Vid 55 IJf,, bolagsskatt innebär detta att 

företagets kapitalkostnad blir 26, 7 % .. 

Som kapitalmarknadsutrcdningen framhåller är det med hänsyn till des

sa förhållanden angeläget att åtgärder vidtas som höjer avkastningen för 

placerarna utan all företagens kapitalkostnader därför höjs. Det är emeller

tid viktigt att de förändringar som vidtas står i samklang med en rimlig 

fördelningspolitik. Av det skälet är någon större generell sänkning av 

bolagsskatten otänkbar. En sådan sänkning skulle nämligen ge de gamla 

aktieägarna mycket stora realisationsvinster. 

Däremot är det möjligt att genom modifieringar av den s. k. Anneli-lagen 

minska beskattningen på nytillskjutet riskkapital utan att oönskade fördel

ningspolitiska effekter uppkommer. Härigenom kan villkoren vid nyemis

sion förbättras utan att företagens kapitalkostnader stiger. Sådana modi

fieringar har också nyligen genomförts (prop. 1978/79: 50 bil. 2, SkU 1978/ 

79: 19, rskr 1978/79: 107, SFS 1979: 955). 

Hushållens avkastning efter skatt vid aktieplaceringar skulle också kun

na förbättras genom att inkomst- och realisationsvinstbeskattningen änd

ras. Utredningen pekar särskilt pil den bristande neutralitet som f. n. räder 

mellan olika placeringsformer i detta avseende. Flera remissinstanser, 

bland dem Sveriges aktiesparares riksförbund och Styrelsen för Stock

holms fondbörs. har uttalat sig för förändringar av detta slag. De fördel

ningspolitiska konsekvenserna av omfattande förändringar i skattesyste

met på denna punkt är emellertid svåriiversk:\dliga. Jag är därför inte 

beredd att nu föreslå några si\dana åtgärder. Det finns emellertid skäl att 

erinra om det aktiesparande som sker inom ramen för det värdesäkra 

lönsparandct och som bidrar till att öka utbudet av riskvilligt kapital (prop. 

1977/78: 165). Spararna erhåller i detta system - för ett begränsat sparbc

lopp - dels en skattebonus, dels skattefrihet för si\väl avkastning som 

värdestegring. 

Som jag tidgare nämnt kan utbudet av riskvilligt kapital också ökas 

genom i\tgärder som ger de institutionella placerarna större möjlighet till 

placering i aktier. Utredningen lägger i sitt betänkande fram en rad förslag 

till i\tgärder med detta syfte. Jag i\terkommer längre fram, i samband med 

att jag behandlar de olika institutionella sektorerna, till en närmare diskus

sion av dessa förslag och ger nu endast en kortfattad översikt av de olika 

förslagen tillsammans med mitt ställningstagande. Remissinstansernas syn 

på de olika förslagen återkommer jag till i samband med min ingäende 

diskussion av förslagen. 

När det gäller försäkringsbolagen förcsli\r utredningen flera förändringar 

i bolagens placeringsregler i syfte att öka möjligheterna til(. aktieplacering-
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ar. Av skiil som jag kommer att redovisa Hingre fram iir jag endast beredd 

att i begränsad utsträckning tillmötesgå utredningens förslag. 

AP-fondens utbud av riskkapital bör enligt kapitalmarknadsutrcdningen 

ökas genom att första, andra och tredje fonderna för riitt att förviirva s. k. 

konve11ihla skuldebrev och warrants. Däremot far dessa fonder inte kon

vertera sina skuldebrev resp. utnyttja sin rätt att teckna aktier utan måste. 

niir tidpunkten för detta är inne, avyttra sitt innehav. Detta bör enligt 

utredningen kunna ske utan att kursstörningar uppkommer. Jag delar inte 

denna uppfattning och stiiller mig därför avvisande till förslaget. För att 

öka AP-fondens utbud av riskvilligt kapital anser jag det diiremot moti

verat att inrätta en femte delfond. 

De föreslagna åtgärderna tillsammans med de tidigare genomförda för

ändringarna i Anneli-lagen kommer vid en rimlig förbättring av räntabilite

ten att kraftigt medverka till att företagens behov av riskvilligt kapital kan 

tillgodoses. I denna riktning kommer också aktiesparandet inom det förut 

nämnda värdesäkra lönsparandet att verka. Jag har nyligen tillsatt en 

särskild delegation (Dir 1978: 84) med uppgift att bl. a .. överväga eventuella 

förändringar i förmånerna för denna sparform. Skulle det visa sig, att 

ytterligare åtgärder är nödvändiga, bör dessa enligt min mening bl. a. sökas 

på inkomst- och realisationsvinstbeskattningens omrade. En tänkbar väg 

är därvid en övergång till någon form av real beskattning. Som jag tidigare 

nämnt överviigs denna fråga f. n. inom utredningen om real beskattning av 

räntor och kapitalvinster m. m. (B 1978: 08). 

Vad jag hittills anfört om företagens möjligheter att erhålla riskvilligt 

kapital har främst rört de börsnoterade företagen. En betydande del av 

industrins riskvilliga kapital härrör från nyföretagande och kapitaltillskott 

från ägare till mindre och medelstora företag. För dessa företag är pro

blemen delvis andra än för de börsnoterade företagen. Såväl Sveriges 

industriförening som Svenska företagares riksförbund och Företagarföre

ningarnas förbund tar i sina remissvar upp dessa problem. Svenska företa

gares riksförbund anser att samhället måste underlätta för företagarna att 

plöja ner vinstmedel i företagen samt att stimulera sparande i nyemitterade 

aktier såväl i gamla som nystartade företag. Den viktigaste åtgärden från 

det allmännas sida måste därför vara att se över berörda delar av skattelag

stiftningen samt hejda inflationen. De anställdas köp av aktier i det företag 

i vilket de arbetar eller av aktier i särskilt upprättade regionala investment

bolag bör också friimjas. Företagareföreningarnas förbund pekar på möj

ligheten att genom s1irskilda s. k. kapitallån förbättra försörjningen med 

risk villigt kapital. 
Jag anser för min del att frågan om de mindre och medelstora företagens 

försörjning med risk villigt kapital är utomordentligt viktig. Staten har 

också vidtagit åtgärder för att förbättra dessa företags möjligheter att 

erhålla tillskott av riskvilligt kapital. Ett exempel på detta är inrättandet av 

Företagskapital AB. Andra exempel är NJA-lnvest AB och de regionala 
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investmentholag som Svenska lndustrietahlerings AB (SVETABJ startat. I 

varvsregionerna har de regionala utvecklingsfonderna tillförts resurser, 

vilka för anviindas bl. a. för att bilda investmentbolag. För samtliga regio

nala utvecklingsfonder giiller dessutom att produktutvecklingslån med vill

korlig <'1tcrbetalning kan lämnas. U\n av denna typ kan i viss utsträckning 

s;igas fungera som ersiittning fiir riskvilligt kapital. Slutligen har småföreta

garnas formögenhetsbeskattning lindrats (prop. 1977/78: 40 om ätgärder 

för att fr;imja de mindre och medelstora företagens utveckling sävitt avser 

skattefn\gor), vilket ökar företagarnas fiirmtiga att själva bidra med riskvil

ligt kapital. 

De kooperativa företagens försörjning med riskvilligt kapital har knap

past berörts av kapitalmarknadsutredningen. LRF påpekar detta i sitt 

remissvar och framhäller att det största problemet inom lantbrukskoopera

tionen f. n. :ir sv{1righeterna att öka det egna kapitalet i takt med inflatio

nen. Skattekonsekvenserna i samband med upphyggandet av eget kapital i 

ekonomiska föreningar måste analyseras. LRF framhåller som mycket 

angeläget att utredningen (I 1977: 28) om kooperationen och dess roll i 

samh;illet erhf11ler tilliiggsdirektiv. sä att denna fråga kan behandlas. LRF 

betonar ocksti att systemet för värdesäkert lönsparande måste göras kon

kurrensneutralt. Enligt KF:s mening är det en brist att utredningen inte 

behandlar vilka krav som stiills pft kapitalmarknaden för att underlätta 

konsumentkooperationens framtida kapitalförsörjning. KF förutsätter 

dock att utredningen om kooperationen och dess roll i samhället kommer 

att 1;igga fram förslag pi\ detta område. KF anser vidare att konsumentkoo

perationen hör kunna fä del av fjärde AP-fondens riskkapital. Den s. k. 

Anneli-lagen bör dessutom omarbetas sti att den även kommer att omfatta 

ekonomiska föreningar. 

Jag vill för min del framhålla att det lir angeliiget att den kooperativa 

företagsformen ut vecklas som ett livskraftigt alternativ och komplement 

till hade den privata och den statliga företagsformen. Frtigan om koopera

tionens försö1jning med riskvilligt kapital spelar därvid en central roll. 

Utn:dningen om kooperationen och dess roll i samhället har med hänsyn 

till detta i sina direktiv givits uppgiften att bl. a. pröva möjligheterna att 

underlätta uppbyggnaden av eget kapital i kooperativa företag. Genom 

tilHiggsdirektiv (Dir 1979: 14) har utredningen nyligen fått i uppgift att 

belysa i det sammanhanget väsentliga skatteregler. Resultatet av utred

ningens arbete m<'tstc beaktas innan ni'lgra födndringar av kooperationens 

finansieringsvillkor kan genomföras. 

:! .:! .6 lnd11.1·1rin.1· ji'irsiirjning med ltinekapital 

Som jag tidigare framhållit spelar industrins skuldstruktur stor roll för 

företagens finansiella risk och därmed för deras investeringsbenägenhet. 

En stor andel rörelsegenererade krediter och Himpligt uformade ll'tngfris

tiga krediter minskar enligt min mening den finansiella risken och motver-
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kar JLirmeJ den riskökning som hlir resultatet av en sänkt soliditet. De 

rörelsegenererade krediterna kan d~irmcd sligas ha en positiv effekt pä 

företagens investeringshcnägcnhet. 

Enligt kapitalmarknadsutredningens uppfattning är dessa krediter emel

krtid samtidigt ohimpliga ur n:sursfördelningssynpunkt, eftersom de med 

en hög grad av automatik stiills till företagens förfogande utan att företagen 

tvingas att konkurrera om dem p{i marknadsmässiga villkor. Utredningens 

allmtinna instlillning är d~irför att det är en fördel om en större del av 

krediterna kan lämnas i form av långfristiga län på kapitalmarknaden. Med 

hiinsyn till detta föreslår utredningen att de s. k. återli'lnen - dvs. den 

möjlighet arbetsgivare som betalar ATP-avgifter har att ttterlfrna hföften av 

vad de betalat föregflende tir - i princip skall slopas. Endast en for mindre 

företag avsedd äterlånemöjlighet skulle finnas kvar. 

N~ir Jet gtillcr t1terltlnen kommer jag senare att ge en noggrannare redo

visning st1vtil av mitt sttillningstagande som mina argument för detta. I det 

sammanhanget redogör jag också för remissinstansernas uppfattning i den

na fräga. Jag skall Järför nu endast redovisa min principiella inställning 

och därvid knyta an till den mer allmänna frågan om de rörelsegenererade 

krediternas egenskaper ur risk- och kreditfördelningssynpunkt. 

U1t mig dtirvid MervLinda till en fräga som jag inledningsvis herört 

niimligen vilken mekanism som bör styra kreditfördelningen. Enligt gängse 

ckomm1isk teori hör endast de företag som är beredda att betala elen 

marknadshest~imda j~imviktsräntan erhälla kredit. Härigenom säkerställs 

<tll vi'lra resurser används på det ur samhiillsekonornisk synvinkel effekti

vaste sättet. 

I praktiken fungerar kreditgivningen till företag endast i bcgr;insad om

fattning enligt detta kriterium. Orsakerna härtill är flera. För det första 

sker en betydande del av företagens upplåning utan att företagen behövt 

kvalificera sig för krediterna genom konkurrens på kredit marknaden. Det

ta gäller som utredningen nämnt bl. a. de s. k. rörelsegenererade kredi

terna. För det andra förekommer inte heller pä den reguljära kredit markna

den en helt fri prissättning. 

Skälen för att det under nuvarande förhållanden inte är lämpligt att 

tillåta en helt fri prissiittning på kredit marknaden har jag tidigare utvecklat. 

De allmänna problemen med ett systern av detta slag har jag också tidigare 

redogjort för. De företag som drabbas av ransoneringen, fastän de har 

investeringsprojekt med en räntabilitet som med största sannolikhet över

stiger litner~intan, ktinner sig naturligtvis särskilt illa till freds med syste

met. Av de skäl som jag tidigare anfört är det dessvärre ändå nödvändigt 

att under vissa perioder hålla räntenivån under den marknadsbestämda 

jiimviktsräntan. 
Trots att det alltså inom den reguljära kredit marknaden inte förekommer 

en helt marknadsbestämd järnviktsränta eller en helt marknadsbestämd 

fördelning av krediterna, förordar utredningen att kreditfördelningen i 
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ökad utstriickning sker genom denna. Skälet för detta är främst att kredit

marknaden trots sin bristfällighet bör kunna fördela krediterna på ell bättre 

siill iin den automatik som i stor utstriickning fördelar de rörelsegenererade 

krediterna. 

Jag delar i princip utredningens uppfattning att iiven en inte helt perfekt 

fungerande kreditmarknad bör ha möjlighet att fördela krediterna på ett 

bättre säll än vad som blir följden av ell system med rörelsegenererade 

krediter. En minskning av de rörelsegenererade krediterna ökar emellertid 

företagens finansiella risk. En avvägning måste därför ske mellan de effek

ter som uppstar när det gäller effektivitet i kreditfördelningen resp. företa

gens finansiella risksituation. 

Niir det gäller utredningens konkreta förslag all i huvudsak slopa de s. k. 

återlånen vill jag anföra följande. Utredningen har hiivdat all återlånen 

missgynnar de kapitalintensiva företagen, vilka har små ATP-avgifter och 

därigenom små möjligheter till återlån. Enligt min mening är det ovisst om 

kapitalintensiva företag verkligen missgynnas på kreditmarknaden totalt 

sett. De har ju fördelen all ha belåningsbara tillgångar i annan utsträckning 

iin de arbetsintensiva företagen, vars tillgångar ofta är av immateriell 

natur. Dessutom skulle ett slopande av återlånen innebiira att företagen i 

sin planering skulle ha att räkna med en ökad finansiell risk. Denna 

situation skulle de försöka möta antingen genom att öka sin övriga upplå

ning i syfte att bygga upp likviditeten eller genom att minska investerings

volymen för att höja soliditeten och på det sättet minska den finansiella 

risken. 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till den situation som den svenska 

industrin befinner sig i är det därför enligt min mening olämpligt att slopa 

återlånerätten. Å andra sidan är det av kreditfördelningskäl inte lämpligt 

att återlån är en billigare finansieringsform än obligationsemissioner. Jag 

föreslår därför att räntevillkoren ändras så att de i framtiden knyts till den 

li'tnga statsobligationsräntan. Hur detta närmare skall gå till återkommer 

jag till längre fram. 

I det sammanhanget tar jag också upp de förslag till utvidgning av 

återlånerätten som utredningen föreslagit för de mindre och medelstora 

företagen. Min allmänna inställning till dessa förslag är positiv. 

Kapitalmarknadsutredningen föreslår också en rad andra åtgärder för att 

öka utbudet av långfristiga krediter. En del av dessa är av generell natur 

och avser det totala utbudet av långfristiga krediter, medan andra enbart 

avser utbudet till niiringslivet. 

Bland de generella åtgärderna miirks utredningens förslag all slopa emis

sions- och fondstämpelavgiften och att bankerna bör fä rätt att emittera 

obligationer. Hit hör också utredningens förslag att avpassa avgifterna till 

AP-fonden så all nedgången i fondens placeringskapacitet begränsas. 

Dessutom kan i sammanhanget nämnas det förslag som riksbanken fram

fört i sitt remissvar, nämligen att inom ramen för det värdesäkra sparandet 
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ti!Wta fonder som placerar i obligationer och därigenom öka utbudet av 

li'mgfristigt länekapital från hushållen. 

De två förstnämnda förslagen, vilka hänger intimt samman, kommer jag 

att behandla längre fram. Avgifterna till AP-fonden bör naturligtvis - som 

jag redan tidigare framhållit - i princip bestämmas med utgångspunkt i de 

krav som pensioneringen ställer. När det gäller riksbankens förslag är jag i 

princip positivt inställd. Det ~ir emellertid olämpligt att nu genomföra några 

förändringar bl. a. på grund av att de obligationsfonder som föreslås skulle 

kunna dra resurser från de fonder som placerar i nyemitterade aktier och 

konvertibla skuldebrev och därigenom medverkar till att lösa det mest 

akuta problemet för näringslivet. nämligen försörjningen med riskvilligt 

kapital. Fr[lgan kommer dock att prövas inom den delegation som jag 

enligt vad jag förut har nämnt tillsatt för att studera effekterna av det 

värdesäkra lönsparandet och komma med förslag till förändringar. 

De åtgärder som föreslås för att mer direkt förbättra näringslivets möjlig

heter till ll'lngfristig finansiering är dels sådana som syftar till att förbättra 

mellanhandsinstitutens möjligheter att ge krediter, dels sådana som syftar 

till att öka möjligheten för andra företag än industriföretag att emittera 

obligationer. Dessutom föresltts att bankerna bör få rätt att förvärva för

lagsbevis. 

Jag kommer längre fram att behandla dessa förslag. Låt mig här endast 

peka på de svårigheter som mellanhandsinstituten kan komma att hamna i 

när deras möjligheter att refinansiera sig i AP-fonden minskar till följd av 

fondens minskade reala placeringskapacitet. Om instituten skall kunna 

fortsätta sin verksamhet i samma omfattning som tidigare måste de, som 

utredningen framhåller. därför i ökad utsträckning refinansiera sig på 

marknaden utanför AP-fonden. En sådan upplåning kräver emellertid att 

institutens egna kapital på sikt ökar. 

Vid sidan av de rent kvantitativa aspekterna på tillförseln av långt 

kapital är det, enligt utredningens uppfattning, också angeläget att kredit

villkoren såv;il på obligationsmarknaden som i kreditinstituten anpassas 

till den individuella låntagarens speciella behov. Särskilt viktigt är det för 

företag med långsiktiga projekt att de erhåller kreditvillkor som löser 

inledningsskedets lik viditetsproblem. l. ex. genom förskjutning av amor

teringarna eller genom tillämpning av annuitetsprincipen. 

Problemen är enligt min mening särskilt stora för företag där den nya 

investeringen är stor i förhållande till företagets has. Även om projekten 

ger en rimlig real avkastning på kanske 4 å 5 % realt över hela dess 

livslängd kommer likviditetspåfrestningarna att bli utomordentligt stor de 

första 5 å 7 åren i en ekonomi med relativt hög intlationstakt. De höga 

nominella räntorna utgörs till större delen av en ersättning för inflation. 

Redan efter ca 5 år har låneskulden även utan amorteringar realt minskat 

till ca hälften av sitt ursprungliga värde. Genom att företagen ges möjlighet 

att erhålla ll'rngfristiga krediter som är utformade med hänsyn till deras 
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speciella hehov minskar företagens finansiella risk. Även ur långivarnas 

synpunkt torde en utveckling mot mer varierade lånevillkor på kapital

marknaden vara av intresse. En sådan utveckling bör därför enligt min 

mening efterstriivas. Emissionskontrollen utgör diirvid inte något hinder. 

vilket rikshanken ocksa understryker i sitt remissvar. Den närmare ut

formningen av villkoren bör ske efter hand i samråd mellan marknadspar

terna och rikshanken. Ett viktigt bidrag till en utveckling i denna riktning 

hör enligt min mening också kunna llimnas av mellanhandsinstituten. 

De mindre och medelstora företagens möjligheter att erhålla långfristig 

lånefinansiering begriinsas av att de inte har möjlighet till egna obligations

emissioner. En viktig uppgift för mellanhandsinstituten är därför att under

liitta dessa företags möjligheter till långfristig finansiering. En utveckling 

mot mer varierade lånevillkor på det sätt jag nyss beskrivit förbättrar 

kvaliteten pf1 de långfristiga krediter som de mindre och medelstora företa

gen erhällcr. Den utvidgning av återlänerätten som jag föreslår kommer att 

avsevärt förbiittra de mindre företagens finansieringssituation. Till detta 

t1terkommer jag längre fram. Jag vill också erinra om de förbättringar av de 

mindre företagens finansierings möjligheter som inrättandet av s. k. regio

nala utvecklingsfonder (prop. 1977/78: 40. bil. I. NU 1977/78: 34. rskr 

1977/78: 110 och prop. 1977/78: 111. NU 1977/78: 75. rskr 1977/78: 361) 

inneburit. 

LRF tar i sitt remissvar upp frågan om jordbrukets försörjning med 

ltmekapital och framhåller att jordbrukets möjligheter att erhålla krediter 

mtlste förbättras. Detta är enligt LRF:s mening nödvändigt om jordbrukets 

rationalisering skall kunna fortgå på det sätt som förutsätts i jordbrukspoli

tiken. Kreditbehovet förklaras enligt LRF till stor del av stigande investe

ringsvilja inom niiringen samt av höjda investeringskostnader. En stor del 

av jordhrukets långfristiga lånekapital härrör från Sveriges allmänna hypo

teksbank. LRF konstaterar att låneköp vid detta institut ökat och påpekar 

också att institutets andel av den totala utestående obligationsstocken 

minskat mellan 1970 och 1977. medan jordbrukets andel av de totala 

investeringarna i samhället samtidigt ökat. Institutets emissionsmöjlig

heter bör mot denna bakgrund förbättras. Liknande synpunkter framförs 

av saviil Sveriges föreningsbankers förhund som Sveriges allmiinna hypo

teksbank. 

För egen del vill jag efter samråd med chefen för jordbruksdepartemen

tet anföra följande. Det är självfallet mycket viktigt att investeringsverk

samheten inom jordbruket inte hämmas av brist på lånekapital. Kapital

marknadens resurser är emellertid begränsade. En avvägning måste därför 

alltid göras så att de hegränsade resurserna fördelas på ett så hra sätt som 

möjligt. När det g~iller jordbrukets finansieringsbehov är det uppenbart att 

vad som bör prioriteras är investeringar som innebär rationaliseringar. 

När det giiller Sveriges allmänna hypoteksbanks obligationsemissioner 

har institutets andel av de_ totala obligationsemissionerna på kapitalmark-



Prop. 1978/79:165 81 

naden ungefär förduhhlats mellan 1970 oi.:h 1977. Ännu rnarkantare blir 

ökningen om statens uppH\ning exkluderas. Institutet har s11ledes givits 

kraftigt ökade emissionsmöjligheter. Under 1978 emitterade institutet obli

gationer för ca 900 milj. kr. Under 1979 torde institutet kunna genomföra 

<.:missioner för ca I 050 miij. kr. Otimför FiU 1978/79: 20). Detta belopp 

motsvarar ungefär jordhrukets investeringar i byggnader och anl~iggningar. 

Jag vill också understryka att de fö1Nittringar för de mindre och medel

stora företagen som jag nyss berört kommer företag inom jordbrukssek

torn till del. 

Varken kapitalmarknads- eller jordbruksutredningen har behandlat jord

brukets försii1jning med lånekapital i någon större utsträckning. För att 

skapa större klarhet kring de problem som jonJhrukets kapital försörjning 

innebär, avser jag att senare i ar föreslå regeringen att låta utreda frågan 

om jordbrukets kapitalförsörjning. Det är därvid viktigt att även försiika 

J.;.larlägga finansieringssystemets betydelse för prisstegringen på mark. 

byggnader och investeringsvaror inom jordbrukssektorn. 

2.3 Bostadssektorns finansiering 

2.3./ Inledning 

Det huvudsakliga målet för bostadspolitiken är att goda bostäder skall 

kunna tillhandahållas till ett rimligt pris. Dessutom är det angeläget att 

likvärdiga lägheheter hetingar ungefär samma pris, förutsatt att läge, yttre 

miljöfaktorer ett:. oi.:kså är likvärdiga. Denna strävan mot kostnadsparitet 

avser i princip alla slags lägenheter oavsett upplåtelseform och typ av 

fastighet. 

Pä en fri bostadsmarknad avspeglar hyrorna det värde de boende anser 

att nyttjanderätten har. Däremot föreligger. som utredningen framhåller, 

inga garantier för att kostnadsparitet uppnås mellan hyresliigenheter, bo

stadsr1ittsfägenheter och egna hem. Detta sammanhänger med att skillna

derna i beskattningsregler för olika bcsittningsformer och fastighetsägar

nas varierande marginalskattesatser påverkar de slutliga boendekostna

derna. 

Pil en fri bostadsmarknad kan man inte heller räkna med att hoendekost

nadernas absoluta nivå eller utbudet av bostäder står i överensstämmelse 

med det huvudsakliga bostadspolitiska målet att goda bostäder skall kunna 

tillhandahållas till ett rimligt pris. För att detta mål skall kunna uppnås 

torde bl. a. krävas att boendekostnaderna hälls under den nivå som skulle 

framkomma i en perfekt marknadsekonomi samt att bostadsbyggandet ges 

större utrymme i realkapitalbildningen än som skulle blivit fallet utan 

ingrepp i marknadsmekanismen. 

Samhället strävar därför efter att pä olika sätt hålla nere hoendckostna

derna. Den bostadsefterfrågan som därvid framkommer ligger till grund för 

en real planering av bostadsproduktionen. Planeringen avser det resurs-

6 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 165. 
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utrymme som skall avsiittas för nyproduktion av bosWder. inkl. bostads

klimplcment, som finansieras med stöd av statliga bostadsliln. Även icke 

statligt heltinat hostadshyggande samt statligt stödda ombyggnader, ny

och ombyggnader av allmänna samlingslokaler. energispart'ltgiirder. m. m. 

omfattas av planeringen. 

Vid planeringen beaktas sjiilvfallet inte bara den bostadsefterfrf1gan som 

för ögonblicket föreligger. H:insyn tas ocksh sf1v~il till den p~1 längre sikt 

fiirviintadc bostadsefterfrngan som till de tidsförskjutningar av bostadspro

duktionen vilka kan vara p{tkallade med hiinsyn till konjunktur- och syssel

siittningsläget. För 1979 har regeringen bedömt det som onödigt att genom 

detaljerade ramar ange en övre gräns for bostadsbyggandets omfattning. 

Skiilet till detta är friimst att den hostadspruduktion som spontant väntas 

framkomma ligger inom ett ur samhällelig synvinkel acceptabelt intervall. 

Huvuddelen av hostadsliyggandet finansieras med hjiilp av statligt stöd. 

Andelen statligt lielänade lägenheter i nyproduktionen har ökat något 

under senare ilr och uppgick 1978 till drygt 90 %. För lägenheter i flerbo

stadshus var andelen 99 7r och för liigenheter i småhus 87 9C.. 

Kreditmarknadens uppgift när det gäller bostadsbyggandet har i stort 

sett blivit att finansiera den liostadsproduktion som framkommer som ett 

resultat av den reala planeringen. Det iir mot den bakgrunden som man bör 

se de reformer som gradvis har genomförts för att bringa bostadsfinansie

ringssystemet i överensstiimmelse med de bostadspolitiska intentionerna. 

2.3.2 Den reala och ji11a11.1iella 11tl'eckli11gen 

Bostadsbyggandet accelererade kraftigt i början av 1960-talet. Under 

andra hälften av 1960-talet fortsatte bostadsinvesteriningarna att öka, men 

i betydligt långsammare takt. Därefter skedde en stagnation som under 

perioden 1973-1977 förbyttes i klar nedgång. Trots nedgången överträf

fades det s. k. miljonprogrammet för perioden 1965-1974 med viss margi

nal. Investeringarna li'lg under 1977 ca 20% under den nivå som uppnåddes 

1972. Under 1978 ökade dock investeringarna kraftigt och nådde en nivå 

som var endast ca 6 % lägre än under 1972. 

Nedgangen i bostadsbyggandet under 1970-talet har helt fallit på tlerbo

stadshusen. Antalet färdigställda lägenheter i sådana hus minskade mellan 

1970 och 1978 med 82 %, medan antalet färdigsHillda småhus ökade med 

18'/(-. Samtidigt ökade antalet rum per lägenhet något mer i småhusen än i 

!lerbostadshusen. Den genomsnittliga ökningen av utrymmesstandarden i 

nyproduktionen kan således i praktiken niistan helt hänföras till småhusen. 

Det årliga bostadsliyggandet motsvarar endast ca 2 % av beståndet av 

lägenheter. Dessutom uppgår nettotillskottet av lägenheter till bostadsbe

stftndet endast till omkring hälften av nyproduktionen under året. Återsto

den av nytillskottet går i\t för att kompensera bortfall genom rivning, 

utflyttning från glesbygden, kontorisering etc. Det behövs därför mycket 

stora satsningar för att ge några mer betydande utslag i bostadsbeståndets 
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storlek och sammansättning. Bostadskonsumtionen exkl. nyttjandevärdet 

av fritidsfastigheter, dvs. summan av hyror och årsavgifter i tlerbostads

hus och ett kalkylerat nyttjandeviirde av småhus, utgjorde 1978 ca 14% av 

den privata konsumtionen. 

Bostadsstyrelsen har i sin anslagsframställning för 1979/80 diskuterat 

bostadshyggnadsbehovet fram till 1990. Antalet hushåll beräknas öka med 

35 000 -40 000 per nr fram till 1980 och diirefter med ca 35 000 per nr. Detta 

kan jiimfi.iras med 54 000 per år under första hiilften av 1970-lalet. Utöver 

det bostadsbyggnadsbehov som hushållshildningen medför krävs också 

ersiittningsproduktion för hortfallet av lligenheter. Under perioden 1971-

1975 bortföll i genomsnitt 25000 lägenheter per år. Fram till 1980 räknar 

bostadsstyrelsen med etl bortfall på i genomsnitt 22 000 lägenheter per år 

och diirefter 25 000 per ar. 

Sammantaget innehär detta ett bostadsbyggnadsbehov på ca 60000 W

genheter per är fram till 1985. Bedömningen förutsätter dock att det inte i 

ni:'tgon större omfattning uppkommer lokala överskott som måste kompen

seras av nybyggnad på annat häll. Statsmakternas planering bör därför 

enligt bostadsstyrelsen inriktas mot en något större nyproduktion eller ca 

65 000 liigenhcter per år. 

ViJ siJan av nybyggandet räknar bostadsstyrelsen med att ca 25 000 

lägenheter per i:'tr kommer att beröras av ombyggnad. Genom hopslagning 

av smålägenheter, installation av hiss m. m. reduceras därvid antalet lägen

heter med ca 10 000. Detta har beaktats i de kalkyler över avg:'lngen av 

Higenheter som jag tidigare har redogjort för. 

I LU:s beriikningar av bostadsbyggandets utveckling har utgångspunk

ten varit det av bostadsstyrelsen angivna behovet av nyproduktion och 

omhyggnad och det investeringsbehov som därigenom uppkommer. 

LU räknar med att i genomsnitt 63 000 nya lägenheter per år skall byggas 

under perioden 1978- 1983. Kostnaden per producerad liigenhet beräknas 

öka i fasta priser under prognosperioden. Detta beror dels på de nya 

skiirpta energibestiimmelser som infördes 1977, dels pii. en fortsatt ökning 

av lägenheternas utrustningsstandard, dels på en fortsatt ökning av antalet 

rumsenheter i smf1hus. Totalt beräknas nybyggnadsinvesteringarna öka 

med i genomsnitt 3 i::r. per 1\r under perioden 1977- 1983. 
Ombyggnadsinvesteringarna väntas öka i snabb takt och ta i anspråk en 

ökande andel av bostadssektorns investeringar. Det beror främst på en 

satsning pä energibesparande åtgärder i det hefintliga bostadsbeståndet, 

men också på att förnyelse genom omhyggnader väntas öka. Totalt beräk

nas omhyggnadsinvesteringarna öka med drygt 8 %·per fir under perioden. 

LU :s bedömningar innebär att de totala bostadsinvesteringarna inkl. 

investeringar i fritidshus väntas öka med ca 4 % per är under prognosperio

den. Jämfört med utvecklingen under mitten av 1970-talet är detta en 

markant uppg:'lng. Ökningstakten ligger emellertid klart under vad som 

noterades pt1 1960-talet. 
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Den v:intaJe omsviingningen för bostaJsinvesteringarna frtrn minskning 

till iikning p[1verkar bostadssektorns upph'lningshehov och finansiella spa

rande. Det finansiella sparandeunderskottet som har ökat mycket li\.ngsamt 

11nJcr 1970-talet viintas enligt LU mer iin förduhblas under prognosperio

den - frttn 7400 milj. kr. under 1977 till 15700 milj. kr. under 1983. 

Uppläningen, som under perioden 1972-1977 har ökat med drygt 40t;;., 

v:intas enligt LU till följd av Je ökande investeringarna mer :in fördubblas 

frf1n drygt 16 miljarder kr. 1977 till drygt 33 miljarder kr. 1983. Den 

nedg;\ng p{1 knappt 4 pro<.:entcnhcter i bostadssektorns andel av den totala 

kreditmarknadsomslutningcn som har noterats mellan 1972 och 1977 skulle 

diirmed enligt LU förbytas i en uppgang frtin 10.9 ~~ under 1977 till 12. 7 0· 

under 1983. Detta innehiir enligt LU att bankernas sammanlagda engage

mang i form av direkt Ian o<.:h placeringar i bostadsobligationcr som en följd 

hiirav kan beriiknas öb under prognosperioden. LU påpekar att detta 

ligger i linje med kapitalmarknadsutredningens slutsatser om bostadsfinan

sieringens utveckling. Vid remissbehandlingen av kapitalmarknadsutred

ningens betänkande har inte dessa slutsatser ifrågasatts. 

Jag delar de btld<1 utredningarnas uppfattning att bostadssektorns finan

sieringsanspräk under de niirmaste åren kommer att fä ökad betydelse. 

Den tidigare minskningen av bostadssektorns länebehov jämfört med and

ra sektorer kommer att upphöra och förmodligen förbytas i en mindre 

ökning. Denna ökning är emellertid enligt min mening inte av en sadan 

omfattning att den skall behöva förorsaka några betydande svårigheter på 

kreditmarknaden. 

2 .3 .3 Det 1111varw1<fr jl11l111sieri11gssystemet 

Kapitalmarknadsutrcdningen lämnar i sitt betänkande en utförlig redo

görelse för det nuvarande bostadsfinansieringssystemet och hur det har 

vuxit fram genom olika reformer. Jag skall därför i detta sammanhang 

endast kortfattat beröra finansieringssystemet och dess förhållande till de 

bostadspolitiska målen. 

Ett av de viktigaste medlen för att uppnä de bostadspolitiska mälen är 

den statliga bostadslånegivningcn. Lånebestämmelserna är utformade så 

att de skall ge förutsättningar för ett byggande av goda bostäder med väl 

fungerande boendeservice. Produktionskostnaderna inkl. kostnaderna för 

mark hålls nere genom att statliga lån inte utgår om dessa kostnader 

överstiger en viss nivå. Tillsammans med de omfattande räntesubven

tioner som är förknippade med de statliga bostadslånen innebär detta att 

boendekostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. Det intänkts- och av

dragssystem som gäller vid beskattning av ägare till en- och tvåfamiljsfas

tigheter medverkar också i betydande omfattning till att sänka boendekost

naderna. 

U1nesystemet syftar också till att utjämna boendeutgifterna mellan olika 

besittningsformer, förhindra väsentligt olika boendekostnader mellan lik-
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viin.liga hostiider av olika ålder samt mot verka förmiigenhetsomfördelning 

till följd av stigande fastighetspriscr. 

Statliga hostadslån kan utgf1 för ny- och ombyggnad av hostiid~r samt 

vissa lokaler, som betjiinar ett hostadsomri\.de som niirhetshutiker, dag

hem. vissa skolhyggnader. samlings-, hohby- och klubblokalcr. Lånen 

ligger i siikerhetshiinseemle mellan de hottenlfin som normalt lämnas av 

bottenli\.neinstituten - BOFAB. SPINT AB och stadshypoteksinstitutionen 

- och eventuella topplr111 som normalt famnas av bankerna. 

De statliga bostadsli\.ncn utgtlr - liksom bottenli\.nen och topplnnen -

inte förrän bostäderna har färdigställts. För finansieringen under 

byggnadstiJen svarar i huvudsak bankerna genom byggnadskrediter. 

Den statliga utli\.ningen finansieras över statsbudgeten, vilket innehär att 

erforderliga medel säkerstiills pi\. samma sätt som för statens övriga ut

gifter. 

Bottenlåneinstituten finansierar sin lftngivning i huvusak genom obliga

tionsförsiiljning. Genom den gällande kreditpolitiska lagstiftningen kan 

samhället styra institutens finansieringsmöjligheter. Eftersom instituten 

har överen~kommit med riksbanken om att 90 % av nyutlåningcn skall avse 

s. k. prioriterade projekt, dvs. allt bostadsbyggande som berättigar till 

statliga lån samt all övrig nyproduktion av bostäder, kan samhället därige

nom ocksft styra möjligheterna att erhålla bottenH\nefinansiering. När det 

giiller bankernas byggnadskreditgivning kan samhället, om det skulle visa 

sig nödvändigt, ingripa för att säkerställa även denna. I besvärliga situa

tioner kan den kreditpolitiska lagens bestämmelser om särskild placerings

plikt därvid tillämpas. 

För hyres- och bostadsrättshus träder räntesubventionen i kraft när 

fastigheten har färdigställts medan den för småhus träder i kraft när stats

lånet har uthetalats. Subventionen är således inte i någotdera fallet beroen

de av om bottenlån har kunnat utbetalas från bostadsinstituten. Det inne

biir för låntagarens del att en eventuell väntetid för avlyft av byggnadskre

diten inte fär någon kostnadseffekt. Vidare får kostnaderna för krediterna 

under byggnadstiden till viss del inräknas i lilneunderlag vid beräkning av 

det lfingfristiga bottenH'mets och statslånets storlek. 

Räntesubventionen. vilken inte bara omfattar det statliga lånet utan 

också bottenlånet. är störst under de första åren efter färdigställandet och 

minskar sedan gradvis, så att låntagaren sä srnfiningorn själv betalar den 

fulla marknadsräntan. Härigenom uppnås en förbättrad kostnadsanpass

ning mellan likvärdiga Higenheter av olika ålder samtidigt som kapital

vinsterna i det iildre fastighetsbeståndet i viss mån begränsas. Genom att 

räntesuhventionen är större för hyres- och bostadsrättshus än för egna 

hem sker ocksil en viss utjämning av boendekostnaderna mellan olika 

hesittningsformer. 

Under senare flr har bestämmelserna för statliga lån ändrats så att lån 

kan utgä för allt fler ändamål. Dessa åtgärder har förbättrat finansierings-
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möjligheterna för olika typer av bostadskomplement samt för sanerings

verksamheten, inte minst genom att finansieringen i hottenltmeinstituten 

har siikerställts. 

Som kapitalmarkandsutredningen konstaterar innebär de reformer som 

under de senaste i'lren genomförts pft det finansiella omr~tdet för hostads

scktorns del att de ltmtagare som är berättigade till statliga län i allt 

väsentligt iir oberoende av kreditmarknadsläget. Detta giiller såviil tillgang

en på långa lrtn som räntestrukturen och räntenivån på kreditrnarknaden. 

Samtidigt har riintesubventionerna möjliggjort en utveckling mot en mer 

marknadsanpassad riintestruktur på kreditmarknaden. 

Hiirigenom har kreditmarknaden kunnat fylla sin uppgift att svara för 

finansieringen av det bostadsbyggande som realt planerats utan att dess 

funktionssätt i övrigt allvarligt skadats. Statsmakterna har trots riintesuh

ventionerna funnit det liimpligt att siikerställa bostadsproduktionens finan

siering genom att ge den en prioriterad ställning på kreditmarknaden för att 

därmed undvika alltför starka återverkningar på övriga sektorers finansie

ringsförut siitt ningar. 

Niir det gäller den icke statligt beltlnade nyproduktionen av bostäder 

Mils boendekostnaderna inte nere genom räntehidrag, men kostnaderna 

begriinsas ängå genom förmåner inom skattesystemet. Produktionen styrs 

iivcn i detta fall till stor del genom den reala hostadsbyggnadsplaneringen. 

Kredit marknadens uppgift blir diirför på samma sätt som när det gäller den 

statligt helänade nyproduktionen att finansiera den bostadsproduktion som 

planerats. I konsekvens härmed intar finansiering för detta ändamål en 

prioriterad s!Ullning på kreditmarknaden. Klart är emellertid att kredit

marknaden spelar en nägot större allokeringsroll när det gäller den icke 

statligt belanade bostadsproduktionen, inte minst på grund av det större 

behov av topplan som i allmänhet föreligger. 

Övertagande av äldre fastigheter samt reparation och ombyggnad utan 

statlig helaning finansieras f. n. i flertalet fall utan stöd av vare sig ränte

subventioner eller placeringsregler. 

Pä grund av svttrigheter att slikerställa bostadssektorns finansicringsbc

hov vid mitten av 1960-talet samt de finansieringsanspråk som bostadssek

torn kunde vlintas sllilla även pä längre sikt, inrättades 1967 en särskild 

delegation för bostadsfinansiering med representanter för bl. a. berörda 

myndigheter. Delegationens uppgift är att genom förhandlingar med berör

da kreditinstitut trygga kreditförsörjningen för statligt belånat bostadsbyg

gande. Överenskommelser om byggnadskrediter för det statsbelånade bo

stadsbyggandct har fr. o. m. 1967 varje år träffats mellan delegationen och 

bankinstituten. Ursprungligen omfattade överenskommelserna enbart 

statsbclånad nyproduktion av bostäder, men de har successivt utvidgats 

till att omfatta allt mer av det som hör till bostadsbyggandet, såsom statligt 

stödda omhyggnader. ny- och omhyggnader av allmänna samlingslokaler 

samt vissa energisparåtgärder. Delegationen har också särskilt under sena-



Prop. 1978/79:165 87 

re fir förhandlat med nankerna om deras förviirv av hostadsobligationer fiir 

att siikerstiilla avlyft av byggnadskrediter i tillriicklig omfattning. Niir det 

giiller det icke statligt hel!inade hostadshyggandet har hankerna förklarat 

sig villiga att medverka till att byggnadskrediter stiills till förfogande ocksi't 

för detta. 

Systemet med fi.irhandlingar har enligt kapitalrnarknadsutredningen vi

sat sig fungera tillfredsstmlande. Utredningen pekar pf1 att försörjningen 

med hostadsnyggnadskrediter iiven under kredit{1tstramningen 1%9-1970 

kunde tillgodoses trots att igångsättningen av byggnadsprojckt dä nådde en 

topp under det tio{triga miljonprogrammet. De avlyftsprohlem som upp

stod under 1972 kunde avhjiilpas friimst genom att hankerna i\.tog sig att 

köpa en viss mängd hostadsobligationer. Efter en liingre period utan några 

svi\righeter pti bostadsfinansieringsområJet uppstod emellertid unuer 1977 

betydande friktioner i byggnadskreditgivningen. Enligt utredningens upp

fattning hade dessa främst sin grund i att de tre bankinstitutgrupperna inte 

kunde komma överens om hur de inbördes skulle fördela den hyggnadskre

ditvolym som de åtagit sig att gemensamt svara för. Genom olika för

handlingsomgi\ngar löstes prohlemen si\ småningom, men det kunde inte 

unJvikas att svftrigheterna fick effekter på igångsättningen och Jennas 

fördelning i tiden. För framtiden bör liknande svårigheter emellertid enligt 

utredningens uppfattning kunna lösas inom ramen för förhandlingarna 

mellan delegationen för bostadsfinansiering och hankerna. 

En bidragande orsak till svårigheterna med byggnadskreditgivningen 

under I 977 skulle enligt utredningen kunna vara den snabba kostnads

stegringen under året. Bankernas åtaganden att svara för hyggnadskrediti

ven sträcker sig endast upp till ett belopp som motsvarar statslånets övre 

gräns för varje projekt. Vid en snabh kostnadsstegring diir anpassningen av 

lånetaket för de statliga lånen släpar efter den faktiska kostnadsutveckling

en uppstår s. k. överkostnader som måste täckas av nyggherren själv eller 

genom topplån i bank. Enligt utredningen meJför detta i sin tur, siirskilt i 

ett stramt kreditmarknadsläge. att bankernas benägenhet all bevilja hygg

nadskredit minskar eftersom de följande topplånen inte räknas som priori

terade placeringar. Topplånen betraktas sålunda som "övrig kreditgiv

ning". som skall rymmas under utlåningstaket om sådant tillämpas som ett 

led i kreditpolitiken. 
Fr. o. m. 1978 anpassas emellertid de statliga länebest~immclserna med 

tätare mellanrum till den faktiska kostnadsutvecklingen. Härigenom mins

kar överkostnadsproblemet. Om överkostnader trots föriindringarna ändå 

uppstftr iir det enligt utredningens uppfattning knappast något samhälleligt 

önskemål att finansieringssystcmet skall vara sftdant att det utan svftrighc

ter siikerstiiller finansieringen också för dessa. Utredningen drar slutsatsen 

att de finansieringsprohlem som uppstod under 1977 inte iir av den arten att 

de ställer krav pä en radikal förändring av finansieringssystemet. 
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2 .3 .4 Tot a!fi 1111 nsieri ng 111 · ho.1·11uls/Jygga ndct 

rr:1gan lllll totalfinansiering av bostadsbyggandet har diskuterats vid 

olika tilll1illen sedan 1940-talet. Debatten har priiglats av de problem som 

vid de olika tillfi.illena har gjort sig giillande på bostadstinansieringsområ

det. Enligt kapitalmarknatbutredningcns bedömning har emellertid pro

blemen efterhand liists eller reducerats genom successiva reformer inom 

en i stort sett oföriindrad institutionell ram. 

Niir boemle- och bostadsfinansieringsutredningarna i början av 1975 

lade fram ett gemensamt betänkande (SOL: 1975: 12) "Totalfinansiering" 

var det fdmst administrativa skäl och kostnadsskiil som anfördes till 

fiirm::\n for den totalfinansiering av bostadsbyggandet som föreslogs. Ut

redningarna pf1pekade emellertid ocksi\ att som en allmän utgångspunkt 

borde giilla. att de ramar som faststlills av statsmakterna för bostadsbyg

gandet mot bakgrund av en samhällsekonomisk avvägning också skall 

uppfyllas utan friktioner vad avser tillgången på län. 

Enligt utredningarnas förslag borde en statlig finansiering införas såväl 

vad giiller de ltmgfristiga fastighetslånen. s. k. fullständig finansiering, som 

beträffande byggnadskreditgivningen, s. k. integrerad finansiering. Försla

get grundades pt1 bostadspolitiska överväganden medan de kreditmark

nadsmiissiga och organisatoriska frågorna i sammanhanget förutsattes bli 

behandlade av kapitalmarknadsutredningen. Utredningarnas betänkande 

jlimte remissinstansernas yttranden överlämnades därför för kännedom till 

kapitalmarknadsutredningen efter regeringsbeslut 1975. 

Kapitalmarknadsutredningen har med anledning av detta analyserat för

utsiittningarna för att införa en totalfinansiering av hostadsbyggandet. 

Utredningen behandlar dels möjligheterna att i enlighet med bostadsutred

ningarnas diskussion reducera kostnaderna för kreditförmedlingen. dels de 

aspekter på totalfinansiering som har överlåtits pä kapitalmarknadsutred

ningen. främst fr1\gor av kreditmarknadsmiissig natur. 

Utredningen anser att några kostnadsmässiga fördelar för låntagarna 

inte uppstår vare sig genom integrerad eller fullstiindig finansiering. Möjli

gen skulle någon förenkling kunna uppnås i ansökningsförfarandet. Avgö

rande ur bostadspolitisk synvinkel bör diirför enligt utredningens bedöm

ning vara om en fullständig finansiering med eller utan integrering av 

byggnadskrediterna kan väntas medföra att finansieringen säkerställs i 

högre grad än hittills. 

Enligt utredningens uppfattning har emellertid det nuvarande finansie

ringssystemct visat sig kunna fungera väl. Vissa ofördelaktiga kreditmark

nadsmässiga konsekvenser skulle ocksä uppkomma vid införandet av en 

statlig totalfinansiering. Samtidigt är de fördelar som kan uppnås vid en 

övergång till totalfinansiering inte av en si:\dan omfattning att de motiverar 

att man avvecklar det inarbetade system som visat sig fungera väl och där 

förekommande friktioner kunnat elimineras genom successiva reformer. 

Utredningen föreslår därför att nuvarande system bibehålls och att det vid 
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liehov justeras efter de linjer som hittills följts. 

Utredningen iir emellertid inte enig. En ledamot, Knut Johansson. har i 

en reservation förordat att en totalfinansiering av bostadsbyggandet i stat

lig regi genomförs. Den främsta fördelen med ett sådant system är enligt 

reservanten att kreditgivningen kan tryggas vid byggstart, vilket inte varit 

möjligt inom det nuvarande systemet trots den H'lga bostadshyggnadsni

vän. Reservanten vänder sig särskilt mot utredningens ståndpunkt att det 

knappast är nagot samhiilleligt önskemål att finansieringssystemet lir så

dant att också projekt med överkostnader utan svårigheter fär sin finansi

ering säkerställd. Ungefär en tredjedel av alla projekt som godkänns för 

statlig finansiering har överkostnader. Inget belägg finns heller för att 

projekt för vilka finansiering ej kunnat ordnas har överkostnader i större 

utstriickning än andra projekt. Reservantens ståndpunkt är därför att alla 

projekt som godkänts för statlig finansiering ocksä skall kunna päräkna en 

friktionsfri finansiering. Lägre administrationskostnader är enligt reser

vantens mening en annan viktig fördel med en statlig totalfinansiering. 

Bland remi~sinstanserna stöder flertalet utredningens uppfattning. Hit 

hör bl. a. riksbanksfullmäktige, bankföreningen, sparbanksföreningen, 

stadshypotekskassan och BOFAR. Några remissinstanser stöder dock re

servantens uppfattning eller redovisar på olika punkter en från utredningen 

avvikande uppfattning. Bland dessa kan nämnas LO. TCO och bostads

styrelsen. 

För egen del vill jag efter samråd med chefen för bostadsdepartementet 

anföra följande. Det nuvarande finansieringssystemet har visar sig fungera 

relativt väl. Den längfristiga finansieringen har inte på länge vållat pro

blem. De svårigheter i byggnadskreditgivningen som uppstod under 1977 

var av speciell karaktär och sammanhängde, som utredningen påpekat, 

främst med att en bankinstitutgrupp som tidigare ökat sin marknadsandel 

kraftigt kände behov av att åter minska denna andel, samtidigt som övriga 

bankinstitutgrupper inte ansi\g sig kunna öka sin andel i motsvarande mån. 

Enligt utredningens mening kan emellertid också de betydande över

kostnader som uppkom under 1977 ha bidragit till finansieringsproblemen. 

Som Knut Johansson påpekat i sin reservation lir det emellertid svårt att 

finna nägra säkra belägg för detta. Jag håller det ändå inte för otroligt att 

iiverkostnaderna i någon utsträckning kan ha bidragit till svårigheterna. 

Genom de tlitare anpassningar av de statliga lånebestämmelserna till den 

faktiska kostnadsutvecklingen som sker fr. o. m. 1978 har förekomsten av 

överkostnader emellertid starkt reducerats och torde därför inte i framti

den kunna komma att förorsaka några mer betydande finansierings

problem. När det gäller den principiella fråga som såväl utredningen som 

Knut Johansson tagit upp nämligen om finansieringssystemet bör vara 

sådant att projekt med överkostnader alltid kan påräkna att utan friktioner 

fö sin finansiering ordnad vill jag framhålla följande. I den mån projekt med 

viss överkostnad godtagits för statlig bcläning innebär detta en möjlighet 
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för byggherren att genomföra projekt med medel fiir överkostnaden som 

bygghcrrcn sjiilv far anskaffa. Att skapa nftgra garantier pft kredit markna

den för övcrkostnadstinansiering skulle strida mot centrala bostadspolitis

ka och kreditmarknadspolitiska mål. Jag kan därför inte bitriida reservan

tens uppfattning i denna del. 

Under 1978 fungerade byggnadskreditgivningen åter relativt viil. En 

bidragande orsak till detta kan vara den nya typ av överenskommelse som 

df1 triiffades mellan bankerna. Överenskommelsen innebar bl. a. att ban

kerna inbördes lade fast riktlinjer för fördelningen av sitt gemensamma 

i'ltagandc. Enligt min mening finns det anledning att räkna med en ytterliga

re förbiittring i byggnadskreditgivningen under kommande M. eftersom de 

svi\.righeter som iindf1 uppstod under 1978 till viss del torde vara betingade 

av initialsvärigheter med den nya ordningen. 

Vid ett viil fungerande befintligt tinansicringssystem bortfaller det tyng

sta argumentet för en iivergitng till en statlig totalfinansiering. De admini

strativa vinster med en statlig totalfinansiering som boende- och bostads

tinansieringsutredningarna pekat pi\. i sitt gemensamma betänkande bör i 

en s:'.\dan situation viigas mot kostnaderna för att införa ett si\.dant finansi

eringssystern. Enligt min mening är inte vinsterna av en si\.dan omfattning 

att de motiverar en övergang till en statlig totalfinansiering. Jag ansluter 

mig diirför till kapitalmarknadsutredningcns uppfattning att det nuvarande 

systemet bör bibehållas och efterhand jämkas i den mi'ln det blir nödviin

digt. 

2 .3 .5 Fiiriindringar inom m11·<1rw1de ji11a11sieri11gssysre111 

Inom ramen för nuvarande linansieringssystem föreslår utredningen för

iindringar i vissa avseenden. Stadshypoteksinstitutionens, Spintabs m:h 

BOFABs nyutlåning skall f. n. enligt riksbankens rekommendationer till 

90 % avse prioriterade objekt. Atcrsti\.ende 10 '}(.av nyutlåningen fär avse 

oprioriterade objekt, såsom belåning av fastigheter i samband med överlå

telser, om- och tillbyggnader utan statliga län samt icke statsbelänade 

affärs- och kontorshus. 

Denna kvotering innebär enligt utredningen en belastning för kreditpoli

tiken eftersom den medför att den volym bostadsobligationer som med 

stöd av överenskommelser och olika kreditpolitiska 1\.tgärder måste förde

las bland kreditinstituten blir drygt 10 ';(.' större än som annars vore nöd

viindigt. Systemet innebiir också att kreditpolitiska åtgärder siitts in för att 

frlimja längivning till oprioriterade ändamål. Dessutom är systemet stelt 

genom den fixerade kvotandelen. Lånevillkoren för de oprioriterade ob

jekt som får 11\n i bostadsinstituten är slutligen väsentligt förmånligare än 

vad som gäller vid finansiering i bank. 

Mot denna bakgrund föreslår utredningen att det rådande kvoteringssy

stemet för bostadsinstitutens utli\ning avvecklas. I stället biir regler införas 

som innebär att institutens utli\ning för prioriterade ändami\I på upplå-
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ningssidan hell skall motsvaras av ohligationer som riiknas som priorite

rade placcringsobjckt fi.ir placerarna pt1 kapitalmarknaden. 

fkn oprioriterade utl<'tningcn föreslås i stiillet finansieras med siirskilda 

ohligationer som inte riiknas som prioriterade placeringar för instituten pti 

kreditmarknaden. Utgivningen av dessa obligationer förutsiitts vara under

stiilld riksbankens cmissionskontroll pi'1 samma siitt som nu iir fallet heträf

fande andra ohligationer iin stats- och hostadsobligationer. Upplösningen 

av sambandet med den prioriterade bostadsfinansieringen bör dock medfö

ra en viss höjning av upp- och utl<°lningsriintan. 

Det fiircslagna systemet hör enligt utredningen innebära att finansiering

en av de prioriterade iindam[den underHittas, eftersom volymen priorite

rade bostadsohligationer som maste fördelas hland placerarna minskar. 

Kreditgivningen till oprioriterade iindamill bi.ir samtidigt med större flexibi

litet iin under det nuvarande kvoteringssystemet kunna anpassas med 

hiinsyn till kreditmarknadsliiget. 

I sin reservation ställer Knut Johansson sig bakom utredningens förslag 

att hostadsinstituten skall emittera en obligationsserie för prioriterad och 

en för oprioriterad utll'tning men framh:'\ller samtidigt, att endast statligt 

beli'1nat hyggande bör fä sin finansiering säkerställd genom prioriterad 

upplaning. 

Flertalet remissinstanser tillstyrker utredningens förslag. Bland dessa 

kan nämnas fullmiiktige i riksbanken. bostadsstyrelsen, TCO och SACO. 

LO ansluter sig till reservationen. Helt avvisande till utredningens förslag 

är Föreningsbankernas förhund som anser att utrymmet for oprioriterade 

bostadsändamtil redan nu är otillräckligt, varför detta utrymme i stället 

hor<le ökas genom att 30 <::·c av institutens utlåning fick avse sftdana ända

mål. Stadshypotekskassan delar uppfattningen att tvft slags obligationer, 

som behandlas olika i prioriteringssammanhang, skall utges. Enligt kas

sans flsikt bör emellertid all utlåning som avser hostadshus fä finansieras 

genom obligationer, vilka lir likviditetsgrundandc, dvs. räknas som likvida 

medel enligt lagen om kreditpolitiska medel. Riksbanken för då liksom 

hittills föreskriva att en viss procentuell del för användas för äldre ej 

statligt beltmade objekt. Utlåningen avseende affärs- och kontorsfastig

heter hör enligt stadshypotekskassan däremot finansieras genom en sär

skild obligationsserie som ej är likviditetsgrundande. Om den föreslagna 

justeringen av utredningens förslag ej genomförs så blir enligt kassans flsikt 

de problem som föreligger när det gäller kapitalanskaffningen till de oprio

riterade bostadsiindam<'tlen i del närmaste olösliga. Sparbanksföreningen 

och Folksam anser, att emissionstillstflnd för de oprioriterade obligatio

nerna bör ges i en viss proportion till volymen prioriterade obligationer. 

Bankföreningen anser sig kunna acceptera utredningens förslag endast 

under förutsättning all de oprioriterade obligationerna för emitteras utan 

emissionskontroll och med fri räntesättning. 

Rank föreningens uppfallning delas av niiringslivets byggnadsdelegation i 
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vars yttrande bl. a. Sveriges hantverks- och industriorganisation. 

byggnadsentreprenörföreningen och fastighetsägareförbundet instämmer. 

Flera remissinstanser pekar pä svärighcterna att finansiera köp och om

byggnad av iildre småhus. 

fag anser för min del att utgängspunkten mäste vara att endast sådant 

byggande som är föremål för real planering skall få sin finansiering siiker

stlilld genom prioritering på kreditmarknaden. Av denna anledning föror

dar jag att det införs en ordning enligt vilken bostadsinstituten ger ut olika 

obligationsserier för upplåning som skall finansiera prioriterad resp. 

oprioriterad utlåning. Endast de förstnämnda obligationerna bör vara lik vi

ditetsgrundande. I enlighet med detta föreslår jag att lagen om kreditpoli

tiska medel ändras sä att fr. o. m. den I januari 1980 endast obligationer 

avsedda för finansiering av prioriterad utlåning alltid skall ingå i likvidi

tctsk votens täljare. Utredningen har inte närmare angivit hur de obliga

tioner som emitterats före den I januari 1980 skall behandlas ur likvidi

tetskravsynpunkt. Jag anser det emellertid angeläget att klarhet skapas på 

denna punkt. Enligt min mening hör obligationer emitterade av bostadsin

stituten före den I januari 1980 alltid ingå i likviditetskvotens täljare. Detta 

bör också alltid gälla för de obligationer som emitteras vid s. k. konverte

ring av li\n som emitterats före denna tidpunkt. 

N~ir det gäller bostadsinstitutens oprioriterade obligationer anser utred

ningen att dessa bör vara föremål för emissionskontroll. Jag delar denna 

uppfattning. Inga avgörande skäl föreligger enligt min mening varför just 

dessa oprioriterade obligationer till skillnad frän t. ex. industriobligationer 

skall vara undantagna från emissionskontroll. 

Som utredningen framhåller bör det nya systemet komma att innebära 

en flexiblare anpassning av kreditgivningen till oprioriterade ändamål med 

hänsyn till kreditmarknadsläget än vad som tidigare varit möjligt. Jag vill 

emellertid understryka. att avsikten med det nya systemet inte är att 

motverka bostadsinstitutens möjligheter att ge krediter till oprioriterade 

ändamål. Sett över en längre tidsperiod bör dessa krediter kunna vara av 

ungefär samma omfattning som i nuvarande system. En viss riintehöjning 

på de oprioriterade obligationerna kan dock komma att visa sig nödvändig 

för att underlätta emissionerna. Jag återkommer i det följande till frågan 

om finansiering av förvärv av äldre småhus. 

Nägra remissinstanser_ instämmer i Knut Johanssons förslag att endast 

statligt belånat byggande bör fä sin finansiering säkerställd genom priori

terad upplåning. Bland dessa kan nämnas LO och Hyresgästernas riksför

bund. Jag vill for min del erinra om att den icke statligt belånade nyproduk

tionen av bostäder används i den ekonomiska politiken för att påverka 

arbetskraftsefterfrågan och därmed sysselsättningen. Den ekonomisk-poli

tiska avvägning som därvid görs innebär att en real planering sker också 

för detta byggande. Även för den icke statligt belånade nyproduktionen 

bör då finansieringen säkerställas genom prioriterad upplåning. Som utred-
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ningen framh~1ller hör dock det maximala heloppet för hottenlfln inte höjas 

med tlitare intervall eller i snahbare takt lin höjningen av l~inetakel för 

statliga hostadslt111. Det vore n1imligen inte rimligt om de dyrbaraste vil

lorna i alltför stor utstriickning fick ta i anspråk tinansieringsresurser som 

s1ikerställs genom kreditpolitiska ätglirder. 

Vad giiller frflgan om finansieringen av förvärv av lildre sm!"lhus konsta

terar utredningen att lånemöjligheterna 1ir begränsade och att detta förhnl

lande kan antas gynna dem som lir förh~11landevis kapitalstarka och har 

goJa bankkontakter. 

Risken för segregering och för begränsningar i rörlighet och valfrihet 

inom det lildre bostaJsbestånJet som en konsekvens av de begriinsaJe 

lånemöjligheterna har påtalats av Sveriges villaägarcförbunJ såväl i för

hundets remissvar på kapitalmarknaJsutredningen som i två skrivelser till 

regeringen, den 20 april 1976 och den 25 oktober 1978. LiknanJe frågor har 

i skrivelser till regeringen också aktualiserats av Svensk Fastighetsförmed

ling och Auktoriserade fastighetsmäklares riksförbund. För att förblittra 

förutsättningarna att fä län till förvärv av småhus föreslår villaHgareförhun

Jet att den oprioriterade lånesektorn inom bostadsinstituten ökas eller att 

län till vissa nu förekommande ändamål avförs frf111 den oprioriterade 

sektorn. 

Såväl riksbanksfullmäktige som kapitalmarknadsutredningen har avvi

sat Je lösningar som villaägareförbundet har fört fram. Riksbanksfullmäk

tige påpekar att stora belopp utgår, främst från bankerna, för förviirv av 

egnahem. Att enbart förändra den institutionella formen för län till detta 

ändamål löser enligt fullmäktige inte de prohlem som villaägareförbundet 

har pekat på. En förskjutning av småhusfinansieringen frän bankerna till 

hostadsinstituten ökar inte det tillgängliga l~neutrymmet men kan möjligen 

minska kapitalkostnaderna något genom att amorteringstiderna är längre 

för institutens län och att annuitet i regel tillämpas för kapitalkostnaderna, 

vilket medför att kapitalkostnaderna är lägre i början av lånets löptid än 

vad fallet är vid lån i banker. 

Riksbanksfullmäktige framhåller liksom kapitalmarknadsutredningen 

ocksi\ risken för att en ökad total kreditgivning till förvärv av småhus kan 

medföra att priserna på småhusen ökar. 

En möjlighet, som både riksbanksfullmiiktige och kapitalmarknadsut

redningen pekar på, för att nä det uppställda målet att underlätta för 

mindre kapitalstarka hushåll att förviirva äldre egna hem i välhelägna 

bostadsområden är att införa någon form av behovsprövade lån. Liknande 

synpunkter anför bostadsstyrelsen i sitt yttrande över kapitalmarknadsut

redningens hetänkande. Bostadsstyrelscn förordar att denna fråga utreds i 

särskild ordning. 

För egen del vill jag efter samråd med chefen för bostadsdepartementet 

anföra följande i fråga om finansieringen av äldre småhus. 

Det problem som utredningen och villaägarcförbundet tar upp är en 
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viktig bostadssocial frr1ga. Det finns exempel pt1 all iildre småhusomrtiden. 

siirskilt i storstadsomr{1dena. pi:! nt1gra l\r har fött en helt förändrad social 

struktur. De som har köpt husen har varit hushMI med höga inkomster 

medan de som har liimnat dem har varit äldre människor som under sin 

aktiva tid varit läg- eller medelinkomsttagare. I attraktiva omräden av en 

kommun kan andelen hi.iginkomsttagarc vara markant högre än i kom

munen som helhet. 

Enligt min uppfattning är det angeliigct att alla segrcgationstendenser i 

boendet både i fråga om boendemiljö och boendeformer. motverkas. Även 

hushi'lll med begränsade ekonomiska resurser bör ges möjligheter att köpa 

ett iildre sm<'1hus om de så önskar. Jag delar emellertid den bedömning som 

kapitalmarknadsutredningen och rikshanksfullmiiktige har gjort att det inte 

iir en liimplig lösning att generellt öka möjligheterna till lån för förvärv av 

iildre småhus, vare sig genom att vidga utrymmet för sådana län i bostads

instituten eller p:i n:"igot annat siitt. Förutom de mer övergripande negativa 

effekter pä kapitalmarknaden i stort och p:i samhällets möjlighet att styra 

kreditströmmarna som en sådan atgiird skulle fä. skulle den enligt min 

mening inverka prishiijande på äldre småhus och således motverka sitt 

syfte. 

Jag finner diiremot att förslaget om behovsprövade lån är värt att stude

ras närmare. Chefen för bostadsdepartcmentet har också i direktiv (Bo 

1978: 91) till den nyligen tillsatta bostadsrättsutredningen (Bo 1978: 06) 

pekat på behovsprövade lån som en möjlighet för hushåll med låga inkoms

ter och/eller stor försiirjningsbiirda att förvärva bostadsrätt. Utredningen 

skall pröva frågan om eventuella statliga åtgärder på finansieringssidan i 

detta syfte. 

Enligt min bedömning kan de överviiganden som utredningen kommer 

att göra och de förslag som dessa kan föranleda att vara möjliga att 

överföra också till förviirv av iildre smähus. Det finns därför anledning att, 

i anslutning till bostadsrättsutredningens arbete, pröva frågan om behovs

prövade lån även till förvärv av äldre småhus. 

Med hänsyn till det pågående utredningsarbetet och de överväganden 

som bostadsministern avser att göra i anslutning till detta arbete är det nu 

inte möjligt att mera i detalj ange hur ett behovsprövat lån skulle kunna 

utformas. Det iir emellertid uppenbart att ll\nebestämmelserna måste utfor

mas sl\ att kapitalvinster till följd av en förmånlig finansiering inte uppkom

mer vid överlåtelse. Jag vill i sammanhanget också stryka under att den 

förordade ordningen med uppdelning av hostadsinstitutens obligationer i 

prioriterade och oprioriterade under vissa förutsättningar ger ökade ll'tne

möjlighctcr till finansiering av iildre småhus. I den mån som kreditläget 

medger ökade emissioner och det finns intresse från ohligationsköparnas 

sida kan nämligen kreditutrymmet komma att öka för nu nämnt ändamål. 

När det gäller amorteringstidcn för bostadsinstitutens bottenlån föreslår 

kapitalmarknadsutredningen att denna sänks, för flerfamiljshus frän 60 till 
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50 tlr. för smähus frän 50 till 40 år samt för lån avseende ombyggnad eller 

reparation fdn 30 till 40 år till vad som kan anses rimligt med hänsyn till 

ätgiirdens varaktighet. Bostadsobligationernas amorteringstid bör i konse

kvens med detta sänkas fr:'.'ln 50 till 40 är. 

Som stöd för sina förslag anför utredningen att amorteringstiden för de 

flesta ändamäl betydligt överskrider den ekonomiska livslängden. Den 

mest bestiindiga delen av husen, stommen av betong, betingar en allt 

mindre del av de totala byggnadskostnaderna. medan inredning och andra 

delar. som förslits relativt snabbt, drar växande andel av totalkostnaderna. 

Den ökade amorteringstakten medför inte heller någon nämnvärd höjning 

av kapitalkostnaderna för låntagarna. Den årliga annuiteten vid en ränta på 

9,70 procent skulle stiga från 9.74 till 9,80 procent vid en förkortning av 

amorteringstiden från 60 till 50 år. 

På uppli\ningssidan bör förkortningen enligt utredningen motsvaras av 

en sänkning av amorteringstiden för hostadsobligationer från 50 till 40 år. 

För kapitalmarknaden skulle förkortningen vara likvärdig med att ett ökat 

sparande återkanaliseras frän låntagarna för fördelning i form av nya lån. 

Bland remissinstanserna i\r inställningen till utredningens förslag splitt

rad. Ni\gra vill inte att amorteringstiden för utlåningen förkortas på grund 

av konsekvenserna för boendekostnaderna. Hit hör bl. a. LO. HSB och 

SABO. Andra stöder dock utredningens förslag. Bland dessa kan nämnas 

bostadsstyrelsen, bankföreningcn och sparhanksföreningen. Några re

missinstanser. hl. a. bostadsstyrelsen. påpekar att ombyggnader ofta inne

biir att huset för en teknisk och ekonomisk livslängd i paritet med nya hus. 

Amorteringstiden för ombyggnad bör därför förlängas i stället för förkor

tas. 

Niir det gäller förkortningen av amorteringstiden för bostadsinstitutens 

ohligationer iir flertalet remissinstanser positiva till förslaget. Fondstyrel

serna för första. andra och tredje AP-fonderna har inga invändningar mot 

utredningens förslag, men riktar uppmärksamheten på en särskild aspekt 

som inte har diskuterats av utredningen. Enligt det nuvarande systemet 

amorteras ohligationerna efter en 50-ärig amorteringsplan i 20 år. varefter 

de förfaller till betalning. Vid denna tidpunkt sker konvertering. dvs. 

långivarna köper nya ohligationer motsvarande det helopp som förfallit till 

hetalning. Frttgan som fondstyrelserna reser är vilken amorteringsplan 

som de nya obligationerna skall följa. Om de följer en 50-årig amorterings

plan blir den faktiska amorteringstiden mycket lång. Som exempel nämner 

fondstyrelserna att det skulle kunna ta ca 300 år att amortera hälften av det 

ursprungliga beloppet. De vill därför att man i stället efter konverteringen 

bihehåller den ursprungliga amorteringsplanen. 

Jag vill för min del, efter samråd med chefen för bostadsdepartementet. 

anföra följande. Den förkortning av amorteringstiden för bostadslån som 

utredningen har föreslagit har självfallet en viss betydelse för boendekost

naderna. Som utredningen har visat är kostnadshöjningen emellertid myc-
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kel marginell. Del kan vidare principiellt se\\ inle vara rikligt all tillf1ta 

amorteringstidcr som iir längre än lnncobjektcts förviinladc ekonomiska 

livsliingd. Med hänsyn till detta och till alt institutets möjligheter att 

tillgodose bostadssektorns ltrnebehov inom ramen för ett oföriindrat ut

rymme pft kapitalmarknaden blir större är det enligt min uppfattning önsk

värt att institutens utlåningsvillkor föriindras i den riktning som utredning

en har föreslagit. 

När det gäller 11\n för omfattande ombyggnader som kan förväntas inne

bära att husets 1\terstilende ekonomiska livslängd efter reparationen blir i 

paritet med vad som gäller för ett nybyggt hus. kan det dock i vissa fall 

vara skiiligt att tillö.ta något liingre amorteringstider än vad som numera iir 

brukligt. Det är önskvärt om institutionen på detta omräde kunde n{1 fram 

till mer varierade amorterings tider diir hiinsyn tas till ombyggnadens effek

ter pil den förväntade :'lterstående ekonomiska livslängden. 

I samband med frågan om finansiering av ombyggnad och reparationer 

av bostäder vill jag erinra om den utredning om underhåll av hyres- och 

bostadsriittsfastigheter !Bo 1978: 79) som har tillsatts för att undersöka 

möjligheterna att öka de boendes inflyt:mde över underhållet och samtidigt 

siikerstiilla att tillräckliga finansiella resurser i samband med fastighetsför

valtningen avsätts för detta ändami\I. Med hänsyn till kreditmarknadens 

begränsade resurser är det enligt min mening utomordentligt viktigt att 

tillräckliga avsättningar för fastighetsunderhåll sker. Ett förbättrat fastig

hetsunderhåll bör dessutom på sikt kunna medverka till att begränsa beho

vet av mer omfattande reparationer och ombyggnader. Ur kreditmark

nadssynpunkt innebär det en fördel eftersom bostadssektorns krav på 

kreditmarknadsresurser för sädana ändamål därigenom kan begränsas. 

När det slutligen gäller amorteringsvillkoren för bostadsinstitutens obli

gationslån förefaller den övergång till en 40-årig amorteringsplan som 

utredningen har föreslagit rimlig. Jag delar också i princip den inställning 

som fondstyrelserna har givit uttryck för i sitt remissvar vad gäller amor

terings villkoren pa obligationer utgivna i samband med konvertering. Den 

niirmarc utformningen av obligationernas amorteringsvillkor bör emeller

tid avgöras av kredit marknadens parter. 

2.4 Den offentliga sektorns finansiering 

:!.4.1 lnled11i11g 

Den offentliga sektorns finansieringsmöjligheter skiljer sig i ett väsent

ligt avseende från övriga sektorers. nämligen genom möjligheten till skatte

finansiering. 

Finansieringsmöjlighetcrna är emellertid också mycket olikartade inom 

den offentliga sektorn. Kommunerna och landstingskommunerna tvingas, 

p:'I samma sätt som företag och hushåll. att söka finansiering av ett kassa-
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miissigt underskott på kreditmarknaden till de villl-;or som marknaden 

erbjuder. Staten har däremot dels möjlighet till upplåning i riksbanken. 

dels möjlighet att päverka sina uppläningsvillkor pä den övriga kredit mark

naden. 

Besluten om skatte- eller lånefinansiering samt om den närmare utform

ningen av lånefinansieringen fattas dessutom från helt andra utgängspunk

ter i den statliga än i den kommunala sektorn. 

2 .4.2 Staten 

Det sätt på vilket staten finansierar sina utgifter har betydande konse

k vcnser för hela ekonomin. Avvägningen mellan skatte- och länefinansie

ring är en viktig del av finanspolitiken. medan formerna för den statliga 

upplåningen ingår som en lika viktig del i kreditpolitiken. 

Som utredningen påpekar bör finans- och kreditpolitiken samordnas sä 

att den uppfyller såväl de stabiliseringspolitiska målsätlningarna som de 

allokerings- och fördelningspolitiska. Under budgetprocessen kommer 

detta till uttryck genom att budgetsaldots storlek avvägs med beaktande av 

möjligheterna att föra en effektiv kreditpolitik utan alltför kraftiga ingrepp. 

Störningar i ekonomin och bristande kunskaper om verkningarna av 

olika ekonomisk-politiska åtgärder leder emellertid till att justeringar av 

den ekonomiska politiken måste genomföras under löpande budgetår. I 

vissa fall kan betydande förändringar i finanspolitiken vara nödvändiga. l 

andra fall fär kreditpolitiken med dess större rörlighet spela rollen som 

kortsiktig regulator. 

Även om kreditmarknadsaspekter sålunda har ett inflytande på budget

planeringen påverkas denna inte av formerna för den statliga upplåningen. 

Detta innebär att statsskuldspolitiken kan utformas utifrån i huvudsak 

kreditpolitiska överväganden. 

Den statsfinansiella situationen är nu en annan än den som rådde under 

den första delen av 1970-talet. Fram till 1976 uppgick det årliga budgetun

derskottet endast till några få procent av BNP. Därefter har budgetunder

skottet stigit my1:ket kraftigt och uppgår f. n. till ca 10 % av BN P. Enligt 

LU:s kalkyler förutses budgetunderskottet förbli relativt stort under prog

nosperioden. Mot den bakgrunden är det uppenbart att statsskuldspoliti

ken. dvs. inriktningen av och formerna för statens upplåning får betydande 

verkningar pä krcditmarknaden. Jag finner det därför angeläget att klarläg 

ga de principiella uppgifterna för statsskuldspolitiken på längre sikt. Var

ken kapilalmarknadsutredningen eller remissinstanserna tar upp denna 

fråga till någon mer ingående diskussion. 

Det giillcr enligt min mening att förhindra att budgetunderskotten ger 

upphov till en alltför kraftig ökning av penningtillgången i ekonomin. En 

siirskild fara ligger i att bankerna genom kreditexpansion kan förstärka 

budgetunderskottens likviditetsskapande effekt. Staten bör därför enligt 

min mening sträva efter att i ökad utsträckning placera sin upplåning på 
7 Riksdagen 1978/79, I sam/. Nr 165. 
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den inhemska kreditmarknaden utanför bankerna. Genom en sådan stats

skuldsrolitik begränsas den ökning av penningtillgången i ekonomin som 

budgetunderskotten ger upphov till. Detta innebär också att inlåningsök

ningen i bankerna begränsas. Därigenom förbättras möjligheterna att utan 

administrativa medel hålla bankernas kreditexpansion inom rimliga grän

ser. Även om staten strävar efter att i ökad utsträckning förlägga sin 

upplfming till marknaden utanför bankerna är det enligt min mening uppen

bart, att bankerna måste svara för betydande delar av finansieringen av 

statens budgetunderskott. Detta innebär att bankernas likviditetskvoter på 

sikt måste höjas. 

En hög likviditet i form av inlåning i bankerna leder lätt till en kreditex

pansion utanför banksystemet. Vid en sådan utveckling försväras möjlig

heterna att föra en effektiv kreditpolitik. Det är därför angeläget att stimu

lera överföring av likvida medel i bankerna till medelfristiga och långa 

placeringar i kapit<llmarknaden. 

Den långfristiga statsuppläningen utanför banksystemet som under 1950-

och 1960-talen låg kring 0,5 % av BN P har under 1970-talet stigit och 

uppgick under perioden 1974-1976 i genomsnitt till 1,8 % av BNP. Denna 

utveckling har fortsatt under 1977 och 1978 och bör enligt min mening 

ytterligare förstärkas under de närmaste åren. Under 1978 placerades 

drygt 11 miljarder kr. av statsuppläningen på den inhemska kreditmarkna

den utanför bankerna jämfört med drygt 9 miljarder kr. under 1977. Efter

som budgetunderskottet samtidigt steg mycket kraftigt innebar detta emel

lertid att en lägre andel av budgetunderskottet även under 1977 placerades 

på denna marknad. 

Några preciseringar av hur statsuppläningen bör fördelas under kom

mande är kan självfallet inte göras. eftersom den lämpliga likviditetsnivän i 

ekonomin måste avpassas till rådande konjunkturläge. I sammanhanget 

måste också beaktas utvecklingen för det allmänna lönsparandet och för 

det nya s. k. skattesparandet, som introducerades 1978. I den män som 

hushållen väljer att hälla sitt sparande långsiktigt bundet i dessa former, 

minskar behovet för staten att dra ytterligare medel ur ekonomin genom 

egen upplåning hos allmänheten. 

Den långfristiga statliga upplåningen på kreditmarknaden utanför ban

kerna sker. när det gäller hushållen, främst i form av premie- och sparobli

gationer. Med hänsyn till nuvarande marginalskattesatser i den personliga 

inkomstbeskattningen och inflationen är hushållen relativt okänsliga för 

variationer i den nominella räntenivån. Om hushållen skall kunna attrahe

ras till ett långsiktigt allmänt sparande utan att räntenivåerna blir orimligt 

höga är det därför nödvändigt med särskilda skatteförmåner som förbättrar 

den reala avkastningen efter skatt. 
Företagen, som har andra skatteförhållanden än hushållen, placerar 

vanligen inte sina likvida medel i premieobligationer, även om denna 

möjlighet formellt står öppen för dem. Inte heller räntebärande statsobliga-
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tioner iir någon särskilt vanlig placeringsform för företagen. Genom syste

rne! med skattefria investeringsfondsavsättningar för olika iindamål har 

man dock med framgång kunnat utjiimna effekterna av tidigare vinstkon

junkturer i niiringslivet. De insättningar som därvid har skett p{1 inves!c

ringskonto i riksbanken har haft samma lik vidite!sneddragandc effekt som 

s!atens uppltrning hos allmänheten. 

Med den industriexpansion och förbättrade vinstutveckling som mf1s1c 

komma till stånd under de närmaste åren kan en snabb likviditersuppbygg

nad viintas i företagssektorn. Jag anser det därför inte uteslutet alt det som 

ett led i statsskuldspolitiken kan bli angeläget att komplct!era investcrings

fondcrna med en direkt statsuppltining i företagssektorn. 

För att statens uppl1\ning hos allmtinheten skall fä den omfattning och 

ltmgfristighet som bedöms nödvändig ur likviditetssynpunkt mt1ste tillräck

ligt god avkastning erbjudas. I fråga om statens uppl::\ning hos hushållen 

torde den utformning av riintc- och skatteförm::\ner som nu giillcr för 

premie- och sparobligationer samt för det s. k. skattesparandet i stort sett 

vara tillfyllest. 

Retriiffande räntesättningen på statens uppltining i form av riintebiirandc 

obligationer hos kapitalmarknadsinstituten. bankerna och eventuellt liven 

företagen vill jag först erinra om att denna blir normerande liven för 

kapitalmarknaden i övrigt. Avvägningen måste ske frtin i huvudsak tv;'i 

utgångspunkter. A ena sidan mtl.ste räntan s~ittas med en tillräcklig diffe

rens gentemot den kortfristiga räntenivån, så att ett tillriickligt utbud av 

lfmgfristigt kapital säkerställs. Å andra sidan fär kapitalmarknadsriintan 

inte bli så hög att företagen avstår från investeringsprojekt med en god 

förväntad räntabilitet på grund av att det ställer sig fördelaktigare att 

placera kapitalet i finansiella tillgångar. Det blir en uppgift för den löpande 

kreditpolitiken att göra denna avvägning på ett riktigt siitt. 

När det slutligen gäller statens utlandsuppl;'.\ning vill jag betona, att 

denna i mycket hög utstr~ickning blir beroende av vart bytesbalansunder

skott. Vid fortsatta underskott i såväl bytesbalansen som statsbudgeten 

kan en lämplig politik vara att låta staten svara för en rimlig andel av 

utlandsupplåningen. Därigenom minskar behovet av att genom likvidi

tetskvothöjningar eller på annat sätt begränsa företagens kreditutrymme i 

bankerna. 

Vid jämvikt i bytesbalansen bortfaller i princip behovet av utlandsupp

l<'ining. bortsett från eventuella eventuella önskemål om att öka valutare

serven eller uppr~itthålla en långfristig exportkreditgivning. Det kan dock 

även i detta fall finnas anledning att i vissa lägen låna utomlands t. ex. om 

den privata sektorn minskar sin nettoställning gentemot utlandet. 

2 .4.3 Ko1111111111ema och la11dstingskomm1111ema 

Medan statens finansieringsbeslut har betydande konsekvenser för den 

allmänna ekonomiska utvecklingen och därför måste grundas på samhälls-
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eknnnmiska iiverviiganden, kan motsvarande heslut inom enskilda kom

muner o.:h landstingskommuner fallas frän andra utgängspunkter. 

A vv~igningen mellan skatte- och lhnefinansiering kan i princip göras 

under betydande frihet. I praktiken har dock fä kommuner - med vilket 

hegreppjag i det följande, om ej annat framgär, avser såviil kommuner som 

landstingskommuner - sädana möjligheter all erhfllla kredit att en iikad 

lånefinansiering i nilgon större utsträckning kan utgöra ett alternativ till 

skallefinansiering. I de fall reella valmöjligheter mellan olika lånealternativ 

föreligger kan uppltmingsbeslutet grundas på strikt företagsekonomiska 

överviigamlen. 

Som framhalls av utredningen, har den kommunala sektorns utbyggnad 

varit mycket snahh sedan början av 1950-talet. Den kommunala konsum

tionen har volymmiissigt ökat betydligt snabbare än bruttonationalproduk

ten. Kulmen nt'tddes under slutet av 1960-talet, när ökningstakten uppgick 

till nära 9 '7i per år i volym. Eftersom konsumtionens prisutveckling dess

utom varit ungefär dubhelt så snabb som den allmänna prisnivåns stegring 

har konsumtionens andel av bruttonationaiprodukten, räknat i löpande 

priser, vuxit mycket snabbt. 

De kommunala investeringarna ökade snabbare iin konsumtionen till 

1960-talets slut. Jämfört med investeringstillväxten i hela ekonomin var 

den kommunala kapitalbildningen under I ':160-talet ungefär duhbelt sä 

snahh. Frän 1970-talets början har den tidigare snahba investeringsexpan

sionen förbytts i en årlig minskning, vilket till stor del förklaras av det 

minskande hostadshyggandet och de lägre krav pfl investeringar i olika 

slags hostadskomplement som har blivit följden av detta. 

Sedan utredningen presenterade sill betänkande har statistik framkom

mit ocksi\ för 1977 och 1978. Enligt denna har konsumtionen fortsatt att 

stiga med en takt av knappt 4 ';( per år, samtidigt som bruttonationalpro

dukten efter en nt:dghng under 1977 har återhämtat sig till 1976 års nivå. 

Investeringarna ökade kraftigt under 1977, men låg kvar pä ungefär oför

ändrad niva under 1978. 

Relationerna mellan kommunernas olika inkomst- och utgiftsposter har, 

som utredningens material visar. varit ganska stabila under perioden 

1903- 1975. Detta giillcr som senare statistik visar också för perioden 

1976- 1978. Enligt nationalräkenskaperna hade drygt hälften av inkomster

na erhällits genom beskattning och drygt en fjärdedel i form av statliga 

bidrag. Resterande del kommer frän avgifter, ersättningar, kapitalinkoms

ter m. m. Finansiering med nya län utgör inte ni\gon inkomstpost i natio

nalräkenskaperna. Går man till den kommunala finansstatistiken kan man 

diir utläsa att de nya länen 1976 svarade för ca 6 o/r, av kommunernas och ca 

3 ~'i av landstingskommunernas externa inkomster. Variationerna i lånens 

andel av de externa inkomsterna över de senaste åren har varit relativt 

små. På utgiftssidan har konsumtionen tagit i anspråk över två tredjedelar 

av utgifterna och transfereringar till huslräll samt subventioner och 
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invcstcringsbiurag till företag omkring 10 '>(,. 
Nettot av kommunernas samtliga inkomster och utgifter meu unuantag 

av investeringar utgiir enligt nationalriikenskaperna kommunernas netto

sparande. Summan av nettosparanuet och kapitalförslitningen utgör brut

tosparandet. Om detta sparande minskas med bruttoinvesteringarna er

h{1Jlcs det finansiella sparandet. 

Nettosparandet har avtagit under den redovisade perioden i relation till 

budgetomslutningen från en nivt1 på 19% 1963 till 6% 1975. Nedgängen 

fortsatte under 1976. men andelen steg därefter mycket kraftigt och upp

gick under 1978 till ca 12 '>( .. Kommunernas finansiella sparande har enligt 

utredningen i regel varit negativt under perioden 1970- 1975. Senare stati

stik visar att detta giiller ocksf1 för 1976 och 1977. För 1978 uppvisar 

kommunerna dock ett positivt finansiellt sparande. Ökningen av kommu

nernas skuldsiittning har i allmiinhet varit större än sparandeunderskottet. 

Detta innebtir att kommunernas finansiella tillgångar har vuxit. Som utred

ningen pi\pckar orsakas de finansiella tillgångarnas tillväxt dels av att 

likviditeten behöver ökas i takt med verksamhetens omfattning. dels av en 

inte obetydlig egen utli\ning samt av olikheter i de enskilda kommunernas 

finansiella ställning. 

2.4.3.1 Den framtida problembilden 

Den framtida problembilden för den kommunala sektorn har belysts 

inom flera statliga utredningar. Inom långtidsutredningarna avstäms de 

kommunala planerna mot den allmänna ekonomiska utvecklingen. Kom

munernas ekonomi fram till 1985 har också belysts inom 1976 ärs kommu

nalekonomiska utredning. som 1977 avgav sitt slutbetänkande (SOU 

1977: 78) Kommunerna: utbyggnad. utjämning. finansiering. Kapitalmark

nadsutredningen diskuterar den kommunala sektorn från kreditmarknads

synpunkt. 

Kapitalmarknadsutredningen konstaterar att det ligger utanför dess 

mandat att niirrnare penetrera de problem som hänger samman med ut

vecklingen av kommunernas ekonomi. men att det ingår bland dess upp

gifter att bedöma kommunsektorns ställning på kreditmarknaden i ett 

längre perspektiv och att överväga i vilka former som upplåningen bör äga 

rum. De ställningstaganden som utredningen kommer fram till måste dock 

grundas på uppskattningar av finansieringsbetingelserna i övrigt. 

Den framtida problembilden skisserar utredningen främst med hjälp av 

de beräkningar som gjorts inom kommunalekonomiska utredningen. Enligt 

dessa beräkningar måste de kommunala skattesatserna höjas kraftigt fram 

till 1985 också vid relativt försiktiga antaganden om den kommunala sek

torns expansion. Detta resultat vilar på det beräkningstekniska antagandet 

att kommunernas nettoupplåning på kreditmarknaden uppgår till ungefär I 

miljard kr. per år. Till grund för beräkningarna ligger också centrala 

antaganden om att de statliga drift- och investeringshidragen skall anpas-
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sas crter de utgifter för vilka de utgår och att kommunernas löneutgifter 

ökar kraftigt bl. a. till följd av att den allmiinna arbetsgivaravgiften förut

satts öka schahlonmiissigt med en procentenhet per år. 

Mot bakgrund av dessa finasiella framtidsperspektiv diskuterar utred

ningen vilka möjligheter som kan finnas för kommunerna att erhi\.lla ett 

i_ikat utrymme p:'t kreditmarknaden och konstaterar. att detta sjiilvfallet är 

beroende av läget pt1 kreditmarknauen och de prioriteringar mellan olika 

sektorers finasieringsanspräk som statsmakterna kommer att finna nöd

viindiga. Med hiinsyn till de allmänna perspektiven för den svenska ekono

mins utveckling drar utredningen emellertid för sin del slutsatsen att några 

väsentliga liittn:.ider i kreditmarknadsläget i varje fall inte är att vänta under 

den tid som kommunalekonomiska utredningens kalkyler omfattar, dvs. 

fram till 1985. Utredningen har därför inte ansett det meningsfullt att 

genomföra några heriikningar huruvida kommunerna kan beredas ett stör

re utrymme p:1 krcditmarknaden än det som kommunalekonomiska utred

ningen förutsatt i sina kalkyler. 

Bland remissinstanscrna uttalar sig bl. a. länsstyrelsen i Stockholms län, 

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet om den kommunala 

uppltiningen. De anser att den kommunala sektorn behöver få erforderligt 

uppläningsutrymme p~1 kreditmarknaden. Svenska sparbanksforeningen 

m. tl. menar att det finns områden diir kommunernas ställning på kredit

marknaden hör förbättras och anser att en särskild översyn av kommuner

nas stiillning pf1 krcditmarknaden behöver göras inom ramen för nuvarande 

kredittilldelning. 

Jag har i annat sammanhang i min egenskap av budgetminister (prop. 

1978/79: 95) om den kommunala ekonomin tagit upp finansieringen av den 

kommunala sektorn i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Jag har därvid 

kunnat konstatera att de finansieringskällor som kommunerna i första hand 

mi\ste lita till utgörs av kommunalskatterna och ökade statliga resursöver

föringar. Jag har dock starkt betonat att kommunalskatterna nu har nätt en 

sådan höjd att Jet inte kan vara försvarligt att räkna med avsevärda 

höjningar av dessa. Ökade statsbidrag ställer i sin tur krav på finansiering 

från statens sida. Jag har inte räknat med att de kommunala avgifterna 

skall kunna ge nägra betydande inkomstförstärkningar och inte heller har 

j:.ig riiknat med ett väsentligt ökat utrymme på kreditmarknaden för den 

kommunala sektorns upplåning. Jag har dock i det sammanhanget betonat 

vikten av att den kommunala volymutvecklingen anpassas till det sam

hiillsekonomiska resursutrymmet och att det därför är nödvändigt att den 

kommunala expansionstakten dämpas ytterligare under de närmaste åren. 

Detta krav på en långsammare utbyggnad, som är realekonomiskt moti

verat, medför också lättnader i finansiellt hänseende. 

Jag kan i allt väsentligt ansluta mig till kapitalmarknadsutredningens 

bedömning att det inte finns något som tyder på att det inom överskådlig 

tid skall vara möjligt att öka det utrymme som kommunernaan kan tillåtas 
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ta i anspråk pi\ den svenska kredit marknaden. Jag ser inte heller ni\got som 

talar för <ttl kommunernas lånebehov pi\tagligt skulle komma att minska 

under en överblickbar framtid. När det gäller de prioriteringar som kan 

göras på kreditmarknaden lir jag enig med utredningen om att beslut om 

prioriteringar av ändamål inom den kommunala sektorn inte kan fattas 

oberoende av en totalbedömning av de olika sektorernas uppli\ningsbehov. 

Vid ett totalt begrlinsat kreditmarknadsutrymme mi\ste antalet prioriterade 

ändamål kraftigt begränsas. I ri\dande samhällsekonomiska situation måste 

i första hand exportindustrins behov tillgodoses. 

Sammanfattningsvis ser jag inte under en överblickbar tid något som 

tyder på några vlisentliga lättnader på kreditmarknaden för den kommuna

la sektorns uppltming. Samtidigt kan jag konstatera att upplåningsbehoven 

inte synes minska. Min slutsats blir därför att den kommunala sektorn 

även i fortsättningen kommer att ha begränsade möjligheter att i önskad 

utsträckning finansiera sina investeringar med lån. 

2.4.3.2 Institutionella former för den kommunala uppltlningen 

Som utredningen framhåller hindrar inte ett begränsat nettoupplånings

utrymme att vissa önskemi\I kan uppställas för kommunernas del vad 

gäller de institutionella formerna för kommunernas upplåning. Enligt ut

redningen anses kreditmarknaden för kommunernas del vara behäftad med 

brister i framför allt tre avseenden: 

För det första föreligger i regel inte möjligheter att få kreditbehoven 

täckta i ett sammanhang. Istället krävs långvariga förhandlingar med en 

rad kreditgivare. De friktioner som därigenom uppstår har återverkningar 

på likviditetsplaneringen. Svårigheterna att planera även på så kort sikt 

som ett är anses betydande. En meningsfull finansiell planering på femårs

basis i anslutning till den kommunalekonomiska flerårsbudgeteringen be

döms ofta över huvud taget inte vara möjlig. 

Ett andra problem anges vara bristen på lån med någorlunda lång löptid. 

Den heterogena floran av krediter som kan uppbringas på olika håll inne

fattar allt fri\n obligationslån och långfristiga reverslån till checkräknings

krediter. Stora investeringsprojekt med lång ekonomisk livslängd kan ofta 

genomföras bara med stöd av kortfristiga bankkrediter. 

En tredje brist i det institutionella systemet anses gälla prioriteringsreg

lerna på kreditmarknaden som sägs försvåra finansieringen av investe

ringsobjekt av stor vikt för samhällsutbyggnaden, bl. a. vissa skolbygg

nader. 
Enligt utredningen är det en vanlig uppfattning att kommunerna genom 

sitt ansvar för viktiga samhällsfunktioner bör beredas lånemöjligheter som 

åtminstone vad gäller lånevillkoren underlättar genomförandet av deras 

planer. Kreditmarknaden skulle genom de angivna bristerna inte uppfylla 

rimliga krav i detta hänseende. Mot denna bakgrund ligger det enligt 

utredningen nära till hands att överväga i vad mån inrättandet av ett nytt 
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kreditinstitut för långivning till kommunerna skulle kunna medföra väsent

liga förbättringar. 

Motiven för inrättandet av ett nytt kommunkreditinstitut skulle enligt 

utredningen kunna sammanfattas på följande sätt. För det första skulle 

institutet kunna genomföra en samlad bedömning av varje enskild kom

muns kreditbehov och därvid beakta såväl dess finansiella ställning som 

investeringsplaner och andra förhållanden av betydelse i sammanhanget. 

För det andra skulle institutet kunna transformera sin upplåning till för 

låntagarna väl avpassade villkor. Särskilt borde lånens genomsnittliga 

amoneringstider kunna bli längre än vad som nu är fallet. Likvärdiga 

förutsättningar skulle också kunna skapas för alla kommuner att erhålla 

krediter med ändamålsenliga villkor. Enligt utredningen är kommunernas 

förutsättningar härvidlag för närvarande mycket olika. 

För det tredje skulle institutet kunna underlätta särskilt de mindre kom

munernas planering genom att ge utfästelser om krediter på några års sikt. 

För det fjärde skulle finansieringen av investeringsobjekt av stor vikt för 

samhällshyggandet underlättas. Denna kan nu vara förenad med problem 

p. g. a. prioriteringsreglernas utformning. Den skarpa gräns som i finan

sieringshänseende nu är dragen mellan sådana objekt som ger rätt till 

statliga lån och sådana som inte ger denna rätt skulle också kunna uppmju

kas. 

Slutligen skulle en samordning av den kommunala upplåningen i utlan

det kunna underlättas och bättre villkor sannolikt uppnås. 

Mot denna bakgrund diskuterar utredningen vilka olika ambitionsnivåer 

som skulle var tänkbara för ett sådant instituts verksamhet. Den högsta 
ambitionsnivån innebär att institutet svarar inte bara för finansieringen av 

de egentliga kommunala investeringarna utan också för bostadslånen. För 

detta talar att några garantier för en balanserad utbyggnad av bostäder och 
bostadskomplement inte kan skapas så länge finansieringen av olika inves

teringar sker på olika sätt. Genom att institutet svarar för finansieringen av 
samtliga investeringar skulle de friktioner som f. n. uppstår genom att 

bostadskomplementen i växlande utsträckning får finansieras med statliga 

lån kunna avlägsnas. 

Mot inrättandet av ett sådant institut, som alltså skulle förutsättas överta 

huvuddelen av de tre befintliga bostadsinstitutens uppgifter. kan enligt 

utredningen anföras att finansieringen av bostadsbyggandet numera löper 

tämligen friktionsfritt och att det vore orimligt att upplösa en inarbetad 

organisation av kreditinstitut som visat sig fungera väl. Därtill är del 

osannolikt att ett kreditinstitut med så omfattande uppgifter inte skulle 

drabbas av speciella problem såväl när det gäller den egna upplåningen 

som be!räffande administrationen och fördelningen av utlåningen. Som en 

utgi\ngspunkt för diskussionen bör därför enlig! utredningen kunna gälla 

att den egentliga bostadsfinansieringen inte skulle ingå bland institutets 

uppgifter. 
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Nlista fr{1ga blir d<) om det tilltlinkta institutet förutom de gängse opriori

terade kommunlänen också skulle fördela krediter avseende bostadskom

plement som faller under prioriteringsreglerna enligt bestämmelserna för 

statliga bostadslb.n. Institutet skulle alltsf1 då helt eller delvis ta över 

bostadsinstitutens finansiering av bostadskomplement. En sfulan lösning 

skulle enligt utredningen emellertid innebära att svarigheter skulle uppstå 

vid tilHimpning av gällande regler på kreditmarknaden. eftersom såväl 

rlintesättning som löptider och andra lånevillkor skiljer sig väsentligt mel

lan bostad- och kommunobligationer. Dessa svårigheter skulle inte kunna 

undanröjas genom föreskrifter att all utlåning till institutet skulle fä räknas 

som prioriterade placeringar för banker och försäkringsinstitut. Följden 

skulle då bli att en större del av kreditutgivningen på marknaden priorite

rades iin vad som giiller för nlirvarande. Prioriteringen skulle inte heller på 

det sätt som nu sker när det gäller bostadssektorn grundas på en real 

planering. 

Även vid en begränsning till den gängse oprioriterade konsumtionskre

ditgivningen skulle emellertid enligt utredningens mening nackdelarna med 

ett nytt kommunkreditinstitut överväga. Inrättandet av institutet skulle 

inte i sig leda till att ökade långfristiga krediter kunde ställas till kommu

nernas förfogande. Avvägningen av de olika låntagarsektorernas kredittill

delning måste alltid i sista hand bedömas från övergripande ekonomisk

politiska utgångspunkter. Man kan därför enligt utredningens bedömning 

utgå ifrån att institutet skulle ha att fördela en del av den kreditvolym som 

nu kanaliseras via ett flertal institutioner. 

Institutets huvuduppgift skulle di\. vara att genomföra en bättre kreditför

delning än den som nu kommer till stånd hos de många individuella 

kreditgivarna. Detta förutsätter enligt utredningen att institutet erhöll en 

betydande kapacitet. Vid ett givet utrymme på kreditmarknaden skulle 

detta endast kunna ästadkommas om institutet helt eller delvis tog över 

den· reversinläning till kommunerna som AP-fonden och de båda kom

munkreditinstituten - Kommunkredit AB och Kommunlåneinstitutet AB 

- nu svarar för. Institutet skulle också svara för en stor del av kommuner

nas utlandsupplåning. 

Om institutet tilldelades uppgiften att fördela en mer betydande andel av 

utlåningen till kommunerna skulle det utsättas för helt andra krav än nu 

verksamma institut att fördela de tillgängliga medlen enligt principer som 

frän olika utgångspunkter kunde anses samhällsekonomiskt godtagbara. 

Institutet skulle således inte bara ställas inför uppgiften att svara för en 

överbryggande finansiering av kommunernas finansiering i avvaktan pä 

inflytande inkomster. Det skulle ocksä utsättas för ett tryck att i praktiken 

ta ett samlat finansiellt ansvar för kommunernas utbyggnadsplaner. 

Urvalskriterierna vid lånebeviljningen skulle således bli av vital betydel

se för institutets verksamhet. Det skulle innebära att institutet tvingades 

väga olika kommuners investeringsprojekt mot varandra och därvid priori-
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tera vissa iindarnål. Enligt utredningen vore Jet emellertid inte i överens

st:immelse med de principer som giillcr för kreditmarknaden i övrigt att 

ftliigga ett kreditinstitut en sådan prövning. En övergripande samhällseko

nomisk planering mhste åvila myndigheter som agerar efter parlamenta

riskt sanktionerade riktlinjer. 

En konsck vent genomförd satsning pf1 ett institut med uppgift att kanali

sera en stor del av kreditgivningen till kommunerna, skulle således stiilla 

mycket höga krav på dess placeringskapacitet och förmåga att väga olika 

kreditbehov mot varandra. 0{1 flertalet kommuner är beroende av lånefi

nansiering för sin verksamhet, skulle en central planering införas på krcdit

marknaden för kommunernas del. En sådan utvecklning är - framhåller 

utredningen - inte förenlig med principerna för den kommunala självsty

relsen. 

Om institutet isrnllet kom att inordnas som en relativt jämbördig kredit

givare vid sidan av övriga institut eller förutsattes ge l!\n endast till vissa 

specifika iindami\1 skulle institutets avvägningsproblem bli mindre även om 

dess officiella karaktiir skulle medföra speciella krav på insatser. Nngrn 

förutsiillningar att institutet då skulle fylla den tänkta funktionen som 

samordnare av långivningen till kommunerna skulle å andra sidan inte 

föreligga. 

Niir det giiller kommunernas utlandsupplå.ning konstaterar utredningen 

att ett offentligt kommuninstitut utrustat med ett stort eget kapital möjligen 

skulle kunna utverka något bättre villkor än dem som i genomsnitt kan 

uppnås av de nuvarande låntagarna, dvs. de största kommunerna. Likväl 

utgör inte de utHindska kreditmarknaderna en sn betydande och stabil 

finansieringskäila för kommunerna att kostnadsskillnaderna bör tillmätas 

avgörande vikt. Utlandsupplåningen hör därför på godtagbara villkor kun

na genomföras inom den nuvarande institutionella ramen. 

Enligt kapitalmarknadsutredningens mening leder de synpunkter som 

jag nu refererat till slutsatsen att de tänkbara fördelarna med ett nyinrättat 

kreditinstitut inte skulle uppväga de nya slag av koordineringsprohlem som 

skulle göra sig giillande. Utredningen förordar därför inte att ett nytt 

kreditinstitut inriittas för långivning till kommunerna. 

Bland remissinstanserna är det inte heller någon som förordar inrättandet 

av ett nytt komrnunkreditinstitut. Svenska kommunförbundet anser att ett 

sädant kreditinstitut visserligen skulle skapa bättre förutsättningar för en 

lik värdig bedömning av de enskilda kommunernas kreditbehov, men att 

den centrala kreditfördelning som en sådan ordning kräver skulle kunna 

innebtira ett icke önskvärt ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Med 

hänsyn till detta bör något nytt kreditinstitut inte inrättas. Landstingsför

bundet framhåller i sitt remissvar att det delar utredningens uppfattning att 

ett institut för totalfinansiering av kommunernas länebehov kan vara svårt 

att genomföra med bihchällande av den kommunala självstyrelsen. Denna 

enighet om att något nytt kreditinstitut inte bör inrättas hindrar självfallet 
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inte att flera rcmissinstanscr framfi.ir krav p:'I förbiittradc upplaningsmöj

ligheter för kommunerna. Detta förutsätts dock ske p:'I annat shtt än genom 

inriittandct av ett nytt kommun kreditinstitut. 

Jag delar för min del helt utredningens och remissinstansernas uppfatt

ning <ttt något nytt kommunkredit institut inte bör inrättas. Skälet för detta 

iir fr~irnst att ett s{1dant institut skulle kunna komma i konflikt med princi

perna för den kommunala självstyrelsen. 

Dessutom skulle, som utredningen visat. flera problem vara förknippade 

t1tminstonc med de mer ambitiösa formerna av ett s:'ldant institut. medan 

de mindre ambitiösa formerna knappast skulle förbiittra kommunernas 

finansieringsmöjlighetcr. Det kreditutrymme som kan ställas till kommu

nernas förfogande skulle inte heller bli stiirre genom inrättandet av ett nytt 

institut. De fi.\rbiittringar av kommunernas finansieringsmöjligheler som 

kan vara päkallade b\ir diirför som utredningen och remissinslanserna 

funnit s\ikas inom nuvarande institutionella ram. 

AP-fondens möjligheter alt ge direkta län till kommunerna bör enligt 

utredningens mt:ning hihehällas som ett balanserande element pä markna

den eftersom fonden, i motsats till övriga längivare inte har ett företags

ekonomiskt intresse att knyta de enskilda kommunerna till sig. Därtill är 

fonden i stämt att i viss män genomföra en sädan samlad avvägning av de 

enskilda kommunernas finansieringsbehov som anförts som ett skiil för 

inriittandet av ell nytt kommunkreditinstitut. Fondstyrelserna har i sitt 

remissvar inget att inviinda mot rätten att ge direkta lån till kommunerna, 

och instämmer cHirför i utredningens förslag. Jag ser inte heller nllgon 

anledning att slopa fondens rätt att ge direkta lfm till kommunerna. 

Reglerna för de statliga bostadsl:'lnen hör enligt utredningens mening 

även i framtiden successivt kunna revideras på det sätt som hittills skett 

niir det ansetts nödvändigt att säkerställa finansieringen av angelägna 

investeringar. Ett exempel på mer betydande regeländringar under senare 

tid iir utvidgningen av hostadslånen till att innefatta även det s. k. ingtlngs

v:irdet vid sanering av flerfamiljsfastigheter. Fördelen med revidt:ringar av 

denna typ iir enligt utredningen att inga problem uppkommer av det slag 

som ton.le följa om ett mer betydande nytt institut inrättades för kredit

givning till kommunerna. 

Svenska kommunförbundet framhåller i sitt remissvar vikten av att 

kommunala investeringar som sammanhänger med bostadsbyggandet 

ht:reds utrymme på kreditmarknaden. Landstingsförhundet föreslår att 

utbyggnaden av den prioriterade lllngtidssjukvärden skall godkännas för 

statlig belåning. Statens planverk ställer sig starkt positivt till en fortsatt 

utvidgning av bostadshelåningssystcmet för att den vägen finansiera vissa 

bostadskomplement och följdinvesteringar med lång ekonomisk livslängd. 

Bostadsstyrclsen redovisar som sin principiella uppfattning att bestämmel

serna om bostadslån inte primärt bör ändras med hänsyn till kommunernas 

allmlinna uppH'mingsprohlcm. En eventuell utvidgning av den krets av 
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lokaler som kan omfattas av bostadslänefinansieringen bör sälunda prövas 

med hänsyn till bostadsservice- och bostadsmiljösynpunkter. 

Jag delar utredningens uppfattning att utvidgningar av bostadsläncn i 

vissa fall kan vara ett smidigt instrument för att styra kreditströmmarna. 

En sädan styrning bör emellertid endast tillämpas för investeringar som p{1 

samma s;itt som bostadsinvesteringarna ;ir fi:iremtil för real planering. Med 

hiinsyn till den prioriterade sektorns storlek finns det över huvud taget sk;il 

att inta en restriktiv inställning vid bedömning av vilka ytterligare typer av 

investeringar som skulle kunna bli berättigade till stadiga Ian. 

Utredningen tar slutligen upp de bestiimmelser i kommunallagen som 

reglerar kommunernas upplaningsrätt och föreslä.r att kommunernas un

derstiillningsplikt i lånciirenden helt slopas. Förslag härom har redan pre

senterats för riksdagen i annat sammanhang (prop. 1978/79: 53 Minskad 

statskontroll över kommunerna och landstingskommunerna). 

Flera remissinstanser tar upp frågan om kommunernas utlandsupplåning 

och framhåller att kommunerna bör beredas utrymme på den inhemska 

kreditrnarknaden eller i någon form skyddas mot de kursrisker som lir 

förknippade med utlandsupplåning. Jag anser för min del att kommunerna i 

vissa situationer måste påta sig sin del av den totala utlandsuppHlningen. 

Det iir ocksft rimligt att kommunerna på samma sätt som andra låntagare 

får bära den kursrisk som är förknippad med sådana lån. 

2.5 Förändringar av kapitalmarknadens institutioner 

2 .5. I Allmänna pe11sionsj(mde11 (AP~fondcn) 

2.5.1.1 Inledning 

AP-fonden bildades i samband med att lagstiftningen om allmän tilläggs

pension genomfördes år 1959 (prop. 1959: 100, särsk. U 1959: I, rskr 

1959: 269, SFS 1959: 291 och 293). Med fondens tillgångar betalas kostna

derna för tilläggspensionsförsäkringen. De avgifter för försäkringar som 

arbetsgivarna betalar skall vara så avvägda att avgifterna tillsammans med 

andra tillgängliga medel förslår till att bestrida pensionsutbetalningar. för

valtningskostnader och andra utgifter för försäkringen. Dessutom skall 

skapas den fondering som behövs både i pensioneringens eget intresse och 

av mera allmänna samhällsekonomiska skäl. En viss fondbildning är sålun

da nödvändig som en säkerhetsmarginal för försäkringen. Det är nödvän

digt redan för att utjämna utgiftsskillnader av mera tillfällig art mellan olika 

år. Fondering av betydligt större omfattning har emellertid ansetts påkal

lad av andra skäl. En utgångspunkt har varit att stora avgiftshöjningar skall 

undvikas, när pensionsutbetalningarna har börjat nä större omfattning. Ett 

väsentligt syfte bakom inrättandet av fonden har ocksä varit att motverka 

den nedgång i det enskilda försäkringssparandct som kunde väntas uppstå 

genom att tilläggspensioneringen infördes. Dessutom skall fonden främja 
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en ökad kapitalbildning i samhlillct. Ökade investeringar bidrar till att 

trygga rlittcn till framtida pensioner. Det förddningssystcm som tilläggs

rcnsioneringen hygger pä - utbetalningarna av pension innebär vid varje 

tillfälle en omfördelning mellan den <lä aktiva befolkningen till pensionlirer

na - innebär att pensionsutbetalningarna dock i sista hand tryggas av en 

gynnsam ekonomisk utveckling i landet. 

AP-fonden förvaltades frän hö1:ian av tre styrelser. första-tredje fond

styrelserna. År 1974 tillkom fjärde fondstyrelsen i samband med att AP

fonden fick rätt att placera medel i aktier (prop. 1973: 97. NU 1973: 58. rskr 

1973: 327. SFS 1973: 503 ). Var och en av första -tredje fondstyrelserna har 

nil1 och fjärde fondstyrelsen elva ledamöter. Dessa förordnas av regering

en. flertalet efter förslag av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 

Första fondstyrelsen förvaltar pensionsavgifter som har betalats av sta

ten. kommun och liknande samfälligheter eller av bolag. föreningar eller 

stiftelser i vilka staten, kommun eller liknande samfällighet har ett bestäm

mande inflytande. Andra och tredje fondstyrelserna förvaltar avgifter som 

har erlagts av enskilda arbetsgivare. Principen är att andra fondstyrelsen 

förvaltar avgifter från arbetsgivare som har minst 20 anställda och tredje 

fondstyrelsen avgifter frän arbetsgivare som har färre än 20 anställda. 

Tredje fondstyrelsen mottar ocksa s. k. egenavgifter. avgifter från själv

ständigt yrkesverksamma. Fjärde fondstyrelsen erhåller inom en viss ram 

medel som annars skulle ha tillförts de övriga styrelserna. Rambeloppet 

som frän början var 500 milj. kr. höjdes ar 1976 till I miljard kr. och år 1978 

till 1250 milj. kr. (om den senaste höjningen se prop. 1977/78: 145, NU 

1977/78: 71. rskr 1977/78: 376, SFS 1978: 430). 

Avgifterna till AP-fonden utgår som arbetsgivaravgift som för vai:je 

försäkringstagare bcr~iknas på lönesumman. dock högst 7 .5 basbelopp. och 

efter en procentsats som riksdagen fastställer. Procentsatsen är för åren 

1977-1979 fastställd till 11,75 c;. .. 
Avgifterna till första-tredje fondstyrelserna, som är 1965 uppgick till 2.9 

miljarder kr.. ar 1970 till 6.1 miljarder kr. och år 1975 till 10,8 miljarder kr.. 

var är 1978 ca 18 miljarder kr. Av avgifterna år 1978 erhöll första fondsty

relsen 38 'X·, andra fondstyrelsen 46 %· och tredje fondstyrelsen 16 '/( .. In

täktsräntorna - 505 milj. kr. är 1965. 2.6 miljarder kr. iir 1970 och 5.8 

miljarder kr. är 1975 - uppgick år 1978 till 9,9 miljarder kr. De av första

tredje fondstyrelserna gjorda pensionsutbetalningarna, som är 1965 upp

gick till 153 milj. kr.. år 1970 till 1.7 miljarder kr. och är 1975 till 5 miljarder 

kr.. hade år 1978 ökat till 12.3 miljarder kr. År 1977 var för första gängen 

pensionsutbetalningarna sammanlagt större än intäktsräntorna. Första

tredje fondstyrelsernas placeringskapacitet var 3.2 miljarder kr. år 1965. 7 

miljarder kr. år 1970. 10,8 miljarder kr. år 1975 och 14.5 miljarder kr. år 

1978. Det fondkapital som första-tredje fondstyrelserna förvaltar uppgick 

räknat i anskaffningsvärden till I0.4 miljarder kr. år 1965, 38,2 miljarder kr. 

år 1970. 86.2 miljarder kr. år 1975 och 131.5 miljarder kr. år 1978. 
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Till fjärde fondstyrelsen hade vid utgringcn av :'.lr 1978 överförts I 250 

milj. kr. NettopliH:eringarna under aren 1974-1978 har uppgått till 232. 

202. 291. 22 I resp. 96 milj. kr. Till skillnad från de andra fondstyrelserna 

har (iärde fondstyrelsen ingen skyldighet att göra pensionsutbetalningar. 

Avkastningen pä placeringarna läggs till kapitalet och utnyttjas för nya 

placeringar. Fjiirde fondstyrelsens tillgångar uppgick enligt balansräk

ningen för t1r 1978 till I 354 milj. kr. 

För kapitalmarknadsutredningens räkning har riksförsäkringsverket 

gjort olib kalkyler över AP-fondens tillväxt under de kommande ären. 

Kalkylerna 11tgf1r fran gällande procenttal för avgiftsuttaget och presente

rar tre alternativ under olika antaganden om löne-. pris- och ränteutveck

lingen. Utfallet av beräkningarna redovisas i detalj i betänkandet och hela 

den redlwisningen skall inte i\terges här. Enligt det för fonden fördelakti

gaste alternativet skulle fondkapitalet fram till sekelskiftet tillta mätt i 

löpande priser men h{illa sig nästan konstant mätt i fasta priser. Enligt det 

minst förmtmliga alternativet upphör fondtillväxten år 1991 och fondkapi

tall:t minskar diirefter snabbt. vare sig man mäter i nominella eller i reala 

termer. I det tredje alternativet. som bedöms som mera sannolikt än de 

bftda andra alternativen och som bygger på att utvecklingen under perio

den skall överensstämma med de genomsnittliga förhållandena under åren 

1970-1975. skulle ökningen av fondkapitalet. räknat i löpande priser. bli 

större varje ~tr fram till början av 1990-talet. Därefter skulle tillväxten i 

löpande priser avta. Den reala kapitaltillväxten skulle minska snabbt och 

halveras under en 20-flrsperiod. Enligt detta alternativ skulle år 1988 pen

sionsutbetalningarna uppgf1 till drygt 44 miljarder kr. och sammanlagt 

överstiga avgifterna med 4,5 miljarder kr. Med ränteintäkter pl\ ca 17 

miljarder kr. skulle fondökningen uppgå till 19 miljarder kr. År 1990 skulle 

avgifterna ha stigit till närmare 53 miljarder kr. och pensionsutbetalning

arna till drygt 55 miljarder kr. Den antagna kraftiga ökningen samman

hänger med att alternativet bygger på en årlig löneökning pä drygt 10 !}·~·och 

en inflation pf1 7 'lc om äret. Ränteintäkter på drygt 25 miljarder kr. ger då 

en fondökning pt'I nära 22 miljarder kr. 

Kapitalmarknadsutredningen redovisar också kalkyler som framför allt 

visar att AP-fondens utveckling pt'lverkas starkt av realräntans storlek men 

att ändringar i prisstegringstakten vid oförändrad reallön och realränta har 

mera marginella effekter på AP-fondens sparande. Även under så gynn

samma förutsättningar som 5 % realränta. 3 % årlig reallöneökning och 3 % 

årlig prisstegring skulle AP-fondens reala sparande enligt utredningens 

beräkningar sjunka omkring I% per år under perioden 1977-1981 och med 

2 'lc per är under perioden 1981- 1985. 

Ocksä längtidsutredningen (LU 781 har gjort beräkningar för AP-fondens 

utveckling till år 1983. Enligt dessa skulle avgifterna till AP-fonden år 1983 

uppgä till 26.3 miljarder kr.. fondens kapitalinkomster till 16.1 miljarder kr. 

och pensionsutbetalningarna till 25,8 miljarder'k.r. Detta skulle innebära ett 
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sparat belopp av 16.4 miljarder kr. detta år. AP-fondens totala fondkapital 

skulle samma år uppgå till 216 miljarder kr. Beräkningarna utgår frän 

samma prm:entuella avgiftsuttag som nu gäller. Fondens tillväxttakt har 

beräknats till ca 10 % om året. vilket är betydligt liigre än hittills under 

1970-talet, då tillväxttakten har varit 17.41/i i genomsnitt per år. 

AP-fonden har en fri och självständig ställning. Fondförmögenheten 

ingår inte i vare sig statens eller företagens tillgångar. Fondstyrelserna kan 

inte åläggas att placera på visst sätt i enskilda fall. De har att rätta sig efter 

de föreskrifter som ges i reglementet ( 1959: 293, ändrat senast 1976: 146) 

angående allmänna pensionsfondens förvaltning. Allmänt gäller enligt 11 * 
reglementet att fonden skall förvaltas så att "den blir till största möjliga 

gagn för försäkringen för allmän tilläggspension. Därvid skall iakttagas, all 

placeringen av fondmedlen tillgodoser kraven på betryggande säkerhet. 

god avkastning och tillfredsställande betalningsberedskap". 

Första-tredje fondstyrelsernas utlåning sker i huvudsak på obligations

marknaden. För sådana låntagare som inte själva kan gå ut på denna 

marknad finns mellanhandsinstitut - t. ex. kreditaktiebolagen Industrikre

dit och Företagskredit - som förmedlar fondmedel. Obligationer som 

första-·tredje fondstyrelserna fär förvärva är sådana som är utfärdade av 

staten. kommun och liknande samfällighet, hypoteksinstitut eller kreditak

tiebolag. Vidare får styrelserna placera i obligationer som staten, kommun 

eller liknande samfällighet har garanterat och i obligationer eller andra för 

den allmänna rörelsen avsedda skuldförbindelser som svensk affärsbank, 

Sveriges investeringsbank eller Nordiska investeringsbanken offentligen 

har bjudit ut. LI ndantag är dock obligationer som kan omvandlas till aktier 

eller ger en företrädesrätt till teckning av aktier, dvs. konvertibla obliga

tioner och obligationer som är förenade med optionsrätt till nyteckning av 

aktier. Styrelserna kan också placera i andra skuldförbindelser än obliga

tioner. nämligen sådana som har utfärdats av staten. kommun eller jämför

lig samfällighet, riksbanken, bankinstitut och annan av regeringen godk~ind 

kreditinrättning eller av bolag, förening eller stiftelse. om staten. kommun 

eller jämförlig samfällighet har ett bestämmande inflytande i bolaget, före

ningen eller stiftelsen och har gått i borgen för förbindelsen. En särskild 

föreskrift medger fondstyrelserna att placera i skuldförbindelse utfärdad 

av företag som har till syfte att befordra folkhälsan eller av företag med 

visst liknande syfte. 

En speciell utlåningsform utgör återlånen. Banker och vissa andra kredit

institut kan bevilja ett företag lån upp till halva det belopp som företaget 

har betalt i avgifter under det närmast föregående året. Har ett kreditinsti

tut lämnat sådant återlån har det rätt att låna motsvarande belopp från AP

fonden mot en ränta pi'l normalt en halv procent över bankernas högsta 

inltiningsränta. Återlånen skall amorteras på högst 10 år. Kreditinstitutens 

lån hos AP-fonden skall amorteras i minst samma takt som motsvarande 

återlån. 
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AP-fondens tre första styrelser hade per den 31 decemher 1978 placerat 

92.3 miljarder kr. eller T2 '/,-, i ohligationer. 2.3 miljarder kr. eller 2 <;~ i 

förlagslån. 24.4 miljarder kr. eller 19 r;+ i reversltrn och 8.4 miljarder kr. 

eller 7 r;-;-. i refinansieringslån efter återlån. Av de 72 % ohligationer var 18 <.:; 

statsohligationer och 39 ';} bostadsobligationer. Av de 19 <_;; reverslån hade 

10 lJ·i-· utfärdats av företagsfinansicrandc institut. Återlånemöjligheten har 

praktiskt taget utnyttjats endast av enskilda företag med flera än 20 anställ

da. De angivna beloppen avser anskaffningsvärdcn. De tre första styrelser

na hade vid utgången av å.r 1978 banktillgodohavanden på 402 milj. kr. 

Fjärde fondstyrelsen fär placera de fondmedel den förvaltar i svenska 

värdepapper av vissa slag, nämligen aktier. konvertibla skuldebrev och 

skuldebrev som är förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier. I 

samband med att rambeloppet för fjärde fondstyrelsen förra året höjdes 

från 1 miljard kr. till I 250 milj. kr. underströk föredraganden att tillskottet 

borde placeras så att det kunde komma näringslivet till godo som nytt 

riskvilligt kapital. dvs. utnyttjas för aktieförvärv i samband med nyemis

sioner. såväl riktade som andra. eller för förvärv av konvertibla obliga

tioner (prop. 1977/78: 145 om ändring i reglementet /1959: 293/ angå.ende 

allmänna pensionsfondens förvaltning, s. 10). Enligt riksdagens beslut 

skall en årlig redovisning för fjärde fondstyrelsens placeringar och övriga 

verksamhet göras till riksdagen (NU 1974: 37. rskr 1974: 253). 

Vid utgången av år 1978 hade fjärde fondstyrelsen placerat ca I 016 

milj. kr. i aktier och ca 29 milj. kr. i konvertibla obligationer och skulde

brev. De företag som fjärde fondstyrelsen har engagerat sig i är börsnote

rade eller upptagna på den s. k. fondhandlarlistan. 1 värdepappersportföl

jen ingick vid 1978 års slut 34 företag. Den största placeringen mätt i 

marknads värde gällde Astra ( I07 .2 milj. kr.). som motsvarade 11 c,;- av hela 

portföljen. Därefter följde L. M. Ericsson (92.9 milj. kr.; 9%.), AGA (89.9 

milj. kr.; 9 %). Sand vik (89.5 milj. kr.: 9 'Ji.) och Volvo (68.9 milj. kr.; 7 ~>; ). 
Innehavet av aktier i dessa fem bolag motsvarade 45 'k av portföljens 

totala marknadsvärde. Fondens andel i ett enskilt bolag var lägst 0,8 och 

högst 15.0 %. I tio bolag hade fonden aktier som motsvarade 10 % eller mer 

av aktiekapitalet och i åtta bolag motsvarade innehavet minst IOo/r av 

röstvärdet för samtliga aktier i resp. bolag. 

2.5. 1.2 AP-fondens utveckling på längre sikt 

AP-fonden är den helt dominerande individuella längivaren på kapital

marknaden med ett ärligt kapitaluthud som är ungefär dubbelt sä stort som 

försäkringsbolagens samlade utbud. AP-fondens förvaltning har därför 

stor betydelse såväl för möjligheterna att föra en effektiv kreditpolitik som 

för kapitalmarknadens funktionssätt och den reala resursfördelningen över 

huvud. De kalkyler som har gjorts över fondens framtida tillväxt och som 

bygger pä vissa antaganden om ränte-. löneutveckling etc. visar att AP

fondens betydelse som källa för långfristig finansiering relativt sett skulle 
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minska. AP-fonden skulle enligt dessa kalkyler kunna redan i början av 

1990-talet fä ett växande dcsinvesteringshehov. dvs. behov av att - i 

stället för att ge nya långfristiga lån - sälja ut från sin ltineportfölj för att 

klara pensionsutgifterna. Inför en sådan utveckling skulle fonden kunna 

tvingas att hegränsa löptiden pn de nya J;in fonden beviljar. Kapitalmark

nadsutredningen uttrycker oro över denna utveckling mot bakgrund av en 

förutsedd växande efterfrågan pä långfristiga krediter och med tanke på 

det sparandeunderskott. som kommer att prägla den svenska ekonomin 

framöver. Utredningen anser det därför vara viktigt att den framtida politi

ken i fråga om pensionsutfästclser och avgiftsuttag utformas så att en 

sädan försvagning av AP-sparandet förehyggs. Första fondstyrelsen och 

majoriteterna inom andra och tredje fondstyrelserna har anslutit sig till 

utredningens åsikt. Enligt deras mening skulle det vara olyckligt om de 

skulle behöva förkorta löptiderna på de lån de ger. Det skulle kunna 

medföra att hela obligationsmarknaden ställdes inför stora svårigheter att 

fungera. Styrelserna framhåller ocksn att de har ett behov av att veta hur 

statsmakterna ser på AP-fondens långsiktiga tillväxt och utveckling. 

Jag vill för min del understryka att avgifterna till AP-fonden självfallet 

alltid mnste anpassas så att de tillsammans med AP-fondens förmögenhets

behållning är tillräckliga för att fonden skall kunna uppfylla sina pcnsions

förpliktclser och därutöver fylla sin kapitalmarknadsfunktion. Det innebär 

självfallet bl. a. att fondstyrelserna kan räkna med att även i fortsättningen 

kunna lämna 20-åriga lån. Detta blir fallet redan vid en utveckling som 

innebär att fondkapitalet inte minskar. mätt i nominella termer. 

Någon ytterligare precisering av hur stort sparandet inom fondsystemet 

skall vara på längre sikt behövs knappast. Det är inte heller möjligt att 

bedöma vilken utveckling av detta sparande som i framtiden kommer att 

visa sig lämplig. Inte minst den allmänna ekonomiska utvecklingen spelar i 

det sammanhanget en väsentlig roll. AP-fondens sparande i förhållande till 
BNP nådde under tlf 1972 en topp på 4,81/i. Under är 1978 hade denna 

andel sjunkit till 3 .8 % av BNP. Denna nedgång får ses mot bakgrund av 

den kraftiga ökning av fonden som åsyftades under fonduppbyggnadspe

rioden. Det är också av intresse att notera att nya sparformer har ökat i 

betydelse. Det kollektiva sparande som sker inom ramen för olika kollek

Jivavtalsenliga pensions-. sjuk- och livförsäkringssystem ökade från I, I<:(, 

av BNP under år 1972 till :!,1% av BNP är 1977. För är 1978 uppgick 

motsvarande andel enligt preliminära beräkningar till 2.4 %. Detta sparan

de och det sparande som sker inom AP-fonden ökade således tillsammans 

sin andel av BN P från 5, 9 % under år 1972 till ca 6,:! ?i. under år 1978. 

Den nuvarande procentsatsen för uttagande av avgifterna till AP-fonden 

- 11.75 7r - gäller till utgången av detta år. rör de närmaste åren förelig

ger det ett behov att höja den offentliga sektorns sparande. Det sparande 

som sker inom AP-fonden bör mot denna bakgrund förstärkas genom att 

avgifterna till fonden höjs. Därigenom underlättas i viss mån den uppgift 
8 Rik1'dt1i:e11 197/:i/79, I sam/. Nr 165. 
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för kreditpolitiken som jag redogjorde för när jag diskuterade ~talens 

finansiering. Chefen för socialdepartementet kommer senare att lägga fram 

förslag i denna frf1ga. 

Vad särskilt angär AP-fondens lillgäng p?1 medel för placering i aktier 

och skuldehrev som kan bytas ut mot aktier. dvs. det slags placeringar som 

är förbehtillna fjärde fondstyrelsen, sri utgår utredningen frän att fonden 

successivt tillförs medel för ändamålet. rör att möta företagens stigande 

behov av riskkapital bör fjärde fondstyrelsen sålunda enligt utredningens 

mening tillföras medel i takt med utvecklingen. Pt1 sikt kan det enligt 

utredningens mening överviigas att lata AP-fondens aktieförvärv ske ge

nom inrättande av en femte fondstyrelse med en egen administration. En 

sädan atgärd ökar, menar utredningen, konkurrensen och företagens val

frihet. 

Bland remissinstanserna höjs röster btide för och emot utredningens 

inställning p<J. denna punkt. Bl. a. riksbanksfullmäktige tillstyrker att AP

fonden skall fä ökad kapacitet att placera i riskvilliga former. Ett par 

remissinstanscr vill att frågan om inrättande av en ny eller nera nya 

fondstyrelser hör övervägas nu och i varje fall inte skjutas pi\ framtiden. 

Om AP-fonden skall ges ytterligare medel för aktieförvärv föredrar flera 

remissinstanser att det sker genom att en femte fondstyrelse inrättas fram

för att fjärde fondstyrelsen för nya tillskott av medel. Motsatt uppfattning 

är o..:kså företrädd. Kapital honle sålunda i första hand tillföras fjärde 

fondstyrelsen. En femte fondstyrelse skulle innebära att kostnaderna för 

administration skulle öka men det bedöms vara tveksamt om konkurrens

mässiga fördelar skulle vinnas. En del remissinstanser, främst inom nä

ringslivet, avvisar tankarna på all ylterligare öka AP-fondens utbud av 

riskvilligt kapiial. Att försöka en sådan lösning sägs vara att gå fel väg. I 

stället bör lönsamheten förbänras så an en tillräcklig ökning av det riskvil

liga kapitalet J.;.an f)Stadkommas genom en ökning av kvarh6.llna medel i 

företagen i förening med ett ökat intresse bland hushållen att delta i 

nyemissioner. I sammanhanget bör ocksi1 beaktas vad ett par remissinstan

ser. LO och TCO. har anfört om hetydelsen av vad den pt1gäcnde diskus

sionen om löntagarfonder resulterar i. 

För egen del vill jag framhålla att det de närmaste åren kommer all 

finna~ stort hehov av ökat riskkapital inom företagen. Det är nödvändigt 

att företagens lönsamhet förbättras och att nytt riskkapital tillförs företa

gen, både av deras egna medel och fri111 hushållen genom en nyemissions

verksamhet. Enligt min mening måste man också räkna med att tillskott av 

riskvilligt kapital frän AP-fonden kommer att krävas under de år som nu 

följer. 

Mot denna hakgrund anser jag det motiverat att inrätta en femte delfond. 

Jag delar utredningens uppfattning att det skulle öka konkurrensen och 

företagens valfrihet. Det är av stor vikt att riskvilligt kapital kommer frtm 

mrmga olika institutioner med förankring i skilda grupper med olika inrikt-
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ning. Det är ocks:'I viktigt att viss del av AP-fondens medel ställs till 

förfogande som risk villigt kapital och det kan dä vara motiverat att inrätta 

en femte delfond i stället för att krafdgt öka kapitaltillskotten till den tJärde 

fonden. Detta hindrar inte att man senare kan övervliga eventuella kapital

tillskoll till den fjärde fonden. 

Den femte AP-fonden bör dä inte göras till enbart en kopia av den fjärde. 

En femte fond bör fä en egen administration och verka oberoende av den 

(järde fonden. Den borde förslagsvis lokaliseras till ort utanför Stockholm. 

Ocksä genom annan sammansättning av styrelsen skulle den kunna få 

delvis annan karaktär. Rösträtten för en viss del av de aktier fonden äger i 

cl! företag skulle kunna utövas av lokala fackliga organisationer, vilket nu 

sker också i fråga om fjärde fondstyrelsens aktieinnehav. 

Genom att bredda ägandet i näringslivet skulle en sådan femte AP-fond 

kunna bidra till att öka toleransen för höjd lönsamhet i näringslivet och 

;Jven pt1 det sättet öka företagens riskkapital. Självfallet måste medlen 

förvaltas med utgångspunkt i de krav som bör ställas på pensionsmcdlens 

Jängsiktiga användning. 

Hur en femte AP-fond mer exakt bör utformas för att bli en viktig 

komplettering till den fjärde fonden fordrar ytterligare överväganden. Jag 

avser att inom regeringskansliet närmare pröva sådana frågor som place

ringspolitik. styrelsesammansättning. lokalisering, avkastningskrav och 

;wkastningens användning vid inrättande av en femte AP-fond. Jag räknar 

med alt detta arbete skall kunna ge ett fylligare underlag i frågan än 

kapitalmarknadsutredningcn nu presenterat. så att regeringen. efter re

missbehandling. skall kunna återkomma med ett konkret förslag till riksda

gen. 

2.5.1.3 AP-fondens allmänna placeringspolitik 

Utredningen konstaterar att den fria och självständiga ställning i förhål

lande till både staten och de avgiftsbetalande företagen som AP-fonden har 

inte är avsedd att ge fondstyrelserna frihet att föra en placcringspolitik som 

konkurrerar med myndigheternas intentioner. Det betydande inflytande 

som fonden skulle kunna utöva på kreditmarknaden måste träda tillbaka 

för de mål som har ställts upp för den ekonomiska politiken och för mer 

allmänna önskemål om en väl fungerande kreditmarknad. Inom den ekono

miskt-politiskt givna ramen skall fonden emellertid sträva efter att uppnå 

en god förräntning av det förvaltade kapitalet. Enligt utredningen har AP

fondens placeringspolitik också varit väl avvägd med hänsyn till dessa 

olika krav. Utredningen föreslår ett tillägg i reglementet angående all

männa pensionsfonden så att den nämnda avvägningen, i motsats till vad 

nu är fallet. framgår av reglementet. Detta bör därför inte bara som f. n. ge 

uttryck för att AP-fonden skall förvaltas så att den blir till största möjliga 

gagn för försäkringen för tilläggspension utan även att förvaltningen skall 

utövas inom ramen för vad som är förenligt med den allmänna ekonomiska 

politiken och med beaktande av kreditmarknadens funktionssätt. 
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Nagra remissinstanser har ställt sig tveksamma eller avvisande till det 

föreslagna tillägget. Försäkringsbolagens riksförbund godtar tillägget men 

anger som förutsättning härför att varje samhällssektor öppet far redovisa 

sina egna kostnader och att behövliga subventioner eller andra stödatgär

der sätts in lika öppet. Riksförbundet papekar att det är en sak för sig att 

man måste förutsätta att AP-fonden med hänsyn till sin storlek inte hante

rar sin placeringspolitik på ett sädant sätt att riksbanken får svårigheter att 

vidta penningpolitiska åtgärder. Folksam har samma uppfattning och ut

trycker förhoppningen att den ekonomiska politiken inte i något fall leder 

till dolda subventioner på bekostnad av AP-fondens avkastning. Första

lredje fondstyrelserna, LO och SAF avstyrker förslaget. Enligt fondstyrel

serna kan hänvisningen till den allmänna ekonomiska politiken antingen 

uppfattas som en självklarhet och är då onödig eller inrymma en tanke att 

det skall ankomma på fondstyrelserna att agera som ett ekonomiskt-poli

tiskt organ, i vilket fall tillägget synes direkt olämpligt. Hänvisningen till 

kreditmarknadens funktionssätt förefaller fondstyrelserna kunna ge upp

hov till tolkningssvärigheter. LO menar att fondstyrelserna inte bör åläg

gas att bedöma och än mindre göra insatser i den allmänna ekonomiska 

politiken. SAF anför att AP-fonden inte är ett organ för den allmänna 

ekonomiska politiken utan skall uppträda som en privat kapitalplacerare. I 

och med att AP-fondens enda målsältning lir att uppnå högsta möjliga 

avkastning blir, framhåller SAF, fondens beteende förutsebart för riksban

ken och konsistent på penningpolitiska åtgärder. 

För egen del anser jag det vara svårt att komma ifrån att AP-fondens 

storlek och dominerande ställning på den svenska kapitalmarknaden skulle 

skapa prnblem. om fondförvaltningen - förutom kraven på betryggande 

säkerhet och tillfredsställande betalningsberedskap - endast hade kravet 

på så god avkastning som möjligt för ögonen och till fullo utnyttjade det 

affärsmässiga övertag som fondens dominerande ställning i och för sig gav 

möjlighet till. Fondförvaltningen måste rent allmänt anpassa sig efter den 

ekonomiska politik som förs och likasä undvika marknadsstörande åtgär

der. I praktiken har fondstyrelserna i sin placeringsverksamhet ocksä 

beaktat dessa krav. Jag ser ett sådant tillägg som utredningen har föreslagit 

som endast avsett att bekräfta den inriktning som AP-fondens placerings

politik i praktiken redan har. I AP-fondsreglementet har fondstyrelsernas 

uppgift att förvalta fonden så att den blir till största möjliga gagn för 

försäkringen för tilläggspension skjutits fram pä ett sätt som kan leda till 

missförständ. Jag förordar därför att det av utredningen föreslagna tillägget 

görs. Därigenom markeras att AP-fondens storlek och dominerande ställ

ning på kapitalmarknaden gör det nödvändigt att fondstyrelserna i sin 

placeringsverksamhet på det sätt som redan sker håller sig inom ramen för 

vad som är förenligt med den allmänna ekonomiska politiken och beaktar 

kreditmarknadens funktionssätt. Tillägget bör alltså inte förstås så att det 

förändrar AP-fondens ställning och ålägger fonden att verka som organ för 

någon subventionspolitik eller för den allmlinna ekonomiska politiken. 



Prop. 1978/79: 165 117 

2.5.1.4 Återltmcn 

En viktig föriindring som utredningen föreslf1r hetriiffande AP-fonden 

avser [1terlfmen. Den helt övervägande delen av äterliinen har tagits upp av 

företag som har mer än 500 anstiillda. Under senare ar har AP-fonden nelto 

betalat ut ca 800 milj. kr. varje t1r för refinansiering av de aterltm bankerna 

har beviljat företagen. För är 1977 uppgick utbetalningarna till sammanlagt 

ca I 150 milj. kr. netto och för tir 1978 till ca I 550 milj. kr. Utnyttjandet av 

Merlänemöjligheten har alltsä ökat ptitagligt de bt1da senaste faen. 

Utredningen anser att äterltmesystemet bör avskaffas i sin nuvarande 

form och ersättas med en utlåning som är anpassad till de mindre företa

gens hehlw. Till övervägande del utnyttjas i1terliinen av stora företag som 

skulle kunna ta upp län på den ordinarie kapitalmarknaden. Återli\nen 

utnyttjas ocksä för att lindra verkningarna av kredittilstramningar. Syste

met innebär att sparandet inte kanaliseras efter en konkurrerande prövning 

på kapitalmarknaden. Utredningen utgår ifrån att de större företagens 

totala finansieringssituation inte skulle behöva försiimras. om 1\terlilnesys

temet avskaffades i sin nuvarande form. utan att det frigjorda låneutrym

met skulle tillfalla dessa företag på obligationsmarknaden eller genom 

mellanhandsinstituten. Avsikten bakom utredningens förslag är alltså att 

utrymmet för att kanalisera AP-fondens medel i marknadsmässiga former 

skall bli större. 

Utredningen föreslår att återlfmemöjligheten begränsas till högst 500000 

kr. för varje låntagare. Däremot skall återlån få avse hälften av de avgifter 

läntagaren har betalat under de fem senaste ären mot f. n. bara det senaste 

aret. Det minsta belopp som kan t1terli\nas bör av praktiska skäl dock 

uppgå till 50000 kr. mot f. n. 500 kr. Lånen bör ha en löptid pä högst 15 fa 

och avbetalas med lika stort belopp årligen. Fast ränta bör tilliimpas pil 

AP-fondens län till bankerna men räntesatsen för dessa län bör omprövas 

vart femte år med hänsyn till ränteutvecklingen. Räntesatsen bör faststäl

las till densamma som gäller för det långfristiga statsobligationslrm som har 

gells ut här i landet närmast före faslstiillandet. Regeringen bör dock 

kunna fastställa en annan räntesats. om del allmänna ränteläget har hunnit 

ändras under mellantiden. Det föreslagna åtcrlånesystemet bör enligt ut-

. redningen kunna knytas till industrigarantilånen - Ian med statlig garanti 

enligt förordningen ( 1978: 507) om industrigarantilän - så att även företag 

som lider brist p:'I fullvän.liga säkerheter kan utnyttja 11\nesystemct. 
Bland remissinstanserna råder delade meningar om huruvida återläne

systemet bör bevaras. Flera remissinstanser hälsar utredningens förslag 

med tillfredsställelse och instämmer i utredningens synpunkter på fdgan. 

Första fondstyrelsen och majoriteten inom andra resp. tredje fondstyrel

sen har bl. a hiinvisat till den stora omfattning i\terlånen har fält framför allt 

under i\r 1978. AP-fonden har till följd härav drastiskt mtist reducera 

antalet teckningar av nya obligationsltin och kraftigt måst minska 

!angivningen till mellanhandsinstituten. Av de remissinstanser som tillstyr-
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ker förslaget understryker dock !lera att det är viktigt att den totala 
finansieringssituationen för sfidana företag som går miste om fiterlånemöj

ligheten inte försämras därigenom. Som förutsättning för att förslaget skall 

genomföras kräver man på flera håll att tillstånd att emittera obligationer 
kan påräknas. 

Inom den grupp av remissinstanser som är tveksamma till eller avstyrker 

förslaget tvivlar man på att alternativ finansiering kommer att kunna erbju
das de företag som inte längre avses få återlån. Det framhålls all det skulle 
vara särskilt olyckligt att nu avskaffa eller begränsa återlånemöjligheten 
med hänsyn till den svåra krissituation som råder inom det svenska nä

ringslivet. Svenska bankförcningen har anfört bl. a. följande. Huvudanled
ningen till att återltlnesystemet infördes var all - om pensionsreformen 

inte hade skett - medel motsvarande pensionsavgifterna skulle ha fonde

rats inom företagen till stor del och därmed kunnat användas i verksamhe

ten på samma sätt som egna medel. Atelåncmöjligheten är ännu mer 

motiverad i nuvarande läge när självfinansieringsgraden i näringslivet är 

låg till skillnad från vad fallet var när möjligheten infördes. Det är troligt att 

svensk industri bl. a. på grund av återlånemöjligheten lättare har kunnat 

bära den soliditetsförsämring som den har varit utsatt för under hela 1970-
talet. Om man gör företagens planering av finansieringen mer osäker 

genom att ta bort återlånen. är det inte säkert att företagen kan bära den 
fortsatta försämring av soliditeten som utredningen räknar med. Det kan 
innebära att företagen minskar investeringarna för att bibehålla sin solidi

tet. Utredningens uppfattning all företagen i stället för återlån skall till

föras långa krediter på den öppna marknaden vore riktig endast under 
förutsättning att en fritt fungerande kapitalmarknad verkligen existerade. 
Denna förutsättning är dock inte för handen. om riksbankens emissions
kontroll i enlighet med vad utredningen förordar skall bibehållas. Den 
kreditfördelning som sker via emissionskontrollen kan inte anses innebära 
en resursfördelning av bättre kvalitet än den bankerna kan göra. De företag 
som dominerar återlånesystemet är mycket kreditvärdiga. Till den alldeles 
övervägande delen är de emellertid sådana företag som inte har tillgång till 

obligationsmarknaden. 

För egen del kan jag instämma i utredningens uppfattning att återlåne

systemet innebär ell avsteg från en marknadsbestämd fördelning av kredi

terna. Företagen erhåller återlån i förhållande till de avgifter de har betalt 

och efter en prövning som är begränsad till företagets kreditvärdighet. 

Någon ytterligare kvalifikation i konkurrens med andra företag krävs inte. 

Återlånesystemet sägs framför allt gynna personalintensiva företag med 

ett begränsat kapitalbehov, medan kapitalintensiva branscher med få an
ställda har mindre nytta av ett sådant system. Detta talar dock inte nöd
vändigtvis mot att återlånesystemet bibehålls. Det kan i stället förhålla sig 

så att systemet bidrar till att skapa en viss balans mellan dessa båda slag av 

företag när det gäller deras kreditförsörjning. Enligt min mening är det 
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nämligen ovisst om de kapitalintensiva företagen verkligen missgynnas pä 

krcditmarknadcn totalt sett. De har dock fördelen av att ha heh'mingsbara 

tillg~mgar i en annan utsträckning än de personalintensiva företagen. vars 

tillgångar ofta är av immateriell natur. 

När äterlånemöjligheten infördes i samband med pensionsreformen var 

sk~ilet att avgiftssystemet befarades kunna medföra anpassningssvärig

heter för de avgiftsbetalande företagen från likviditets- och finansierings

synpunkt och att det kunde ta viss tid innan kapitalmarknaden kunde 

anpassa sig. Återlånesystemet har emellertid nu funnits i snart 20 är och 

har timgerat viil från företagens synpunk1 sett. Återlånen utgör en av de fä 

linansieringsformer om vilka företagen säkert vet att de är disponibla. 

Företagens finansiella risksituation har förbättrats av all de i sin finansiella 

planering har kunna! räkna med en säker :'lterlilnerätt. Som bankföreningen 

har pttpekat kan ett slopande av aterl:lnerätten försvaga företagens investe

ringsvilja, särskilt när deras soliditet är mycket H1g. I likhet med ett flertal 

remissinstanser anser jag det mindre välbetänkt att avskaffa eller kraftigt 

beskära återlånemöjligheten med hänsyn till de hetydande problem som de 

svenska företagen ännu har. Jag förordar därför att det nuvarande äterW

nesystemet bibehålls. 

Om äterlånesystemet sålunda behälls i ungefär samma omfattning som 

hittills. kvarstår också de belastningar sllm systemet innebär för AP

fonden. Fondens automatiska skyldighet att lata bankerna refinansiera 

äterlanen hos fonden medför störningar i fondens likviditetsplanering. 

Enligt gällande regler har banken rätt att erhi1lla län fran fonden i samband 

med att banken har lämnat ett företag återlån. Rcfinansieringsli\net skall 

enligt föreskrifter som Kungl. Maj:t har meddelat hetalas ut inom viss 

kortare tid från det banken sökte lanet. Störningarna i likviditetsplanering

en bör kunna minskas genom att tidsfristerna förlängs något. Det fär 

ankomma p~t regeringen att ändra föreskrifterna. 

När det gäller en st1dan ackumulerad återiånemöjlighet som utredningen 

har föreslagit - dvs. möjlighet att återliina medel som motsvarar under 

flera år inbetalda avgifter - har praktiskt taget alla remissinstanser ställt 

sig positiva. oavsett om de i övrigt vill ha kvar återlånesystemet eller inte. 

En del remissinstanser gär dock längre än utredningen. Bl. a. föreslas att ett 

helopp motsvarande avgifter som har betalts under de tio senaste aren och 

inte bara under de fem senaste. skall fä återlånas och att det högsta 

medgivna återl:'mebeloppet skall ökas från 500000 kr. till I eller t. o. m. :! 

milj. kr. 

Även jag anser att en möjlighet att få återlån för flera års inbetalda 

avgifter bör införas. De belopp som de mindre företagen har kunnat åter

läna har ofta varit så blygsamma att dessa företag inte har funnit det lönt 

att ärligen ansöka om återlån. Genom en sttdan ackumulerad lfmemöjlighet 

som utredningen föreslår skulle dessa företag kunna få ett mer effektivt 

stöd inom återlfinesystemets ram än vad nu är fallet. Utredningens förslag 
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att de fem senaste årens avgifter fär grunda lånerätt. dock hiigst ett belopp 

pa 500000 kr .. innehär enligt min mening en lämplig avvägning. Jag föror

dar alltså att utredningens förslag pf1 denna punkt genomförs. 

Som utredningen har anfört bör det vara möjligt för ett företag. som inte 

kan er~jmla tillriil.:kliga egna säkerheter för att ätcrlan skall beviljas. att fä 

ell kombinerat tlterlän och industrigarantiltm. dvs. län med statlig garanti. 

lndustrigarantilttnen syftar till att främja utvecklingen av främst små och 

medelstora företag. Fråga skall vara om verksamhet som har eller hedöms 

kunna fä tillfredsställande lönsamhet. Langivaren skall vara affärshank. 

sparhank. kreditaktiebolag eller annan kreditinrfötning som garantigivaren 

godkänner. Länen kan löpa med rörlig eller fast ränta. Räntevillkoren 

regleras i avtal mellan staten och bankorganisationerna när det giiller den 

rörliga räntan och skall godkännas av garantigivaren när det gäller fast 

ränta. Länen skall amorteras enligt en fastställd plan. De löper på högst 20 

år och den första amorteringen skall normalt ske inom tre är. Ärenden om 

den statliga garantin bereds av de regionala utvecklingsfonderna och prö

vas av industriverket med undantag för sådana ärenden som tas upp direkt 

av regeringen. Skall ett företag kunna utnyttja ett kombinerat återlån m:h 

industrigarantilän fordras det all villkoren för bäda dessa läneformer iir 

uppfyllda och därefter följs under lånetiden. 

Några egentliga erinringar har inte framförts mot att räntan pa refinan

sieringslånen i princip anknyts till den långa statsobligationsräntan och 

justeras vart femte år eller att återlånens och refinansieringslänens maxi

mala löptid ökas från 10 till 15 är. 
Den föreslagna förändringen av räntesatsen är enligt min mening angelä

gen av resursfördclningsskäl. Återlån bör inte vara en billigare finan

sieringsform än obligationsemission. vilket skulle bli fallet om nuvarande 
regler om ränta pä bankernas län hos AP-fonden behölls och bankerna tog 
ur en normal räntemarginal pi\ återlänen till företagen. Höjs återlänens 

ränteniva fi\r räntan en större betydelse för hur tillgängliga kapitalresurser 

fördelas mellan olika investeringsprojekt. I den mån äterlänesystemet 

skulle innebära olägenheter från resursfördelningssynpunkt kommer dessa 

att reduceras genom den föreslagna ändringen beträffande räntan. Jag 

biträder på grund härav förslaget i denna del. 

Den ränta bankerna tar ut på återlanen mästc självfallet anpassas efter 

vad som sålunda kommer att gälla för räntan på refinansieringslanen. En 

övergångsregel bör införas som gör det möjligt att ocksa anpassa räntan på 

den redan utestående 11mestocken efter den nya regeln. I vad mån detta 

kan ske i praktiken blir en avtalsfraga mellan AP-fonden och kreditinstitu

ten. 
Jag kan också biträda förslaget om en förlängning av den längsta möjliga 

löptiden för återlånen och refinaniseringsllmen från 10 till 15 år. Maximiti

den 15 år bör dock endast kunna gälla för det nya slaget av lån som grundar 

sig på ackumulering under fem år och som har ett tak pä 500 000 kr. 
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2.5.1.5 Första-tredje fondstyrelsernas placeringsregler 

I de placcringsbestämmelser som gäller första-tredje fondstyrelserna 

föreslår utredningen vissa justeringar. Rätten att ge revcrslän tlt statliga 

företag bör besti\ men tillämpas restriktivt. Detsamma förcsläs i frt1ga om 

rätten att ge Hin genom bankinstitut. Likaså bör rätten att ge reversltin åt 

kommuner och kommunägda företag bestå. Den särskilda riitten att ge 

direkta reverslån till företag vars syfte är att befordra folkhälsan bör 

avskaffas. AP-fonden bör inte fä rätt att förvärva sådana obligationer och 

s. k. bankcertifikat som bankerna enligt utredningens förslag hädanefter 

skall fä ge ut. eftersom AP-fondens långfristiga kapitaluthud d~1 skulle 

kunna omvandlas till relativt kortfristig utlåning från bankerna. Första

tredje fondstyrelserna bör i likhet med fjärde fondstyrelsen fa rätt att 

förvärva konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt 

till nyteckning ( warrants) men däremot inte ges rätt att konvertera skulde

breven till aktier eller utnyttja optionsrätten till att förvärva aktier. Obliga

tioner av dessa båda slag kommer såvitt utredningen kan bedöma att få 

ökad betydelse. AP-fondens fjärde delfond kan knappast ges sådan kapaci

tet all den kan bli en mer betydande avnämare för lån av den storlek som är 

normal på obligationsmarknaden. Första-tredje fondstyrelsernas kapaci

tet bör därför utnyttjas. Styrelserna bör enligt utredningens bedömning 

inte fä alltför stora problem att utan kursstörningar successivt avyttra 

dessa värdepapper. 

De invändningar som förekommer bland remissinstanserna på de nu 

berörda punkterna hänför sig närmast till det föreslagna förbudet för AP

fonden att förvärva bankobligationer och bankcertifikat och till den rätt att 

förvärva konvertibla skuldebrev och warrants som första -tredje fondsty

relserna föreslås få. 
Åtskilliga remissinstanser anser att AP-fonden inte bör förbjudas placera 

medel i bankcertifikat. Man framhåller att AP-fonden har behov av att 
hålla en transaktionskassa och av att under kortare tider placera över

skottsmedel samt att möjligheten att placera i bankcertifikat. som avses få 

helt korta löptider, kan fylla detta behov och utnyttjas för att förränta 

likvida medel. Bankföreningen. första-tredje fondstyrelserna och olika 

näringslivsorganisationer motsätter sig också att AP-fonden förbjuds inne

ha bankobligationer. Ett sådant förbud betraktas som en onödig restrik

tion. Med anledning av utredningens argument att AP-fondens långfristiga 

utlåning skulle av bankerna omvandlas till relativt kortfristig utlåning 

framhåller bankföreningen att bankernas utlåning i allmänhet är medelfris

tig och att det skulle kunna ordnas så att obligationslikviden används för 

finansiering av företagskredit med löptid motsvarande obligationslånets. 

Jag finner för min del invändningarna mot utredningens förslag befogade 

när det gäller frägan om AP-fonden skall fä förvärva bankcertifikat - jag 

vill alltsä förorda att AP-fonden får förvärva bankcertifikat. Möjligheten 

att placera i bankcertifikat kan vara ett värdefullt komplement till de olika 
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slag av kortfristiga placeringar av likvida medel som AP-fonden har behov 

av. AP-fonden är i övrigt hänvisad till att köpa obligatilmer med äter

stäende kort löptid. kortfristiga statsobligationer. skattkammarväxlar och 

statsskuldförbindelscr och att göra insättningar i riksbanken eller affärs

hank. N~1got behov av att placera inte bara i helt kortfristiga bankcertifikat 

utan ockst1 i mera ltrngfristiga bankobligationer finns däremot knappast. 

Att ge AP-fonden rätt till placeringar av det senare slaget vore mindre 

lämpligt av det skäl utredningen har angett. dvs. att AP-fondens långfris

tiga kapitalutbud d{i kan omvandlas till relativt kortfristig bankutlåning. 

Avcn om bankföreningens tanke att en sådan upplåning från bankernas 

sida borde kunna specialdestineras till en relativt långfristig utlåning frän 

bankerna till företagen skulle kunna realiseras. skulle det enligt min me

ning bara medföra alt AP-fondens utbud på den långfristiga marknaden 

kl)mpliceradcs. Detta utbud bör i första hand kanaliseras genom de mellan

handsinstitut som är inriittade för ändamålet. 

Betänkligheterna hos olika remissinstanser mot att AP-fondens första tre 

styrelser skulle fä rätt alt förvärva konvertibla obligati(incr och warrants 

hänför sig i första hand till att tvånget att avyttra en stor volym sådana 

värdepapper innan lfrnen löper ut kommer att skapa problem pä aktiemark

naden. Enligt ljiirde fondstyrelsens bedömning är det naturligare att kanali

sera behovet av riskkapital direkt till den fjärde delfonden. vare sig det 

gäller vanliga nyemissioner eller konvertibla skuldebrev. Inte heller är det 

enligt styrelsens uppfattning riktigt att vidga marknaden för en finan

sicringsform - konvertibla skuldebrev - som är ett förhållandevis nära 

substitut för en annan finansieringsform - vanlig nyemission - utan att 

ocksä göra det för denna. 

De invändningar som har framförts bland remissinstanscrna mot att 

första-tredje fondstyrelserna skall fä placera i konvertibla skuldebrev och 

warrants finner jag vägande. Jag delar i och för sig utredningens uppfatt

ning att styrelserna inte bör kunna utnyttja konverterings- resp. optionsrät

tcn till att förvärva aktier. Med hänsyn till de problem i form av kursstör

ningar som kan uppstt1 till följd av att styrelserna sålunda inte själva kan till 

fullo utnyttja den rätt dessa värdepapper ger kan jag inte tillstyrka att 

möjlighet att placera i sådana öppnas för de tre första fondstyrelserna. 

Uppgiften att placera i värdepapper av dessa slag bör enligt min mening 

hellre anförtros enbart ät fjärde fondstyrelsen och den planerade femte 

fondstyrelsen. 
I övrigt instämmer jag i utredningens synpunkter på placeringsreglerna 

för första-tredje fondstyrelserna och tillstyrker att de ändringar utred

ningen har föreslagit i placeringsreglcrna genomförs. 

I sitt remissyttrande har första-tredje fondstyrelserna tagit upp frågan 

om ytterligare ändringar i dessa placeringsregler. 

Styrelserna anser bl. a. att fonden i alltför hög grad är hänvisad till 

ubligationsmarknaden och ifrågasätter om obligationslåneinstitutct är den 
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adck vala lf1ncformcn i alla de fall den nu m{iste tillgripas. Den för ett li\n 

stiillda panlen. förutsatt att den iir av kapitalmarknadskaraktär. är av 

samma viirde. vare sig den iir ställd som siikerhet för en ohligation eller en 

revers. Avgörande för den tekniska uppläggningen borde i större omfatt

ning vara den praktiska situationen. Härtill kommer all obligationsl;ln är 

förenade med mellanhandsprovisioner som höjer kostnaderna för detta 

slags lfm. f"ontlstyrelserna föreslfa därför att möjlighet bör införas för 

styrelserna att i förekommande fall ge reversli'tn I. ex. till större företag mot 

säkerheter av samma slag som normalt ställs för obligationslån. En annan 

fräga gäller de n:verslfm AP-fonden kan ge till vissa företag. sf1vida staten. 

kommun eller liknande samfällighet har gfitt i borgen. De företag som här 

avses iir s:'ldana i vilka staten. kommuner eller liknande samfälligheter har 

ett hcstiimmande inflytande. Enligt fondstyrelsernas mening kan detta 

krav prim:ipiellt ifrt1gasiittas. Har staten tecknat garanti hör inte det avgö

rande vara om företaget är statligt eller inte. Behovet av en si\dan begräns

ning i de fall staten har tecknat garanti bortfaller. om styrelsernas förslag 

om reversWn till sttkre företag bifalls. Om s:'l inte sker. synes det fondsty

relserna riktigast att rätten att ge ltm mot statlig garanti inte begränsas till 

statliga företag. 

Med anledning av vad första-tredje fondstyrelserna har anfört vill jag 

anknyta till de principer efter vilka AP-fondsmedel i första hand kanalise

ras till kapitalmarknaden. Fondmedlen fördelas i huvudsak genom förvärv 

av obligatiuner som har bjudits ut pt1 öppna marknaden och genom revers

li\ngivning till olika mcllanhandsinstitut som därefter i sin tur lånar ut 

medlen. Detta system har stora fördelar och har i stort sett fungerat väl. 

Genom mellanhandsinstitutens inrättande har AP-fondens organisation 

kunnat hällas starkt begränsad. trots den mycket omfattande 

kreditgivningen uch medclsförvaltningen. Även mcllanhandsinstitutcn och 

AP-fonden sammantagna har en föga umfattande administration i förhål

lande till kreditvulymen. Systemet innebär dock samtidigt att ansvaret för 

kreditprövningen har spritts på flera händer iin om denna skulle ha skötts 

inom AP-fondens egen administration. Från den enskilde lånesökandens 

synpunkt för det ses som en betydande fördel att flera värderingar kan göra 

sig gällande i mellanhandsinstitutens administrationer och styrelser än som 

hade kunnat ske om AP-fonden ensam hade haft hand om den individuella 

krcditprövningen. När det gäller AP-fondens placering i obligationslån 

medverkar hankerna och andra vid kreditprövningen m. m. Denna väl 

fungerande ordning skulle i viss mån brytas. om uppgiften att ge reverslfln 

till företag skulle förläggas inom AP-fondens egen administration. Jag är 

därför inte benägen att tillstyrka första-tredje fondstyrelsernas förslag i 

denna del. Inte heller kan jag tillstyrka att AP-fonden skulle kunna lämna 

reverslån till företag si\ snart det har ställts statlig garanti för 11\net eller det 

allmänna eljest har gi\.tt i borgen för lånet. Som hittills bör den möjligheten 

vara begränsad till statliga. kommunala eller därmed jämställda företag och 

enligt min mening utnyttjas restriktivt också när det gäller sådana företag. 
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I övrigt finner jag inte skäl all föreslå ändringar i första -tredje fondsty
relsernas placeringsbestämmelser. 

2.5. 1.6 Begränsning av fjärde fondstyrelsens rätt att inneha aktier i samma 

bolag 

För fjärde fondstyrelsen som får placera de fondmedel den förvaltar i 

aktier. konvertibla skuldebrev och warrants gäller ingen begränsning för 
hur många aktier som fär förvärvas i samma bolag. En sådan begränsning 

finns däremot för försäkringsbolagen. Dessa fär inte utan försäkringsin

spektionens medgivande inneha mer än 5 % av aktierna i samma bolag. 

Finns det aktier med olika röstvärde i bolaget, fär inte flera aktier innehas 

än som svarar mot 5 %· av röstetalet för alla aktier. I det delbetänkande 
<SOU 1972: 63) som låg till grund för inrättandet av den fjärde delfonden 

föreslog kapitalmarknadsutredningen att en sådan begränsningsregel skul

le införas också för fjärde fondstyrelsen. I riksdagen har också väckts ett 
flertal motioner om införande av en sådan regel. I första hand har förslagen 

gått ut på att motsvarande regel bör införas som gäller för försäkringsbola

gen. 
Utredningen äterkommer nu med ett förslag till begränsningsregel. enligt 

vilken gränsen för innehav av aktier i samma bolag har satts till 10 %. Den 

gränsen sammanfaller med den som utredningen föreslår för försäkrings
bolagens del. Utredningens inställning är att AP-fonden bör bevara sin 
karaktär av väsentligen kapitalplacerande institution. Denna inriktning 
markeras genom den föreslagna regeln. Det kan enligt utredningens me

ning dock inte uteslutas att ett företag självt bedömer ett större engage
mang frän AP-fondens sida än 10 '/~.·vara en förutsättning för att företagets 

kapitalförsörjningsproblem skall lösas på ett tillfredsställande sätt. Fram
står en fortsatt utveckling av företaget som samhällsekonomiskt önskvärd, 

hör regeringen kunna medge dispens från JO-procentsregeln. Av den före
gående redovisningen av AP-fondens hittills gjorda aktieplaceringar fram

går art innehavet i en del fall överstiger 10 %. Utredningen påpekar att 
dispensmöjligheten bör kunna utnyttjas också för att förebygga förlust

bringande avyttringar i sådana fall. 

Inom utredningen har flera ledamöter reserverat sig i frågan om begräns

ningsregeln. Utredningens ordförande och fyra andra ledamöter (Wickman. 
Back. Johansson, Mehr och Nilstein) anser att någon sådan regel inte bör 
införas. Majoritetens förslag innebär enligt deras mening en försvagning av 

fjärde delfondens möjligheter att bidra till en effektiv lösning av ett väsent
ligt finansieringsproblem för svensk industri. Erfarenheterna av fondens 

verksamhet anses ha visat att fall kan förekomma där en sådan begräns
ning omöjliggör en lösning av företagets utvecklingsproblem. De skäl som 

kan åberopas för en begränsningsregel i fråga om försäkringsbolagen är 

enligt deras mening inte tillämpliga på AP-fonden. Fonden har inte samma 

behov av riskspridning. För fondens del kan inte någon konflikt mellan 
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äg<trengagemang och övrig verksamhet uppstä. Fonden är dessutom väl 

lämpad att utöva ett aktivt iigaransvar till följd av den offentliga insyn och 

kontroll som fonden är föremäl för och st1m garanteras av den breda 

representationen av olika intressegrupper i fondens styrelse. Ytterligare en 

ledamot (Wohlin) har reserverat sig. Enligt den reservationen bör en gräns 

på 10% gälla för AP-fondens aktieinnehav men dispens däremot inte 

medges annat än i övergångsfallen, dvs. de fall där AP-fonden har en större 

andel än 10 r;:;. i ett bolag när hegränsningsregeln träder i kraft. Även enligt 

Wohlins mening hör man i den aktuella frågan göra skillnad mellan AP

fonden och försäkringsbolagen. Den fjärde delfonden är uteslutande inrik

tad på aktieförvaltning. Därigenom skiljer den sig frän försäkringsbolagen i 

här avgörande hänseenden. Vidare pekas pfl syftet bakom den fjärde 

delfonden. dvs. att vara en försörjningskälla för riskvilligt kapital åt nä

ringslivet. samt pa fondens redan i dag betydande aktieandelar i vissa 

bolag och därmed följande aktiva ägaransvar. På grund av dessa förhållan

den förordar reservanten att gränsen för AP-fonden sätts vid 10 r.:;. medan 

den nuvarande begränsningen till 5 C:·(. bör fortsätta att gälla för försäkrings

bolagen. 
Meningarna bland remissinstanserna är delade efter samma linjer som 

inom utredningen. En remissinstans erinrar om att en sådan begränsnings

regel som utredningen föreslår är vanlig när det gäller placering av fondför

mögenheter av mera betydande omfattning. Som exempel nämns bestäm

melserna i aktiefondslagen ( 1974: 931) som är utformade efter OECD:s och 

Europarådets rekommendationer för regler om aktiefond. De innebär att i 

aktiefond inte får ingå mer än 5 <J·( av röstvärdet för samtliga aktier i samma 

bolag. Bland remissinstanserna finns det förcsprakare för att gränsen också 

för AP-fondens aktieförvärv skall sättas vid 5 '>'i·. Detta borde då gälla 

oavsett om det senare skulle inrättas en ny delfond, något som kan på 

längre sikt övervägas enligt utredningens mening. Flera anser att - åtmins
tone om ytterligare en delfond för aktieplacering skulle inrättas - gränsen 
för den och den nuvarande delfonden bör vara .5 %·vardera. För att dispens 

skall medges bör det enligt en remissinstans krävas att gränsen överskrids 

på framställning av det berörda bolaget. vilken har tagit sig uttryck t. ex. i 
en riktad nyemission. De remissinstanser som tillstyrker en begränsnings
regel betonar vikten av att det finns sådana restriktioner för AP-fonden att 

den inte får ett dominerande inflytande på marknaden för riskvilligt ägar

kapital. medan de remissinstanser som motsätter sig en begränsning fram

håller att de farhågor som vid fjärde delfondens tillkomst hystes för ett 

sådant inflytande har visat sig ogrundade. 

Mot införandet av begränsningsregeln åberopar fjärde fondstyrelsen 

bl. a. att ingenting i tanken att fondstyrelsen skall vara en väsentligen 

kapitalplacerande institution talar för en begränsning. Fondstyrelsen är 

alltså en kapitalplacerande och kapitalförvaltande institution. För att utöva 

sin kapitalförvaltande funktion på det mest effektiva sättet har fondstyrcl-
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sen begärt plats i styrelsen i vissa företag med stöd av sitt aktieinnehav i 

dessa. Fondstyrelsens uppfattning är att den härigenom pi1 liingrc sikt 

bidrar till att förstärka dessa företags styrelser och skapar effektivare 

möjligheter till en rationell fördelning av det kapital som fondstyrelsen har 

till sitt förfogande. Samtidigt innebär. framht1ller fondstyrelsen. detta fiir

hällande naturligtvis att den hör iaktta samma regler som gäller för s. k. 
insiders. 

Ett annat påpekande som Gärde fondstyrelsen gör är att möjligheterna 

till nyemission i de företag där delfonden har IO i;:(. eller mer av aktierna 

minskar. eftersom alternativet riktad emission till fonden inte kommer att 

föreligga. Fondstyrelsen kommer inte att kunna teckna mer än sin andel i 

vanliga nyemissioner. Vidare framhäller fondstyrelsen att en begräns

ningsregel skulle göra placeringar i medelstora. inte börsnoterade företag 

omöjliga. 

I fr:lga om lämpligheten av att marknaden tillförs riskkapital frän AP

fonden anför remissinstanserna som förordar en begränsningsregel för att 

hälla tillbaka ett utbud frfm AP-fonden pn andra grunder iin rent ekonomis

ka bl. a. följande. Brist pä riskvilligt kapital fran marknaden uppkommer 

normalt om avkastningen pä ägarkapitalet i företagen faller under en niva 

där alternativa investeringar ger bättre avkastning. Om riskkapital tillförs 

företagen på andra än strikt ekonomiska grunder i en sådan hristsituation. 

leder detta till en mindre effektiv resursfördelning och därmed till ett 

mindre utrymme för reallöneförbättringar. Vid återgäng till normala av

kastningsförhållanden på aktiemarknaden kommer med all sannolikhet 

behovet av ökat riskkapital genom nyemissioner att tillgodoses genom att 

utbudet från hushåll och andra institutioner än AP-fonden ökar. 
För egen del anser jag att en naturlig utgångspunkt i den aktuella frågan 

är all man bör slå vakt om AP-fondens karaktär av väsentligen kapitalpla

ceramle institution. Denna inställning har utredningsmajoriteten haft och 

ingen av remissinstanserna synes i och för sig ha ifrågasatt den. AP

fondens ställning som kapitalplacerande institution kan knappast förenas 

med mycket långtgående engagemang i visst eller vissa företag. Sådana 

engagemang kan visa sig mycket svåra att avveckla. AP-fondens 

plac:eringspolitik skulle kunna hämmas av dess intressen i vissa branscher 

och fonden skulle kunna i alltför hög grad invecklas i närings- och syssel

sättningspolitiska frågor. Även om den Gärde fondstyrelsen hittills har 

uppträtt främst som kapitalplacerare. bör det med hänsyn till det sagda 

dras en gräns för hur stor andel fondstyrelsen fär förvärva i ett och samma 

aktiebolag. Som en av remissinstanserna har påpekat är en sådan hegräns

ningsregel också vanlig när det gäller placering av fondförmögenheter av 

mera betydande omfattning. 

Bestämmande för hur stort aktieinnehav som bör tillåtas i samma bolag 

blir en avvägning mellan intresset av att undvika alltför omfattande enga

gemang i vissa bolag och vikten av att fjärde fondstyrelsens verksamhet för 

att förse näringslivet med riskvilligt kapital inte alltför mycket försvåras. 
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De ncsta av de rcmissinstanser som alls har accepterat en bcgrlinsningsrc

gel har inte haft nhgnt all invända mot att grlinsen sätts vid 10 ('.-( .. Även jag 

anser att gränsen lämpligen biir sättas där. Jag vill tillägga att jag delar de 

synpunkter som har framförts i reservationerna rn.:h under rcmisshehand

lingen om att fjärde delfonden inte bör jämställas med försäkringsbolagen 

när det gäller var gränsen för aktieinnehavet skall gä. Till fi.irslikringshola

gen äterkommer jag längre fram. Jag avser att för deras del förorda att den 

spärr pti 5 <;:-;..som f. n. finns bibehMls. 

Fjärde delfonden har visserligen redan i ni)gra fall aktieandelar i samma 

bolag pä JO'/' eller mera. En gräns pä JO'!( bör likväl ge fondstyrelsen ett 

tillräckligt placeringsutrymme. Enligt min mening bör fontlstyrelsen söka 

undvika att i många bolag fä aktieposter som ligger pf1 eller nära gränsen. 

Om fondstyrelsen salunda visar återhållsamhet för den bättre möjligheter 

att medverka vid riktade nyemissioner genom att den vid dessa kan forv~ir

va en större andel än som motsvarar dess tidigare innehav. Vidare g:ir det 

inte att komma ifrån att en så stor andel i ett företag som 10 '.:( ofta leder till 

ett aktivt ägaransvar. som innebär att fondstyrelsen nödgas engagera sig 

aktivt i företagets skötsel. Att fondstyrelsen gör det när storleken av dess 

aktieinnehav kräver det finner jag i och för sig vara fullt riktigt. Har 

fondstyrelsen väl hamnat i den situationen är en passiv placeringspolitik 

knappast försvarlig. 1 den delen kan jag instämma i de synpunkter som 

fjärde fondstyrelsen har utvecklat i sitt remissvar. Jag anser det emellertid 

vara önskvärt att det relativt vida utrymme som en spärr på 10'.>i ger inte 

utnyttjas till att skapa en mängd situationer där tjärde fondstyrelsen blir 

engagerad aktivt i företags skötsel. Delfondens ställning som väsentligen 

kapitalplacerande institution kan då rubbas. Syftet med en regel med en 

yttersta gräns på 10 IJ·(; bör enligt min mening vara bl. a. att ge fondstyrelsen 

ett visst spelrum inom vilket den kan utöva sin placeringsverksamhet. Det 

syfte som utredningen har velat tillgodose genom en särskild dispensregel 

anser jag därför vara tillgodosett genom att grlinsen siitts så relativt gene

röst som vid 10 %. I de fall där fonden redan har mer iin IO f'·i- när begriins

ningsregcln träder i kraft bör fjärde fondstyrelsen dock inte tvingas avyttra 

den överskjutande andelen. 

Jag förordar följaktligen att det i AP-fondsreglementet införs en regel 

som begränsar AP-fondens rätt att inneha aktier i samma bolag till 10 Cf av 

hela antalet aktier eller. om aktierna har olika röstvärde. större antal än 

som motsvarar 10 % av samtliga aktiers röstetal och att undantag från 

begränsningsregcln skall förekomma endast överg:ingsvis. 

Från remisshåll har det påpekats att begränsningsregeln hör - för det 

fall en femte fondstyrelse för aktieplacering skulle inrättas - gälla för 

fjärde och femte styrelsernas sammanlagda innehav av aktier i ett bolag. 

Enligt min mening kan det i och för sig finnas fog för en sådan regel. Om en 

sådan regel bör uppställas blir dock beroende av vad som i övrigt skall 

gälla för en ny fondstyrelse och kan därför inte avgöras nu. 
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I inleuningen C.5. 1.1 l herörde jag ett uttalanue som gjordes i samband 

med att rambeloppet för fjärde fondstyrelsen förra året höjdes från I 

miljard kr. till I 250 milj. kr. Tillskottet borde. underströk sålunda föredra

ganden. utnyttjas fiir aktieförviirv i samband med nyemissioner och för 

förvärv av konvertihla obligationer. Vidare framhöll föredraganden att 

fråga var om en tillf<illig lösning och all riktlinjerna för placeringsverksam

hcten på fangre sikt horde prövas i nu förevarande sammanhang (prop. 

1977/78: 145 sid. 9l. Jag vill påpeka all det nämnda uttalandet om place

ringsinriktningen måste anses avse endast tiden intill dess riksdagen har 

fält tillfälle att ta ställning till vad här föreslås om fondens fortsatta verk

samhet. 

2.5.1.7 AP-fondens organisation 

I fråga om AP-fondens organisation har utredningen endast föreslagit en 

mindre iindring som rör andra och tredje fondstyrelserna. Avgifter från 

företag som i genomsnitt har haft mindre än 20 anställda överförs f. n. till 

tredje fondstyrelsen. Utredningen föreslår all gränsen i stället skall gå vid 

mindre än 50 anställda. Andra fondstyrelsen erhåller då avgifter från 

företag som har 50 eller ner anställda. Skälet till den föreslagna ändringen 

är att tredje fondstyrelsens andel av avgifterna f. n. är för låg. Under 

remissbehandlingen har inte gjorts någon erinran mot förslaget. Jag har 

inte heller något att erinra mot det utan föreslår att denna justering görs. 

Samtidigt hör - som första ·--tredje fondstyrelserna har föreslagit - regeln 

om fondstyrelsernas skyluighet att svara för pensionsbetalningarnajämkas 

s::i att denna skyldighet fördelas mellan dem i förhållande till storleken av 

de under närmast föregående år innutna avgifterna i stället för till det 

senaste årets kapitalbehållningar. 

När det gäller första-tredje fondstyrelsernas organisation som har visat 

sig fungera väl - liksom i och för sig fjärde fondstyrelsens - finner jag inte 

anledning att i övrigt föreslå någon ändring. 

2.5.1.8 Fjärde fondstyrelsens ansvar för pensionsbetalningarna 

En fråga rörande fjärt.le delfonden som har aktualiserats under remissbe

handlingen avser avkastningen på placeringarna. Fjärde fondstyrelsen sva

rar till skillnad från de andra fondstyrelserna inte för några pensionsutbe

talningar. Avkastningen på placeringarna läggs till kapitalet och kan ut

nyttjas för nya placeringar. Enligt industriförbundets och handclskammar

förbundets uppfattning bör avkastningen i stället användas för täckande av 

pensionsutfästelser. 

I detta hänseende föreslog kapitalmarknadsutredningen ursprungligen 

en sådan ordning som nu har förordats vid remissbehandlingen. Utredning

en föreslog sålunda att de utdelningar som fjärde delfonden uppbar på sina 

placeringar skulle inlevcreras till första-tredje fondstyrelserna i förhållan

de till hur tillskotten till delfonden hade belastat resp. fondstyrelses kapi-
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tal. Realiserade kursvinster skulle enligt utredningsförslaget dock inte 

jämställas med direkta utdelningar utan fä återinvesteras. t:ftersom det 

knappast ansågs rimligt att ddfonden skulle inleverera medlen endast av 

det skält!I att man hade önskat företa omplaceringar i aktieportföljen. 

Enligt utredningens mening borde fjärde delfonden - i likhet med vad som 

gäller för AP-fomlcn i övrigt - inte beskattas (SOU 1972: 63 sid. 85). 

I propositionen förordade föredraganden emellertid att inte bara reali

serade kursvinster utan också utdelning på aktier och annan avkastning på 

fjärde delfondens placeringar skulle få återinvesteras inom fondens verk

samhetsområde. Han framhöll samtidigt att denna ordning inte utesluter 

att avkastningen frtm fjärde delfonden kan bidra också till pensionsutbetal

ningar, om mot all förmodan behov därav skulle föreligga. Frågan om 

skattskyldighet för avkastningen av de medel som fjärde fondstyrelsen 

förvaltar borde enligt hans mening lösas i enlighet med vad som i allmänhet 

gäller för kapitalpla<.:ering i aktier. Departementschefen föreslog att AP

fonden skulle bli skattskyldig för all inkomst som härrör från fjärde fond

styrelsens kapitalförvaltning men att förmögenhetsskatt däremot inte 

borde utgå (prop. 1973: 97 om ändring i reglementet / 1959: 293/ angående 

allmänna pensionsfondens förvaltning, m. m., s. 69). Riksdagen följde 

departements<.:hefcns förslag <NU 1973: 58. rskr 1973: 237). 

I propositionen om den senaste höjningen av fjärde fondstyrelsens ram

belopp (prop. 1977/78: 145) förutskickade föredraganden att frägan om 

skyldighet för fondstyrelsen att bidra till pensionsutbetalningarna skulle 

tas upp i detta sammanhang. Den belastning som de månatliga pensionsut

betalningarna vilka efter hand har ökat kraftigt utgör för de tre första 

fondstyrelserna gav enligt hans uppfattning anledning att överväga om inte 

fjärde fondstyrelsen borde äläggas att bidra med ett belopp som motsvarar 

avkastningen på de medel styrelsen förvaltar. 

Jag vill för min del framhålla att det för mig ligger något principiellt 

otillfredsställande i en särskilt anordnad kapitalförvaltning som uppbär 

inkomster men som, bortsett från skatt, inte har någon direkt skyldighet att 

bestrida några andra utgifter än dem som sammanhänger med förvaltning

ens egen administration. Sä är emellertid fallet med fjärde fondstyrelsen. I 

det hänseendet skiljer den sig från t. ex. investmentbolag och de flesta 

andra enskilda eller offentliga företag och institutioner. 
För fjärde fondstyrelsen gäller samma krav på god avkastning som för de 

övriga styrelserna. Detta krav har uppställts i de försäkrades intresse. 

Enligt min mening är det naturligt om fjärde fondstyrelsen i princip överför 

uppburen avkastning av sina placeringar till den allmänna fondförmögen

heten sä att avkastningen kan disponeras av de andra styrelserna, som 

direkt ansvarar för pensionsbetalningarna. Pä det sättet kommer fjärde 

fondstyrelsen också att bidra till dessa. Genom en sådan redovisningsskyl

dighet kommer det ansvar bättre i förgrunden som fjärde fondstyrelsen har 

att söka åstadkomma en god avkastning. Dessutom kommer sådana över-

9 RiksdaRell 1978/79, I sam/. Nr 165. 
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föringar att innehära välbehövliga tillskott till de övriga fondstyrelserna vid 

uthctalningcn av de sammirnlagt kraftigt ökade pensionsbdoppen. Jag 

förordar alltså att tjärde fondstyrelsen i fortsättningen skall vara skyldig att 

ftrligen överföra avkastning till den allmiinna fondförmögenheten i samma 

proportion som inve :tmentbolagen har att besluta utdelning för att atnjuta 

skattefrihet för sädan aktieutdelning som bolagen själva har mottagit. Ett 

investmentbolag ätnjuter skattefrihet för mottagen aktieutdelning. om den 

beslutade utdelningen motsvarar 80 <;~.av det mottagna beloppet. I enlighet 

hiirmed bör tjärde fondstyrelsen åläggas att varje år överföra 80 ~>; av sin 

avkastning. Snm konsekvens av den föreslagna ändringen bör fjärde fond

styrelsen som år 1977 betalade 17 milj. kr. i skatt vara befriad från skatt

skyldighet på samma sätt som de övriga fondstyrelserna. 

De förslag jag här har lagt fram rörande AP-fonden medför ändringar i 

reglementet för AP-fonden samt i kommunalskattelagen ( 1928: 370) och 

lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt. Ändringarna behandlas i special

motiveringen. 

2 .5 .2 Fiirsiikringsholagen 

2.5.2. I Inledning 

De svenska försiikringsbolagen bestar av liv- och sjukförsäkringsbolag, 

skadeförsäkringsbolag och äterförsäkringsbolag. År 1977 fanns det 15 liv

och sjukförsiikringsbolag, ca 600 skadeförsäkringsbolag och 7 återförsäk

ringsbolag. Speciellt för de flesta skadeförsäkringsbolagen är att deras 

verksamhetsområde är begriinsat. Huvuddelen bestar sålunda av läns-, 

hiirads- eller sockenbolag. Försäkringsverksamheten i Sverige domineras 

emellertid när det gäller premieinkomster och tillgtmgar av riksbolagen och 

ett litet antal koncerner av bolag, vilket jag strax återkommer till. Vid 

sidan av de svenska bolagen drev 17 utländska försäkringsanstalter rörelse 

i Sverige under år 1977. 

Vid utgången av år 1977 uppgick de svenska försäkringsbolagens samla

de tillgångar till ett belopp av 67 587 milj. kr. Av detta belöpte 52 599 milj. 

kr. på liv- och sjukförsäkringsbolagen. Värdet av de samlade tillgångarna 

år 1977 var 8915 milj. kr. högre iin år 1976. Av ökningen belöpte 6 715 milj. 

kr. pft liv- och sjukförsäkringsbolagen och 2 200 milj. kr. på övriga bolag. 

De totala premieinkomsterna år 1977 var 15 120 milj. kr. Bolagens kostna

der för försäkringsfallen under året var sammanlagt 7 565 milj. kr. 

Bland försäkringsbolagen finns åtskilliga sammanslutningar antingen i 

förm av koncerner eller grundade på samarbetsavtal. Sådana sammanslut

ningar har betydelse från kapitalmarknadssynpunkt med hänsyn till den 

gemensamma förvaltning och placeringspolitik som de bedriver. Ar 1977 

innehade 20 koncerner. bolagsgrupper eller fristående bolag 99% av samt

liga svenska försäkringsbolags tillgångar. Enbart de 5 största enheterna 
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svarade för över 80 t"(. av tillgångarna. Den svenska fiirslikringsverksamhe

ten har alltst1 en starkt korn:cntrerad ~truktur. 

Vid sidan av de vanliga försäkringar som försiikringsbolagen meddelar 

finns olika avtalsreglerade arbetsmarknadsforsäkringar som iir av stor 

betydelse inom det svenska försäkringsväsendet. Genom avwl mellan 

arbetsmarknadens parter har tillkommit komplement till ATP-systemet i 

form av förslikring av inkomstbelopp som ligger över den i ATP-systemet 

pensiunsgrundande inkomsten och en rad sjuk- rn.:h arbetsskadeförsäkring

ar. grupplivförsäkringar och avg{mgsbidragsförsäkringar. Fondökningen 

för dessa olika försäkringssystem uppgick enligt kapitalmarknadsutred

ningens beräkning itr 1975 till ca 6,2 miljarder kr. medan försiikringsbola

gens placeringar svarade for 2.6 miljarder kr. Ungefär 3.2 miljarder kr. av 

arbetsmarknadsförsäkringarnas fondökning kanalio;erades genom för~äk

ringsbolagen. Bolagens totala nettoplaceringar uppgick därmed till ca 5.8 

miljarder kr. år 1975. 
De svenska fiirsäkringsbolagens verksamhet regleras i lagen ( 1948: 433) 

om försäkringsrörelse. Holagens möjligheter att placera sina tillgtmgar be

gränsas med hiinsyn till kravet på trygghet för försäkringstagarna. När del 

gäller livförsäkringsbolagen. vilka svarar för merparten av försäkringsbo

lagens fondbildning och kapitalutbud. innehf1ller lagen noggranna regler 

om placeringsmöjligheterna för största delen av tillg<'mgarna. I begränsad 

utstriickning berör dessa detaljerade regler även skadeförs;ikringsbolagen. 

Dessas verksamhet är dock till största del av "löpande" karaktär. Pre

mierna är avsedda att i huvudsak täcka endast löpande kostnader och bilda 

en viss risk reserv. Uppsamling av sparrnedel förekommer alltsft inte i 

samma utsträckning som hos livförsäkringsbolagen. 

För att garantera livförsäkringsbolagens förpliktelser mot försäkringsta

garna skall det finnas en försäkringsfond (262 § försäkringsrörclselagen ). 

Fonden består av en ersättningsreserv som avser bolagets ansvar för redan 

inträffade försäkringsfall. en premiereserv som avser bolagets ansvar för 

utestående försäkringar och slutligen äterbäring. som har tilldelats försäk

ringstagare och förfallit till betalning. Premiereserven beräknas pä försäk

ringsmatematiska grunder som försäkringsinspektionen stadfäster. Grun

derna skall dels trygga bolagets förmåga att fullfölja sina förpliktelser enligt 

ingångna försäkringsavtal. dels "bereda försäkring till en med hänsyn till 

försäkringens art skälig kostnad". Det förra kravet - soliditetskravet -

gör det nödvändigt att beräkna premierna högre än vad som i själva verket 

väntas vara behövligt, eftersom man måste ha ett skydd mot ogynnsamma 

avvikelser frän den väntade utvecklingen. Man kan därför räkna med att 

rörelsen ger ett överskott under normala förhållanden. Det senare kravet 

- skälighetskravet - betyder att den verkliga kostnaden för försäkringen 

skall vara ett skäligt pris för de tjänster av olika slag som försäkringen 

innebär. 
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Enligt försäkringsri1relselagcn (274 ~ lindrad senast 1976: 145) skall ett 

helorp som motsvarar förslikringsfondcn för livförsäkringar vara redovisat 

i vissa slag av vän.lehandlingar. Hit hör ohligationer eller andra skuldför

hindelser som är utfärdade eller garanterade av staten eller av kommun. 

som har regeringens tillstånd att ta urr eller garantera länet. Vidare ingår 

ohligationcr som är utfärdade av hyroteksinstitut. kreditaktiebolag. Nor

diska investeringsbankcn eller svenskt industriföretag. Ett villkor när det 

gäller industriföretags ohligationer är att dessa skall ha bjudits ut av svensk 

affärsbank. Sveriges invcstcringsbank eller Nordiska investeringsbanken. 

Redovisning far ocksä ske i fordringsbevis som riksbanken eller svensk 

bank har utfärdat. do1:k inte förlagsbevis. Skuldförbindelser mot säkerhet 

av inteckning i fast egendom godtas. om inteckningen ligger inom viss del 

av t:gcndomens senast fastställda taxeringsvärde. I fråga om jordbruks-. 

bostads-, kontors- eller affärsegendom skall inteckningen ligga inom 4/5 av 

taxeringsvärdet och i frt1ga om annan fast egendom inom 2/3. Det är inte 

nödvändigt att den fasta egendomen tillhör någon annan. Försäkringsbola

get kan ha egna fastigheter och redovisa inteckningar i dessa som säkerhet 

för försäkringsfonden. Vidare för medräknas sådana svenska eller utländs

ka värdehandlingar som till sin art och säkerhet kan anses jämförliga med 

de tidigare nämnda. Slutligen får efter vad som närmare anges i paragrafen 

för redovisningen utnyttjas lån mot säkerhet i bolagets försäkringsbrev och 

värdet av flterförsäkringsgivares ansvarighet. 

Ett viktigt undantag från den angivna redovisningsskyldigheten är att 

högst IO <;'/( av försäkringsfonden får redovisas i andra värdehandlingar än 

de hiir angivna. dock inte i aktier. Vid beräkningen av denna fria sektor 

skall försäkringsfonden minskas med värdet av återförsäkringsgivares an

svarighet. 

De värdehandlingar som motsvarar försäkringsfonden skall pantsättas 

för försäkringstagarnas räkning. vare sig de faller inom den bundna eller 

den fria sektorn. 

Vid sidan av försäkringsfonden har livförsäkringsbolagen andra fonder, 

främst överskottsfondcr. de s. k. fria fonderna. Dessa fonder får rlaceras 

fritt. alltså även i aktier. De tillgängar som motsvarar dessa fonder behöver 

inte pantsättas. 

Det belopp som måste motsvaras av pantsatta tillgångar urrgick vid 

slutet av år 1976 till 36397 milj. kr. sammanlagt för liv- och sjukförsäk

ringsbolagen. Sammanlagda värdet av de tillgångar som inte behövde 

pantsättas var 8 751 milj. kr. Av följande tabell framgår försäkringsbola

gens faktiska placeringar av pantsatta och inte pantsatta tillgångar för år 

1976. Värdet av liv- och sjukförsäkringsbolagens rantsatta tillgångar var 

1697 milj. kr. högre än som följer av lagens krav. 
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Försäkringsbolagens placering av pantsatta och ej pantsatta tillgångar vid utgången av 
1976 (mkr) 

Liv- och sjuk- Skadeförsiik- Samtliga 
försäkrings- rings- och ho lag 
bolag' äterförsäk-

ringsbolag 

Pant- Ej Pant- Ej Pant- Ej 
satta pant- satta pant- satta pant-

satta satta satta 

Fastigheter• 680 I 312 54 I 162 734 2 474 
Aktier o andra andels-
bevis 1656 1436 3092 
Svenska inteckning~lfrn 7419 I 019 112 3011 7 531 4030 

Fast egendom 6 230 862 111 2 501 6341 3 363 
Tomträtt I 189 157 I 510 1190 667 

Svenska kommunlån 1970 202 7 577 1977 779 
Obligationer 24610 183 1413 2 306 26023 2489 

Svenska 24579 181 1411 2 IOI 25990 2 282 
Utländska 31 2 2 205 33 207 

Förlagsbevis 308 Il 0 193 308 204 
Andra värdehandlingar 3 105 1728 8 1351 3 113 3079 
Lån mot säkerhet av 
försäkringsbrev" 943 943 
Kontanter o banktill-
godohavanden 2 737 I 049 3 1786 

Summa 38094 7791 4 1595 11 0854 39689 18876 

' Inkl. återförsäkringsakticbolaget Sverige. 
2 Vid pantsättning av egna fastigheter överlämnas inteckningar till förvaring. 
' Livförsäkringsläncn avräknas vid bestämmandet av det belopp, för vilket pant
sättning skall ske. 
4 Ett skadebolags pantsättning av premieltin å 108 mkr har ej medtagits här. 

Som jag förut har angett får försäkringsfonden inte vare sig inom den 

bundna eller den fria sektorn redovisas i aktier men ingenting hindrar att 

aktier placeras i de s. k. fria fonderna. I försäkringsrörelselagen (336 § 

första stycket) förbjuds emellertid ett försäkringsbolag att utan försäk

ringsinspektionens medgivande äga mer än 5 %· av antalet aktier i samma 
aktiebolag. Har aktierna olika röstvärde. får aktieinnehavet motsvara 

högst 5 ''i· av röstetalet för samtliga aktier. 

2.5.2.2 Fria sektorn och rätten att inneha aktier i samma bolag 

Kapitalmarknadsutredningen har föreslagit att den fria sektorn av för

säkringsfonden skall ökas från I 0 till 20 % och att förbudet att placera 

aktier inom den fria sektorn skall upphöra. Vidare har utredningen när det 

gäller aktier föreslagit all den andel som ett försäkringsbolag får äga i ett 

och samma bolag skall ökas från 5 till IO %. Enligt utredningens bedömning 

har de gällande reglerna åstadkommit en onödigt hög grad av säkerhet för 

försäkringstagarna samtidigt som försäkringsbolagens räntabilitet har pres

sats ned. En liberalisering av p\aceringsreglerna anses inte innebära att 

kraven på försäkringsbolagens soliditet eftersätts. De föreslagna ändring-



Prop. 1978/79: 165 134 

arna ger enligt utredningen förs;ikringsbolagen bätlre möjligheter att an

passa sina placeringar till efte1frt1gan pfi. kapitalmarknaden. 

När det gäller de ökade möjligheterna att placera i aktier har utredningen 

bedömt att önskviird expansion av industrins investeringar förutsätter en 

snabbare ökning av dess eget kapital än vad som har förekommit i genom

snill under 1970-talet. Eftersom en betydande del av ökningen måste 

tillföras företagen utifrån i form av aktieemissioner. anses det nödvändigt 

att bl. a. försäkringsbolagen mobiliseras härför. Redan en ökning av den 

fria sektorn inom försäkringsfondcn innebär att de fria fonderna avlastas 

och skapar ett större utrymme for aktieplacering i dessa. En viktig konse

kvens är nämligen att bolagens möjligheter till placeringar i fastigheter och 

lf1n till den del l.kn formella säkerheten inte uppfyller kraven inom den 

bundna sektorn ökar utan att konkurrensen med aktier behöver skärpas. 

Höjningen av 5-procentsgränsen för innehav av aktier i samma bolag skulle 

förbättra nyemissionsmöjligheterna för st1dana företag som kan erbjuda 

relativt säkra och även i övrigt förmfmliga placeringsmöjligheter. dvs. i 

allmänhet de stora. välkända industriföretagen. Ett ökat aktieinnehav för 

försäkringsbolagens del mtiste enligt utredningens mening förenas med ett 

aktivt ägaransvar. En förutsättning för förslaget att vidga placeringsrätten i 

aktier är att försäkringsbolagen har vilja och kompetens att ta el! sådant 

ansvar. Utredningen bedömer att förutsättningarna härför är goda. 

Utredningen är inte enig om förslaget att höja 5-procentsgränsen för 

innehav av aktier i samma bolag. Två ledamöter vill att den nuvarande 

gränsen skall bestå. Den ene reservanten. Wohlin, anser att en mångfald 

olika instillltioner med olika ägargrupperingar är att föredra som aktieäga

re. i den mån en ökad institutionaliscring är ofränkomlig när det gäller 

aktieplacering. Han framhåller bl. a. att försäkringsbolagen i dagsläget inte 

är särskilt skickade att utöva ett aktivt ägaransvar utan skulle tvingas att 

bygga upp en organisation för att bevaka och engagera sig i de berörda 

bolagens verksamhet. Grundsatsen om att försäkringsbolagen inte skall 

driva verksamhet som är främmande för försäkringsrörelse skulle vidare 

kunna åsidosättas i viss mån. Wohlin påpekar också att försäkringsbolagen 

har stora outnyttjade möjligheter till aktieplaceringar inom ramen för nuva

rande begränsningsregel och att ett ökat utrymme for aktieplaceringar 

minskar försäkringsbolagens utrymme för andra placeringar, t. ex. indu

strilån. Den andre reservanten. Mehr. finner det vara uppenbart att en 

ökning av ägarandelen till 10% skulle kunna leda till ett betydande. ibland 

avgörande inflytande i åtskilliga av våra största börsnoterade företag. 

Enligt hans mening bör det institutionella tillskott av riskkapital som i 

nuvarande läge behöver mobiliseras i första hand komma från AP-fonden. 

Hans uppfattning att 5-procentsregeln bör bestå förstärks av kommande 

utveckling mot nya former för näringslivets kapitalförsöi:ining. Skall för

säkringsbolagens aktieplaceringsregler ändras anser Mehr det vara lämpli

gare att detta sker i samband med att de nya formerna för kapitalförsörj-
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ningcn beslutas och inte som en isnlcraJ atgärd i samband med en teknisk 

översyn av dessa regler. 

Förslagen hälsas med tillfredsställelse av bl. a. fi.irsäkringsbranschen 

och företriidare för niiringslivet. Även Je flesta andra remissinstanserna 

har tillstyrkt eller inte motsatt sig den föreslagna utvidgningen av den fria 

sektorn. Däremot vill flera remissinstanser ha kvar förbudet mot aktiepla

cering inom den fria sektorn och 5-procentsspäm:n för innehav av aktier i 

samma bolag. Försäkringsinspektionen och riksbanksfullmäktige under

stryker vad utredningen själv har anfört om konsekvenserna av att den fria 

sektorn skulle utvidgas från 10 till 20%·. Konsekvenserna anges vara att 

försiikringsbolagens möjligheter att placera i fastigheter och lån till den del 

den formella säkerheten inte uppfyller kraven för placering i den bundna 

sektorn ökar utan att konkurrensen med aktier i de fria fonderna för den 

skull behöver skiirpas. Redan genom avlastningen av de fria fonderna 

skulle sålunda skapas en inte oväsentlig ökning av bolagens möjligheter att 

placera i aktier. Ökningen av försäkringsbolagens aktieplaceringsutrymme 

heJiims av niimnda remissinstanser redan härigenom vara tillräcklig. En

ligt fullmäktige skulle en rätt att inkludera aktier i den fria sektorn leda till 

en mycket mer betydande ökning än som torde behövas med hänsyn till 

utvecklingen under överskådlig tid. 

De remissinstanser som vill ha kvar 5-procentssrärren för försäkrings

bolags innehav av aktier i samma bolag har anfört synrunkter som ankny

ter till vad som har sagts i endera av de båda reservationerna. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Försäkringsbolagen svarar för en viktig del av utbudet på den svenska 

kapitalmarknaden. Försäkringsbolagens utbud av långfristigt kapital är 

stabilt i den meningen att förändringar i det kan förutses relativt väl, 

titminstone pä något il.rs sikt. och att dess totala omfattning inte bestäms av 

krcditp,1litiskt betingade placeringskrav. 

Frän försäkringsbolagens sida har i olika sammanhang hävdats att den 

totala avkastningen på deras placeringar är otillfredsställande och att det 

krävs en bättre värdesäkring av bolagens fonder. Jag delar denna uppfatt

ning. Försäkringsbolagen har onekligen under de senaste åren varit utsatta 

för vissa ekonomiska påfrestningar. Detta sammanhänger med att den 

långa kapitalmarknadsräntan under dessa år inte har gett en positiv real

ränta. även om realräntan räknat över en längre period har varit positiv. 

Utvecklingen under senare tid har dock inneburit att realräntan har stigit 

och f. n. är positiv. Som jag tidigare har framhållit är en positiv realränta 

också i längden en nödvändig förutsättning för en väl fungerande kapital

marknad. 
Att försäkringsbolagen för framtiden bör kunna räkna med att i genom

snitt under en längre tidsperiod erhålla en positiv realränta på sina obliga

tionsplaceringar hindrar inte att det finns anledning att överväga lättnader i 

placeringsreglerna. Försäkringsbolagens placeringsregler är resultatet av 
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en avvägning av foimst kravet på trygghet for försäkringstagarna mot 

kravet på god avkastning. Vid avvägningen har trygghetskravet getts före

träde. De placeringar som skall motsvara försäkringsfondens bundna sek

tor har genomgående en hög grad av säkerhe!. Möjligheter till friare place

ringar finns inom den fria sektorn av försäkringsfonden. där aktier dock 

inte får ingå. och i de fria fonderna. för vilka placeringarna inte är reglerade 

i lagen. 

Även om kravet pa trygghet för försäkringstagarna självfallet måste 

sättas i första rummet också i fortsättningen. bör en viss uppmjukning av 

placeringsreglerna vara möjlig. Den.genomsnittliga avkastningen pa place

ringarna utanför den bundna sektorn ligger något högre än på placeringar

na inom denna. En lättnad i placeringskraven bör alltsi'.t kunna höja försäk

ringsbolagens avkastning. Det friare val av placeringar som då allmänt sett 

skulle erbjudas forbällrar bolagens möjligheter all fä högre avkastning. 

Från kapitalrnarknadssynpunkt är det också angeläget att en lättnad i 
placeringskraven leder till att försäkringsbolagen ökar sitt bidrag till nä

ringslivets kapitalförsörjning i form av riskkapital eller förlagslån. 

Den fria sektorn tillkom som ett medel att ge försäkringsbolagen möjlig

heter att förbättra sin räntabilitet utan all man behövde frångå kravet på att 

huvuddelen av försäkringsfonden skall placeras i tillgångar med extra god 

säkerhet. När bestämmelserna om den fria sektorn infördes. bedömde man 

att det borde vara möjligt att utvidga sektorn. sedan närmare erfarenheter 

hade vunnits om hur de nya reglerna verkade (prop. 1948: 50 s. 216, ILU 

1948: 34 s. 24). Förslag om utvidgning av den fria sektorn har därefter 

framförts från branschhäll vid flera tillfällen. 
Inom den fria sektorn av försäkringsfonden redovisas så.dana inteck

ningslån. som inte alls eller endast delvis får pantsättas i den bundna 

sektorn. samt borgensltrn, förlagsbevis och underställningsfria borgenslån. 
Förluster har veterligen inte uppstått pil placeringarna i den fria sektorn. 

En utvidgning av den fria sektorn till 20 ';"t, bör enligt min mening kunna ske 

utan att säkerhetskravet eftersätts. I likhet med de flesta remissinstanser 

som har yttrat sig i frågan förordar jag därför att den föreslagna utvidgning

en genomförs. Den bör som utredningen har anfört ge försäkringsbolagen 

bättre möjligheter att anpassa sina placeringar efter den förväntade utveck

lingen av efterfrågan på kapitalmarknaden och skapa utrymme för en 

förbättrad räntabilitet. 
Om den fria sektorn ökas fran 10 till 20 % kommer hela denna sektor. 

mätt i 1976 års siffror. att motsvara ett värde av 7.3 miljarder kr. Nya 

placeringar för 3.6 miljarder kr. skulle kunna redovisas inom sektorn. Det 

innebär att betydande belopp skulle kunna disponeras för placering i 

aktier. Det kan tilläggas att det bokförda värdet av liv- och sjukförsäkrings

bolagens aktier - som alltså i sin helhet redovisas i de fria fonderna - den 

31 december 1976 var 1.7 miljarder kr. Totalt uppgick de fria fonderna vid 

samma tidpunkt till 8.8 miljarder kr. Även om en del bolag har utnyttjat 
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sina möjligheter att placera aktier i olika stor utsträckning. betyder det 

nyss sagda att det totala utrymmet för aktieplacering i genomsnitt har 

utnyttjats till ca I /5. Försäkringsbolagen eftersträvar en från olika syn

punkter lämplig fördelning på skilda tillgångsslag och kan självfallet inte 

fylla ut hela det utrymme som legalt kan placeras i aktier. Det är emellertid 

ändå av intresse att konstatera hur stort detta utrymme är. 

Placering i aktier brukar betraktas som mera riskfylld än placering i 

andra slags tillgångar. Försäkringsbolagen har emellertid sedan gammalt 

fört en försiktig placeringspolitik och har i egenskap av stora kapitalplace

rare möjligheter att skapa en god riskspridning. Jag delar därför utredning

ens och riksbanksfullmäktiges mening att det inte med hänsyn till riskbe

dömningen bör vara uteslutet att medge aktieplacering inom den fria sek

torn. Man bör dock vara medveten om att placering i aktier inte ger någon 

garanti för värdestegring. Av vad jag nyss har anfört framgår dock att 

förbudet mot aktieplacering inom den fria sektorn knappast behöver slopas 

för att försäkringsbolagen sammantagna under överskådlig tid skall ha ett 

betydande utrymme för placering i aktier. 

Jag vill vidare peka på att ett utmärkande drag för utvecklingen på 

aktiemarknaden under senare år är att placeringarna i allt högre grad görs 

av institut som investmentbolag och aktiefondsbolag. Hushållens aktie

ägande kanaliseras till instituten. Dessa besitter en bättre kännedom än 

hushållen i allmänhet om marknaden och har de resurser som krävs för att 

skaffa aktieportföljer med bästa möjliga avvägning mellan avkastning och 

risk. Denna centralisering av placeringsverksamheten till olika institut kan 

väntas fortsätta. Från kapitalmarknadssynpunkt är det dock att föredra att 

antalet institut är relativt stort. Därigenom kan olika ägargruppers syn

punkter komma till uttryck när det gäller prisbildningen för aktier. nyemis

sioner m. m. Intresset av att antalet institut är relativt stort talar för en viss 

försiktighet när det gäller att utvidga möjHgheterna att placera i aktier för 
försäkringsbolagen, som redan i dag är de största institutionella aktieägar

na. 
Med hänsyn till vad jag nu har anfört anser jag det lämpligast att den 

vidare utvecklingen av försäkringsbolagens aktieplaceringar avvaktas, in

nan man avgör frågan om att avskaffa förbudet mot aktieplacering inom 
den fria sektorn. Jag föreslår alltså nu ingen ändring på denna punkt. 

Försäkringsbolagens innehav av aktier i samma bolag ligger i regel 

betydligt under den gällande 5-procentsgränsen. Det genomsnittliga inne

havet för de största aktieplacerarna bland försäkringsbolagen motsvarade 

knappt 3 % av röstetalet. Det förekommer dock en del fall där innehavet 

befinner sig vid eller i närheten av gränsen. 

Det är klart att 5-procentsregeln ibland kan vålla olägenheter, främst då 

för de stora försäkringsbolagen. När ett försäkringsbolags innehav ligger 

nära gränsen kan detta innebära vissa svårigheter vid nyemisson av aktier. 

En förutsättning för att emissionen skall bli framgångsrik kan nämligen 
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vara att försäkringsholaget medverkar - förutom genom att teckna aktier 

motsvarande dess tidigare innehav - genom att köpa upp teckningsrätter 

pi'l marknaden. Det kan också nämnas att 5-procentsregeln vid fusioner 

inom försäkringssektorn under 1960-talet har tvingat fram avyttring av 

aktier. Olägenheter av detta slag kan emellertid uppstå. iiven om procent

talet skulle höjas. 

En viktig princip i försäkringsrörelselagen är att försäkringsbolagen inte 

för driva annan rörelse än försäkringsrörelse 12 ~ försäkringsrörelselagenl. 

Försäkringsholagens aktieplacering har hittills främst haft karaktär av ren 

kapitalplacering. Som utredningen påpekar bör man räkna med att kraven 

pä försäkringsbolagen att ta på sig ett aktivt ägaransvar stiger om bolagens 

aktieinnehav kan ökas till 10'-T. De skulle mer än f. n. nödgas ingripa i 

företagens skötsel. Det innehär att principen att försäkringsbolagen inte får 

driva verksamhet som är främmande för försäkringsrörelse kan komma att 

åsidosättas. Det kan vara lika olämpligt att ett försäkringsholag på grund 

av sitt innehav av aktier i ett annat bolag deltar i en verksamhet som saknar 

allt samband med själva försäkringsrörelsen som att detta sker direkt i 

försäkringsholagets egen verksamhet. låt vara att försäkringsbolagen -

som försäkringsbolagens riksförbund påpekar - har att driva sin place

ringsverksamhet med beaktande av försäkringstagarnas intressen. Om ett 

försäkringsbolag tar ett aktivt ägaransvar vid driften av andra företag, kan 

det uppstå risk för att själva försäkringsrörelsen och med den förenad utlå

ningsverksamhet påverkas negativt. Det undantag frän principen att för

säkringsbolag inte får driva annan rörelse än försäkringsrörelse som en 

ändring av 5-prncentsregeln kan innebära framstår därför enligt min me
ning som olämpligt från både principiella och andra utgångspunkter. Mot

svarande överväganden på bankomrädet har lett till ett principiellt förbud 

för bankerna att äga och driva annan rörelse än bankrörelse. Det har inte 

pä allvar övervägts att det för bankerna gällande förbudet skulle avskaffas. 

Mot bakgrund av det sagda vill jag inte förorda någon ändring av den nu 
gällande 5-prm:entsregeln. Det förtjänar att påpekas att försäkringsinspek

tionen enligt den nuvarande regeln kan medge och i en del fall också har 

medgett försäkringsbolag att förvärva mer än 5 % av ett bolags aktier. När 

aktieinnehav av ren kapitalplaceringstyp har medgetts. har inspektionen 

dock förutsatt att innehavet nedbringas till högst 5 % så snart detta kan ske 

utan olägenhet. 

Försäkringsinspektionen har i sitt remissyttrande berört en fråga röran

de 5-procentsregelns tillämpning i koncernförhållanden. Eftersom denna 

fråga övervägs av utredningen (E 1977: 05) angående översyn av lagen om 

försäkringsrörelse m. m. bör utredningens resultat avvaktas, innan stats

makterna tar ställning i frågan. 
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2.5.2.3 Värdering av fast egendom 

Inteckningslån fär som tidigare har berörts redovisas i den bundna 

sektorn av försäkringsfonden. om inteckningen ligger inom 4/5 av det 

senaste fastställda taxeringsvärdet för jordbniks-. bostads-. kontors- eller 
atfärsfastighet och inom 2/3 för annan fast egendom. Kapitalmarknads

utredningen har föreslagit att taxeringsvärdet skall ersättas av upp

skattningsvänJet i överensstämmelse med den utveckling som har skett 

inom övriga Jelar av kapitalmarknaden. Med uppskattningsvärdet avses 

ett värde. som fastställs efter expertvärdering i varje särskilt fall. Utred

ningen föreslår att redovisningsgränsen fastställs till 60 % av upp

skattningsvärdet. oavsett vilket slag av fastighet eller. vid tomträtt. bygg

nad det gäller. För statligt belånade fastigheter eller byggnader föreslås 

som alternativ 75 c;-;. av det särskilt fastställda pantvärdet. 

Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot den föreslagna 

övcrgt1ngen till uppskattningsvlirdet. Däremot har några remissinstanser 

olika meningar om vilka gränser som bör gälla. Det finns förespråkare dels 

för att de nuvarande andelstalen inte ändras, dels för att gränsen för 

jordbruks-. bostads-, kontors- och affärsegendom sätts vid 75 </( av upp

skattningsvärdet och dels för att det större risktagande som är förenat med 

beltming av industrifastigheter beaktas genom att gränsen för dessa sätts 

vid 50 '.'( av uppskattningsvärdet. 

Även jag förordar en övergång från taxeringsvärde till uppskattnings

värde i reglerna om redovisning av inteckningslån i försäkringsfonden. 

Uppskattningsvärdet bör fastställas efter expertvärdering av samma slag 

som förekommer i fråga om inteckningslån vid tillämpningen av bankernas 

kapitaltäc kni ngsreglcr. 

Avsikten med förslaget att övergå till uppskattningsvärde är i och för sig 

inte att försäkringsbolagen skall få ytterligare utrymme för placering i 

inteckningslån inom den bundna sektorn. För att inte försäkringsbolagen 

skall stimuleras att öka sin andel av sådana placeringar bör utrymmet förbli 

ungefärligen detsamma som tidigare. Eftersom uppskattningsvärdena ge

nomsnittligt ligger högre än taxeringsvärdena. bör andelstalen såsom ut

redningen har föreslagit sättas lägre än nu. Hur stor skillnad som råder 

mellan uppskattningsvärden och taxeringsvärden är inte helt klarlagt men 

den varierar uppenbarligen ganska mycket frän fall till fall. Tydligt är dock 

att skillnaden har varit olika stor beroende på hur lång tid som har förflutit 

sedan fastighetstaxering senast ägde rum. Jag vill som en lämplig avväg

ning i stället för nuvarande 80 I/(. av taxeringsvärdet förorda 70 'it av upp

skattningsvärdel för jordbruks-, bostads-. kontors- och affärsobjekt. I 

fråga om annan fast egendom. dvs. i huvudsak industrifastigheter. bör 

också i fortsättningen gälla en lägre gräns för inteckningslån. Industrifas

tigheters värde är ofta beroende av den aktuella industrins lönsamhet och 

framtidsutsikter. Det kan nämligen vara svårt att utnyttja fastigheten för 

någon annan verksamhet. En snävare gränsdragning bör gälla även om 
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man kan utgå ifran att det större risktagande som är förenat med belfrning

en av industrifastighet beaktas när uppskattningsvärdet bestäms. Att siitta 

gränsen vid 50 r;.~ av uppskattningsvärdet som ett par remissinstanser har 

förordat finner jag dock inte vara nödvändigt. Jag vill i stället förorda att 

gränsen för inteckningar i industrifastigheter bestäms till 60 '}i av upp

skattningsvärdet. 

Vad beträffar statsbelhnade fastigheter biträder jag utredningens förslag 

att som en alternativ regel kan användas 75 % av det pant värde som skall 

fastställas enligt gällande bestämmelser. 

2.5.2.4 Övriga ändringar i placeringsreglerna 

Utredningen har föreslagit några ytterligare justeringar i placeringsbe

stämmelserna. I den man andra företag än industriföretag utfärdar obliga

tioner. föreslås salunda dessa överlag blir fondgilla. Också obligationer, 

som bankinstitut föreslås fä ge ut eller garantera, bör bli fondgilla. Det bör 

enligt utredningen uttryckligen anges att reverslån till kreditaktiebolag, 

hypoteksbanken. stadshypotekskassan och Svenska skeppshypotekskas

san fär redovisas i försäkringsfonden. Andel i aktiefond bör försäkringsbo

lag enligt utredningens förslag inte fä förvärva utan medgivande av försäk

ringsinspektionen. Dessa förslag har lämnats utan erinran av remissinstan

serna. Även jag biträder förslagen. 

2.5.2.5 Pantsättningsskyldigheten 

Utredningen diskuterar huruvida regeln att de värdehandlingar som 

motsvarar försäkringsfonden skall pantsättas för försäkringstagarnas räk

ning skulle kunna slopas. Utredningen avstår emellertid från att lägga fram 

något förslag på denna punkt. Skäl för att bibehålla pantsättningsreglerna 

- som försäkringsinspektionen har åberopat och som utredningen har 

hänvisat till - är att pantsättningskravet är vanligt förekommande i ut

ländsk försäkringslagstiftning och att pantsättningsskyldighet kan behövas 

för att skydda försäkringstagarna vid den ökade etablcringsrätt för utländs

ka försäkringsbolag. som kan bli resultatet av pågående internationella 

strävanden bl. a. inom OECD. Skall de nuvarande pantsättningsreglcrna 

ändras bör det ske inom ramen för internationella överläggningar och inte 

som en ensidig åtgärd från svensk sida. 

I likhet med utredningen har jag inte funnit tillräckliga skäl att i detta 

sammanhang lägga fram förslag om avskaffande av pantsätcningsskyldig

heten. 

Vad jag nu har föreslagit i fråga om försäkringsbolagens verksamhet 

föranleder ändringar i 274 och 336 §§ försäkringsrörelselagen. Jag skall 

närmare beröra lagändringarna i specialmotiveringen. 

2.5.3 Bankerna 

Bankernas inlåning från allmänheten har traditionellt främst varit av 

kortfristig natur. Vissa inlåningsformer har formellt inneburit en bindning 



Prop. 1978/79:165 141 

av inläningsmedlen på upp till ett år. I praktiken har dock medel som 

placerats pt1 inläningsräkningar med tidsmässig bindning kunnat tas ut i 

förtid. varvid bankerna i allmänhet krävt en provision för förtida uttag. 

Niir det gäller bankernas utltrning till allmänheten är bilden en annan. 

Huvuddelen av bankernas utlåning är formellt sett av kortfristig natur, 

men lånen förlängs regelmässigt. Amortering av det ursprungliga lånebe

loppet sker i allmiinhet efter en överenskommen amorteringsplan. Endast 

en mycket begränsad del av bankernas utlåning till allmänheten är formellt 

tidsmässigt bunden. 

Vid sidan av utlåningen till allmänheten placerar bankerna betydande 

belopp i främst stats- och bostadsobligationer. Bankernas placeringar i 

bostadsobligatiuner sammanhtinger med de åtaganden som bankerna gör 

för att säkerställa bostadssektorns finansiering. För år 1979 har bankerna 

sålunda åtagit sig att öka sina nettoinnehav av bostadsobligationer med 6 

miljarder kr. Genom de likviditetskrav som riksbanken bestämmer med 

stöd av den kreditpolitiska lagstiftningen förmås bankerna också att i 

betydande omfattning medverka till att täcka statens finansieringsbehov. 

Huvuddelen av obligationerna har en mycket lång löptid. Genom att om

sättningen i obligationsportföljen är begränsad innebär dessa placeringar 

en i praktiken mycket långfristig kreditgivning. Den låga omsättningen 

sammanhänger bl. a. med de institutionella förhållandena på den svenska 

obligationsmarknaden. 

Den andel av bankernas totala placeringar som utgör obligationsplace

ringar har trendmässigt ökat. Mellan åren 1955 och 1978 steg andelen frfrn 

18 c.:-; till 28 SL Denna utveckling har inneburit att bankerna. som traditio

nellt eftersträvat att främst försörja näringsliv och hushåll med relativt 

kortfristiga krediter. vid sidan av denna traditionella verksamhet gradvis 

kommit att spela en allt större roll också som kapitalmarknadsinstitut. 

Det årliga kapitaltillnödet på den organiserade inhemska kreditmarkna

den har beloppsmässigt mer än tiodubblats under den senaste tjugoårs

perioden från 4 miljarder kr. i genomsnitt för perioden 1955-1959 till ca 50 

miljarder kr. i genomsnitt för perioden 1974-1978. Samtidigt som kredit

marknaden således expanderat kraftigt har bankernas andel minskat. 

Andelen uppgick under perioden 1974-1978 till 42%jämfört med 65% 

under perioden 1955-1959. Denna nedgång i bankernas relativa betydelse 

på kreditmarknaden är till stor del en spegelbild av den kraftiga ökningen 

av AP-fondens placeringar. Bankernas totala kreditgivning uppgick under 

år 1977 till ca 26 miljarder kr. och under år 1978 till ca 38 miljarder kr. Även 

bankernas andel av kapitalmarknaden har trendmässigt sjunkit något se

dan slutet av 1950-talet. Under 1978 ökade dock bankernas andel av de 

totala kapitalmarknadsplaceringarna mycket kraftigt. 

Bankinstitutens verksamhet är ingående reglerad. De grundläggande för

fattningarna är lagen (1955: 183) om bankrörelse. lagen (1955: 416) om 

sparbanker och lagen ( 1956: 216) om jordbrukskasserörelsen. År 1968 före-
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togs en genomgripande revision av dessa lagar för att i största möjliga 

utsträckning samordna bankinstitutens rörelseregler. Resultatet blev att de 

olika hankgrurperna i fråga om rörelsen fick en i huvudsak likformig 

lagstiftning. Reglerna om bankernas kapitaltäckning har nyligen setts över 

av banklagsutredningen (Fi 1976:041 som i ett delbetänkande (Ds E 

1978: 4) Nya kapitaltäckningsregler för bankerna föreslår vissa lättnader i 

reglerna. 

Bankernas verksamhet styrs förutom genom banklagstiftningen av den 

kreditpolitiska regleringen. Bankerna har en central och strategisk roll vid 

kreditgivningen till företagen och allmänheten. Deras verksamhet påver

kas i hög grad av kreditpolitiska åtgärder. Frågor rörande den kreditpoli

tiska regleringen kommer att tas upp av den utredning för översyn av lagen 

( 1974: 922 l om kreditpolitiska medel och dess tillämpning som aviserades 

hösten 1978 i propositionen om fortsatt giltighet av lagen (prop. 1978/ 

79: 47). 

Lagreglerna för bankernas utlåning är i många fall restriktiva, under det 

att inlåningsbestämmelserna är mer liberala. Den enda inskränkning som 

gäller för inlåningen är ett allmänt förbud för banker att låna upp pengar 

genom emission av egna obligationer eller genom andra tryckta eller grave

rade skuldebrev avsedda för den allmänna rörelsen. Denna inskränkning 

sammanhänger med riksbankens monopol på sedelutgivning. Av förbudet 

mot att ge ut bankobligationer följer att inte heller s. k. bankcertifikat -

som formellt är ett slags kortfristiga obligationer - får användas som 

inlåningsform. Bankerna är däremot enligt lagstiftningen oförhindrade att 

Irma upp medel mot förlagsbevis, om dessa är räntebärande och lyder på 

minst 100 kr. Det är inte heller tillåtet för en hank att ställa garanti för 

obligationer som en annan låntagare utfärdar. Denna bestämmelse har till 

syfte att förhindra att förbudet mot obligationsemissioner kringgås. 

Någon räntekonkurrens mellan bankerna på inlå.ningssidan förekommer 

knappast. bortsett från den s. k. specialinlåningen. Denna avser större 

belopp på villkor som bestäms genom överenskommelse mellan parterna 

och med hänsyn till bindningstid. penningtillgång m. m. Bindningstiden är i 

allmänhet mycket kort. Rindningstider på någon eller några manader före

kommer. men i normalfallet torde bindningstiden vara en vecka. Parterna 

har möjlighet att snabbt anpassa villkoren efter de marknadsmässiga förut

sättningarna. Detta innebär att specialinlåningen kan utnyttjas av bankerna 

i konkurrensen om de större belopp som särskilt under kreditåtstramningar 

gärna söker sig till den s. k. grå kreditmarknaden där kreditgivningen går 

direkt mellan långivare och låntagare i stället för via kreditinstituten. Ett 

problem med specialinlåningen ur bankernas synvinkel är att det kan vara 

svårt att motsätta sig krav på förtida uttag av depositionerna. 

Banklagstiftningen innehåller ett flertal bestämmelser i fråga om banker

nas placeringar. Bankernas utlåning till allmänheten måstt: till övervägande 

del vara av formellt kortfristig natur. Denna 'regel är betingad av att en 
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bank vill en omfattande formdlt l~mgfristig kreditgivning skulle kunna 

komma i likviJitetssvärigheter. om hankens inlaning plötsligt minskaJe 

genom stora uttag av insatta meJel. 

Banldagstiftningen innehnller viJare hestämmelser som förhjuder ban

kerna att förvärva förlagsbevis. Undantag fr?tn förbudet gäller hl. a. i de fall 

då bank förvärvar nyemitterade förlagsbevis i samband med förrneJling av 

emissioner. Sådana innehav skall dock avyttras så snar! det kan ske utan 

förlust och normalt inom ett år efter förviirvet. Dessa tillfälliga förvärv 

underlättar emissionerna genom att bankerna kan ta över förlagsbevis i 

fast räkning fr{rn ett emitterande företag för senare placering ptt den all

männa marknaden. 

De restriktiva reglerna har motiverats av det all för stora risktagande som 

förlagsbevisen kan inneb;ira och av att bankens kreditgivning inte fi'lr 

innehära att banken blir involverad i kredittagarens normala företagsverk

samhet. Förvärv av förlagsbevis innehär en viss risk för della eftersom de 

ofta är av betydande storlek samtidigt som fordringar grundade på innehav 

av förlagsbevis i förmånsrättsordningen står efter alla andra fordringar på 

det emitterande företaget. Särskild säkerhet ställs inte heller för länen. 

Kapitalmarknadsutredningen konstaterar att de i formellt hänseende 

kortfristiga banklånen inte kan likstiillas med kapitalmarknadslån som har 

en ltmg ursprunglig löptid. Villkoren för banklån är emeller1id enligt utred

ningen i allmänhet inte till nägon större nackdel för de gängse låntagarnas 

kreditbehov. Dct är inte ovanligt att bankcr även engagcrar sig i finansie

ring av näringslivets långfristiga investeringar i byggnader och maskiner. 

Sädana investeringslån är ofta avsedda att täcka kapitalbehovet endast 

under utbyggnadsskedet och därefter avlyftas med hjälp av obligationslån 

eller andra långfristiga bundna lån till fast ränta på kapitalmarknaden. 
Enligt vad utredningen uppger hetraktas inte dessa bankkrediter som god

tagbara finansieringsformer i investcringssammanhang. Med hänsyn till 

detta anser LJtredningen att det vore värdefullt om bankerna kunde ges 

förbättrade möjligheter att öka sin medverkan i den medelfristiga finansie

ringen. 

Bankernas möjligheter att i ökad utsträckning medverka vid finansiering

en av industriinvesteringarna begränsas emellertid enligt utredningen av 

att inlåningen inte har den stabilitet som krävs för sådana placeringar. 

Inlåningen är i praktiken inte tidsmässigt bunden. Med vissa i samman

hanget oväsentliga undantag är inte heller räntan bunden. Detta gör att 

bankernas benägenhet att tillämpa fast ränta för utlåningen är beroende av 

bankernas förväntningar om den framtida ränteutvecklingen. Med hänsyn 

till den osäkerhet som alltid råder beträffande denna anser utredningen det 

inte osannolikt att de säkerhetsmarginaler som bankerna skulle kräva i 

räntehänseende för att ge långtidsbundna lån, skulle ligga utanför det 

intervall som kan godtas från kreditpolitisk synpunkt eller vara rimligt för 

de potentiella låntagarna. Inför perspektivet av fortsatta betydande krav 
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p{1 <lhligationsfiirvärv kan önskemål om ökad andel bundna krediter i 

bankernas utli'lningssortiment framstti som svåra att tillgodose. För utred

ningen framstar det därför som nödvändigt att den reella bindningen av 

inltiningen ökas. för att bankerna i större omfattning än hittills skall kunna 

ge bundna li\n. 

För att en formell bindning av ränta och löptid skall kunna åstadkommas 

för en del av bankernas inlåning. föresli\r utredningen att bankerna skall 

ges rätt att emittera egna obligationer. Därigenom hör bankernas möjlighet 

att ge medelfristiga krediter enligt utredningens mening öka något. Efter

som del är svart all förutse vilka effekter på kapitalmarknaden som sådana 

obligationer kan fä föreslår utredningen en försiktig introduktion av dessa. 

Utredningen föreslår också alt förbudet för bankerna att ställa garanti för 

andra låntagares obligationsupplåning avskaffas. Bankernas möjligheter att 

erhålla inlä.ning med formell bindning av ränta och löptid bör enligt utred

ningen ocksä. ökas genom att bankerna ges rätt att ge ut s. k. bankcertifi

kat. dvs. obligationer med mycket kort löptid. Det främsta syftet med 

denna förändring är att ge bankerna förbättrade möjligheter att effektivt 

konkurrera om de medel som annars skulle kunna söka sig till den grå 

kredit marknaden. 

Utredningen föreslår vidare att förbudet för bankerna att för egen räk

ning förvärva förlagsbevis upphör. Utredningen anser att nuvarande re

striktioner inte längre är på.kallade från säkerhetssynpunkt. Utredningen 

pekar på att förlagslån tas upp endast av de största och mest välkonsolide

rade företagen. Emissionerna utsätts för en sträng granskning såväl av de 

emissionsförmedlande bankerna som av de största institutionella långivar
na. Dessutom gäller som en generell regel att förlagslån inte får tas upp till 

ett större belopp än som motsvarar företagets halva egna kapital. Utred

ningen anser att dessa kontroller är tillräckliga för att bankinstituten inte 

skall ta omotiverade risker vid förvärv av förlagsbevis. 
Vid emissioner av obligationer och andra skuldebrev utgår stämpelskatt 

enligt stämpel skattelagen ( 1964: 308). Sådan skatt. kallad emissionsstäm

pel. skall erläggas med 60 öre av varje påbörjat hundratal kronor av 

skuldebrevets nominella belopp. Vid överlåtelse av obligationer utgår en

ligt förordningen ( 1908: 129) ang. en särskild stämpelavgift vid köp och 

byte av fondpapper en omsättningsskatt, s. k. fondstämpelavgift, vilken i 

princip utgår med 10 öre för varje påbörjat hundratal kronor av försälj

ningsvärdet. 
Utredningen framhtlllcr att ett införande av bankcertifikat förutsätter att 

såväl emissions- som fondstämpeln på dessa slopas. Stämpelavgifternas 

genomslag på lånekostnaderna. uttryckta som årsränta. blir vidare högre 

för korta än för långa obligationer. Dessutom medför avgifterna att obliga

tionsfinansiering blir mindre förmånlig än lån mot revers. eftersom de 

senare inte belastas av stämpelavgifter. Avgifterna utgör enligt utredning

en ett hinder för den utveckling mot flexiblare lånevillkor på obligations

marknadcn som utredningen har förordat. 
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Utredningen framhMler dessutom att dehitering och redovisning av 

stämpelavgifterna arhctsmässigt är en helastning för de institut som ägnar 

sig t1t handel med värdepapper. Dessutom bedöms de budgetmässiga inthk

terna frän ohligationsmarknaden vara ohetydliga i jämförelse med avgifter

nas negativa effekter pä marknaden som helhet. Mot denna hakgrund och 

med hänsyn till utredningens allmänna strävan all friimja ohligationsmark

nadens tillviixt föreslår utredningen att emissions- och fondstämpelavgif

terna avskaffas. 

Flertakt remissinstanser tillstyrker utredningens förslag om upphävan

de av förbudet för banker att emittera obligationer. Flera remissinstanser 

framhåller alt bankohligationer skulle kunna ge bankerna större möjlighe

ter att lämna långfristiga krediter med olika grad av räntebindning. Svens

ka bankföreningen understryker att obligationerna dessutom skulle vara 

ett värdefullt instrument vid utlandsuppläningen. Rikshanksfullmäktige 

anser f;)r sin del att bankobligationer kan vara ett sätt att binda hushålls

sparandet pä längre tid. och all det har vissa kreditpolitiska fördelar. 

Fullmiiktige tillstyrker avskaffandet av förbudet i banklagen mot bl. a. 

emission av obligationer. men framhåller att det inte står klart all dessa 

skulle kunna bidra till en utveckling mot en bättre fungerande kapitalmark

nad. En utveckling mot en situation där allmänheten i större utsträckning 

iin nu placerar direkt i obligationer utgivna av staten. företag eller mellan

handsinstitut. skulle enligt fullmäktige vara att föredra. I likhet med utred

ningen understryker flera remissinstanser vikten av att obligationerna ges 

en försiktig introduktion. 

Flera av remissinstanserna ställer sig tveksamma till om bankobliga

tioner kommer att få den marknadsvidgande effekt som utredningen förut

satt. De befarar att obligationerna i första hand kommer all attrahera de 

redan etabkrade placerarna på obligationsmarknaden. Om de institutioner 

som f. n. placerar medel i långfristiga obligationer övergär till att förvärva 

de nya bankobligationerna. skulle resultatet enligt dessa remissinstanser 

bli att kapitalmarknaden förkortas. En annan kritisk synpunkt som har 

framförts av några remissinstanser. är att bankerna kommer att avsttl från 

att utnyttja ohligationsupplåningen till en motsvarande ökning av formellt 

bundna lån utan i stället försöka bibeh::\.lla nuvarande kortfristiga utlånings

struktur. Hypoteksinstitutionerna har avstyrkt förslaget om bank

obligationer under åberopande av riskerna med att det begränsade utrym

met för dem som nu lånar upp medel på obligationsmarknaden kommer att 

beskäras ytterligare. Om bankerna skulle ges rätt att utge obligationer. bör 

obligationerna enligt institutionernas mening fä en relativt kort löptid. LO 

har avvisat förslaget därför att bankerna genom en ökad utlåning av lång

fristigt kapital skulle fä större inflytande över industrins investeringar och 

därigenom stärka den privata maktkoncentrationen på kapitalmarknaden, 

vilket LO anser motverka strävandena till breddad insyn och ökad demo

krati. 
JO Rik.l'Ja1ten 1978/79, I sam/. Nr 165. 
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Samtliga remissinstanser som har tagit upp frågan om introduktion av 

hankcertifikat på marknaden stliller sig positiva till utredningens förslag. 

Likaså har samtliga remissinstanser som berört frågan om hankernas rätt 

att inneha förlagsbevis tillstyrkt utredningsförslaget. 

Utredningens förs ag, att emissionsstämpeln och fondstämpeln på ohli

gationer och liknande skuldebrev skall tas bort tillstyrks av praktiskt taget 

samtliga remissinstanser. Riksskatteverket påpekar dock all stämpelskat

ten lir avsedd som en kapitalomsättningsskatt och att viss inkonsekvens 

uppkommer om obligationer och liknande skuldebrev undantas från be

skallning. Riksskalleverket ifrågasätter också om stämpelskatten har den 

hetydelsc för lånemöjligheterna på obligationsmarknaden som utredningen 

anser. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län framhåller att skattebort

fallet inte kan anses vara ohetydligt om stämpelskatten slopas. 

För egen del fä.r jag anföra följande. 

Utredningen har i syfte att främja bankernas möjligheter att ge bundna 

lån till företagen föreslagit att bankerna skall ges rätt att emittera bankobli

gationer. Förslag om att införa bankobligationer har framförts tidigare. I 

betänkandet (SOU 1967: 64) Samordnad banklagstiftning föreslog kreditin

stitututredningen att bankerna skulle få rätt att utfärda obligationer. Flera 

remissinstanser avstyrkte då förslaget, bl. a. med motiveringen att konse

kvenserna för kreditmarknadens funktionssätt inte hade analyserats till

räckligt. I 1968 års proposition om samordnad banklagstiftning (prop. 

1968: 143) togs inte upp något förslag i frågan. Dåvarande departements

chefen framhöll att den ökade konkurrens om kapitalmarknadens mede. 

som bankobligationer skulle medföra kunde skapa problem och få verk

ningar som var svåra att överblicka. Han ansåg att ytterligare utredning 

krävdes. innan slutlig ställning kunde tas i frågan. Obligationernas effekter 

på den korta och långa marknaden har nu belysts ytterligare i 

kapitalmarknadsutredningens slutbetänkande och vid remisshehandlingen 

av detta. 

Det förefaller enligt min mening troligt all den gradvisa utveckling mot 

ett ökat inslag av obligationer bland bankernas placeringar som skett sedan 

slutet av 1950-talet kommer att fortsätta under de närmaste åren. För detta 

talar inte minst statens upplåningsbehov och AP-fondens minskade rela

tiva betydelse ptl kapitalmarknaden. En aktivering av obligationsmarkna

den skulle till viss del kunna motverka dessa utvecklingstendenser. Någon 

mer betydande förändring av hushållens benägenhet att placera i sedvan

liga stats- och bostadsobligationer torde dock inte vara att vänta, med 

mindre än att skattereglerna förändras. 
Mot bakgrund av utvecklingen för bankernas obligationsportföljer och 

mot bakgrund av näringslivets behov av mer formellt bundna medel- och 

långfristiga krediter framstår det enligt min mening som angeläget att 

bankerna ges möjlighet att i något större utsträckning än vad som nu är 

fallet binda sin inlåning såväl tids- som räntemässigt. En ökad bindning av 
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bankernas inli\ning frän allmänheten ökar nämligen deras möjligheter att ge 

formellt bundna krediter till näringslivet, samtidigt som den ökade bind

ningen har uppenbara kreditpolitiska fördelar. 

Jag delar den uppfattning som flera remissinstanser och utredningen 

själv gelt uttryck för. niimligen att viss osäkt:rhet r<'.lder om bankobliga

tioners effekter på kreditmarknadt:n. Enligt min mening hiir hankobliga

tioner för allmiinheten kunna utgöra ett relativt näraliggande alternativ till 

vanlig bankräkning. Det bör diirför vara möjligt för bankerna att genom 

sina väl utbyggda marknadsorganisationer ge obligationerna en god sprid

ning bland allmänheten. B<mkerna bör också ha ett intresse av att bygga ut 

en väl fungerande sekundärmarknad för obligationer. En rätt för bankerna 

att emittera obligationer bör således enligt min mening komma att innebära 

en vidgning och aktivering av obligationsmarknaden. 

Mot förslaget har invänts att bankobligationerna till största delen kan 

komma att förvärvas av institut som normalt placerar sina medel i långfris

tiga obligationer. Därigenom skulle det bli svårare att emittera de långfris

tiga obligationerna och marknaden förkortas. Risken för en sådan utveck

ling bör enligt min mening inte överdrivas. Dessutom finns alltid möjlighe

ten att genom kreditpolitiska åtgärder förmå bankerna att i sin tur placera i 

långfristiga stats- och bostadsobligationer, om försäljningen av dessa för

svåras på grund av bankernas obligationsemissioner. Enligt min mening 

bör den möjlighet att vidga obligationsmarknaden som bankobligationer 

innebär prövas. Jag förordar därför att förbudet mot emission av bankobli

gationer slopas. I konsekvens därmed föreslår jag också att förbudet för 

banker att ställa garanti för andra låntagares emissioner slopas. Detta 

förbud har som jag tidigare nämnt tillkommit för att bankerna inte skall 

kunna kringgå förbudet mot emission av egna obligationer. Möjligheten att 

garantera obligationer som annan utfärdar kan vara ett värdefullt inslag i 

en banks verksamhet. eftersom banken därigenom kan medverka till att 

låntagarens emission underlättas. Eftersom behovet av bankgaranti för 

obligationslän emellertid kan bero på att låntagarens kreditvärdighet och 

ställning i övrigt inte i och för sig är tillräckligt god, bör försiktighet 

tillrådas innan en bank lämnar en sådan garanti. Jag vill i det sammanhang

et erinra om banklagstiftningens regler om att en bank skall ägna särskild 

uppmärksamhet åt att inte alltför omfattande kredit eller garanti lämnas till 

samma låntagare. På grund av att viss osäkerhet räder om vilka effekter på 

obligationsmarknaden som introduktion av bankobligationer kan fä, vill 

jag i likhet med utredningen understryka vikten av att in.troduktionen av 

dessa på marknaden sker med försiktighet. Effekterna på kreditmarknaden 

av introduktionen av bankobligationer bör enligt min mening studeras 

noga. Genom emissionskontrollen har riksbanken möjlighet att styra ut

vecklingen i önskvärd riktning. Ett tak för en banks totala skulder i form av 

bankobligationer bör också sättas. En lämplig gräns bör enligt min mening 

vara att en bank inte tillåts ha skulder i form av obligationslån som 
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överstiger ett helopp motsvarande 3 ~:f av hankens inl1'111ing från allmänhe

ten. 

För att hankohligationerna skall kunna bidra till en vidgning av obliga

tionsmarknaden genom att attrahera nya placerarkategorier hör löptiden 

inte vara alltför !äng. En relativt kort löptid har ocksft den fördelen att 

bankobligationerna inte för de traditionella kapitalmarknadsinstituten 

framstar som ett rent substitut till deras sedvanliga placeringar. Jag före

sUir mot denna hakgrund att bankobligationernas löptid begränsas till högst 

sju år, om obligationerna ges ut i Sverige. Däremot finns det inget skäl att 

föreskriva en begränsning av löptiden för bankobligationer som emitteras 

, tomlands. 

Friigan om möjlighet för bankerna att öka sin inlåning genom att emittera 

konvertibla obligationer eller obligationer med optionsrätt att förvärva nya 

aktier torde fä övervägas i samband med hanklagsutredningens arbete för 

anpassning av hanklagstiftningen till 197.'i års aktiebolagslag. 

Vad jag nu har anfört har inte gällt de helt kortfristiga obligationer som 

hankcertifikaten utgör. I fråga om dem ansluter jag mig i likhet med 

remissinstanserna till förslaget om införande av bankcertifikat. Löptiden 

hör vara högst ett år. Någon föreskrift om minsta löptid eller om det belopp 

på vilket certifikatet får lyda behövs enligt min mening inte. Inte heller i 

i.ivrigt torde certifikaten hehi.iva detaljregleras. Till skillnad från bankobli

gationerna bör inte någon högsta gräns anges för en banks totala ute

sti1ende skulder i form av bankcertifikat. 

Bankcertifikaten bör inte omfattas av reglerna om emissionskontroll i 

lagen ( 1974: 922) om kreditpolitiska medel, eftersom certifikaten är av

sedda att vara ett alternativ till den nuvarande specialinlåningen. 

Kapitalmarknadsutredningens förslag om slopande av emissionsstäm

pelskatten och fondstämpelavgiften för obligationer och liknande värde

papper anknyter till ett tidigare förslag av aktiefondsutredningen (f'i 

1964: 26) i betänkandet (SOU 1969: 16) Lagstiftning om värdepappers

fonder m. m. och om stämpelskatt på värdepapper. Aktiefondsutredningen 

ansåg det vara principiellt otillfredsställande att obligationslån till skillnad 

frän reverslån skulle träffas av stämpelskatt och föreslog därför att skatte

plikten vid emission av obligationer och därmed jämförliga skuldebrev 

skulle slopas. Förslaget tillstyrktes överlag vid remissbehandlingen av 

betänkandet. När förslag om skatteregler för aktiefonder lades fram förkla

rade sig föredraganden dock inte vara beredd att avskaffa stämpelskatten 

vid emission av obligationer(prop. 1974: 181 sid.47,jfr. prop. 197.'i/76: 180 

sid. 178). 

Aktiefondsutredningen föreslog att även fondstämpeln skulle avskaffas. 

Utredningen anförde bl. a. att fondstämpeln och aktievinstskatten i flera 

avseenden är likartade och att det från principiell synpunkt är oriktigt att 

ha två formellt olika omsättningsskatter på samma område. Därtill kom 

enligt utredningen ntt fondstämpeln fördyrar näringslivets kapitalförsörj-
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ning och att utriikningen och redovisningen av fondstiimpeln medför gans

ka omfattande arbete för såviil myndight:ter Sllm banker och enskilda. 

Förslaget om slopande av fondstämpeln tillstyrktes med nägot undantag av 

remissinstanserna. Föredraganden unsag emellertid att fondstiimpelavgif

tcn I. v. borde utgå i oföriindrad omfattning <.prop. 1974: 181 sid. 48, jfr. 

prop. 1975/76: 180 sid. 178). 

Jag anser för min del att aktiefonds- och kapitalmarknadsutredningarna 

har anfört övertygande skäl för ett avskaffande av emissions- och fond

stämpeln ptl obligationer och liknande skuldebrev. Siirskilt viiscntligt iir 

enligt min mening att obligationernas konkurrenskraft som placeringsform 

stärks såväl gentemot placeringar i fastigheter och andra rt:ala tillgangar 

som gentemot placeringar i reverslån och andra nominella placeringar som 

inte belastas av liknande avgifter. Som utredningen framhållit iir det en 

nödvändig förutsättning for att bankcertifikat skall kunna ges ut att 

niimnda skatter slopas. För avkastningen på bankobligationer. som myc

ket väl kan väntas fä en löptid p:'t endast ett par är, spelar också skatterna 

så stor roll alt sådana obligationer knappast kan finna köpare om skatterna 

behålls. 

Budgetåret 1978/79 beräknas emissionsstämpeln p;1 obligationer och lik

nande skuldebrev samt fondstiimpcln i dess helhet inbringa ca 60 milj. kr. 

När man bedömer detta skattebelopps betydelse ur statsfinansiell synvin

kel hör man beakta de administrativa kostnaderna för uppbörden. som 

särskilt betriiffande fondstämpeln är betydande. 

De praktiska olägenheter som hanteringen av fondstämpeln innebär för 

både myndigheter och enskilda är enligt min mening så betydande att jag 

anser att den bör avskaffas även för andra värdepapper än obligationer. 

Mot bakgrund härav och särskilt med hänsyn till de positiva effekter på 

ohligationsmarknaden som ett slopande av stämpelskatterna kan ha föror

Jur jug således att fondstämpeln avskaffas i sin helhet och att emissions

stämpeln på svenska obligationer och andra jämförliga skuldebrev slopas. 

Som en konsekvens av sistnämnda förslag bör även sttimpelskatten på 

utländska obligationer tas bort. Eftersom skatten ptl andra utländska vär

depapper än obligationer bara inbringar omkring 100 000 kr. om året och 

dessutom medför praktiska problem bör även denna skatt avskaffas. 

Den av några remissinstanser väckta frågan om ett avskaffande av 

emissionsstämpeln även för svenska aktier är jag f. n. inte beredd att 

pröva. Det bör i stället ankomma på den år 1977 tillsatta stämpelskatte

utredningen (8 1977: 06) att utreda denna fråga närmare. 

I fråga om bankernas förvärv av förlagsbevis delar jag liksom remissin

stanserna utredningens uppfattning all det - med hänsyn till den restrik

tiva praxis som gäller för vilka låntagare som får ge ut förlagsbevis och den 

stränga granskning som parterna på marknaden utsätter förlagslånen för -

inte är motiverat att behå.Ila de nuvarande begränsningarna i bankernas rätt 

att inneha förlagsbevis. Jag förordar därför att utredningens förslag i denna 
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del genomförs. För sparbank och centralkassa för jordbrukskredit bör som 

utredningen har föreslagit den begränsningen gälla att de skall inhämta 

bankinspektionens tillstånd för att medverka vid emission av förlagsbevis. 

Bankerna är i princip förbjudna att inneha aktier i andra bolag. Motivet 

härför är att ett innehav av aktier kan innefatta en risk för att bankerna 

börjar driva verksamhet som lir främmande för deras egentliga verksam

het. En bank som medverkar vid en aktieemission får dock förvärva och 

normalt i högst ett år inneha aktie som ingår i emissionen. Under remissbe

handlingen har väckts förslag om att denna tid bör utsträckas till tre är. 

Enligt min mening talar syftet bakom det principiella förbudet för bank att 

inneha aktier mot en sådan uppluckring. Jag biträder därför inte detta 

förslag. 

De av mig förordade ändringarna i fråga om bankinstitutens verksamhet 

föranleder ändringar i banklagarna och lagen om kreditpolitiska medel 

samt i författningarna om stämpelskatt och stämpelavgift. Jag återkommer 

i specialmotiveringen närmare till dessa frågor. 

2 .5 .4 Mel/anha11dsi11stit111e11 inom närinRsli1·ssektom 

2.5.4. I Inledning 

AP-fondens tillkomst och starka tillväxt frän början av 1960-talet har 

medfört att de kapitalanskaffande instituten eller de s. k. mellanhandsinsti

tutcn har fått en ökad betydelse på svensk kreditmarknad. Särskilt gäller 

detta de institut som verkar inom näringslivssektorn. Utlåningen från AP

fonden till företag, vilkas kapitalbehov är för litet för att obligationsemis

sioner skall komma i fråga, sker sålunda i stor utsträckning genom förmed

ling av dessa institut. Några av instituten ger lån till stora företag för 

speciella ändamål. exempelvis för refinansiering av exportkrediter eller för 

toppfinansiering av investeringsobjekt. Även om AP-fonden dominerar så 

har under senare år försäkringsbolag vuxit i betydelse som långivare till 

instituten. 

Mellanhandsinstituten inom näringslivssektorn bedriver en omfattande 

verksamhet. Institutens sammanlagda nettokrediter år 1978 uppgick till ca 

2,8 miljarder kr. att jämföras med upplåningen mot industriobligationer på 

ungefär 1,6 miljarder kr. netto. Verksamhetsområdena är i stor utsträck

ning olika för instituten. 

Långfristig utlåning till mindre och medelstora näringsföretag ombesörjs 

främst av AB Industrikredit och AB Företagskredit. Instituten, som skiljer 

sig från varandra huvudsakligen i fråga om säkerhetskrav och räntesätt

ning, har gemensam förvaltning. Den renodlade industrin dominerar som 

låntagare men dess relativa andel av utlåningen har under senare år avtagit 

till förmån för i första hand handels- och servicenäringarna. Vid utgången 

av år 1978 uppgick Industrikredits och Företagskredits utestående lån till 

6 747 resp. I 109 milj. kr. Av utlåningen detta år hade ungefär 30 % tillde-
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lats företag med mindre än 20 anställda. 53 <;-; företag med mellan 20 och 

199 anställda och 17'}·(. fler än 200 anställda. Mönstret är likartat i de båda 

instituten. 

Ett annat institut med uppgift att medverka vid finansiering av mindre 

och medelstora företag är Företagskapital AB. Detta sker genom att institu

tet förvärvar minoritetsposter av nyemitterade aktier, andelar i ekonomis

ka föreningar eller liknande rättigheter. Institutet kan även lämna krediter 

eller ikläda sig garantiförbindelser. År 1978 uppgick institutets engage

mang till drygt 38 milj. kr. Av beloppet utgjorde ca 90 f,>( rent riskkapital. I 

likhet med 1 ndustrikredit/l'•-retagskredit är institutet samägt av staten och 

affärsbankerna. 

Som ett komplement till redan existerande kreditinstitut bildades år 1967 

Sveriges lnvesteringsbank AB som är ett av staten helägt kreditaktiebolag 

med uppgift att framför allt ge krediter och garantier till relativt stora och 

riskbetonade projekt inom näringslivet. Även exportfinansiering ingår se

dan några år i bankens verksamhet. Vid utgången av år 1978 uppgick 

bankens beviljade krediter och garantier till drygt 6. 7 miljarder kr. Av 

beloppet avsåg ungefär 70 % investerings- och rörelsekrediter och ca 20 % 

exportkrediter. 

Refinansiering av exportkrediter bedrivs av specialinstitutet AB Svensk 

exportkredit (SEKl. Institutet. som till hälften ägs av staten och till hälften 

av affärsbankerna. bildades i syfte att ge långfristiga exportkrediter. Bland 

lantagarna dominerar varven, som år 1978 svarade för knappt 50%. av 

SEK:s utestående kreditvolym på ca 3,7 miljarder kr. 

På rederinäringens område finns två mellanhandsinstitut som komplet

terar varandra. nämligen Svenska Skeppshypotekskassan och Skeppsfar

tens sekundärlånekassa. Instituten. som är samförvaltade. har formen av ' . 

hypoteksinstitut. År 1978 uppgick kassornas sammanlagda bruttoupplå-

ning till ca 320 milj. kr. 

Finansieringen av lantbrukets investeringar sker i betydande utsträck

ning genom Lantbruksnäringarnas primärkredit AB och sekundärkredit 

AB. Dessa institut - tillsammans kallade Lantbrukskredit - är samförval

tade och ägs till hälften av staten och till hälften av Lantbrukarnas riksför

bund, enskild handel och industri samt Kooperativa förbundet. Enligt 

bolagsordningarna har Lantbmkskredit till uppgift att ge långfristiga län till 

näringsföretag. företrädesvis inhemska företag som sysslar med förädling 

eller distribution av produkter frän skogs- och jordbmket eller binäringar 

till dessa eller distribution av förnödenheter till samma näringsgrenar. Man 

är alltså oförhindrad att ge lån även till andra företagskategorier än de 

särskilt nämnda. Utlåningen är i stor utsträckning inriktad på rationalise

ringsinvesteringar och utbyggnad av stora anläggningar. Lån ges i princip 

endast för nyinvesteringar. Vid utgången av år 1978 uppgick den totala 

utlåningen från primärlåneinstitutet till I 538 milj. kr. och från sekundär

låneinstitutet till 364 milj. kr. 
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Sveriges allmänna hypoteksbank är den viktigaste institutionen för att 

förse lanthruket med l::\ngfristigt kapital. Hypoteksbankcns utlrrning upp

gid; ftr 1978 till 883 milj. kr. 

AP-fonden är den dominerande li'lngivaren för flertalet av instituten. Vid 

utgfrngen av ::\r 1976 uppgick fondens utlfrning till instituten till ca 12 

miljarder kr.. vilket motsvarar ungefär 12 r;; av fondens totalt utest::\ende 

län. Institutens sammanlagda utcstäende långfristiga lfmcskuld uppgick vid 

samma tidpunkt till ca 17 miljarder kr. Det innebiir att AP-fonden svarade 

för ungefär 70 r·; av finansieringen. 

Industrikredit, Företagskredit och Lantbrukskredit har praktiskt taget 

helt finansierats genom upplåning mot revers i AP-fonden. Detsamma 

giillde tidigare för SEK. Sedan är 1975 har institutet också gett ut obliga

tionsi:::i på den inhemska marknaden och tagit upp län i utlandet. Vid 

utlandsuppläning har SEK i viss utstriickning tagit valutarisker. År 1978 

erhöll institutet statligt stöd till kursrisktäckning vid utlandsupplåning 

tprop. 1977/78: 155, NU 1977/78: 73, rskr 1977/78: 379. SFS 1978: 404). 

lnvesteringsbanken har finansierat sin verksamhet i lika stor utsträckning 

pi\ den inhemska marknaden, friimst AP-fonden, som på den utländska 

kapitalmarknaden. Vid utlanduppläningen har banken praktiskt taget helt 

växlat om valutan till svenska kronor och således sjiilv burit kursriskerna. 

Hypoteksbanken och skeppshypotekskassorna har finansierat sin verk

samhet i Sverige, huvudsakligen genom obligationsupplåning. 

l fråga om institutens utläningsvillkor skiljer sig lnvesteringsbanken och 

SEK från de övriga instituten diirigcnom att de tillämpar flexibla villkor. 

Flexibiliteten gäller lånens löptid, amorteringsvillkoren och möjligheterna 

att ge utfästelse om kredit att utbetalas vid viss senare tidpunkt. eventuellt 

till på förhand fastställd ränta. lnvesteringsbanken anger räntan i offer

terna medan SEK bestiimmcr räntan vid låntagarens accept. 

Utlåningen frän övriga institut sker i stort sett på samma villkor som 

institutens egen upplåning med tillägg för en mindre och fast marginal. 

Möjligheter saknas att ge utfästelse om kredit att utbetalas vid viss senare 

tidpunkt. Räntan bestäms - oberoende av risk.bedömningar i de enskilda 

fallen - av institutens upplåningsräntor vid utbetalningstillfället. 

Beträffande säkerhetskraven ger instituten, med undantag av lnveste

ringsbanken. endast län mot fullgoda säkerheter. Utlåningen hos Industri

kredit sker upp till ca 60 % av pantens värde och hos Företagskredit mot en 

säkerhet som från fall till fall bedöms betryggande, vilket i regel innebär 

inteckning mellan 60-75 %. 

Lantbruksnäringarnas primär- och sekundärkreditinstitut har samma sä

kerhetskrav som Industrikredit resp. Företagskredit. lnvesteringsbanken 

gör en mera obunden säkerhetsbedömning och har tagit markerade risker i 

sin kreditgivning. Av mellanhandsinstituten har endast Investeringsban

ken och Företagskapital realiserat nämnvärda förluster. 
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2.5.4.2 Mellanhandsinstitutens verksamhet och funktion 

Vad giiller institutens verksamhetsomr::'lden konstaterar kapital

marknadsutredningen att instituten tilldelats relativt specialiserade upp

gifter och att diirför konkurrens mellan instituten förekommer endast i 

ringa omfattning. En konsekvent genomförd decentralisering av kredithe

sluten p:'I kapitalmarknaden förutsiitter enligt utredningen, att institutens 

verksamhetsområden sammanfaller sa att instituten kan konkurrera. Inrät

tandet av mellanhandsinstituten har därför endast medfört att besluten 

decentraliserats från AP-fonden, men inte att låntagarna fätt flera alterna

tiv vid valet av finansiärer. Utredningen har särskilt pekat på frånvaron av 

konkurrens mellan de institut. som förmedlar längfristiga krediter av kon

ventionell natur. niimligen lndustrikredit/Företagskredit och Lantbruks

kredit. Lantbrukskredits kreditgivning har föranlett kritik av utredningen. 

Det framhålls att institutet i hetydanue utsträckning ger lån till företag som 

horde vara i stånd att sjiilva ta upp län på obligationsmarknaden. Vidare 

har institutets specialisering på en enda bransch för utreuningen framstått 

som mindre funktionell. 

Mot bakgrund av Jet sagda har utredningen - för att skapa bättre 

förutsättningar för konkurrens - övervägt att föreslå inrättande av nya 

institut och att vidga Lantbrukskredits kreditgivning även till andra lånta

garkategorier än dem som har anknytning till skogs- och jordbrukssektorn. 

Utredningen har emellertid stannat för att endast förorda att instituten 

strävar efter en minskad specialisering och att Lantbrukskredits verksam

hetsområde breddas på längre sikt. 

Meu hänsyn till att AP-fondens relativa andel av utbudet på kapitalmark

naden kan väntas avta i framtiden, har utredningen förordat att bättre 

förutsättningar skapas för instituten att genomföra upplåning pä den in

hemska kreditmarknaden vid sidan av AP-fonden. Dessutom har utred

ningen föreslagit att Industrikredit utrustas på lämpligt sätt för utlandsupp

lflning. Som tiuigare nämnts har av instituten hittills endast lnvesterings

banken och SEK tagit upp lån i utlanuet. 

I fråga om kreditgivningen anser utredningen att instituten, med undan

tag av Investeringshanken och SEK, bedriver en i hög grad standardiserad 

verksamhet och att deras primära strävan är att minimera utlåningsrän

torna. Denna strävan bygger enligt utredningen på ett delvis förenklat 

synsätt. Vid de överläggningar utredningen haft med representanter för 

olika näringslivsorganisationer, enskilda företag och kreditinstitut har 

framkommit att företagen i allmänhet är beredda att erlägga en något högre 

ränta om detta är priset för mer flexibla och behovsanpassade kreditvill

kor. Strävan att minimera räntevillkoren bör därför, framhåller utredning

en, balanseras mot andra önskemål beträffande lånens utformning. En 

ledamot i utredningen har i särskilt yttrande föreslagit att Industrikredit 

och Företagskredit får möjligheter att lämna krediter på minst 25 år. 

Förutom mer varierande lånevillkor har utredningen förordat att instituten 

tar något större risker i sin verksamhet. 
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Remissinstanserna har i allmänhet inte haft nå.got att erinra mot utred

ningens allmänna synpunkter på mellanhandsinstitutens funktion och 

verksamhet. Lantbrukskredit har dock i sitt remissvar inte godtagit utred

ningens uppfattning att institutet ger alltför fä krediter utanför lantbruks

sektorn och att större företag alltför mycket gynnas vid kreditgivningen. 

Vidare har representanter för lantbruksnäringen motsatt sig en förändring 

av Lantbrukskredits verksamhetsområde. 

För egen del vill jag anföra följande. 

De särdrag som ger mellanhandsinstituten deras karaktär är framför allt 

kapitalanskaffningssättet och kreditgivningens natur. Till skillnad från 

bankerna skaffar instituten inte kapital genom inlåning. Den huvudsakliga 

kapitalkällan är i stället de övriga kreditinstituten och då framför allt AP

fonden. AP-fondens organisation förutsätter - bortsett frän AP-fondens 

möjlighet att placera direkt i industriobligationer - att fondens kapitalut

bud kanaliseras genom mellanhandsinstituten. Beteckningen mellanhands

institut har valts med hänsyn till den viktiga uppgift instituten sålunda har. 

Viss kritik har riktats mot denna beteckning men jag har inte funnit någon 

lämpligare. Mellanhandsinstitutens kreditgivning är huvudsakligen inrik

tad på att ge näringslivet - särskilt de företag som inte själva kan utnyttja 

obligationsmarknaden - längfristiga tidsbundna lån med fast ränta. Lånen 

har ofta karaktär av avlyft av bankkrediter. Bankernas kreditgivning är 

däremot, i varje fall formellt sett, av kortfristig natur. Enligt min mening 

saknas anledning att förändra mellanhandsinstitutens allmänna karaktär 

och funktion. Jag kan inte dela utredningens uppfattning att mellanhands

instituten bör öka sitt risktagande. Gränsen mot bankernas verksamhet bör 

upprätthållas även i framtiden. Detta hindrar dock inte att mellanhandsin

stituten, såsom nu är fallet, även i viss utsträckning skall kunna uppträda 

på den mer kortfristiga kapitalmarknaden. 
Jag delar utredningens uppfattning att instituten såvitt möjligt bör ha ett 

brett verksamhetsområde. Av bl. a. effektivitetshänsyn är det angeläget att 

låntagarna även på denna del av kapitalmarknaden har möjligheter att fä 

sina investeringsprojekt prövade av flera av varandra oberoende kreditbe

dömare. Emellertid har, som utredningen påpekat, specialisering visat sig 

ändamålsenlig i fråga om vissa former av långsiktig kreditgivning. Således 

är det väsentligt att exportkreditfinansieringen huvudsakligen handhas av 

ett specialiserat institut, SEK, som kan lösa de tekniska frågor som är 

aktuella, på samma gäng som det effektivt administrerar den försöksverk

samhet med statligt stödd exportkreditfinansiering som f. n. gäller. Vidare 

framstår det som mest ändamålsenligt att samla den speciella verksamhet 

som fartygsfinansieringen utgör till en enda institution av typen skeppshy

potekskassan/sekundärlånekassan. Den långfristiga kreditgivningen till de 

enskilda jordbrukarna synes också bäst handhas av en institution, dvs. 

hypoteksbanken med tillhörande lokala föreningar. När det däremot gäller 

den långfristiga kreditgivningen av mer konventionell natur, som förmed" 
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las av bl. a. lndustrikredit/Företagskredit och Lantbrukskredit, anser jag i 

likhet med utredningen att den bör vara riktad mot en vid krets av låntaga

re så att förutsättningar för konkurrens föreligger. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att konkurrensaspekten i hög grad 

beaktades när villkoren för Lantbrukskredits verksamhet utformades. 

Föredraganden underströk i prop. 1964: 117 angående Lantbrukskredits 

inrättande att ändamålsbestämningen beträffande Lanthrukskredit inte in

nebar någon formell branschavgränsning vid institutets val av låntagare. 

Visserligen skulle tyngdpunkten i Lantbrukskredits långivning ligga på 

andra låntagarkategorier än dem lndustrikredit/Företagskredit vänder sig 

till, men genom att strikta branschgränser inte drogs mellan institutens 

verksamhetsområden skulle instituten ändå delvis verka i konkurrens med 

varandra. Förekomsten av en sådan konkurrens borde, enligt den dåvaran

de departementschefen, pressa ned institutens marginaler och till gagn för 

låntagarna hålla lånekostnaderna på lägsta möjliga nivä. 

Vad jag nu har anfört ger vid handen att några ändrade föreskrifter inte 

behövs för att bredda Lantbrukskredits verksamhetsområde och möjliggö

ra ytterligare konkurrens. Vad som krävs är endast en nägot ändrad praxis 

beträffande kreditgivningen. Jag vill inte ifrågasätta att tyngdpunkten i 

Lantbrukskredits kreditgivning inte även i framtiden skall avse företag 

som sysslar med förädling eller distribution av produkter frän skogs- och 

jordbruket, binäringar till dessa eller distribution av förnödenheter till 

skogsbruks- och lantbrukssektorn. Däremot anser jag det önskvärt att 

institutet mer än vad hittills har skett utnyttjar möjligheterna att ge krediter 

även till företag inom andra sektorer. Vidare bör Lantbrukskredit i större 

omfattning än hittills bevilja län åt mindre och medelstora företag. som inte 

kan utnyttja obligationsmarknaden. Jag vill här erinra om att Industrikredit 

och Företagskredit har möjlighet att ge krediter till företag inom Lant
brukskredits verksamhetsområden. 

I likhet med utredningen finner jag det angeläget med en breddning av 

kretsen längivare till mellanhandsinstituten. En förutsättning för att andra 

finansieringskällor skall kunna anlitas är att den nuvarande upplåningen 

kompletteras med finansieringsinstrument som är mer likvida för långivar

na. Upplåningen från försäkringsbolag har som jag nyss nämnt ökat under 

senare år. Den ränta instituten är beredda att betala är emellertid i många 

fall inte konkurrenskraftig. Vid en mer flexibel räntesättning torde man 

kunna räkna med ett ökat kapitalutbud. Även från bankers och andra 

placerares sida kan under sådana förhållanden ett större intresse vara att 

vänta. 
När det gäller upplåningen är givetvis den internationella kapitalmarkna

den en tänkbar finansieringskälla. Som utredningen har framhållit torde en 

viss upplåning i utlandet från svensk sida bli nödvändig under en följd av 

år. Jag har mot denna bakgrund i princip inget att erinra mot utredningens 

förslag att också Industrikredit får använda sig av utlandsupplåning. Detta 
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institut har en bred inriktning på flertalet kategorier av mindre och medel

stora företag, vilka i allmiinhet saknar möjligheter att ltma upp pengar på 

utlandsmarknaden. En upplåning i utlandet för Industrikredits del kan 

diirför anses motiverad. Niir det gäller Industrikredits möjligheter att fi

nansiera sig genom utlanusupplaning är det självklart att Industrikredit på 

samma sätt som anura privata låntagare är beroende av vilken utlandsupp

låning som statsmakterna med hänsyn till den allmänna ekonomiska ut

vecklingen anser att den privata sektorn hör svara för. Med hänsyn till 

Lantbrukskredits nuvaranue inriktning föreligger enligt min mening f. n. 

inte förutsättningar för en utlandsuppläning för Lantbrukskredits del. I 

framtiden kan det dock visa sig att möjlighet till utlandsupplåning bör 

finnas iiven för detta institut. 

Vad giiller institutens kreditgivning bör, som jag inledningsvis har 

nämnt. främst långfristiga lfln beviljas. F. n. har lndustrikredit/Företags

kreuit formell möjlighet att lämna kredit på 20 år. Jag anser att det inte 

finns skäl att nu ytterligare utsträcka lånetiden. Beträffande lånevillkoren i 

övrigt uelar jag utredningens uppfattning att de hör vara mer flexibla än 

vad som nu är fallet och bättre anpassade till de individuella låntagarnas 

behov. Kravet på fullgoda säkerheter bör dock enligt min mening gälla i 

princip även i fortsättningen för de institut som nu är skyldiga att begära 

sådana för att medge kredit. 

En flexiblare ut- och inlaningspolitik ställer högre krav på mellanhands

institutens soliditet. Det torde därför bli nödv~indigt att instituten ökar 

fonderingarna. En ökad fondering är - med hänsyn till den ökning i 

balansomslutningen som följer av inflationen - även nödvändig för att 

unuvika nya kapitaltillskott tid efter annan. Tillväxten i balansomslutning

en är relaterad till prisutvecklingen i samhällsekonomin, eftersom institu

tens tillgångar och skulder är fastställda i nominella belopp. Ökning i 

balansomslutningen framtvingar alltså större kapitalkrav, fastän ökningen 

inte är real utan endast orsakad av inflationen. Med hänsyn till behovet att 

öka institutens fonderingar anser jag det riktigt att institutens marginaler 

vidgas något. För Industrikredits och Företagskredits del skedde en viss 

sådan vidgning den I januari 1979 och sker för Lantbrukskredits del den I 

april 1979. 

Utredningen har mot bakgrund av sina allmänna synpunkter på mellan

handsinstitutens funktion och verksamhet föreslagit vissa ändringar av de 

förutsättningar som nu gäller för de olika instituten. Ändringarna avser 

bl. a. organisatoriska frågor och de regler som skall tillämpas i lånerörel

sen. Innan jag tar upp dessa förslag till ändringar beträffande särskilda 

institut vill jag nämna en av TCO väckt mera allmän fråga. Som här har 

framgått har staten, i egenskap av delägare eller genom att ha ställt grund

kapital till förfogande, inflytande över verksamheten vid mellanhandsinsti

tuten. TCO har i sitt remissvar uttalat den uppfattningen att de fackliga 
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organisationerna bör bli representerade i mellanhandsinstitutens styrelser. 

En sådan ilndring av styrelsernas sammansättning vars konsekvens synes 

vara en motsvarande styrelserepresentation för arbetsgivarnrganisatio

nerna är jag inte beredd att ta upp i detta sammanhang. 

~.5.4.3 Industrikredit och Företagskredit 

Beträffande Industrikredit och Företagskredit innebär utredningens för

slag sammanfattningsvis följande. Instituten slås samman till ett institut 

under namnet Företagskredit för att markera en bredare inriktning än p:"l 

renodlad industri. Aktiekapitalet bör ökas i det sammanslagna institutet till 

100 milj. kr. och garantikapitalet till 300 milj. kr. mot f. n. totalt 44 resp. 

149 milj. kr. Institutets upplåningsrätt bör faststiillas till 15 gånger det i 

bolagsordningen fastslLHlda uppläningsunderlaget. I bolagsordningen hör 

anges att säkerheten vid utlåning skall ligga inom 75 % av pantens beräkna

de värde. Dessutom bör institutet fä ge län utan särskild säkerhet -

hlancokrediter - intill ett belopp som motsvarar halva aktiekapitalet. 

Remissinstanserna har tillstyrkt eller lämnat utan erinran förslaget att slfl 

samman de häda instituten. Remissinstanserna har i allmänhet inte heller 

haft något att erinra mot vad utredningen föreslagit i fr:"lga om aktiekapital. 

garantikapital, upplflningsrätt och säkerhetskrav i det gemensamma insti

tutet. Vissa invändningar har dock gjorts. 

Heträffande kapitalet i det gemensamma institutet har bankföreningen 

invänt att. om soliditeten m~1ste förstärkas. i första hand garantikapitalet 

bör höjas och möjligheterna att öka fonderingen genom större rörelse

överskott beaktas mera. 

I fråga om uppläningsrätten har Industrikredit och Företagskredit häv

dat att uppH'mingsmultipeln bör bibehällas pä Industrikredits nuvarande 

nivå. dvs. ::!O. Bankinspektionen har däremot gjort gällande att det gemen

samma institutet bör ha en högre grad av kapitaltäckning ;in vad utredning

en föreslagit. dvs. en liigre upplåningsmultipel än 15. 

I likhet med utredningen och flertalet remissinstanser anser jag att det 

inte längre finns nägra avgörande skäl att ha kreditgivning för samma 

ändamål uppdelad på primär- och sekundärkreditinstitut. Den praktiska 

effekten av den nuvarande uppdelningen är att utl:"lningsräntan kan vari

eras genom delning av krediten på de häda instituten. En kredit som 

bedöms vara något riskfylld kan till större delen läggas i sekundärkreditin

stitutet. som har något lägre formella säkerhetskrav än primärkreditinstitu

tet. och därmed betinga en något högre ränta. Emellertid har sekundär

kreditgivningen i praktiken inte visat sig medföra ett högre risktagande. 

Med hänsyn härtill anser jag att verksamheten bör samordnas i ett institut. 

Ett annat skäl för en sådan samordning är att de strikta mallar för verksam

heten som tillämpas i vartdera primär- och sekundärkreditinstitutet där

med upplöses, vilket bör kunna medge en mera flexibel kreditgivning i 

fråga om räntesättning och övriga villkor. Vid överläggningar med delägar-



Prop. 1978/79:165 158 

na på banksidan har dessa förklarat sig dela uppfattningen om lämpligheten 

av en sammanslagning. 

Sammanslagningen av verksamheterna bör ske på det sättet att Industri

kredit - med hänsyn till att dess namn är mera inarbetat än Företagskre

dits - övertar Företagskredits tillgftngar och skulder och i fortsättningen 

svarar för den kreditgivning som hittills har ankommit på de häda företa

gen. På lämpligt sätt bör firmanamnet "Företagskredit .. skyddas. Ett sätt 

härför kan vara att Industrikredit antar det som bitirma. Sammanslagning

en bör genomföras utan extra skattebelastning. Jag vill i det sammanhanget 

nämna att jag avser att senare lägga fram förslag till skattelagstiftning som 

syflar till att underlätta bolagsfusioner. 

Beträffande kapitalet i det gemensamma institutet anser jag att aktiekapi

talet bör höjas till 80 milj. kr. och garantikapitalet, som f. n. uppgår till fem 

gånger aktiekapitalet, till 400 milj. kr. Enligt vad jag har inhämtat har 

övriga aktieägare förklarat sig villiga att medverka till en höjning av kapita

let i enlighet härmed. 

Jag kommer härefter in på frågan om de säkerheter som skall ställas för 

lånen från det gemensamma institutet. Som jag tidigare har nämnt anser jag 

act kravet på fullgoda säkerheter i princip skall gälla även i fortsättningen. 

F. n. får utlåning ske hos Industrikredit upp till 60 % av pantens beräknade 

värde medan utlåningen hos Företagskredit sker mot säkerhet som bedöms 

betryggande. vilket i regel innebär inteckning mellan 60- 75 %. Med hän

syn till att lndustrikredit/Företagskredit hittills nästan inte haft några för

luster kan jag godta utredningens förslag att säkerheten vid utlåning för det 

gemensamma institutet skall ligga inom 75 % av pantens värde. dvs. i stort 

sett samma säkerhetskrav som f. n. tillämpas av sekundärinstitutet Före

tagskredit. 

Niir det gäller förslaget om blancokreditgivning vill jag erinra om vad 

1960 års företagskreditutredning uttalade i sitt förslag till inrättande av 

Företagskredit. Utredningen anförde bl. a. följande: "Att utesluta kravet 

på säkerhet och ge utlåningen karaktären av förtroendekrediter är enligt 

utredningen inte möjligt, bl. a. med hänsyn till att det här är fråga om ett 

speciellt risktagande på grund av lånens långfristighet och till att krediter 

av sådan art skulle kräva en alltför omfattande, lokalt uppbyggd organisa

tion för att tillräcklig bevakning av de utestående lånen skulle kunna 

erhållas. Det nya institutet är närmast avsett för långivning mot annan 

säkerhet än botteninteckning. Säkerheten bör enligt utredningen vara be

tryggande ... ". Dåvarande departementschefen anslöt sig i prop. 

1962: 124 om inrättande av ett institut för långfristig kreditgivning till 

mindre och medelstora företag, m. m. helt till utredningens förslag rörande 

utformningen av säkerhetskravet vid utlåning från Företagskredit. 

J::lg delar denna uppfattning. Att generellt medge mellanhandsinstituten 

rätt att lämna blancokrediter är ägnat att utsudda den skiljelinje som enligt 

vad jag tidigare har nämnt bör finnas mellan dem och bankerna. Jag kan 

därför inte biträda utredningens förslag i denna del. 
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För det gemensamma institutets verksamhet är dess möjligheter att på 

gynnsamma villkor uppta lån pi'I marknaden av avgörande betydelse. För

utom beskaffenheten av de säkerheter som institutet erhåller i sin egen 

utlåning är diirvid frägan om institutets upplåningsvolym i förhållande till 

dess eget kapital av betydelse. 

Upplåningsriitten är f. n. maximerad beträffande Industrikredit till 20 

och i fråga om Fiiretagskredit till 10 gånger summan av eget kapital, 

garantifond och utestående förlagslån, med vissa restriktioner för förlags

lån med kortare Mcrstående löptid iin fem år. Under förutsättning att rätten 

att utge förlagsbevis maximalt utnyttjas - dvs. högst intill ett belopp 

motsvarande summan av aktiekapitalet och garantikapitalet - utgör upp

låningsrätten i de båda instituten med nuvarande multiplar tillsammans 9,2 

miljarder kr. I det gemensamma institutet skulle under samma förutsätt

ning upplåningsrätten - om den av utredningen föreslagna multipeln 15 

tillämpas - vidgas till 14,4 miljarder kr. Detta motsvarar en kapitaltäck

ning på drygt 6 %· om garantikapitalet likställs med aktiekapital. Mot den 

av utredningen föreslagna upplåningsrätten har, som tidigare nämnts, in

vändningar gjorts vid remissbehandlingen. 

Enligt min mening saknas det skäl att bestämma det gemensamma insti

tutets kapitaltäckningskrav annorlunda än som i praktiken motsvarar de 

krav som nu gäller för lndustrikredit/Företagskredit. Med beaktande av att 

institutens hittillsvarande upplåning fördelar sig med 85 % på primärkre

diter och med 15 <?f. pli sekundärkrediter föreslår jag därför att upplånings

multipeln bestämmes till 18. Med denna upplåningsrätt bör institutet kunna 

erhålla förhållandevis gynnsamma villkor vid upplåning på såväl den in

hemska som utländska kapitalmarknaden. 

Vid utgången av år 1978 uppgick Industrikredits och Företagskredits 

utestående lån till sammanlagt 7 856 milj. kr. Det gemensamma institutet 

skulle få en upplånings volym på ca 17 miljarder kr. med den nu föreslagna 

upplåningsrätten. I avvaktan på erfarenheterna av låneverksamheten i det 

gemensamma institutet bör denna utlåningsvolym tills vidare kunna god

tas. 

2.5 .4.4 Övriga mellanhandsinstitut 

Efter förslag i prop. 1977/78: 40 om de mindre och medelstora företagen 

CNU 1977/78: 34, rskr 1977/78: 110) har riksdagen medgett Företagskapital 

bl. a. att fä förvärva inte bara som förut aktier vid emissionstillfällen utan 

också befintliga aktier, allt för att underlätta ändringar av företagens ägar

förhållanden. Vidare fick institutet i vissa fall rätt att ge direkta lån till 

företagare för att bl. a. underlätta generationsskiften. Genom dessa änd

ringar i bolagsordningen har institutet fått ökad rörelsefrihet. Vad gäller 

institutets allmänna inriktning kan jag instämma i vad utredningen anfört 

om att verksamheten i första hand bör avse förhållandevis väletablerade 

företag med inarbetad administration och produktion. 
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Utredningen har inte några förslag till ändringar vad gäller Investerings

bankens rörelseinriktning. Det förhållandevis höga risktagande som ut

m~irker lnvesteringsbankens verksamhet har som utredningen framhållit 

möjliggjorts genom att banken utrustats med stort eget kapital. Utredning

en anser mot denna bakgrund att det är ön sk värt att banken på Hingre sikt 

tillförs ytterligare egna medel genom ökning av aktiekapitalet. Jag vill 

erinra om att banken år 1978 (prop. 1978/79: 8, NU 1978/79: 8, rskr 1978/ 

79: 42) har anvisats 300 milj. kr. för teckning av aktier och att den statliga 

garantin för bankens förbindelser har höjts från 4 000 milj. till 5 000 milj. kr. 

I övrigt får jag beträffande lnvesteringsbanken hänvisa till den nyligen 

beslutade propositionen om riktlinjer för industripolitiken, m. m. (prop. 

1978/79: 123). 

I fräga om SEK föreslår utredningen att institutets bolagsordning ändras 

s;'1 att institutet ges utrymme för kreditgivning utan säkerhet intill ett 

belopp motsvarande 25 '7t: av aktiekapitalet. Detta är f. n. 400 milj. kr. 

De remissinstanser som har yttrat sig i denna del har tillstyrkt förslaget 

om hlancokreditgivning. Från en del håll har man t. o. m. velat gå längre 

genom att sätta gränsen för blancokrediter vid 50 r,;;, av aktiekapitalet. En 

del remissinstanser har särskilt betonat det angelägnu med en 

blancokreditgivning för mindre och medelstora företag, som i allt större 

omfattning söker sig ut på den internationella marknaden. 

Som jag tidigare har nämnt anser jag att blancokrediter i princip inte bör 

fä lämnas av mellanhandsinstituten. När det gäller finansieringen av de 

mindre och medelstora företagens exportkrediter vill jag erinra om de av 

riksdagen är 1978 beslutade åtgärderna i dessa avseenden (prop. 1977/ 

78: 155. NU 1977/78: 73. rskr 1977/78: 379, SFS 1978: 404). I propositionen 

(sid. 120) behandlar chefen för industridepartementet förslag som syftar till 

att underlätta finansieringen av de mindre företagens exportkrediter. Efter 

samråd med chefen för industridepartementet vill jag framhålla att vissa 

mera riskfyllda exportkrediter för de mindre företagen mycket väl kan 

finansieras av de regionala utvecklingsfonderna eventuellt i samarbete 

med lnvesteringsbanken. Jag anser mot denna bakgrund att tillräckliga 

skäl saknas för att i frtlga om SEK göra undantag från principen att ett 

mellanhandsinstitut inte bör fä lämna blancokrediter. 

Utredningen har vidare föreslagit att Skeppsfartens sekundärlänekassa 

genom fusion går upp i Skeppshypotckskassan. De remissinstanser som 

yttrat sig i denna del har tillstyrkt förslaget. Bankinspektionen har erinrat 

om att inspektionen i sitt yttrande över varvskreditutredningens (I 

1974: 01.> be!J1nkände (SOU 1975: JO)) Fartygsfinansiering har aktualiserat 

frågan om tillsyn över skeppshypoteksinstituten. 

I skrivelse till industridepartementet den 24 oktober 1978 har Skepps

hypotekskassan och Skeppsfartens sekundärlånekassa hemställt om inrät

tande av ett nytt låneinstitut för att finna en mer långsiktig lösning av 

rederiernas likviditetsproblem med avseende på kapitalavbetalningar till 
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Skeppshypotckskassan, Sckundärl:'tnekassan och U\nefonden för den 

mindre skcppsfartcn. 

Med hänsyn till denna framställning och till de övriga frågor som 1ir 

förknippade med finansiering m. m. för varvs- och rederinäringarna anser 

jag att frägan om fusion av kassorna hör hehandlas i annat sammanhang. 

Därvid fär också den av bankinspektionen väckta frågan om tillsyn över 

skcppshypoteksinstituten tas upp. Jag har även i denna fråga samnltt med 

chefen för industridepartementet. 

Beträffande Lantbruksniiringarnas primiirkredit och. sekundärkredit in

nebiir utredningens förslag sammanfattningsvis följande. Primär- och se

kundiirinstituten sltts samman på motsvarande sätt som Industrikredit och 

Förctagskredit. Samma upplåningsmultipel. 15. bör också tillämpas. Lika

så bör säkerhctskraven överensstämma. Lån hör alltsfl ges inom 75 % av 

pantens uppskattade värde. Lån utan särskild säkerhet bör fä ges intill ett 

belopp som motsvarar institutets halva aktiekapital. En ökning av primär

och sekundärinstitutens sammanlagda aktiekapital och garantifonder, som 

f. n. uppgår till 20 resp. 75 milj. kr .. bör enligt utredningen anstå tills en 

vidgning av institutets verksamhetsområde kommer till stånd. Utredning

en föreslar att en särskild kreditavgift om 5 000 kr. per lån ersättes med en 

vidgning av den genomsnittliga räntemarginalen. 

Flertalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget att sammanslå institu

ten. Representanter för lantbruksnäringen hiträder förslaget endast under 

föruts1ittning att upplåningsrätten inte försämras. De kräver en högre 

upplåningsmultipel ~in vad utredningen föreslagit. Beträffande utredning

ens förslag i övrigt har inga invändningar gjorts. 

För egen del förordar jag - av samma skäl som betrliffande Industrikre

dit/Företagskredit och sedan överläggningar har skett med övriga delägare 

- en sammanslagning av Lantbruksnäringarnas primär- och sekundärkre

ditinstituts verksamheter. Som utredningen har föreslagit bör sammanslag

ningen llimpligen ske på det sättet att primärinstitutet övertar sekundärin

stitutets rörelse. I övrigt får jag hänvisa till vad jag har anfört om samman

slagningen beträffande Industrikredit och Företagskredit. 

I likhet med kapitalmarknadsutredningen anser jag att frågan om en 

ökning av kapitalinsatserna i Lantbrukskredit bör kunna anstå tills en 

sådan vidgning av institutets verksamhetsområde kommer till stånd som 

jag har förordat i det föregående. 

Säkerhetskraven vid utlåning från Lantbrukskredit överensstämmer f. n. 

med de krav som stadgas för lndustrikredit/Företagskredit. Den övre 

lhnegränsen för primärinstitutet går sålunda vid 60 % av pantens uppskat

tade värde medan det i holagsordningen för sekundärinstitutet anges att 

s1ikerheten skall bedömas betryggande. Jag kan tillstyrka att lån i det 

sammanslagna institutet får ges inom 75 % av pantens uppskattade värde. 

Däremot avstyrker jag - av samma skäl som beträffande Industrikredit/ 

Förctagskredit - förslaget att lån skall få ges utan säkerhet. 
11 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 165. 
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Lantbrukskredits upplåningsrätt är reglerad· på samma sätt som för 

lndustrikredit/Företagskredit. Således är upplåningsrätten i primär- och 

sekundärinstitutet maximerad till 20 resp. 10 gånger summan av eget 

kapital. garantifond och utestående förlagslån, med vissa restriktioner för 

förlagsltm med kortare återstående löptid än fem år. Av motsvarande skiil 

som jag har anfört i fråga om lndustrikredit/Företagskredit bör enligt min 

mening upplåningsmultipeln för det gemensamma institutet Lantbrukskre

dit bestämmas till 18. 

Vad gäller den särskilda kreditavgiften på 5 000 kr. vilken enligt utred

ningens förslag borde avskaffas beslöt styrelsen för Lantbrukskredit i 

september 1978 att avskaffa avgiften. 

Beträffande hypoteksbanken vill jag erinra om att grundfonden för ban

ken höjdes år 1978 från 600 milj. kr. till 900 milj. kr. (prop. 1977/78: 133, 

NU 1977/78: 52, rskr 1977/78: 237). Jag vill också erinra om vad jag tidigare 

anfört om jordbrukets försörjning med lånekapital och om de ökade emis

sionsmöjligheter som hypoteksbanken fått under år 1979. I likhet med 

utredningen anser jag anledning saknas att föreslå några ändringar av 

landshypoteksinstitutionens verksamhet. 

2 .5 .5 Understödsföreningarna 

Med understödsförening avses en förening för inbördes bistånd som 

utan affärsmässigt drivande av försäkringsrörelse meddelar annan person

försäkring än arbetslöshetsförsäkring. Alltefter verksamhetens art brukar 

understödsföreningarna indelas i pensionskassor, sjukkassor, begrav

ningskassor samt sjuk- och begravningskassor. År 1977 fanns det 245 

föreningar. varav 113 begravningskassor och 73 pensionskassor. 

Understödsföreningarnas betydelse på kapitalmarknaden har minskat 

kraftigt. Frfln att under femårsperioden 1955-1959 ha svarat för mer än 

IO % av utlåningen på kapitalmarknaden uppgick andelen till endast 1.6 % 

under perioden 1970-1974. Vid utgången av år 1976 redovisade förening

arna sammanlagt 6066 milj. kr. i fonder. Av beloppet belöpte 5 736 milj. kr. 

på pensionskassorna. Det innebär att värdet av föreningarnas samman

lagda fonder år 1976 var 1 852 milj. kr. högre än år 1970. Bakom denna 

utveckling ligger en ökad tillväxt i ett litet antal stora pensionskassor. vilka 

administrernr avtalsbundna tilläggspcnsioner för anställda i vissa före1ag 

eller yrkeskategorier. Samtidigt har föreningarnas övriga verksamheter, 

sjuk- och kapitalförsäkring. stagnerat. Under år 1976 inbetalades i avgifter 

till samtliga understödsföreningar 380 milj. kr., varav 365 milj. kr. till 

pensionskassorna. 

Understödsföreningarnas verksamhet regleras i lagen (1972: 262) om 

understödsföreningar (UFL). Understödsförening skall vara registrerad 

hos försäkringsinspektionen och stå under tillsyn av denna. För att trygga 

en förenings möjligheter att infria sina försäkringsutfåstelser innehåller 

UFL regler om fondbildning och kapitalplacering. Reglerna överensstäm-
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mer i stort sell med dem som enligt försäkringsrörelselagen ( FU giiller för 

försiik ringsbolagen. 

Understödsförening iir vid årsbokslutet skyldig att för varje försiikrings

gren avsätta eventuellt överskott pfl försäkringsverksamheten till en fiir

siikringsfond (23 § UFL). Ett belopp som täcker summan av dels försiik

ringsfond, dels föreningens i.ivriga skulder, annan fond iin försäkringsfond 

ej medräknad, skall redovisas i vissa slag av viinlehandlingar C24 ~ U Fl.l. 

De tillfltna placeringsobjeklen är utformade efter mönster av 274 * FL. 

Förutom vissa obligationer är det friimst fri\ga om fordringar hos riksban

.ken eller annan svensk bank och fordringar mot säkerhet av fastighetsin

teckningar. Inteckningen skall i fråga om jordbruks-, bostads-. kontors

eller affårsegendom ligga inom 4/5 (80 %) av taxeringsviirdet och beträffan

de annan fast egendom inom 2/3 (ca 67 %). I likhet med försäkringsbolagen 

har föreningarna - inom stadgarnas ram - också fri placeringsriitt inom en 

sektor motsvarande I/ 10 av försäkringsfonden. dock med samma undantag 

i frflga om aktier som gäller enligt FL. I motsats till vad som gäller för 

försäkringsbolagen finns inga krav på pant sättning av de i 24 * U FL an

givna värdehandlingarna. 

Understödsföreningarna har vid sidan av försiikringsfonden andra fon

der, de s. k. fria fonderna. Dessa fonder för placeras enligt regler som har 

t;1gits in i stadgarna. Emellertid gäller pt\ samma sätt som för försiikrings

bolagen den s. k. femprocentsregeln, dvs. förbud att utan försäkringsin

spektionens medgivande äga mer än 5 % av antalet aktier i samma aktiebo

lag. Har aktierna olika röstvärde. för aktieinnehavet motsvara högst 5 % av 

röstetalet för samtliga aktier. 

Av de totala fonderna år 1976 utgjorde försiikringsfonderna 4633 milj. 

kr. och de fria fonderna I 433 milj. kr. 

Utredningen har - beträffande de understödsföreningar som enligt för

siikringsinspektioncns hcdömning från fall till fall har tillräckliga admini

strativa resurser - föreslagit att den fria sektorn av försiikringsfonden 

skall ök.as från 10 till 20 %, att förbudet att placera aktier inom den fria 

sektorn skall upphöra och att femprocentsregeln skall vidgas till I()<,:;.,. 

Vidare har utredningen i fråga om dessa föreningar föreslagit att taxerings

värdet skall ersättas med uppskattningsvärdet (pantvärdct) i reglerna om 

godtagbar inteckningssäkerhet. De föreslagna förändringarna överens

stämmer med vad utredningen i betänkandet föreslagit i fråga om försäk

ringsbolagens placeringsregler. 

Remissinstanserna har i allmänhet godtagit utredningens förslag. Vissa 

invändningar har dock gjorts. En rcmissinstans anser att en understiidsfö

renings möjlighet att få tillämpa de föreslagna placeringsreglerna bör vara 

knuten till storleken av förvaltat kapital och inte till försäkringsinspektio

nens bedömning. Inspektionen har i sitt remissvar framhållit att fri sektor 

inte hör öppnas för aktier. En annan remissinstans vill ha kvar fcmpro

centsrcgeln för innehav av aktier i samma bolag. Beträffande förslaget om 
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uppskattningsviirde finns det föresprnkare för all dels griinsen för jord

hruks-. hostads-. kontor~- o...:h affiirsegendom siitts vid 75 r:{. dels för att 

tilliimpningsfiireskrifterna utformas enklare iin vad utredningen har före

slagit i fråga om försiikringsbolagen. 

För egen del vill jag anföra följande. Placeringsrcglerna i U FL är utfor

made i ni"ira överensstämmelse med vad som enligt 274 ~ FL gäller för 

livförsiikringsholagen. Reglerna iir utformade främst med hänsyn till kra

vet p6 placering i siikra objekt men ocksfl krav pfl god avkastning och en 

tillfredsstiillande likviditet har haft betydelse. Placeringshestiimmelserna 

kan iiven ses mot bakgrund av en frfrn samhällets synpunkt önskvärd 

investeringspolit ik. 

I likhet med utredningen anser jag det önskvärt med likformighet i 

placeringsreglerna mellan understödsföreningar och försäkringsbolag. Jag 

har i ett tidigare avsnitt förordat att den fria sektorn vidgas till 20% för 

försiikringsholagen. De synpunkter som ligger bakom detta förslag kan i 

princip ocksa anliiggas pt1 de placeringsmöjligheter som bör gälla för un

derstödsföreningarna. Således har medlemmarna i understödsföreningarna 

intresse av att de medel som förvaltas av föreningarna för försäkringstagar

nas riikning inte bara är betryggande placerade utan även ger en god 

avkastning. I annat fall kan försäkring i understödsförening från ekono

misk synpunkt framstå som ett i jiimförelse med andra försäkringsformer 

mindre fördelaktigt alternativ och föranleda tillbakagång av föreningarnas 

verksamhet. Vidare är det fri'rn kapitalmarknadssynpunkt önskvärt att 

också understödsföreningarna får hiittre möjligheter att anpassa sina place

ringar efter den förviintade utvecklingen av efterfrågan på kapitalmarkna

den. 

Mot bakgrund av det anförda anser jag att en vidgning av försiikringsfon

dens fria sektor är motiverad för en del understödsföreningar. Till skillnad 

frnn de större försäkringsholagen förfogar många understödsföreningar 

emellertid inte över ekonomisk expertis och sakkunskap. Härtill kommer 

de många smt1 föreningarnas ringa utlåningskapacitet. Jag anser därför i 

likhet med utredningen att en allmän utvidgning av den fria sektorn för 

understödsföreningarna inte hör genomföras. Däremot ser jag inget hinder 

mot en sådan utvidgning för de större föreningarna. Som utredningen har 

föreslagit hör griinsdragningen i detta avseende göras av försäkringsin

spektionen pi\ grundval av en bedömning av föreningarnas administrativa 

resurser. vilket för de nuvarande föreningarnas del torde fä ske vid god

kännande av stadgeändring. 

Jag har på anförda skäl tidigare avstyrkt utredningsförslaget om vidgade 

möjligheter för försäkringsbolag till placering i aktier. Jag finner pi\ mot

svarande skäl inte anledning att föreslå en vidgning av understödsföre

ningarnas möjligheter att placera i aktier. 

Vad slutligen gäller utredningens förslag att ersätta taxeringsvärdet med 

ett uppskattningsvlirde har jag beträffande försäkringsbolagen i ett tidigare 
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avsnitt förordat en sftdan iindring. Med hiinsyn till vad jag nyss nämnde orn 

alt placeringsreglcrna för forsii1'ringsholagcn och under<;tiidsförcningarna 

hör vara likformiga tillstyrker jag en övergång till uppskattningsviirde 

lh.:ksit fiir understi.idsföreningarnas del. dock iiven hiir med en hegriinsning 

till de fiireningar som har tillriickliga administrativa resurser. I likhet med 

vad jag har föreslagit hetrMfande försiikringsholagen hör uppskattnings

viirdct fastsUillas efter cxpertvän.lering av samma slag som förekommer 

vid tilliimpningen av bankernas kapitaltiiekningsregler om inteckningslän. 

Vidare bör. som jag har förordat i fråga om försiikringsbolagen, gränsen för 

jordbruks-. bostads-, kontors- och affärsegcndom siitras vid 70 '}(., för 

annan fasr egendom vid 60 '."i och som en alternativ regel fi.ir statsbeH'tnade 

fastigheter vid 75 '..:; av det pantviirde som skall fastställas enligt giillande 

hest iim rnel ser. 

Utöver kapitalrnarknadsutredningens förslag vill jag i detta sammanhang 

ta upp en annan fräga som berör umlerstödsföreningarnas verksamhet. 

Enligt 6 * U FL giiller att kapitalförsäkring för avse högst 8000 kr. for en 

medlem. Om siirskilda skäl föreligger, kan forsiikringsinspektionen medge 

understödsfön:ning att meddela sådan försiikring till högre belopp. Svens

ka livförsäkringsföreningars riksförbund <SLRl har hemställt om en sådan 

iindring i lagen om understödsföreningar att det högsta medgivna kapital

försiikringsbeloppet höjs frtrn 8000 kr. till 14000 kr. 

ViJ riksdagsbehanJlingen av prop. 1972: 69 med förslag till lag om 

understödsföreningar godkände riksdagen näringsutskottcts hemställan 

om avslag pti ett motionsyrkande att nämnda kapitalförsäkringsbelopp 

8 000 kr. i stiillet borde anknytas till basbeloppet enligt lagen om allmän 

försiikring (NU 1972: 29). 

Försiikringsinspektionen har i yttrande år 1977 över riksförbundets 

framställning bl. a. framhållit att det är väsentligt att maximibeloppet i 

lagen inte hestiims högre iin att man upprätthftller den avgriinsning mot 

aff1irsmiissigt driven försäkringsrörclse som maximibeloppet avser att ge. 

Möjligheten att teckna kapitalförsäkringar till högre belopp har utnyttjats i 

liten utstriickning. Dessutom har nyteckningen av kapitalförsäkringar. 

friimst i de öppna föreningarna, varit obetydlig under senare år. Inspektio

nen ifrågasätter med hänsyn till Jessa förhållanden om det egentligen 

föreligger n!lgot behov av att höja lagens maximibelopp för kaptalförsiik

ring. Inspektionen vill emellertid med hänvisning till den fortsatta försäm

ringen av penningviirdet inte motsätta sig en mindre höjning av det högsta 

tilltttna kapitalförsäkringsbeloppet och tillstyrker en höjning till !0000 kr. 

Svenska försäkringsbolags riksförbund och Folksam har också tillstyrkt 

en höjning av ifrflgavaranJe helopp till 10000 kr. 

För egen Jel kan jag instämma i forsäkringsinspektionens uttalande att 

maximibeloppet bör bestlimmas med hänsyn till att avgränsningen gent

emot annan förstikringsrörelse bör uppriitthållas. Vid en sådan avviigning 

med hiinsyn till penningvärdets utveckling sedan maximibeloppet bestäm-
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des fa 1972 foron.lar jag att maximigränsen för kapitalförsäkring nu höjs till 

12 000 kr. 

2 .5.6 Ö1Tiga .fi·tigor 

Det finns vid sidan av AP-fonden ett stort antal fonder vars förvaltning 

;ir offrntligt reglerad. Exempel p{1 sftdana fonder är arbetsskadeförsäk

ringsfonden. förs;ikringskassornas fonder. arbetslöshetskassornas fonder. 

allmänna arvsfonden. kyrkofonden samt olika donationsfonder. Försäk

ringskassorna och arbetslöshetskassorna har själva förvaltningsansvaret 

för sina fonder. I övrigt handhas förvaltningen av de angivna och andra 

liknande fonder av riksförs~ikringsverket och kammarkollegiet. 

Fondernas sammanlagda värde uppgf1r till betydande belopp. Den 30 

juni 1978 var hokföringsv;irdct för samtliga fonder som förvaltas av riksför

siikringsverket omrking 3.4 miljarder kr. Motsvarande värde den 30 juni 

1977 för kammarkollegiets fonder var 846 milj. kr. 

Gemensamt för samtliga nu berörda fonder är att det är särskilt reglerat 

hur fondernas medel skall vara placerade. Placeringsreglerna har generellt 

till syfte att fondmedel skall ha fullgod siikerhet. I första hand godtas 

diirför placeringar i obligationer som utfärdas eller garanteras av stat och 

kommun. Vidare tilli\.ts i regel förv;irv av bostadsobligationer och skuldför

bindelser mot siikerhet i fast egendom. Även placeringar i aktier är tillåtna 

men pfi grund av riskkaraktiiren endast i begränsad omfattning. 
Kapitalmarknadsutredningen har tagit upp frågan om fondernas förvalt

ning mot bakgrund av vissa bl. a. av kammarkollegiet framförda förslag om 

ut vidgad rätt att placera fondmedel i aktier. Utredningen är kritisk mot 

förslagen och framMller bl. a. att de aktuella fonderna knappast erbjuder 
nttgon l~implig form för ett utökat statligt engagemang på aktiemarknaden. 

Enligt utredningen bör sådana insatser i stället ske via AP-fonden. 

Utredningen anser emellertid att en detaljöversyn av fondernas place

ringsregler lir pttkallad. Det är i första hand mot mängden av placcrings

möjligheter som utredningen riktar sin kritik. Den omfattande regleringen 

av placeringarn;1 lir enligt utredningen onödigt vidlyftig och har skapat 

stora administrativa behov. För att begränsa fondförvaltningarna pekar 

utredningen p1\ möjligheterna att utesluta vissa arbetskrävande placerings

former. t. ex. fastighetsinnehav och län mot inteckningssäkerhet. Place

ringarna bör i stället koncentreras på obligationer, kommunlån och andra 

värde handlingar av sådant slag som inte kräver särskild säkerhetsprövning 

i de enskilda fallen. 

Riksförsäkringsverket ställer sig positivt till att fondförvaltningarna för

enklas. Vad betrliffar de egna fonderna. anser verket att sådan medelsför

valtning är främmande för verkets uppgift och att placeringarna därför bör 

överflyttas till annat organ. Kammarkollegiet framhåller att statens förval

taransvar för fonderna bl. a. innebär att medlen skall placeras utifrån 

ekonomiskt godtagbara grunder. Avgörande för placerings politiken bör 
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enligt kollegiet vara vilka investeringar som från avkastnings-, värdesäk

rings-. likviditets- och risksynpunkter framstår som på sikt mest fördelakti

ga. En alltför ensidig inriktning på obligationsplaceringar skulle enligt 

kollegiet inte vara försvarbart med hänsyn till rimliga avkastningskrav. 

Kollegiet gör vidare den bedömningen att för kollegiets del endast margi

nella vinster står att hämta om förvaltningen förenklas i enlighet med 

utredningens modell. Kammarkollegiet föreslår att kollegiet, riksförsäk

ringsverket och riksrevisionsverket får i uppdrag att gemensamt göra en 

översyn av de statligt reglerade fondernas placeringsregler. 

För egen del kan jag i och för sig instämma i utredningens bedömning att 

fonderna har begränsad betydelse från kapitalmarknadssynpukt. Även om 

fondernas placeringsregler därför inte har tilldragit sig större uppmärksam

het i detta sammanhang finns det emellertid flera omständigheter som 

pekar på att det, som utredningen förordar, kan behövas en översyn av de 

olika regler som gäller för placering av fondmedel och fondernas admini

stration. En sådan översyn bör också syfta till att göra den statliga fondför

valtningen mera effektiv och administrationen mindre och enklare. Jag 

avser att inom den närmaste framtiden återkomma till den närmare utform

ningen av ett sådant utredningsuppdrag. 

I övrigt vill jag påpeka att utredningens avsnitt om obligationsmarkna

den inte har blivit separat redovisat. Dithörande frågor har i stället - som 

har framgått av vad jag tidigare har anfört - förts till de avsnitt i vilka de 

olika instituten behandlas. Detta gäller i första hand kapitlen Allmän bak

grund och problembild och Bankerna. 

Under remissbehandlingen av kapitalmarknadsutredningens omfattande 

slutbetänkande har i övrigt många olika förslag förts fram. Huvuddelen av 

dessa förslag har jag strävat efter att behandla i de föregående delavsnitt 

där de enligt min mening närmast hör hemma. Återstående förslag som inte 

har blivit uttryckligen berörda har jag bedömt sakna omedelbart intresse 

för de nu aktuella reformerna inom kapitalmarknadens område. I några fall 

har förslagen från remissinstanserna också varit sådana att de inte lämpli

gen kan behandlas i detta sammanhang. 
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3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det sagda har inom ekonomidepartementet uppriittats 

förslag till 

I. lag om ändring i lagen <1955: 183) om bankrörelse. 

2. lag om ändring i lagen ( 1955: 416) om sparbanker. 

3. lag om ändring i lagen ( 1956: 216) om jordbrukskasserörelsen, 

4. lag om ändring i lagen ( 1948: 433) om försäkringsrörelse, 

5. lag om ändring i lagen ( 1972: 262) om understödsföreningar, 

6. lag om ändring i lagen ( 1974: 922) om kreditpolitiska medel, 

7. lag om ändring i reglementet ( 1959: 293) angående allmänna pensions

fonden. 
8. lag om ändring i förordningen (1908: 129> ang. en särskild stämpelav

gift vid köp och byte av fondpapper, 

9. lag om ändring i stämpelskattelagen ( 1964: 308). 

JO. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370), 

11. lag om ändring i lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt. 
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4 Specialmotivering 

4.J Fiirslaget till lag om ändring i lagen om bankriirelse 

54 * 
Det förhud för affärsbankerna att förviirva förlagsbevis som paragrafen 

hl. a. innehtiller har slopats. Sblen till det framgär av den allmiinna moti

veringen. Den generella rätt att förviirva förlagsbevis som bankerna här

igenom fär avser "för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar som 

medför riitt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsiigare" 

men diiremot inte vanliga ltinereverser som innehi\ller en sådan klausul om 

begriinsning <tV hetalningsrätten. Sådana ltmereverser har hittills inte om

fattats av paragrafens uppräkning av värdehandlingar som en bank fär 

förvärva eller driva handel med och gör det alltså inte i fortsättningen 

heller. Av den föreslagna avfattningen framgi\r att med förlagsbevis menits 

förskrivningar som är avsedda för den allmänna rörelsen. Den definition av 

förlagsbevis paragrafen i övrigt har innehållit har ansetts kunna utgå. Vad 

som avses med förbgsbevis torde iindå vara klart. 

En begränsning i banks riitt att fritt förvärva förlagsbevis kvarstär fortfa

rande, se vid 55 och 56 **. 

55 och 56~* 
Bestiimmelserna i dessa paragrafer innebär undantag från förvärvsförhu

det i 54 §. I och med att detta förbud upphävs när det gäller förlagsbevis 

och bank allts{1 får en generell rätt att förvärva sådana, kan vissa här 

upptagna regler om rätt för bank att i särskilda fall förvärva förlagsbevis 

utgå. Bestämmelserna om förlagsbevis i 55 *första stycket 2, andra stycket 
samma paragraf smnt 56 ~första och andra styckena har sålunda strukits. 

I 55 * första stycket 5 föreskrivs att bankaktiebolag efter tillstånd av 
regeringen får förvärva aktie. garantifomlbevis eller förlagsbevis i bankfö

retag eller annat företag med hankfrämjande eller allmännyttigt ändamål. I 
viss utsträckning torde en bank kunna ge företag av n~imnda slag kapital

tillskott lika viil genom att förvärva förlagsbevis som genom att köpa 

aktier. Den praktiska betydelsen av ett tillståndskrav såvitt avser aktier 

skulle därför ibland kunna gå förlorad genom att banken i stället förvär

vade förlagsbevis. I enlighet med utredningsförslaget som på denna punkt 

lämnats utan erinran vid remissbehandlingen har ett tillståndskrav även 

s:ivitt avser förvärv av förlagsbevis därför ansetts böra stå kvar. 

Bankinspektionen har påpekat att punkten 5 tolkad efter orden innebär 

alt bank före alla förvärv av förlagsbevis skulle förvissa sig om att utgi

varen inte iir företag med bankfrämjande eller allmännyttigt ändamål. I 

praktiken är del hlir fråga endast om sådana företag där bank redan innehar 

eller avser att förvärva aktier. Några tillämpningssvårigheter torde därför 

knappast behöva uppstå. 
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66 ~ 

Första stycket innehftller ett förbu<l för affärsbankerna att utfär<la 

tryckta eller gravera<le forbin<lclser som är ställda till innehavaren eller till 
viss man eller order. Förbudet avser att hindra bankerna från att bryta eller 

kringgt1 förbudet för annan iin riksbanken att ge ut sedlar (jfr. 9 kap. 13 ~ 

regeringsformen) och vidare från att utfärda obligationer. Även om ban
kerna som jag har förordat nu ges rätt att utfärda obligationer torde 

förbudet i första stycket böra stå kvar. I texten har gjorts en hänvisning till 
de undantag från förbudet som finns i andra och tredje styckena. Tredje 
stycket är nytt och innehåller de föreslagna föreskrifterna om bankbolags 
rätt att ge ut och st~illa garanti för obligationer. 

I andra stycket har endast gjorts redaktionella ändringar. 

Enligt tredje stycket föreslås bank få rätt att utfärda obligationer som 

lyder på minst 1()0 kr. jiimte ränta och har en längsta löptid på sju år. 

Hegränsningen till ~u år gäller dock bara inom landet emitterade obliga

tioner. En bank är alltså oförhindrad att ge ut obligationer utomlands med 

(;ingre löptid. Stidan obligation skall lyda på minst motvärdet i utfändsk 

valuta av IOO kr. En gräns sätts för obligationsutgivningen vid ett belopp 

som motsvarar 3 0(. av bankens inlåning från allmänheten. Som sådan 
inlåning räknas inlåning på olika slags räkningar, konton i utländsk valuta. 

specialinlåning och avräkningskonto med postverket. Dessutom bör de 

medel en bank erhåller mot s. k. bankcertifikat, dvs. kortfristiga obliga
tioner med en löptid pi'\ högst ett år, räknas som sådan inlåning, eftersom 
certifikaten avses ersätta specialinlåning. Mot certifikat upplånade medel 

bör räknas som inlil.ning, även om t. ex. en annan bank skulle inneha 
certifikatet. Begränsningen tar sikte på den volym inlåningen har när ban
ken emitterar obligationer. Det nominella värdet av de obligationer som 
banken emitterar och tidigare har emitterat får inte överstiga 3 % av den 
aktuella siffran för inlåningen. Det har här ingen betydelse om inlåningen 
diirefter skulle minska så att obligationsemissionerna tillsammans utgör 
mer än sagda 3 %. 

För utfärdande av bankcertifikat har inte gjorts någon volymbegräns

ning. De omfattas allstå inte av 3-procentsregeln. 

Någon särreglering av rätten att ge ut obligationer föreslås inte för 

Sparbankernas Bank eller Föreningsbankernas Bank. Eftersom en motsva

rande rätt föreslås bli införd i sparbankslagen ochjordbrukskasserörelsela

gen, bör det vara möjligt för sparbanker resp. regionala föreningsbanker 

att t. ex. gemensamt utfärda obligationer och bjuda ut dessa på marknaden 
under medverkan av Sparbankernas Bank resp. Föreningsbankernas Bank. 

Tredje stycket upptar också en regel som ger bank möjlighet att ställa 

garanti for obligationer som annan, t. ex. ett industriföretag, har utfärdat. 

Enligt de kapitaltäckningsregler som finns i de tre banklagarna krävs inte 
kapitaltäckning för fordringar som ett bankinstitut har mot ett annat in

hemskt bankinstiillt. Viss justering behöver göras i kapitaltäckningreg-



Prop. 1978/79:165 171 

lerna för att Jetta undantag skall omfatta också banks innehav av ohliga

tioner (inkl. hankl:ertifikat) som en annan bank har utfärdat. Förslag i Jen 

delen avser jag att ta upr samtidigt med de förslag till nya kapitaltäcknings

regler som jag ri'l grundval av ett delhetänkamle (Ds E 1978: 4) fran bank

lagsutredningcn (Fi 1976: 04) avser att !ligga fram inom kort. 

7H 
Som en följd av ändringarna i 54-56 §§ har förbuJet för styrelsen att 

Jclcgera rlitt att avgöra ärende som avser förviirv av förlagsbevis utgätt ut 

femte stycket 4 med undantag för sådana förlagsbevis som avses i 55 ~ 

första stycket 5. I samma stycke har tillagts en ny punkt 6, som innebiir att 

bankens s(yrelse inte för urpdra ät annan att besluta att banken skall ge ut 

obligationer meJ längre liiptid iin ett är. Rätten att ge ut bankcertifikat kan 

alltså delegeras. I sjiittc stycket har gjorts ett tillägg, varigenom ett motsva

rande förbud mot delegation kommer att gälla ställande av garanti för 

obligationer. 

lkrafttriidanJc 

De nu föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den I juli 1979. Jag 

vill dock erinra om att de ändringar i 55 och 74 ** som har föreslagits i 

prop. 1978/79: 9 med förslag till fondkommissionslag, m. m. avses träda i 

kraft den I januari 1980. 

4.2 Förslagen till lagar om ändring i sparbankslagen och lagen om jord

brukskasserörelsen 

Ändringarna i :!.3, :!.4 och 35 ** sparhankslagen samt i 31, 32 och 42 a ** 
jordhrukskasserörelselagen motsvarar ändringarna i 54, 55 och 66 §§ bank

lagen. Begdinsningarna av rätten att förviirva förlagsbevis enligt 24 !i tredje 

och tjiirue styckena sparbankslagen samt enligt 32 § treJje och fjärde 

styckena har ansetts höra besth av motsvarande skäl som har angetts vid 

55 och 56 ** banklagen i fråga om dess första stycke 5. 
Till skillnaJ frnn vad som gäller för affärsbankerna krävs det tillstånd av 

bankinspektioncn för att sparbank eller centralkassa för jordbrukskredit 

som medverkar vid emission av aktier eller förlagsbevis skall rn förvLirva 

aktie eller förlagsbevis som ingår i emissionen (24 § femte stycket spar

bankslagen och 31 § femte stycket jordhrukskasserörelselagen). Syftet 

med föreskriften är att hindra att sparbanker och centralkassor engagerar 

sig i emissionsverksamhet av detta slag utan att bankinspektionen har 

prövat om det lir Himpligt med hiinsyn till deras personella och tekniska 

resurser för sådan verksamhet. Med hänsyn till att sparbankerna och 

kreditkassorna får en generell rätt att förvärva förlagsbevis, hör tillstånd 

till förvärv inte krävas eller nu föreskrivet avyttringstvång bestå, såvitt 

avser förlagsbevis som förvärvas i samband med att sparbanken eller. 
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..:en11alkassan medverkar vid emission. Tillstandskravet har i stiillel knu

tih till sjiilva rlitten alt medverka vid emission av aktier m.:h förlagshevis. I 

sin nya lydelse reglerar bestiimrnelsen i övrigt endast riitten alt inneha 

aktier som ingiir i emissionen. 

Ang;'iende ikrafttriidandet av 24 och )9 *~ sparhankslagen samt :12 * 
jonlhrukskass.:rörelselagen jiimför prop. 197'!1./79: 9. 

4.3 Fiirslagct till lag om ändring i lagen om försäkringsrörclsc 

27H 

I paragrafen fi.ireskrivs att ett belopp motsvarande fiirsiikringsfonden för 

livfi:irsiikringar skall vara redovisat i vissa slag av viirdehandlingar. He

stiimmelserna fi.ireslas iindrade i följande hiinseenden. 

I första stycket punkt 2 har bland de tilltitna placeringsobjektt:n tillagts 

andra skuldförbindelser iin obligationer för att möjliggöra placering ocksi) i 

reverslän till Sverige~ allmiinna hypoteksbank. Konungariket Sveriges 

stadshypotekskassa. Svenska skeppshypotekskassan. Skeppsfartens sc

kundiirlCrnekassa. Sveriges investeringsbank aktiebolag m:h andra kredit

aktiebolag. Utredningens förslag inliegrcp inte Skeppsfartens sekundiirl:'\

nekassa. eftersom kassan avsägs genom fusion ga upp i Svenska skeppshy

potekskassan. Som framgtir av den allmiinna motiveringen föresl:'\s fr:'\gan 

om sammanslagning av kassorna emellertid anst:'\. Punkt 2 omfattar for

mellt ocks:'\ Svenska bostadskreditkassan och Nordiska investeringsban

ken. Detta har emellertid ingen praktisk betydelse. Bostadskreditkassan 

har genom fusion uppg:'\tt i stadshypotekskassan. Vad Nordiska investe

ringsbanken angår torde reversupplftning hos svenskt försäkringsbolag inte 

bli aktuell. 

Uttrycket "andra skuldförbindelser" kan inbegripa inte bara vanliga 

reverser utan iiven förlagsbevis. Särskilt undantag har därför gjorts för 

förlagsbevis i punkt 2. I samma punkt har orden "Sveriges investerings

bank aktieboiag" och "kreditaktiebolag. som enligt vad därom finnes 

stadgat st~tr under tillsyn av bankinspektionen" ersatts av "kreditaktiebo

lag". Alla kreditaktiebolag utom investeringsbanken st:'\r numera under 

inspektionens tillsyn. Ändringen iir diirför närmast redaktionell och skapar 

överensstämmelse med bankernas kapitaltiickningsregler (jfr. t. ex. 57* 

första stycket A 2 banklagen). 

Obligationer som bank enligt vad jag har anfört i det föregående föresl:'\s 

få ge ut eller garantera bör godtas som placeringar enligt förevarande 

paragraf och har siirskilt angetts i första stycket punkt 3. Punkten har 

ocksä jämkats redaktionellt. 

I prop. 1978/79: 53 har föreslagits att kommuner skall fä ta upp l:'\n och 

tel.:kna borgen utan regeringens medgivande. Med hänsyn härtill och till att 

det inte synes p:'\kallat att ersätta kravet pi'.! sädant medgivande med n:'\got 

annat villkor har kravet pi'! medgivande slopats i första stycket 4. 
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Enligt första stycket punkt .'i kan belopp motsvarande livfiirsiikringsfon

den placeras i obligationer. stim svenskt industriföretag har mf;irdat och 

svensk affärsbank. Sveriges investcringshank aktiebolag eller Nordiska 

investeringshanken offentligen har bjudit ut. I stiillet for "industriföretag" 

har infii1b "niiringsförctag" för att det skall vara möjligt att godta pf1 detta 

siitt utbjudna ohligationer. även om det utfardandc företaget inte är ett 

industriföretag utan tillhiir annan gn:n av niiringslivct. 

I punkt h samma stycke finns hestiimmclser som ger försäkringsholag 

r;itt att !tina ut fondmedel mot siikerhet av inteckning i fastighet eller 

tomtriitt. Sttdan inteckning skall enligt nu gällande regel vara beliigen inom 

viss andel av senast faststiillda taxeringsviirde för fastigheten resp. för 

tomtriitten. niimligcn fyra femtedelar för jordbruks-. hostads-. kontors

cller affärsegcndom och tvh tredjedelar fiir annan fast egendom. Niir det 

giiller inteckning i tomtriitt kan försiikringsinspcktioncn föreskriva ytt.:rli

gare hegriinsning. I stiillet för fyra femtedelar av taxeringsviirdd har an

getts 70 <;-; av det uppskattade viirdct av fastigheten resp. av byggnad och 

annan egendom som hör till tomtriitten. Tv::\ tredjedelar av t;,ixeringsviirdet 

har ersatts med Ml r:( av uppskattningsviirdet. Fortfarande kan dock för

siikringsinspcktionen föreskriva ytterligare begriinsning när det giiller 

tom'triittsintcckning. Samtidigt har uttrycket "annan fastighet .. som i prak

tiken främst avser industrifastigheter hytts ut mot "fastighet som helt eller 

delvis iir inriittad för industriell verksamhet ... Motsvarande ändring har 

gjorts nLir det giillcr tomträtierna. Skulle det bli aktuellt för försiikringsho

lag att hcvilja lån mot inteckning i annat slags fastighet iin som omfattas av 

punkt 6, iir det möjligt med stöd av punkt 7. under förutsiittning att 

siikcrheten kan anses jämförlig med dem som anges i punkt 6. 

En alternativ griins har införts i frl\ga om sådana fastigheter eller hus för 

vilka det utgår statligt län till främjande av hostadsbyggandct. För sädana 

fastigheter eller hus fastställs ett pant värde, se I. ex. J~ s boswdsfinansic

ringsförordningcn ( 1974: 946). I stället för gränsen 70 'kav det uppskattade 

värdet skall - efter förehiltl i banklagstiftningens kapitaltäckningsregler · 

i sä fall gälla 75 t;;._ av nämnda pantvlirdc. 

Bestämmelserna i punkt 6 har samtidigt disponerats om redaktionellt. 

Vad i för~ta sty-=ket 6 avses med det uppskattade värdet av egendomen 

anges i ett nytt andra stycke. I likhet med vad som gäller enligt bankernas 

kapitaltäckningsreglcr skall egendomens värde fastställas efter expertvär

dering i varje siirskilt fall. 

Den s. k. fria sektorn som anges i tredje stycket (nuvarande andra 

stycke!) i\ kas frtin I 0 % till ~O ".'r av fi.irsLikringsfonden för egen räkning -

dvs. den del av livförsäkringsfonden som inte motsvarar värdet av återför

säkringsgivares ansvarighet. 

I paragrafen regleras försäkringsbolags riitt att äga aktier i ett och s;,imma 

bolag. I ett nytt tredje stycke föreskrivs att försäkringsholag inte utan 
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fiirsiikringsinspektionen~ medgivande får äga andel i aktiefond. Aktie

fondsverksamheten regleras genom aktiefond slagen ( 1974: 911 ). Ett fiir

siikringsholag ;ir pä grund av första stycket i denna paragraf förhindrat att 

förv;irva mer än 5 ')(. av aktierna i ett fondholag, dvs. holag som förvaltar 

aktiefond. Kunde försäkringsbolaget dessutom fritt förvärva andelar i ak

tiefonden, skulle det kunna fä ett större inflytande inom fondholaget och 

de holag vars aktier ingår i aktiefonden än vad innehavet av aktier i sjiilva 

fondholaget kan medföra. I fondbolagets styrelse får nämligen fondandels

ägarna (intressesammanslutning för dem) utse en ledamot för va1je pflhiir

jat tretal ledamöter (7 *andra stycket aktiefondslagen). Huvudregeln vid 

förvaltningen av fonden är att fondbolaget heslutar över den egendom - i 

huvudsak aktier och andra viirdepapper - som ingår i fonden och utövar 

de riilligheter som härflyter ur egendomen. Särskilda regler gäller dock för 

utövande av röstriitt för de aktier som ingår i fonden. Beslut om hur 

röstriilten skall utövas iir giltigt endast om det har hit rätts av mer än hälften 

av de styrelseledamöter som fonddefägarna har utsett ( 17 *tredje stycket). 

För att forsäkringsinspektionen skall medge att ett försäkringsholag 

förvärvar andelar i aktiefond torde regelmässigt höra krävas att holagets 

inflytande över fondholaget eller annat aktiebolag inte blir större genom 

innehavet av andelar och aktier än vad det skulle hli, om försäkringsbola

get hade endast en aktiepost pil högst 5 % av aktierna i det andra holaget. 

Inspektionen kan ockst't fiterta ett tidigare lämnat medgivande, om försäk

ringsbolaget efter förviirvet av andelar skulle förvärva så många aktier i det 

andra holaget, att syftet med 5-procentsregeln åsidosätts. 

Övergångsbestämmelse 

Niir det gäller bedömningen av säkerheterna enligt 274 * första stycket 6 

torde i regel de värden, som har godtagits enligt denna punkt i dess 

hittillsvarande lydelse, också uppfylla kraven enligt punkten i den föreslag

na lydelsen. För att inte försäkringsbolag skall tvingas att för kontroll av 

om de nya kraven uppfylls gä igenom hela sitt bestånd av inteckningssä

kerheter hör, om så önskas, punkten i dess nuvarande lydelse kunna 

tillämpas även efter ikrafttriidandet på dessa säkerheter. 

4.4 Förslaget till lag om ändring i lagen om understödsföreningar 

.Ä..ndringen i 6 § innebär att det högsta medgivna kapitalförsäkringsbe

loppet höjs frän 8 000 kr. till 12 000 kr. 

I 24 § lagen om understödsföreningar har i första stycket 2- 5 gjorts 

;indringar som motsvarar de föreslagna ändringarna i 274 § lagen om för

säkringsrörelse. Vidare har i 24 §införts ett nytt tredje stycke innehållande 

en hcstämmelse som gör det möjligt för försäkringsinspektionen att medge 

sådan understödsförening. som har tillräckliga administrativa och andra 

resurser. att tillämpa samma placeringsregler som försäkringsbolagen niir 

det gäller inteckningslån. 
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I ett nytt (jiinle stycke har införts samma regel om faststiillanue av 

uppskattningsviinlet (pantväruet) som för försäkringsbolagen. Fiir att en 

understiidsförening, som medges övergå till att anviinda uppskattningsviir

det i stiillet för taxeringsvärdet ptl fast egendom. inte skall behöva giira en 

tidsiidam.lc genomgäng av om de inteckningar föreningen redan innehar 

uppfyller de nya kraven, står det föreningen fritt att fortsiitla att tilHimpa 

wxeringsviirde! i fräga om dessa inteckningar. En fiireskrift härom har 

ocksn förts in i fjärde stycket. 

I del nuvarande tredje stycket som här motsvaras av femte stycket finns 

föreskrifter om den s. k. fria sektorn av unJerstödsförenings försäkrings

fonder. Den fria sektorn uppgår f. n. till 1/10 av fonderna och övriga 

skulder. Ändringen i detta stycke innebär att den fria sektorn ökas till I /.'i, 

dvs. samma andel som gäller för försäkringsbolagens försäkringsfond. 

Fri\gorna om understödsförenings rätt att tilliimpa uppskattningsviirden 

(pantvärdenl i stället för taxeringsvärden och om förenings möjlighet att 

utnyttja den fria sektorn fär prövas i samband med att inspektionen god

känner föreningens stadgar, i vilka dessa frågor skall regleras. eller i 

samband med att inspektionen prövar fräga om godkiinnande av iindringar 

i stadgarna. 

4.5 Fiirslaget till lag om ändring i lagen om kreditpolitiska medel 

9 * 
Paragrafen inneh<iller föreskrifter om den närmare utformningen av lik-

viditetskrav, dvs. det förhi\llande som vid en viss tidpunkt skall råda 

mellan nettobeloppet av en kreditinrättnings likvida medel och samtliga 

dess förbindelser med vissa undantag. I andra stycket anges vilka tillgi\ng

ar som alltid skall räknas som likvida medel. Dit hör bl. a. obligationer som 

har utfärdats av stadshypotekskassan. Svenska bostadskreditkassan och 

hypoteksbanken samt obligationer som har utfärdats av kreditaktiebolag 

och som avser bostadskreditgivning. 

Bostadsinstitutens nyutli'ming för f. n. till 10% utnyttjas för Ian till oprio

riterade iindamål, bl. a. uppförande av affärs- och kontorsfastighetcr, pri

vatfinansierad ombyggnad och reparation av bostäder samt belåning av 

:ildre bostadsfastighetcr i samhand med överlåtelse. Enligt förslaget skall 

endast sadana av instituten utgivna obligationer godkännas som likvida 

medel för bankinstituten som används för utli'lning till prioriterade ända

mtll. Till prioriterade ändamål hänförs i första hand nyproduktion av 

bostäder och annat byggande, i den män det finansieras med statliga 

hostadslän. 

En konsekvens av förslaget är att - om medel som har lånats upp mot 

obligationer skall användas för län till oprioriterade ändamål - si'ldana 

obligationer torde fä ges ut i en särskild serie och inte längre räknas som 

likvida medel enligt paragrafens andra stycke. Stycket har ändrats i enlig

het härmed. Texten har samtidigt jämkats redaktionellt. 
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Det kan pi·1pekas att bestiirnmelsen i andra stycket iir en minimiregel. 

Den anger endast vilka tillgi'111gar som alltid mtistc riiknas som likvida 

medel vid heriikning av likviditeten. Det iir foruhatt alt riksbanken kan 

fiireskriva att iiven andra obligationer än som anges i bestiirnmelsen skall 

ing[1 i lik viditetsk votcns tälja•:!!·: St1 har också skett i fri\.ga om ohligationer 

som ges ut för att vissa ang~Higna ändamål som för statligt länestiid skall 

kunna finansieras, I. ex. inriittande av allrniinna samlingslokaler. 

17 * 
I paragrafen anges f. n. vad som avses med ernissionskontroll. Bl. a. 

avses diirmed att obligationer inte utan riksbankens tillstand för ges ut av 

annan iin riksgiildskontoret. Ett undantag frl'111 emissionskontrollen har nu 

gjorts fi.ir s. k. bankcertifikat, dvs. s[ldana obligationer med en löptid av 

högst ett år som bankinstituten föresläs fä rätt att ge ut. Bankcertifikatcn iir 

avsedda att samla upp specialinli\ningsmedcl. Eftersom rätt att ta emot 

spccialinlt111ing inte kriiver riksbankens tillständ biir emissionskontrollen 

inte heller omfatta hankcertifikaten. 

Övergångsbestiimmelse 

Si\dana obligationer som har utfärdat~ innan iindringen i 9 * triider i kraft 

skall fortfarande riiknas som likvida medel, även om de upplfmade medlen 

delvis har använts för oprioriterade bostadsändamål. Likaså hör vid kon

vertering efter ikrafttriidandet de nya obligationer som ersätter ohliga

tioncr som hiirrör frf111 tiden före ikraftträdandet rn riiknas som likvida 

medel. Det förutsiitts dock att de nya ohligationcrna endast avser att 

crsiitta de iildre. De för inte innefatta någon uppläning utiiver det inlösta 

l~1nebcloppet. 

4.6 J<'örslaget till lag om ändring i reglementet angående allmänna pensions

fondens förvaltning 

2 ~ 

Första stycket 2 har ändrats sti att avgifter fri\.n arbetsgivare, som i 

genomsnitt för avgiftsaret sysselsätter minst 50 arbetstagare, skall över

föras till andra fondstyrelsens förvaltning. Avgifter från arhetsgivare med 

färre anställda överförs till tredje fondstyrelsen. F. n. går gdinsen vid 20 

anstiillda. 

Enligt andra stycket skall till de medel varje fondstyrelse förvaltar läggas 

avkastningen. Från denna regel har gjorts ett undantag for fjärde fon<lsty

relsens avkastning. Fyra femtedelar av <len avkastning fjlir<le fondstyrel

sen uppbiir varje år skall överföras till de övriga fondstyrelserna. Före 

hcriikningen av denna andel far dock den sammanlagda avkastningen 

minskas med förvaltnings- och revisionskostnaderna för 1\ret. Det över

förda beloppet skall fördelas på första - tredje fondstyrelserna i förhållande 
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till storleken av styrelsernas tidigare lämnade tillskott till fjiirde delfonden. 

Dessa tillskott har nämligen enligt första stycket 4 avräknats pä. de medel 

som belöpte på de övriga fondstyrelserna förhållande till 

kapitalbehållningarna enligt styrelsernas balansräkningar avseende ställ

ningen vid utgången av året närmast före resp. överföring. 

Med avkastning avses aktieutdelning och räntor men däremot inte reali

serade kursvinster. Realiserade kursvinster bör få återinvesteras, eftersom 

det inte är rimligt att fondstyrelsen skall inleverera medel enbart av det 

skälet att man har önskat företa omplaceringar i aktieportföljen. Å andra 

sidan bör kursförluster inte fä avräknas från avkastningen. Överföringarna 

avses ske en gång om året. Så snart fjärde fondstyrelsens balansräkning är 

fastställd bör sålunda avkastning som styrelsen har mottagit närmast före

gående år överföras. 

-~ ~ 

De tre första fondstyrelserna bestrider pensionsutbetalningarna genom 

att lämna tillskott till riksförsäkringsverket. I paragrafen har gjorts den 

ändringen att styrelserna skall lämna tillskotten för ett visst tir - i stället 

för i förhållande till kapitalbehällningarna enligt styrelsernas balansräk

ningar avseende ställningen vid utgången av närmast föregående år - i 

förhållande till de avgifter som under närmast föregående år har överförts 

till styrelsernas förvaltning. 

11 § 

Enligt denna paragraf åligger det fondstyrelserna att förvalta fonden så 

att den blir till största möjliga gagn för försäkringen för tilläggspension. 

Fondmedlens placering skall tillgodose kraven på betryggande säkerhet, 

god avkastning och tillfredsställande betalningsberedskap. I paragrafen 

har gjorts ett tillägg, som innebär att styrelserna skall fullgöra den si'llunda 

angivna förvaltningsuppgiften inom ramen för vad som är förenligt med 

den allmänna ekonomiska politiken och med beaktande av kreditmarkna

dens funktionssätt. Styrelserna får alltså inte företa åtgärder som motver

kar den allmänna ekonomiska politik som statsmakterna har antagit eller 

som innebär en direkt eller indirekt dirigering av kreditmarknaden. AP

fonden kan visserligen i egenskap av försäkringsinstitut omfattas av för

ordnande enligt lagen om kreditpolitiska medel. Det här föreslagna tilläg

get innebär emellertid ett längre gående ansvar än så för fondstyrelserna. 

Att dessa åläggs ett sådant ansvar är nödvändigt med hänsyn till att fonden 

har en så dominerande ställning och att placeringsbeslut från fondens sida 

kan ha en mycket större genomslagskraft än något annat kreditinstituts 

åtgärder. 

Oftast torde det inte råda nägon motsättning mellan fondstyrelsernas 

skyldighet att gagna försäkringsintressena, å ena sidan, och de krav som 

följer av den allmänna ekonomiska politiken och kreditmarknadens funk
!~ Riks<foge11 1978/79, I suml. Nr 165. 
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tionssiitt. i\ andra sidan. Sådana intressekonflikter kan emellertid uppstå. 

Paragrafen i dess föreslagna ändrade lydelse innebär att fondstyrelserna i 

sådana liigen mtiste siitta fondens egna intressen i andra hand. 

Ett exempel pi:\ när fondstyrelserna är skyldiga att låta de angivna 

allmiinna intressena gå före utgör de förplaceringar för vilka kapitalmark

nadsutredningen har redogjort i betänkandet (sid. 481 och 482). Förplace

ringar kan ske för att utjämna tillfällig obalans mellan tillgången på medel 

och tillgången pi\ liimpliga placeringsobjekt. Däremot bör förplaceringar 

inte användas i syfte att föregripa eller rentav framtvinga en ränteändring. 

Ett annat exempel är att fondstyrelserna bör visa en återhållsamhet i 

transaktioner med andra parter på kreditmarknaden och inte utnyttja sin 

dominerande stiillning på marknaden till att uppnå förmånligare villkor än 

vad annan placerare på marknaden skulle kunna erhålla. 

Fondstyrelserna förutsätts i sin plaeeringsinriktning följa även de all

männa riktlinjer som beslutats av regering och riksdag. Så har f. ö. också 

skett i praxis. Ett exempel härpå är den prioritering som gällt för industrins 

investeringar under perioder av betydande underskott i bytesbalansen. 

Denna intresseavviigning är en grannlaga uppgift för fondstyrelserna. 

Det kommer ej sällan att kunna råda delade meningar om hur avvägningen 

bort göras. Ansvaret för denna måste emellertid ligga på styrelserna en

samma. Det är inte förenligt med det självständiga ansvar som styrelserna 

har för fondens förvaltning att någon utomstående ger direktiv för styrel

sernas handlande. Det får således ankomma på styrelserna att utforma en 

liimplig praxis på området. 

12 * 
Paragrafen innehåller AP-fondens placeringsregler. Ändring föreslås på 

ett par punkter. 

Enligt första stycket 3 i dess nuvarande lydelse får första-tredje fond

styrelserna placera fondmedel i obligationer och andra för den allmänna 

rörelsen avsedda förskrivningar som offentligen har bjudits ut av svensk 

affärsbank, Sveriges investeringsbank eller Nordiska investeringsbanken 

med undantag av konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med 

optionsriitt till nyteckning. Som framgår av den allmänna motiveringen bör 

första-tredje fondstyrelserna inte kunna placera medel i obligationer som 

bankinstitut föreslås i fortsättningen få rätt att utfärda. Styrelserna bör 

dock vara oförhindrade att förvärva s. k. bankcertifikat, dvs. obligationer 

med en längsta löptid av ett år. Undantag har - utom för angivna slag av 

skuldebrev - gjorts i punkt 3 för obligationer med längre löptid än ett år 

som har utfärdats av bankaktiebolag, sparbank eller centralkassa för jord

brukskredit. 

12 a * 
Oenna paragraf är ny. Fjärde fondstyrelsens rätt att placera medel i 

aktier i samma bolag begränsas enligt denna bestämmelse till 10% av 
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bolagets samtliga aktier. Förekommer det aktier med olika röstvrirde i 

boh1get, får inte fler aktier förvärvas än som motsvarar högst 10% av 

röstetalet för samtliga aktier. Vad beträffar fall då AP-fonden vid den nya 

regelns ikraftträdande har flera aktier än denna medger, se övergängsbe

sfammelserna. 

IH 

I denna paragraf har gjorts en ändring som ~yftar till att vidga möjlighe

terna för mindre företag att fä återlån. Liksom tidigare kan ett företag få 
återlån med högst halva det belopp som företaget har betalat i ATP

avgifter under det närmast föregående året. Ändringen inneb~ir att ett 

företag intill ett belopp av 500 000 kr. i stället kan fä återlåna hälften av det 

belopp det har betalat i avgifter de närmast föregående fem åren och inte 

tidigare utnyttjat för att fä återlån. Denna möjlighet är i första hand tänkt 

för företag som har fä anställda och därför ett lågt årligt avgiftsunderlag. 

Det kommer att föreligga en valrätt mellan den nya och gamla återlånemöj

ligheten såtillvida att ett företag för varje är kan bestämma sig för att 

utnyttja den ena eller andra möjligheten. Någon kombination far alltså inte 

förekomma under ett och samma år. 

För att 11\.ngivarna inte skall belastas med ansökningar avseende alltför 

små belopp har minsta återlånbara belopp höjts från 500 till 50 000 kr. 

15 * 
Kreditinrättning som har lämnat återlån har rätt att få lån till motsvaran

de belopp av den fondstyrelse som enligt 2 * har att förvalta de avgifter för 

vilka återlånet har beviljats. I och med att rätten enligt 14 * att få återlån 

utvidgas att kunna avse avgifter som har betalats under fem är kan det 

inträffa att det inte är samma fondstyrelse som har att förvalta avgifterna 

för alla fem åren. Till följd av att t. ex. antalet anställda i företaget under 

tiden har kommit att överskrida 50 kan det vara både andra och tredje 

fondstyrelserna. I första stycket av förevarande paragraf har gjorts ett 

tilliigg som innebär att kreditinrättningen erhåller lånet frän den fondsty

relse som förvaltar merparten av de erlagda avgifterna. 

Andra styckets bestämmelser om beräkning av räntesats har också 

ändrats. Räntesatsen för län från fondstyrelse till kreditinrättning som har 
~-

lämnat återlån - normalt en halv procent över bankernas högsta allmänt 

tillämpade inlåningsränta - skall i stället som regel vara densamma som 

vid !~netillfället tillämpas för _i Sverige utgivna långfristlga-st-;;ts~blig~~ 
.tt9.l:!~r. Räntan skall omprövas vart femte år så att den överensstämmer 

med den då tillämpade räntan på långfristiga statsobligationer. Detta har i 

texten preciserats till den räntesats som gäller enligt senast utgivna lån. 

Som utgivningsdag bör därvid räknas den dag riksgäldskontoret har beslu

tat emittera obligationslänet. 

I och med att räntesatsen i första hand skall bestämmas på nu angivet 
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sätt, finns det inte längre behov av att regeringen faststiiller någon ränte

sats i andra fall än dä förhållandena på den svenska kapitalmarknaden har 

ändrnts efter den senaste emissionen av statsobligationslän så att räntan pa 

detta inte längre motsvarar det allmänna ränteläget. Om regeringen anser 

det päkallat kan den i slt fall fastställa den räntesats som i stället skall gälla 

för lån från fondstyrelse till kreditinrättning. Nuvarande regel om att 

regeringen skall fastställa räntesats har justerats i enlighet härmed. 

Enligt första stycket i denna paragraf gäller f. n. att den årliga amorte

ringen av återlån, som inte i sin helhet 11.terbetalas inom ett år, skall uppgå 

till minst en tiondel av 111.nesumman. Minimikravet i fråga om amortering 

sänks till en femtondedel såvitt avser det nya slaget av återlån, dvs. återlån 

som kan motsvara avgiftsbetalningar under· längre tid än det närmast 

föregående året. Vidare har kreditinrättnings skyldighet att äterbetala län 

hos fondstyrelse åtminstone i den takt som föreskrivits i villkoren för 

återlänet uppmjukats i ett hänseende. Skulle den som har beviljats äterlån 

brista i sin betalningsskyldighet mot kreditinrättningen och återlånet därför 

sägas upp till betalning, är kreditinrättningen f. n. tvungen att infria hela 

återstoden av lånet hos fondstyrelsen på en gång. Detta torde gälla alldeles 

oavsett om återlåneskulden faktiskt blir betald eller ej. I paragrafen har 

gjorts ett tillägg som medger kreditinrättning att fortsätta att amortera lånet 

hos fondstyrelsen på de villkor som rådde före uppsägningen. Tilläggsre

geln är tillämplig på den del av lånet hos fondstyrelsen som svarar mot den 

obetalda återlåneskulden. 

Övergångsbestämmelse 

Ändringarna i AP-fondsreglementet förcsltls träda i kraft den I juli 1979. 

Den skyldighet som enligt 2 ~ andra stycket åläggs fjärde fondstyrelsen att 

delta i pensionsbetalningarna skall dock tillämpas först fr. o. m. år 1980. 

Utan någon övergångsbestämmelse till ändringen i 2 ~ första stycket 2 

torde gälla att alla avgifter, som före ikraftträdandet överförts till andra 

fondstyrelsens förvaltning, fortfarande skall tillhöra dess förvaltning. Det

samma gäller givetvis avkastning av de överförda medlen. 

AP-fonden innehar i vissa fall aktier utöver den 10-procentsgräns som 

anges i l2 a *· För att så.dana överskjutande innehav inte skall behöva 

avyttras vid ikraftträdandet av den nya regeln har ett undantag gjorts för 

dessa fall (punkt 2). Undantaget innebär att AP-fonden får inte bara behålla 

sådana aktier utan också förvärva de nya aktier i samband med fond- eller 

nyemission som svarar mot dess andel av aktier i resp. bolag. 

Möjligheten att återläna avgifter som har betalats under fem är införs 

efterhand. Avgifter som har betalats före den I januari 1977 kan inte utgöra 

underlag för beviljade av återlån. I och med ikraftträdandet blir det alltså 

möjligt att återläna avgifter för de senaste två åren, dvs. 1977 och 1978. 

Möjligheten att återlåna fem års avgifter inträder först är 1982. 
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Har återlån heviljats före ikraftträdandet skall vidare 15 och I ti §§ fors1it

ta att gälla i sin äldre lydelse i fräga om aterlånet och lån till kreuitinrätt

ning som har beviljat återlånet. Det innebär t. ex. att räntesatsen fi.ir län 

enligt 15 § besrnms enligt paragrafens 1ildre lydelse, om motsvarande i\ter

lån beviljats före ikrafttr1idandet. Det bör dock var parterna obetaget att 

J.;,omma överens om att tilrnmpa de nya räntevillkoren på refinansierings

lånen. 

4. 7 Förslagen till lag om ändring i förordningen ang. en särskild stämpelav

gift vid köp och byte av fondpapper och i stämpelskattelagen 

Enligt förslaget slopas fondstämpeln i sin helhet. I fondstämpelförord

ningen kvarstår d1irefter vissa föreskrifter om upprättande av avräknings

nota n1ir fondpapper överlåts vid köp eller byte m. m. Dessa föreskrifter 

behövs för att bankinspektionen skall kunna fullgöm sina tillsynsuppgifter 

pi\ fondhamlelns område och kan således inte upphävas f. n. Det kan finnas 

anledning att se över dessa föreskrifter i samhand med en eventuell över

syn av frågan om bankinspektionens skyldigheter och hefogenheter över 

huvud när det gäller att verka för att fondhandeln bedrivs på' ett tillfreds

st1illande sätt (jfr prop. 1978/79: 9 sid. 155). 

I stämpelskattelagen har emissionsstämpelskallen slopats i fråga om 

svenska obligationer och andra skuldebrev som utges i större •mtal och 

uppenbarligen är avsedda för den allmänna rörelsen. Vidare har stämpel

skatten på utländska värdepapper avskaffats. 

Vissa övergångsbestämmelser föreslås giilla. De torde inte kräva någon 

kommentar. 

4.1! Förslagen till lag om ändring kommunalskattelagen och lagen om 

statlig inkomstskatt 

I 53 § I mom. kommunalskattelagen har reglerna för AP-fonden ändrats 

så att fonden blir skattskyldig endast för inkomst av fastighet när det gäller 

kommunalskatt. Detta har skett genom att fonden tagits med bland de 

begränsat skattskyldiga subjekt som räknas upp i första stycket d) av 

nämnda paragraf. Den nuvarande skattskyldigheten avskaffas alltså för 

annan inkomst som härrör från medel fjärde fondstyrelsen förvaltar. I 7 § 

första stycket lagen om statlig inkomstskatt utgår punkten m) om AP

fonden. Genom hänvisningen i första stycket e) till 53 ~ I mom. första 

stycket d) kommunalskattelagen blir AP-fonden frikallad från skattskyl

dighet enligt lagen om statlig inkomstskatt. 
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5 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

dels att 

I. godkänna de riktlinjer som jag har förordat i fråga om politiken på 

kapitalmarknadens omrflde, 

dels att antaga förslagen till 

2. lag om ändring i lagen (1955: 183) om bankrörelse, 
3. lag om ändring i lagen ( 1955: 416) om sparbanker, 

4. lag om ändring i lagen ( 1956: 216) omjordbrukskasserörelsen, 

5. lag om ändring i lagen ( 1948: 433) om försäkringsrörelse, 

6. Jag om ~indring i lagen (1972: 262) om understödsföreningar, 

7. lag om ändring i lagen ()974: 922) om kreditpolitiska medel, 
8. Jag om ändring i reglementet ( 1959: 293) angående allmänna pen

sionsfonden, 

9. lag om ändring i förordningen (1908: 129) ang. en särskild 

stiimpelavgift vid köp och byte av fondpapper, 

I 0. lag om ändring i stämpelskattelagcn (1964: 308), 

11. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370), 

12. lag om ändring i lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt, 

dels att bemyndiga regeringen att träffa avtal om 

13. AB Industrikredit och AB Företagskredit enligt de grunder som 

jag har förordat i det föregående, 
14. Lantbruksnäringarnas primärkredit AB och Lantbruksnäringar

nas sekundärkredit AB enligt de grunder som jag har förordat i det 

föregående, 
dels att bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att utfärda garan

tiförbindelser på 
15. 200 000 000 kr. att ingå i garantifonden för AB Industrikredit i 

stället för nuvarande förbindelser på 80 000 000 kr. i garantifonden 

för AB lndustrikredit och 22000000 kr. i garantifonden för AB 

F öretagskredit, 

dels att 
16. till Teckninf! al' aktier i AB Industrikredit på tilläggsbudget III 

till statsbudgeten för budgetåret 1978/79 under fonden för statens 

aktier anvisa ett investeringsanslag av 18000000 kr. 
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6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 
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Sammanfattning och slutsatser 

ur Kapiwlmarknad.wtredni11i:e118 hetiinkande !SOU J9l8: 11 J Kapi1ul-

111ark11adc11 i srensk ekonomi 

1 Den finansiella utvecklingen i s~·erige - en återblick 

1.1 Investering och sparande 

De senare liren av 50-talct och början av 6()-talet präglades av en stark 
uppgi\ng i industriinvesteringarna. Under denna tid inleddes också expan
sion1.:n a\' bostadsbyggandet, följt av växande kommunala investeringar. 
Dessa fortsatte sin tillväxt liO-talet ut, medan ökningen av bostadsbyggandct 
planade ut mot slutet av decenniet. Den samlade investeringskvoten steg 
under första hälften av 60-talet till nära 25 procent av BNP - den högsta 
som hittills registrerats. Uppgången på 2 112 procentenheter var jämnt för
delad mellan offentliga investeringar, inkl. bostadsbyggande, och foretags
investcringar. Under andra hälften av 6()-talet ökade - inom en oförändrad 
k\'Ot - de offentliga investeringarna sin andel, medan företagens minskade. 
Linder 70-talets första år gick investeringskvoten tillbaka genom framför 
allt nedgången i bostadsbyggandet. Under 1974-1976 skedde en ytterligare 
omfördelning !Xh företagen svarade då for 2/3 av de totala investeringarna 
mot knappt hälften under 6()-talets senare del. Genom de stora lagerin
vcstcnngarna 1975 och 1976 närmade sig investeringskvoten den tidigare 
toppnivån men sjönk sedan markant 1977, när lagerinvesteringarna gick 
kraftigt tillbaka. 

Sparandet fol1de fram till 1974 anmärkningsvärt parallellt investeringarna. 
Den under 60-talet höjda investeringskvoten motsvarades alltså och möj
liggjordes av en uppgång i sparandet, som i början av 60-talet t. o. m. var 
större än invcstcringsökningen. Den berodde på en kombinerad ökning av 
sparandet i de offentliga budgeterna och i den under denna tid snabbt väx
ande AP-fonden. samtidigt som den privata sparkvoten var oförändrad. 
Sparandet inom den offentliga sektorn (inkl. AP-fonden) fortsatte att växa 
under andra hälften av 60-talet. Det offentligas andel av det totala brut
tosparandet steg därmed från 23 procent i slutet av SO-talet till 43 procent 
under 60-talet. Under början av 70-talet skedde en viss nedgång i sparkvoten 
men mindre ;in den samtidiga nedgången i investeringskvotcn. Underskot
ten i bytesbalansen under andra hälften av 60-talet följdes av överskott 
under perioden 1970-197 3. 

Under 1974-1976 sjönk det offentliga sparandet - detta gällde såväl stat 
och kommun som AP-fonden - medan det privata sparandets andel av 
B~P förblev oförändrad. Därmed ägde en "reprivatisering" av sparandet 
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rum och fördelningen offentligt/privat sparande återgick ull fördelningen 
från början av 60-talet. Inom den privata sektorn skedde emellertid en viktig 
förändring - företagens sparande minskade men detta kompenserades av 
uppgången i hushållssparandet. allt beräknat for perioden 1974--1976 i dess 
helhet. 

lkn privata konsumtionens andel av BNP har varit sjunkande sedan 
50-talet. Detsamma gäller, ehuru i något långsammare takt. for den totala 
klmsumtionen. trots att den offentliga konsumtionen under perioden kon
tinuerligt ökat sin andel av rcsursforbrukningen. Detta avser utvet.:klingen 
fram t. o. m. 1973. Därefter skedde en rätt dramatisk omsvängning - kon
sumtionen ökade for första gången under efterkrigstiden sin andel av BNP 
O\.:h Vlll} mmässigt var konsumtionsökningen dessa år t. o. m. större än ök
ningen 1 den totala produktionen. 

I jämforelse med investeringarna uppvisar sparandet alltså betydande för
~indringar i sin sammansättning. Den dominerande förändringen svarar AP
llmden for. Under introduktionsperioden 1960--64 representerade AP-fon
den ett nettotillskott till sparandet i den meningen att den privata sektorns 
sparamk förblev oförändrat och statens och kommunernas sparande steg . 
. .\P-fondens sparande fortsatte att stiga snabbt under andra hälften av 60-
talct. medan statens sparande då gick ned och kommunernas upp. Som 
ni.imnts tidigare innebar utvecklingen under denna period en stark ökning 
a\ det totala offentliga sparandet. medan det privata, framför allt hushållens, 
gick ner. Förändringarna i sparandets olika komponenter är inte oberoende 
a\· varandra. AP-sparandets effekt på det totala sparandet är därför inte 
miijlig all bestämma. eftersom sparandets utveckling i en ekonomi utan 
.\ TP--;ystcm inte kan entydigt angivas. Under 70-talet avtar AP-fondens 
tilldxttakt och fondsparandets andel av BNP ligger 1974--76 under dess 
maximum. som nåddes 1970--73. 

Hushållssparandet steg under första hälften av 60-talet men sjönk därefter 
starkt under andra. Detta kan tolkas som en fördröjd, negativ effekt av 
ATP-reformen men kan också vara en följd av en långsammare stegring 
a\ realinkomsterna. Under 1973--75 inträdde på nytt en betydande uppgång; 
trots den snabba prisstegringen accelererade ökningen av de reala disponibla 
inkomsterna och anpassningen av konsumtionen till de högre realinkom
sterna skedde med en eftersläpning. Först 1976 ökade konsumtionen mer 
;in inkomsterna. Hushållens sparkvot steg under denna period från en så 
IJg nivå som 4 procent 1972 till 9-IO procent. En vanlig förklaring till denna 
remarkabla ökning av sparkvoten är hushållens preferens att återställa real
värdet av sina finansiella tillgångar - en given ökning av realinkomsterna 
skulle m. a. o. leda till större uppgång i sparandet vid stigande än vid stabila 
priser. Uppbromsningen av realinkomsternas stegring under 1977 synes ej 
ha haft någon negativ effekt på sparandet, vilket då kan förklaras av den 
fortsatta innationen liksom av den betydande osäkerheten inför pris- och 
sysselsättningsutvecklingen framöver. 

Företagens sparande har varit trendmässigt sjunkande sedan 50-talet med 
en nedgång (för icke-finansiella företag) från 9 procent av BNP till 5 procent 
1974--76, en nedgång som i omfauning råkar sammanfalla med uppgången 
av AP-sparandet. Ar 1974 var foretagssparandets andel drygt 8 procent, 
och låg alltså även detta år under nivån från det sena 50-talet. Nedgången 
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i företagens bruttosparande har accelererat och det var 1976 nere vid 2 112 
procent av BN P. Det mest slående draget i sparande/ investeri ngsut veck I ingen 
är otvivelaktigt den starka och fortgående ökningen i företagens behov av 
extern finansiering. Denna utveckling avspeglar sig i en minskning av själv
finansieringsgraden, dvs. kvoten mellan bruttosparande och bruttoinves
teringar, som sjunkit från 314 åren 1955-59 till 1/3 åren 1974-76. 

Parallelliteten i sparande- och investeringskvoternas utveckling t. o. m. 
1973 är ett annat sätt att uttrycka att Sverige under denna långa period 
upprätlhällit en vid internationella jämförelser anmärkningsvärt stabil jäm
vikt gentemot utlandet. Att denna parallellitet upprätthållits trots de be
tydande kastningarna i framför allt sparandets olika komponenter får åt
minstone delvis tillskrivas den ekonomiska politiken. Störningar i bytes
balansen förekom under högkonjunkturåren 1965 och 1969-70. Väsentligen 
var dessa störningar utslag av en inhemsk överefterfrågan med negativa 
effekter på handelsbalansen. Dessa kunde motverkas - och motverkades 
de facto etfektivt - av en allmänt stram ekonomisk politik. Den svenska 
bytesbalansen hade emellertid under 60-talet blivit mer sårbar genom en 
trendmässig försvagning av tjänste- och transfereringsbalansen. som efter
hand blivit alltmer accentuerad. Också åren efter 1965, då handelsbalansen 
återhämtats, kvarstod mindre underskott i bytesbalansen. Den stora om
svängningen till överskott 1971-73 berodde av en kraftig förbättring i han
delsbalansen. som mer än balanserade den fortlöpande försämringen av tjiin
ste- och transfereringsbalansen. Denna förbättring möjliggjordes av kon
junkturuppgången utomlands 1972-73 i förening med en internationellt sett 
förhållandevis svag inhemsk efterfrågan under dessa år. 

Jämvikt i bytesbalansen har successivt ställt allt högre krav på handels
balansen, krav som ytterligare skärpes av stigande ränteutgifter på den väx
ande utlandsskulden. Kraven ökar därmed på industrins konkurrensförmåga 
såväl på exportmarknadema som gentemot importen på hemmamarknaden. 

Utvecklingen av den svenska ekonomin mot växande utlandsberoende 
har ökat känsligheten för störningar i bytesbalansen. Försvagningar av den 
internationella konjunkturen återverkar starkt på produktion och sysselsätt
ning i Sverige samtidigt som en väsentligt höjd importbenägenhet begränsar 
möjligheterna till en motverkande intern stimulanspolitik. 

Frågan om sparandets otillräcklighet har varit ett genomgående tema i 
den svenska ekonomiska debatten och den har behandlats i raden av lång
tidsutredningar. Under efterkrigstidens första planperioder låg tonvikten på 
kapitalbehoven för utbyggnad av den tunga industrin som bas för fortsatt 
tillväxt och full sysselsättning. Under 6()-talet riktades intresset mot bristen 
på långt kapital för finansiering av den snabba expansionen av bostadsbyg
gandet liksom av infrastrukturens förbättring. Företagssektorns sjunkande 
självfinansieringsgrad förebådade svårigheter i företagens kapitalförsörjning. 
Dessa förhållanden kan i princip ses som uttryck för en total "kapitalbrist" 
som givit utslag på avgränsade marknader men också tolkas som ett utslag 
av faktorer som drivit fram en särskilt stor kapitalefterfrågan på dessa mark
nader. I princip skulle sådana balansbrister tendera att elimineras i den mån 
investeringsprojektens räntabilitet och spararnas preferenser tick komma till 
uttryck genom marknadsprisbildningen. En sådan mekanism för sparge
nerering och resursallokering kan emellertid ej komma till användning för 
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stora delar av den offentliga sektorn. Många av de offentliga investeringarna 
kan inte bli föremål for räntabilitetsbedömningar. Staten måste genom sin 
..::konumiska politik söka åstadkomma det kompletterande sparande som 
hehövs fi.)r samhällsekonomisk balans. En kontinuerligt växande offentlig 
sektor har sitt motstycke i en kronisk "sparbrist". Det starka sparmoment 
~•lll1 kopplades till AP-fonden kan ses som ett led i strävandena att häva 
denna sparbrist. Den nuvarande diskussionen om nya former för sparge
nerering visar att problemet alltjämt kvarstår. 

Uter förs~imringen av bytesbalansen i slutet av 6{}-talet och ännu mer 
efter det underskott som inleddes 1974 har uppmärksamheten koncentrerats 
till frågan om det totala sparandets otillräcklighet for att vidmakthålla den 
yttre balansen. 

1.2 Kreditmarknaden 

De reala sektorernas kapitalanskaffning på den organiserade inhemska kre
ditmark nallen har under den senaste tjugoårsperioden expanderat kraftigt. 
Till Jenna marknau räknas bankers och lörsäkringsinrättningars totala pla
ceringar samt allmänhetens placeringar i statspapper, aktier och övriga ob
ligationer. Beloppsmässigt har det årliga tillOödet mer än tiodubblats, från 
4 miljarder kr i genomsnitt for perioden 1955-59 till 41.5 miljarder kr i 
genomsnitt under 1974-76. Det har inneburit en betydligt snabbare tillväxt 
än den sammanlagda pris- och volymmässiga ökningen av produktionen. 
Det årliga tillOödet på kreditmarknaden steg sålunda mellan nämnda pe
rioder från 6,8 till 14.5 mätt i procent av bruttonationalprodukten till löpande 
priser. en dryg fördubbling. Denna andelsökning sammanhänger delvis med 
en ökad spridning av finansiella sparanllcöverskott och sparandeunderskott 
mellan olika sektorer men avspeglar sannolikt också en anpassning av den 
reala likviditeten vid tilltagande inllationstakt. 

Tillväxten i den årliga omslutningen på kapitalmarknaden har varit ännu 
starkare. Denna marknad omfattar den del av den organiserade kreditmark
naden som utgörs av långfristiga obligationer (och förlagsbevis) samt aktier 
och forsäkringsinrättningars reverslån. Dess andel av bruttonationalproduk
ten har nästan tredubblats, en uppgång från 3, I procent 1955--59 till 9,0 
procent 1974-76, motsvarande en ökning från knappt 2 till drygt 25 miljarder 
kr. 

Kapitalmarknadens andel av kreditmarknaden har med nämnda avgräns
ning stigit från 45 till 62 procent mellan angivna perioder. Tidigare hade 
durk sparbankerna och postbanken i viss mån karaktären av direktutlånande 
kapitalmarknadsinstitut framför allt genom att de gav långa reverslån till 
bostäder. Denna utlåning inräknas nu inte i kapitalmarknaden, vilket kan 
ha med fön en viss överskattning av andelsutvecklingen a\' långa placeringar. 

Fördelningen av de reala sektorernas upplåning på kredit marknaden som 
hclh..:t har förändrats markant. De förskjutningar som ägt rum reflekterar 
tämligen väl det ändrade mönstret for sparande och investering. Det mest 
påtagliga draget sett över hela perioden från mitten av 50-talet har varit 
den kraftiga uppgången i företagsupplåningens andel av kreditmarknaden 
och en häremot svarande nedgång av bostadssektorns andel. 

företagens andel (av statistiska skäl ingår i denna även hushållen) ökade 
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från knappt en fjärdedel 1955--59 till nästan hällien 1974-76. Företagens 
ökad!.! kreditefterfrågan under den senare perioden var resultatet av en för
svagning av vinstut vecklingen i förening med en trots lågkonjunkturen fort
satt hög invl!steringsverksamhet. Till inte oväsentlig del utgjordes dock in
vesteringarna av en av konjunkturläget påtvingad lageruppbyggnad. Bo
stadssektorns andel av kreditmarknaden steg med några procentenheter från 
slutet av SO-talet till en högsta nivå med 47 procent i genomsnitt for förra 
delen av 6{)-talet for att sjunka till 26 procent 1974-76. Den krympande 
andelen var en följd av nedgången i bostadsbyggandet under 70-talet. 

För kommunerna har sparande och investering utvecklats förhållandevis 
parallellt både under uppgångsfasen under 60-talet och nedgången under 
70-talct. Dera~ andel av krcditmarknaden har legat mellan 7 och 11 procent 
med undantag for perioden l 9i4-76 då den sjönk till 3 procent. Förstärk
ningen av statsbudgeten i början på 60-talet ledde till en radikal nedgång 
i statens up1;låning. Från att ha motsvarat en fjärdedel av marknaden i 
slutet på 50-talet, sjönk den till ett par procent 1960-M. Därefter har den 
successivt stigit och uppgick 1974-76 till praktiskt taget samma nivå som 
under senare delen av 50-talet. 

Motsvarande jämförelse avseende kapitalmarknaden företer en slående 
skillnad. För denna marknad var kreditfördelningen i stort oförändrad 
1974-76 jämfört med 1955--59. Bostadssektorns andel uppgick under båda 
perioderna till 36 procent och statens till en dryg fjärdedel, medan företagens 
steg från en dryg fjärdedel till knappt en tredjedel. Den enda mer påtagliga 
avvikelsen var att kommunernas upplåningsandel sjönk från 9 till 4 procent. 
Även under mellanliggande period visade fördelningen ett mer stabilt mön
ster än for kreditmarknaden i dess helhet. Det gäller framför allt andelen 
för företag. Andelsförskjutningen på kapitalmarknaden avsåg under den mel
lanliggande perioden främst staten och bostäder. En högre andel för bo
stadssektorn under denna tid uppvägdes av en lägre för staten. 

De strukturella förändringar som ägt rum på kredit- och kapitalmark
nadens utbudssida har i hög grad präglats av AP-fondens utveckling. Dess 
tillväxt, efter det att den inlett sin verksamhet 1960, innebar att de offentliga 
försäkringsinrättningamas andel av utbudet på kreditmarknaden steg från 
en procent under 1955--1959 till en högsta nivå av 35 procent under 1970-73. 
Därefter sjönk den till en fjärdedel under 1974-76. Den återhållande effekt 
som införandet av ATP-systemet hade på det enskilda försäkringssparandet 
medförde samtidigt att de enskilda försäkringsinrättningarnas andel sjönk 
rrån 26 under 1955--59 till IO procent under 1965-{",9. Dessa har sedan kunnat 
återvinna en mindre del av sin tidigare marknadsandel. Under 1974-76 
uppgick den till 14 procent. 

Bankernas andel av kredit marknaden har sjunkit fortlöpande från 65 pro
cent under 1955--59 till 40 procent under 1974-76. Nedgången av såväl ban
kernas som AP-fondens andelar under senare år har uppvägts av växande 
andelar för riksbanken och allmänheten. 

Kapitalmarknaden kan delas upp i tre huvudkällor. Den första utgörs 
av det mer stabila utbudet av långt kapital från försäkringsinrättningarna. 
Det är stabilt i den meningen att dess förändringar kan förutses relativt 
väl, i varje fall på något års sikt, och att dess omfattning, totalt sett, inte 
bestäms av kreditpolitiskt motiverade placeringskrav. Den andra källan här-
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rör från hankerna, vilkas långfristiga placeringar dock till hctydande del 
:tr hetingade av frireligganJe likviJitetskrav och överenskommelser om köp 
<tv bostaJsohligationcr. Den tredje källan slutligen består av allmänhetens 
mer hiltrörliga långa placeringar i obligationer och aktier. 

Bunkerna, som även efter nedgången i marknadsandel fortfarande är den 
största långivarsektorn på krcditmarknaden, spelar naturligt nog inte samma 
roll for utbudet på kapitalmarknaden. Deras andel av denna har sjunkit 
!"rån en ljärdedcl under 50- och W-talen till ungefär en sjättedel under 70-
talet. Utbudet på kapitalmarknaden har i stället till övervägande delen härrört 
från forsäkringsinrättningarna. Dessas sammanlagda andel ökade från tre 
till fyra femtedelar från 1955-59 till 1970-73. Därefter skedde en återgång 
under 1974-76 till den tidigare marknadsandelen. Förskjutningen i fördel
ningen mellan offentliga och enskilda forsäkringsinrättningar framträder 
iinnu mer markerat på kapitalmarknaden än på kreditmarknadcn. De of
l"cntliga lörsäkringsinrättningarnas andel steg sålunda från ett par procent 
under 1955-59 till 57 procent under 1970-73 varefter den krympte till 40 
procent. För de enskilda forsäkringsinrättningarna sjönk andelen från 57 
procent under senare delen av 50-talet till en lägsta nivå av 16 procent 
under 1965-69, för att åter stiga till 22 procent under 1974-76. Allmänhetens 
andel har varit förhållandevis stor på kapitalmarknaden. Efter en nedgång 
i slutet på 611-talet och bö~jan av 70-talet steg den under 1974-76 till 15 
prm:ent. vilket var ungefär samma andel som under 1955-56. 

De investeringar som förverkligats har självfallet också kunnat finansieras. 
I balansräkningens identitet mellan aktiva och passiva har en anpassning 
av kreditgivningen alltid skett. Det kan mot denna bakgrund synas mindre 
meningsfullt alt ange finansieringsbehov ex post och relatera dessa till upp
låningen på kreditmarknaden. Vad man snarast kanske skulle vilja belysa 
iir de i någon mening ursprungliga investeringsplanerna och finansierings
behoven och den anpassning som ägt rum i dessa till följd av finansie
ringsbetingelserna. Detta utesluter emellertid inte att det är av intresse att 
konstatera alt de realiserade inkomst- och utgiftsöverskolten för olika sek
torer fått en större spridning och därmed krävt en ökad överföring av fi
nansiella resurser och att detta motsvarats av en växande omslutning på 
kredit- och kapitalmarknaden. Skulle finansieringen av utgiftsöverskotten 
ha varit tvungen att ske i andra former än på den organiserade kredit
marknaden eller i mindre utsträckning på kapitalmarknaden, är det möjligt 
att dessa utgiftsöverskott aldrig förverkligats i den omfattning som faktiskt 
ägt rum. Investeringarna hade kanske begränsats for att reducera eller eli
minera utgiftsöverskotten. 

AP-fonden kan vara ett belysande exempel i detta sammanhang. Samtidigt 
som den skapat ökade utgiftsöverskott i andra sektorer, har den genom 
en breddning av kapitalmarknaden bidragit till att de ökade utgifterna kunnat 
finansieras på denna marknad. Det har tidigare sagts alt det är svårt att 
bedöma totaleffekten på kapitalbildningen av uppsamlingen av sparande 
i fonden. Denna efTe!'t beror på i vilken utsträckning konsumtionen kunnat 
hållas tillbaka genom medelsindragningen och frigjord produktionskapacitet 
tagits i anspråk för investeringar. Del är dock klan att AP-fondens utbud 
av sitt sparande till andra sektorer, och då speciellt näringslivet, är väsentligt 
för att man inom dessa skall vara beredd att företa mer omfattande satsningar 



Prop. 1978/79: 165 193 

på investeringar med ökade utgiftsöverskott som följd. Det förhållandet 
att AP-fondens utbud av kapital haft den kvaliten att fonden självklart 
räknats till den organiserade kapitalmarknaden, har därvid mc<l all säkerhet 
varit en stimulans. Långfristigheten liksom nexibiliteten i utbudet med av
seende både på växlingar i kreditbehovet for olika sektorer och på behovet 
av olika tinansieringsfonner har varit viktiga egenskaper. Vad tinansierings
formerna beträffar bör kanske särskilt understrykas det ökade utbud av 
riskvi:ligt kapital som kommit till stånd genom kanaliseringen av medel 
till lnvesteringsbanken och genom fjärde AP-fonden. 

Bedömt i ett makroekonomiskt perspektiv med avseende på den inves
teringsutveckling och tillväxt som faktiskt ägt rum under de senaste de
cennierna, har kre<lit- och kapitalmarknaden i stort visat en god anpa'is
barhet. Marknaderna kan också ses i ett mikroekonomiskt perspektiv såsom 
instrument för resursallokeringen vad gäller enskilda projek\. E\\ s\ående 
inslag i kritiken av kreditpolitiken har därvid varit att den innehållit ett 
alltför kraftigt moment av kreditransonering, vilket lett till en mindre ef
fektiv resursanvändning. Den frågan diskuteras närmare i avsnitt 1.2. Fi
nansiella marknader och resursallokering. 

Den positiva bedömningen av kredit- och kapitalmarknadens anpassbarhet 
vid en längre tillbakablick tar inte undanskymma det faktum att finan
sieringsproblemen, speciellt inom näringslivet, blivit trängande under senare 
år. Dessa har visserligen sin grund i mer allvarliga störningar i den eko
nomiska utvecklingen. Till en del är dessa störningar av konjunkturell och 
därmed förhoppningsvis av övergående art. Därutöver framträder emellertid 
strukturella och långsiktiga förändringar som ställer svårbemästrade krav 
på finansiella lösningar. 

En indikation på växande finansieringssvårigheter är statens under de 
senaste åren starkt ökade roll vid lösningen av uppkommande finansie
ringsproblem. Staten har dock alltid varit en viktig källa för krediter och 
garantier m. m. vid sidan om den organiserade kreditmarknaden. Dess fi
nansiella tillgångar har under 70-talet varit av ungefär samma storlek som 
statsskulden. I viss mening kan staten sålunda betraktas som ett finans
institut, som omformar sin upplåning för att tillgodose finansicringsbchov 
som anses angelägna från samhällsekonomisk synpunkt. 

För finansiering av bostadsproduktionen har sålunda statens direkta med
verkan med bostadslån och med räntegarantier och -bidrag varit avgörande 
under hela efterkrigstiden. Fondbildningen inom ATP-systemet, utan vilken 
genomförandet av programmet att bygga en miljon lägenheter knappa'it 
kommit till stånd, kan ur ekonomisk synpunkt också betraktas som en 
statlig kreditgivning finansierad med skatter i form av ATP-avgifter. Kom
munerrnL5 finanser påverkas av statliga bidrag både för olika verksamheter 
och obundet for ska\\eutjämning. Därutöver sker också en inte obe\ydlig 
del av den kommunala lånefinansieringen genom statliga krediter inom 
ramen för de statliga bostadslånen. Detta gäller kommunernas investeringar 
i daghem och andra serviceanläggningar. Slalens bidrag lill näringslivets 
kreditförsörjning sker dels i form av garantier (garantier för industrilån. ex
portkrediter och fartygskrediler), där staten genom förstärkning av säker
hetsunderlaget möjliggör en lånefinansiering, dels genom direkt långivning 
som ökade i omfattning under andra hälften av 60-talet framför allt genom 
13 Riksdagen 1978/79, I sam/. Nr 165. 
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lokaliseringslän. Statens garantigivning utgår for en ökande del av företagens 
totala lånefinansiering. Den har också betydande allokeringseffekter på stock
en underliggande krediter i battre säkerhetsläge. 

Denna utveckling mot ökad statlig finansiering har accelererat under 
197&-77 i samband med omfattande rekonstruktioner under statlig med
verkan i de s. k. krisbranscherna. Omfallningen och verkningarna av dessa 
linansiella transaktioner är svåra att överblicka och långsiktigt bedöma men 
det är uppenbart att de nu håller på att fä ett rätt avgörande inflytande 
över den industriella utvecklingen. 

De växande bytesbalansunderskollen har sin motsvarighet i ökade in
hemska utgiftsöverskott och de utgör en av de faktorer som skapat finan
sieringsproblem inom näringslivet. Samtidigt erbjuder kreditmarknaderna 
i utlandet en ytterligare finansieringskälla for alt tillgodose de växande fi
nansieri ngsbehoven. Det har därvid varit en gynnsam omständighet all den
na upplåning i stor utsträckning kunnat ske i långfristig form. Totalt sett 
har härigenom kapitalmarknadsutbudet vidgats högst väsentligt. 

Statliga insatser och ökad upplåning i utlandet utöver vad den inhemska 
marknade11 erbjuder framstår emellertid inte som tillräckliga lösningar på 
sikt. Försämringen av företagens finansiella ställning under senare år ställer 
krav på ytterligare insatser. Ett av de mest centrala problemen i delta sam
manhang blir att finna ur fordelningspolitisk synpunkt acceptabla vägar all 
tillmra foretagen mer ägarkapital. 

1.3 Den långfristiga utlandsuppläningen 

Valutaregleringen syftade fram t. o. m. 1973 i stort sett till att främst av 
stabiliseringspolitiska skäl avskärma den inhemska kredit- och kapitalmark
naden från den utländska. Under perioden 1964-1973 uppgick den lång
fristiga upplåningen utomlands till 1,3 miljarder kr i genomsnitt per år. 
Denna upplåning utgjordes till största delen av upplåning for varvs- och 
rederiniiringcns räkning samt for finansieringen av direktinvesteringar ut
omlands. Mot bakgrund av den försämring i bytesbalansen som följde på 
oljekrisen lades valutaregleringen om så att upplåning utomlands möjlig
gjordes i syfte att under en övergångsperiod finansiera underskotten i by
tesbalansen. Liberaliseringen av valutaregleringens bestämmelser parades 
med en stram inhemsk kreditpolitik vilken gav företagen incitament att 
låna utomlands. 

Upplåningens omfattning 

Den langfristiga upplåningen på den internationella kapitalmarknaden ökade 
från 2,0 till 3,5 miljarder kr mellan 1973 och 1974. Detta var dock inte 
tillräckligt för att förhindra en minskning i valutareserven, som sjönk med 
JJ miljarder kr under 1974. Effekterna av ändringarna i valutaregleringen 
visade sig först 1975, då upplåningen utomlands uppgick till 6.4 miljarder 
kr. Denna nivå bibehölls i stort sett under 1976. I slutet av 1976 uppgick 
den långfristiga lånestocken till 27 miljarder kr. 

För 1977 föreligger heltäckande uppgifter om den långfristiga upplåningen 
endast för första halvåret men en grov kalkyl ger vid handen att den lång
fristiga upplåningen under 1977 kan uppgå till 20 miljarder kr brutto och 
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17 miljarder kr netto efter amorteringar. Om dessutom hänsyn tas till änd
ringen i kronkursen under året beräknas den långfristiga lånestocken i slutet 
på 1977 uppgå till strax under 50 miljarder kr. 

Det är naturligtvis svårare att uttala sig om storleken på den långfristiga 
upplåningen i framtiden. Utgår man som ett räkneexempel från att un
derskottet i bytesbalansen skulle vara hävt 1985 och alt underskottet fram 
tills dess minskar med drygt 2 112 miljarder kr per år från en nivå på 
drygt 18 miljarder kr år 1978 kan man vid oförändrad valutareser. uppska11a 
stocken av långfristiga utlandslån brutto till I 50 miljarder kr. Kalkylen for
utsätter att upplåning även äger rum för att finansiera visst statligt ka

pitalutflöde, direkta investeringar, export- samt varvskrediter. 1 Restposten 
i betalningsbalansstatistiken har uppgått till 4 till 5 miljarder kr under senare 
år. I viss men okänd utsträckning utgörs restposten sannolikt a\· en över
skattning av bytesbalansunderskottet. Delta innebär all kalkvlen tenderar 
att överskatta upplåningsbehovet. Som exempel på restpostens betydelse 
i denna kalkyl kan nämnas au, om 4 miljarder kr av restposten förutsättes 
härröra från en underskattning av varu- och tjänsteexporten. så översl-;a11ar 
kalkylen upplåningsbehovet med drygt 30 miljarder kr. Med dessa reser
vationer innebär kalkylen att räntorna på den långfristiga hruttoskuldcn vid 
en ränta på 8 procent skulle uppgå till nära 12 miljarder kr 1985. Övriga 
löpande betalningar i bytesbalansen måste således tillsammans visa ett över
skott på 12 miljarder kr. Om prisstegringen för svensk export i genomsnitt 
uppgår till 6 procent per år innebär räntebetalningarna 1985 ett krav på 
reala resurser svarande mot 7 1/2 miljarder kr uttryckt i 1977 år~ penning
värde. Den långfristiga låneskulden motsvarar under samma förutsatt ningar 
94 miljarder kr i 1977 års penningvärde. Förutsätter man dessutom alt brut
tonationalprodukten ökar med i genomsnitt 3 procent per år svarar r<ill
tebetalningarna mot 1,7 procent av den reala brultonationalprodukten år 
1985. 

Det är i detta sammanhang också viktigt att notera all den i räkni:cxemplct 
antagna utvecklingen under rimliga antaganden om amorteringsplancr in
nebär en bruttoupplåning på en i jämförelse med 1977 och 1978 un!!et:ir 
oförändrad nivå jämviktsåret 1985. 

Låntagare 

Under 1974 var det uteslutande företagen som släpptes ut pa den inter
nationella kapitalmarknaden. Under 1975 til!kom kommunerna som lån
tagare. Endast de största kommunerna tilläts låna direkt utomlands medan 
upplåning för övriga kommuners räkning kanaliserades genom kommun
institut och banker. Riksbanken tog under 1975 upp ett lån på 0.8 miljarder 
kr. 

Staten uppträdde först under 1977 som låntagare på den internationella 
kapitalmarknaden. Bakgrunden till detta var det kraftigt ökade upplanings
behovet. Under 1977 lånade staten ungefär 9 miljarder kr på den utländska 
kap i tal marknaden. 

Bankernas roll när det gäller den långfristiga upplåningen har successivt 
ökat. Under 1974 kanaliserades l3 procent av upplåningen genom bankerna. 
medan motsvarande silTra var 19 procent under 1976. 

1 Direkta inv..:stcnngar 
utomlands har förutsatts 
svara for 25 miljarder kr av 
ökningen i bruttoskulder 
och övriga kapitaltransak
tioner för ungefär en 
miljard. 
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Riksbanken har i sin betalningsbalansstatistik inte uppgifter om hur den 
privata upplåningen fördelat sig på branscher. Ur statistiken över tillstånd 
till långfristig upplåning utomlands framgår det dock att varven och re
derierna 1976 svarade för ungefär 1/5 av upplåningen. Under 1973 svarade 
de för ungefä.r hälften. 

K.riTerier .tör 1il/s1ånd till utlandsupp/åning 

Den långfristiga utlandsupplåningens omfattning har huvudsakligen reg
lerats genom kriterier för tillståndsprövning inom ramen för valutaregle
ringen. Dessa kriterier har huvudsakligen gällt användandet av upplånade 
medel och lånens löptid. Under utlandsupplåningens första skede, dvs. under 
1974. medgavs dock upplåning utomlands oavsett ändamål förutsatt att lånen 
var relativt långfristiga. När upplåningen tog ordentlig fart under år 1975, 
genomförde riksbanken vissa ändringar i principerna för tillståndsgivningen. 
Tillstånd till utlandsupplåning beviljades endast om lånet avsåg finansiering 
av industriell investering som var angelägen från bytesbalanssynpunkt. Man 
fastställde också att lånens löptid skulle vara minst 5 år. Praxis har dock 
varierat något beroende på intresset för och behovet av utlandsupplåning. 

1 början av år 1976 förväntades t. ex. en förbättring i bytesbalansens saldo. 
Detta ledde till en mer restriktiv praxis i fråga om tillstånd till upplåning. 
1 stället for att minska ökade emellertid underskottet i bytesbalansen från 
6,7 till 10,5 miljarder kr, varför praxis successivt liberaliserades. I syfte att 
stimulera utlandsupplåningen fick valutabankerna sålunda i oktober 1976 
tillstånd att inom ett för varje valutabank fastställt rambelopp låna utomlands 
för vidare utlåning till finansiering av "allmänt produktiv verksamhet" utan 
av riksbanken beviljat tillstånd i det enskilda fallet. Vidareutlåningen inom 
dessas. k. ramtillstånd fick dock i del enskilda fallet inte överstiga ett värde 
motsvarande 5 mkr. Totalt uppgick bankernas ramtillstånd till 0,8 miljarder 
kr under 1976 men ramarna ökades så att de i slutet av oktober 1977 om
fattade drygt 2 miljarder kr. Av detta belopp hade 1,3 miljarder kr utnyttjats 
vid nämnda tidpunkt. 

Utlandsupplåningen stimulerades också genom att riksbanken vid tillstånd 
till direktinvesteringar utomlands fordrade att en viss andel av investeringen 
finansierades genom upplåning utomlands. 

I samband med valutakursändringar talas det ofta om valutakursförluster 
eller -vinster. Det torde därför finnas anledning att med hjälp av ett enkelt 
räkneexempel åskådliggöra valutakursändringars betydelse for lånekostna
den. Antag att ett företag lånar utländsk valuta till 8 procents ränta och 
att del omedelbart efter lånets upptagande och omväxling till kronor inträffar 
en prisstegring på den utländska valutan med 10 procent. Det innebär for 
det första att räntekostnaden uttryckt i svenska kronor stiger med 0,8 pro
centenheter. För det andra påverkas amorteringens värde uttryckt i svenska 
kronor. Om lånet skulle återbetalas efter fem år motsvarar detta en årlig 
ränta på ungefär två procentenheter per år. En längre löptid ger en mindre 
ränteelTekt. 

Det finns i den allmänna diskussionen en tendens att överskatta be
tydelsen av valutakursändringar vad gäller lånekostnader. I viss utsträckning 
reflekteras nämligen valutakursforväntningar i räntedilTerenser mellan lån 
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i olika valutaslag. Detta kan inneb;ira att en kursstegring for en viss valuta 
endast motsvarar den räntefördel det inneburit att ta en lån i den aktuella 
valutan. Om vi som ett exempel tänker oss att ett 10-års lån i Sverige 
betingar 9 3/4 procents ränta kan vi åskådliggöra sambandet mellan valu
takursändringar och räntenivå för lån i utländsk valuta i följande tablå. 
I förenklande syfte har förutsatts all hela lånet förfaller till amortering i 
slutet på det IO:e året. 

Valutakurs
amlnng 
per år ( '.\,) -5 

Jämforclsc-

-4 -3 -2 -I () 2 3 4 5 

riinta (".,f 15.53 14.32 13,14 11,99 I0,86 9.75 8.66 7.(fJ 6.55 5.53 4.52 

"Lik van.hg mc<l 9. 75 '.\, rama rå lån 1 svenska kronor. 

I jämförelse med ett lån i svenska kronor till 9,75 procents ränta är det 
således fördelaktigare att låna i en utHindsk valuta som apprecierar med 
4 prOl:ent per år om räntan understiger 5,5 procent. Sjunker valutan i värde 
med 4 procent per år blir motsvarande jämförelseränta 14,3 procent. Detta 
samband mellan räntesats och valutakursändring bör man alltså ha i åtanke 
när man uttalar sig om kostnader för valutakursändringar. 

I.4 Industrins finansiering 

Industrins vinstmarginaler (mätta som kvoten mellan bruttoöverskott och 
förädlingsvärde) låg från slutet av SO-talet till början av 70-talet på en oför
ändrad nivå, även om de konjunkturella svängningarna tidvis var stora. 
Eftersom kapitalintensiteten samtidigt ökade kraftigt, sjönk räntabiliteten. 
De snabbt växande investeringarna förutsatte därför en ökad lånefinansie
ring. Skulderna ökade också väsentligt snabbare än det totala kapitalet: från 
1965 till 1974 steg skulderna med 16 procent per år mot 11 procent för 
det totala kapitalet. Soliditeten sänk tes därmed från 6 7 procent 1965 till 
endast 50 procent 1974. Denna nedgång har därefter fortsatt. De angivna 
talen anger soliditeten som kvoten mellan eget kapital, inkl. obeskattat ka
pital, och totalt kapital, exkl. handelskrcditer. 

Under perioden ökade företagens finansiella kapital väsentligt snabbare 
än det materiella eller med 15 I 12 procent per år mot knappt 9 I 12 procent 
för de materiella tillgångarna. Ökningen i finanstillgångar var en faktor som 
underlättade företagens accepterande av den sänkta soliditeten genom att 
ökningen av lätt realiserbara tillgångar minskade den med den stigande 
skuldsättningen förknippade risken. Genom en under perioden starkt positiv 
hävstångseffekt höll den ökade skuldsättningen också uppe räntabiliteten 
på det egna kapitalet. 

Den ökade skuldsättningen har möjliggjorts av en snabb uppgång av kre
ditutbudet; betydande förändringar i skuldstrukturen ägde också rum 
I 966-74. Cirka hälfien av företagens upplåning kommer från den icke or
ganiserade kreditmarknaden i Sverige och från s. k. rörelsegenererade kre
diter (pcnsionsskulder, lån, pensions- och personalstiftelser, skatte- och lö
neskulderJ. Dessa krediter är tillgängliga utan att företagen behöver kva-
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lifo:era sig för dem i konkurrens med andra föret<1g. Till samma kategori 
kan hänföras återlånen från AP-fonden. Automatiken i denna kreditgivning 
- den prövning som förekommer begränsar sig till en säkerhetsprövning 
- gör att den står självfinansieringen nära. Kredittagningen från den icke 
organiserade marknaden är också förklaringen till att företagens genom
snittliga låneränta för den totala skulden är väsentligt lägre än räntorna 
på kreditrnarknaden (J 974 ca 5 112 procent). Under perioden spelar utländska 
krediter en markant växande roll, vilket alltså inträffar redan före den 1974 
inledda ökningen av utlandsupplåningen. 

Av skuldstrukturen framgår att den organiserade svenska kreditmark
naden har en mindre och dessutom minskande betydelse för industrins 
finansiering. Detsamma gäller därmed också för de kreditpolitiska åtgärder 
som omedelbart påverkar denna marknad. Det är mindre än en tredjedel 
av företagens upplåning som tas från den svenska marknaden. Inom denna 
del har 1966-74 en minskning skett av affärsbankernas bidrag, som sjunkit 
från 42 till 27 procent, medan återlånen och långa krediter från mellan
handsinstituten ökat i motsvarande mån. Slutligen tillkommer en växande 
andel statliga lån, under denna period framför allt lokaliseringslån. 

De krediter, med vilka industriföretagen byggt upp sin ökade skuldsätt
ning, kännetecknas alltså av en bestående, mycket hög andel rörelsege
nererade krediter (ca hälften), en ökad andel långfristiga krediter och statliga 
lån samt slutligen en ökad utländsk upplåning. 

2 Finansiella marknader och resursallokering 

2.1 Inledning 

Ett finansiellt systems grundläggande uppgift utöver att handha betalnings
formedlingen är att överföra finansiella resurser från enheter med in
komstöverskott till enheter med utgiftsöverskott. I sparande- investerings
termer betyder detta att enheter, vars investeringsverksamhet uppgår till 
högre belopp än det sparande de genererar. måste finansiera sig genom upp
låning som i sista hand härrör från enheter med större sparande än in
vesteringar. Existensen av ett finansiellt system är själva förutsättningen 
för att sparandeöverskott och -underskott överhuvudtaget skall kunna upp
komma eller med andra ord för att investerings- och sparbeslut skall kunna 

separeras. Utan finansiella tillgångar och skulder måste varje enhets in
komster och utgifter täcka varandra i varje ögonblick och därmed måste 
också sparande och investering vara ett och samma beslut. 

Det fi!1ansiella systemets betydelse i nämnda avseende kan visserligen 
framstå som självklar. men kan ändå vara värd att understryka med hänsyn 
till att möjligheterna att investera utöver eget sparande är en viktig för
utsättning för att man skall kunna skapa en enektiv produktionsapparat 
inom ramen for en decentraliserad hushållning med flera beslutsenheter. 

En diskussion av sparande-investering kan föras på flera olika nivåer. 
I första hand fastlägges den långsiktiga avvägningen mellan konsumtion 
och kapitalbildning. Stabiliseringspolitikens uppgift är sedan att så långt möj
ligt skapa balans på kort sikt mellan sparande och investering med nämnda 
avvägning som riktmärke för deras totala omfattning på längre sikt. Inom 
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dessa ramar skall de reala investeringarna fördelas så effektivt som möjligt. 
Traditionellt innebär detta att de investeringsprojekt som kan väntas ge 
högst avkastning enligt en marknadsmässig lx:dörnning skall förverkligas 
med de avvikelser härifrån som kan motiveras utifrån specifika allokerings
politiska målsättningar. Väsentliga för en effektiv fördelning av kapital
resurserna är allokeringspolitikens utformning som en del av den allmänna 
ekonomiska politiker. och de finansiella marknadernas struktur. organisation 
och funktionssätt _ 

1 den enklaste formen a\' ekonomiska systern. i vilken marknadsme
kanismer kommer till fullt uttryck. kan produktionens storlek och dess 
fordelning på konsumtion och investering härledas ur hushållens preferenser 
for arbete/fritid och konsumtion/sparande (framtida konsumtion) samt in
vesteringspro_iektens räntabilitet. Löner. priser och räntor anpassas så att 
marknaderna iir i balans utan över- eller underskott. Realt sett betyder detta 
att r:intan anpassas till den nivå vid vilken den del av produktionen, som 
hushållen är beredda att avstå från att omedelbart konsumera.just motsvarar 
\ad foretagen vill utnyttja for investering. Spegelbilden härav är en ka
pitalmarknad på vilken nämnda räntenivå ger jämvikt mellan hushållens 
utbud och företagens efterfrågan på finansiellt kapital. Med en sådan rän
teanpassning uppkommer ingen kapitalbrist i marknadsmässig mening. 

1 verkligheten sker en rad ingrepp i den ovan beskrivna mekanismen. 
Den offentliga sektorn svarar for en stor och växande del av produktion 
uch förbrukning av varor och tj~inster. Huvudsakligen rör det sig om sådana 
varor rn:h tj~inster som tillgodoser kollektiva behov eller av andra skäl anses 
böra handhas av det offentliga. I sådana fall då de skulle kunna mark
nadsföras och tillgodogöras individuellt, avser den offentliga produktionen 
vanligen att skapa ett annat innehåll och åstadkomma en annan omfattning 
och fordelning än som skulle komma till direkt uttryck i hushållens pre
ferenser och efterfrågan på en marknad. Den offentliga produktionen kräver 
i ett sådant system offentliga investeringar baserade på andra grunder än 
mark nadsbet i ngade lönsamhetskriterier. 

Då den offentliga produktionen endast i begränsad utsträckning finansieras 
~enom avgifter for nyttjandet av de tjänster den avkastar, måste den of
fentliga sektorn anskaffa medel på annat sätt. Det sker huvudsakligen genom 
den beskattningsrätt som staten och kommunerna har. Genom denna kan 
del olTen1liga dra in inkoms1er från den privata sektorn och därmed minska 
den privata ef\erfrågan för att skapa samhällsekonomiskt utrymme för sin 
egen produktion. Som ett alternativ eller komplement kan sådant utrymme 
skapas genom upplåning på kreditmarknaden som tränger ut finansieringen 
av privata investeringar och kanske också via räntan stimulerar till ökat 
privat sparande. Förutom att påverka fördelningen mellan offentlig och pri
\ at användning av resurserna kan det offentliga genom olika indirekta skatter 
och subventioner u1öva ett belydande inOytande på den privata förbruk
ningens inriktning. 

Utöver dessa allokeringspolitiskt motiverade offentliga inkomster och ut
gifter användes även beska1tningen 1illsammans med varierande former av 
inkomstöverföringar tillbaka till den privata sektorn som instrument for 
all uppnå olika fördelningspolitiska målsättningar för den ekonomiska po
litiken. 
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I den offentliga sektorn intar kommunerna en mellanställning i förhållande 
till staten och den privata sektorn. Kommunerna har hksom staten be
skanningsrätt men lånefinansieringen är liksom for den privata sektorn be
n>ende på förhållandena på kredit marknaden och utgör en osäkerhetsfaktor 
i planeringen. För statens utgifter föreligger däremot inte motsvarande fi
nansiella restriktioner. Statens avvägning av inkomster och utgifter och dess 
upplåningspolitik bestäms i stället av att de allokerings- och fördelnings
poliliska målen skall uppnås inom ramen for samhällsekonomisk balans. 

I ovan angivna perspektiv har staten en central roll för bestämning av 
såviil efterfrågans totala storlek som dess fördelning på offentlig och privat 
förbrukning, på investering och konsumtion och mellan olika privata en
heter. Genom olika former av bidrag och lån kan staten även påverka kom
munernas förbrukning. Någon fullständig kontroll av efterfrågan är det dock 
inte fråga om utan staten arbetar huvudsakligen genom att med olika in
citament påverka efterfrågan och dess fördelning. 

2.2 Allokeringspolitiken 

Diskussionen ovan har visat att den ekonomiska politiken är av avgörande 
betydelse for realkapitalbildningen. Stabiliseringspolitiken bestämmer sålun
da kapitalbildningens totala storlek dels genom att skapa det nödvändiga 
realekonomiska utrymmet. dels genom att påverka investeringsincitamenten 
så att utrymmet fylls ut inom ramen för en balanserad ekonomisk tillväxt. 

Hur nämnda utrymme tas i anspråk är en allokeringspolitisk fråga. Vilka 
medel som därvid utnyttjas bestämmer i stor utstrlickning realkapitalets 
sammansättning och kvalitet, dvs. effektiviteten i resursallokeringen. De 
flesta ekonomisk-politiska åtgärder har såväl stabiliseringspolitiska som al
lokerings- och frirdelningspolitiska verkningar. Åtgärderna kan emellenid 
primärt vara inriktade på att uppnå det ena eller andra slaget av verkningar. 
Ofta kan det därvid vara nödvändigt med kompletterande åtgärder för att 
så lång! möjligt neutralisera ej önskvärda sekundära eflekter. 

Bostadspolitiken. regionalpolitiken och näringspolitiken kan väl huvud
sakligen anscs syfta till all påverka resursernas fördelning i samhället. Bo
stadspolitiken är inriktad på att god<i bostäder skall kunna tillhandahållas 
till rimligt pris, såsom en av de grundläggande förutsättningarna för att 
samhället so1:ialt sett skall fungera väl. För att detta mål skall kunna uppfyllas 
krävs att bostadsbyggandet ges större utrymme i realkapitalbildningen än 
som skulle vara fallet utan ingrepp i markn~dsmekanismen. Regionalpo
litiken syftar i forsla hand till all åstadkomma en jämnare geografisk för
delning av resurserna medan de näringspolitiska insatserna främst avser 
att styra strukturomvandlingen och den tekniska utvecklingen och därmed 
påverka realkapitalets fördelning på olika näringsgrenar och branscher. Åt
gärder inom nämnda områden har också fördelningspolitiska effekter. 

Åtgärder inom dessa tre politikområden är i regel expansiva till sin karaktär 
och kräver därför ofta mot verkande stabiliseringspolitiska åtgärder. I många 
fall sättes dock åtgärderna in i lägen av konjunkturavmattning t. ex. för 
att stödja krisdrabbade företag eller branscher och ge andrum för att genom
föra den sanering som behövs för att göra dem konkurrensdugliga på längre 
sikt. Gränslinjen mellan å ena sidan närings- och även regionalpolitik och. 
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å den andra, en selektiv stabiliseringspolitik for att öka resursutnyttjandet 
och hålla uppe sysselsättningen blir i sådana fall ofta svår att dra. De som 
förordar en mer generellt verkande politik i sådana sammanhang har sett 
en fara i att de kortsiktigt sysselsättningsstödjande åtgärderna tar överhanden 
i en utsträckning som försämrar effoktiviteten i resursallokeringen på längre 
sikt genom att "frysa" den existernnde strukturen. Det framhålles också 
att risker föreligger för all stödet av vissa företag leder till en snedvridning 
av konkurrensförhållandena så atl annars bärkraftiga företags lönsamhet 
försämras. 

I stort innebiir den allokeringspolitik som beskrivits en medveten strävan 
till en annan sammansättning av realkapitalet än vad som skulle framkomma 
i en ren marknadsekonomi i syfte att uppnå bestämda ekonomisk-politiska 
målsänningar. Den mer offensiva näringspolitiken i motsats till den närmast 
ovan beskrivna verkar dock snarare med än mot marknadskrafterna. Man 
försöker på.skynda strukturutvecklingen, så att omställningar görs innan kris
tillstånd har utlösts. och förkorta stegel till kommersiell tillämpning av tek
niska innovationer. 

Ett medvetet avsteg från en marknadsbestämd fördelning av realkapitalet 
sker också för de oflentliga investeringar, som inte anses lämpliga eller 
möjliga att bedömas efter vanliga räntabi\itetskalkyler. Det innebär inte att 
det är mindre väsentligt att finna kriterier för avvägning av dessa inbördes 
och på "marginalen" gentemot övrig kapitalbildning. 

Nu angivna allokeringspolitiska inslag kan knappast kritiseras för att de 
inte leder till en ur marknadssynpunkt optimal fördelning av kapitalresur
serna. Åtgärderna avser ju JUSt att å'itadkomma avvikelser från en sådan 
resursfördelning. Däremot kan man givetvis hysa olika uppfattning om vilka 
målsättningar som bör uppställas för den ekonomiska politiken. 

Större tveksamhet kan man kanske inta till de allokeringsmässiga ef
fekterna av olika regler för beskattning av kapitalinkomster. Dessa är hu
vudsakligen utformade utifrån fördelningspolitiska överväganden utan att 
effekterna på sparande och investering till fullo beaktas. Riskerna för inte 
avsedda allokeringseffekter torde också ha ökat till följd av att reglerna 
inte varit anpassade till den inflatoriska utveckling som ägt rum under senare 
år. 

Kreditpolitiken och kreditmarknaden är en integrerad del av den politik 
och de mekanismer som beskrivits ovan. Ett bestående inslag i kritiken 
av den sedan SO-talets början förda kreditpolitiken har, utöver att den pe

riodvis ansetts får stram. varit att den innehållit ett alltför stort element 
av kreditransonering och att detta lett till ogynnsamma efTekter på resurs
allokeringen. Lågräntepolitiken under 40-talet hade medfört att bankerna 
kunnat expandera sin utlåning kraftigt genom utförsäljning av sina stora 
innehav av statsobligationer. Under SO-talets början infördes olika likvidi
tets- och placeringsregler får att med bibehållen förhållandevis låg ränta 
förstärka restriktiviteten i kreditpolitiken och trygga bostadsfinansieringen. 
Det ökade ransoneringselement som då uppstod, har sedan funnits kvar 
även efter övergången till en rörligare räntepolitik. Det får bl. a. ses mot 
bakgrund av all trols en 1rendmä.ssigt stigande ränteutveckling har det ändå 
i realräntctermer varit fråga om en lågräntcpolitik. Inslaget av ransonering 
har naturligen varit påtaglig under högkonjunktur även om räntan då nått 



Prop. 1978/79:165 202 

sin högsta nivå. Under konjunkturavmattningar har det däremot knappast 
varit fråga om mer än en "normal" otillfredsställd kreditefterfrågan. Därvid 
har väl också tidigare undertryckt kreditefterfrågan kunnat tillgodoses och 
den grå kreditmarknaden minskat i omfattning. Under åren efter oljekrisen 
har den inhemska kreditmarknaden till följd av det stora och växande by
tesbalansunderskottet varit stram även under lågkonjunktur. A andra sidan 
har den utländska marknaden varit öppen för svenska låntagare i en ut
sträckning som inte förekommit tidigare under efterkrigstiden. Att få till 
stånd en ökad utlandslinansiering har i själva verket varit det avgörande 
motivet för den inhemska åtstramningen. 

Kritiken som riktats mot all räntan inte tillåtits ge fullt utslag för rådande 
knapphet på kredit har varit all detta lett till en inoptimal kreditfördelning. 
En låneränta lägre än jämviktsräntan har gjort även projekt med förhål
landevis låg avka'itning räntabla. Ransoneringen har möjliggjort all dessa 
har finansierats på kreditmarknaden på bekostnad av andra som skulle ha 
gett högre avkastning. Det har härvid skett en avvikelse från en mark
nadsmässigt optimal fördelning av realkapitalet, som inte har sin grund 
i bestämda målsättningar för den ekonomiska politiken. Tvärtom uppfyller 
en sådan fördelning inte kravet på största möjliga tillväxt under givna sociala 
och tekniska betingelser. 

Det råder allmän enighet om att räntenivån skall anpassas till kredit
efterfrågan. Problemet gäller därför närmast om man ständigt skall sträva 
efter att anpassa den så att det alltid bara finns en normal otillfredsställd 
efterfrågan eller om man kan eller bör tillåta sig ett visst inslag av ransonering 
i ett stramt kreditmarknadsläge med stor efterfrågan på lån. 

Kritiken, som praktiskt taget helt sker med principiella resonemang och 
sällan eller aldrig utifrån konkreta fall, har i grunden utgått från att alla 
lånesökande som tillkommer vid den lägre räntenivån sökt finansiering av 
projekt med lägre avkastning. De som söker lån i det högre ränteläget -
jämviktsränteläget - förutsättes söka även vid den lägre räntan. Kreditin
stituten antas i större eller mindre utsträckning tillgodose de förra kredit
behoven på bekostnad av mer räntabla projekt, exempelvis för att favorisera 
gamla kunder. Resonemanget synes utgå från premissen att alla tilltänkta 
projekt kan ordnas entydigt efter avkastning eventuellt reducerad med någon 
riskfaktor. 

Det är visserligen självklart men kan ändå vara värt all understryka all 
det rör sig om en förväntad och inte faktisk avkastning. Kalkylerna kan 
självfallet skilja sig avsevärt mellan olika bedömare. De just nu tätt duggande 
kriserna i olika företag och branscher bär syn för sägen om all investe
ringsprojekt som ansågs komma all ge en hög avkastning, inte alls motsvarat 
förväntningarna och att tidigare "säkra" låntagare skulle fallera utan et~ 
omfattande statligt stöd. 

Inte minst skapar inflationsutvecklingen osäkerhet. Vid en ren räntepolitik 
kan det hända att de lånesökande huvudsakligen utgörs av företag med 
låg riskaversion och stora förväntningar om att kunna göra kapitalvinster 
vid en stark inflation, medan andra företag, åter, med hög riskaversion 
och förväntningar om en svagare prisutveckling helt avstår från att söka 
lån trots att de synes ha väl så goda investeringsprojekt. En lägre räntenivå 
med inslag av kreditransonering kan locka fram även de senare företagen 
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som lånesökande. Kreditbedömningen kan då göras mer enhetlig för ett 
srörre urval av projekt och därmed förhoppningsvis leda till en mer effektiv 

kreditfördelning. Detta argument - värdet av att vid en icke renodlad rän

tepolitik ha ett större urval av kreditansökningar - skall dock inte hårdras. 
Trots komplikationsgraden är bilden ovan av kreditgivningen som al

lokeringsinstrument ändå starkt förenklad. I praktiken finns ofta inte en 
så nära anknytning mellan projekt och kredit som angivits. Det är ofta 
mycket som skymmer sikten dem emellan. Upplåningen diskuteras vis
serligen mestadels i anslutning till att något projekt skall finansieras, men 

lånet beviljas ett företag och inte ett projekt. Kreditbedömningen grundas 
därför kanske snarare på erfarenheterna av företagsledningens skicklighet 
än på det enskilda projektets avkastning. Säkerheten för lånet kan också 

spela en viss roll även om kreditinstituten hävdar att om företagen och 

projekten är gcxla kan finansieringen alltid ordnas. Anknytningen av fi

nansiering~n till ett visst projekt tenderar att försvagas av att låntagarens 
totala kundrelation tas in i kreditbedömningen. Ofta är det frågor om "skräd
darsydda" paketlösningar för företagets hela finansiering. I många fall kan 
kreditinstituten känna sig tvingade att "hålla företagen under armarna" 

för att förhindra att deras utestående lån blir nödlidande. Detta betyder 
att skillnaden mellan fallet med jämviktsränta och fallet med större inslag 
av kreditransonering är väsentligt mindre än vad som antas i en rent teoretisk 
analys, så länge ransoneringen inte blir extrem. 

Investerings- och finansieringsplaneringen sker i allmänhet i skilda enheter 
i företagen utan särskilt starka band. Risk och osäkerhet medför att in
vesteringskalkylerna inte är så starkt påverkade av marknadsräntan som 
ofta antas. Kampen om tiondels procent kan ge en falsk bild av räntans 
betydelse för företagens planering. Det framgår av att en räntehöjning oftast 
inte leder till någon markerad minskning av efterfrågan på kredit medan 
ansträngningarna att tjäna några tiondelar förblir lika stora. Skälet härtill 

är att de förtjänster som kan göras på detta sätt är finansenheternas pro

fessionella uppgift. 
Resursallokeringen kan också tas upp ur en annorlunda synvinkel. Företag 

med någorlunda god likviditetsplanering låter sig knappast hindras att 
genomföra sina "livsviktiga" investeringsprojekt vid temporära svårigheter 
att erhålla lån på en stram kreditmarknad. Dessutom kan hävdas att även 
om likviditetsproblem skulle utgöra ett hinder i ett sådant läge står valet 
inte mellan att genomföra en viss investering eller ej utan mellan att göra 
den vid tidpunkten ifråga eller att förskjuta den en tid framöver tills kre
ditmarknadsläget lättat. Vissa men inte alla investeringar är för sin rän
tabilitet beroende av tidpunkten för sitt realiserande. 

Slutsatsen av ovan anförda synpunkter är närmast att de ogynnsamma 
verkningarna på resursallokeringen av ett begränsat inslag av kreditranso
nering inte bör överdrivas. Ett sådant inslag kan t. o. m., under vissa inte 
alltför orealistiska förutsättningar, tvärtom ha positiva allokeringseffekter 
i situationer där jämviktsriintan skulle vara mycket hög. Kapitalmarknads
utredningen vill dock understryka vikten av att räntenivån relativt väl an
passar sig till den stramhet som råder på kreditmarknaden. Svängningarna 
i räntan bör därför inte hämmas av krav på låga lånekostnader för vissa 

prioriterade projekt. Det är ur denna synpunkt positivt att kostnaderna för 
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finansiering av bostäder i allt väsentligt frikopplats från marknadsräntan. 
Mycket kraftiga räntevariationer kan dock leda till oro på kreditmarknaden 
och bör så långt möjligt undvikas. Stora belastningar skupas då kunskc mind
re för nya lånesökande än for låntagare som redan är bundna vid en stor 
upplåning. Stora kastningar i ränteutve\:klingen inför dessutom ytterligare 
ett osäkerhetsmoment i projekt- och finansieringsplaneringen. 

Man får räkna med att möjligheterna att föra en från "jämviktsräntan·· 
avvikande räntepolitik torde begränsas elier hand som den "grå" marknaden 
utvecklas organisatoriskt och institutionellt. Företagens linansenheter visar 
allt större aktivitet vid placeringen av sina likvida medel samtidigt som 
den grå marknadens utveckling medför att på denna marknad placerade 
medel i likviditetshänseende blir alltmer likvärdiga bankinlåning. Både utbud 
och efterfrågan på kredit tenderar då att "flyttas ut" från den organiserade 
kreditmarknaden redan vid tämligen små differenser i räntenivån mellan 
denna marknad och den grå och minskar därmed utrymmet for en rän
tepolitik som avviker från jämviktsprisbildningen pä krcditmarknaden. En 
möjlighet att i någon mån komma till rätta med denna utveckling är att 
"flytta in" delar av den grå marknaden under den organiserade, exempelvis 
genom utnyttjande av s. k. bankcertifikat. Ytterligare en möjlighet är att 
den institutionellt välutvecklade delen av den grå marknaden skulle un
derställas samma regler i kreditpolitiskt och annat avseende som nu gäller 
for den organiserade. Förslag i denna riktning framläggs av linansierings
bolagskommitten. 

2.3 Ränteutvecklingen 

Diagram I. I visar utvecklingen av konsumentprisindex (procentuella för
ändringar) och diskontot (årsgenomsnitt) från början av 1950-talet. Efter 
andra världskriget återfördes diskontot till den nivå, som det legat på under 
senare hältien av 1930-talet. Fram till december 1950 låg sedan diskontot 
stilla vid 2 112 procent. I samband med Koreakrigets inflation höjdes dis
kontot till 3 procent och under högkonjunkturåren 1955-56 i två etapper 
till 4 procent. Diskontohöjningen till 5 procent 1957 var inte konjunktur
politiskt motiverad utan kan snarast uppfattas som en anpassning till en 
marknadsutveckling sedan länge karakteriserad av efterfrågeöverskott. I fort
sättningen svängde diskontot i stort sett konjunkturellt med successivt högre 
högkonjunkturtoppar under senare hälften av 1960-talet - 6 procent år 1966 
och 7 procent år 1969. Den senare procentsatsen blev toppnotering även 
for den senaste högkonjunkturens kulmination år 1974. Räntestegringarna 
under 1976 kan ses som en valutapolitiskt betingad anpassning till den 
internationella utvecklingen och behovet av att täcka bytesbalansens un
derskott med utländsk upplåning. Bankinlåningsräntan har i stort sett följt 
diskontots förändringar. Både ränta och konsumentpriser visar en trend
mässig stegring. 

Diagram I. l visar också real bankränta (högsta inlåningsränta) och real 
emissionsränta for långa statsobligationer. (Den reala räntan har erhållits 
genom deflatering av den nominella med årsgenomsnitt for förändringarna 
i konsumentprisindex.) Frånsett den djupa doppningen 1951-52 svängde 
realräntan mellan noll och fyra procent. Dessa svängningar har mer bestämts 
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av variationerna i prisstegringstakten än av förändringarna i räntan_ Detta 
kommer till uttryck i att reala räntan till övervägande del varierat i motsatt 
riktning jämfön med nominalräntan. Åren 1955-58 steg obligations- och 
bankräntan successivt, samtidigt som reala räntan sjönk ner mot och stan
nade omkring noll. En analog utveckling registreras åren 1965-66. Åren 
1968-72 ger ytterligare exempel på motvariationer i de nominala och reala 
r~intorna. År 1974 trappades prisstegringstakten upp kraftigt. Prisstegrings
takt och obligationsränta konvergerade 1974-76, men under dessa år var 
den reala räntan negativ. Fastän den nominella räntan regelbundet varierats 
antikonjunkturellt. har den reala räntan snarast fått ett ur denna synpunkt 
motsatt förlopp. Den reala räntan har för det mesta sjunkit och legat relativt 
lågt i högkonjunkturerna och tvänom i lågkonjunkturerna. 

Sett ur placerarnas synpunkt har realräntan i stort sett visat en trendartad 
nedgång sedan början av 1960-talet, mätt med avkastningen över hela löp
tiden på JO-åriga lån emitterade under åren 1960-67. Den har sjunkit från 
+ I I I 2 procent for 1960 års lån till något under noll på 196 7 års lån (jämför 
diagram 12.2. kapitel 12). Nedgången i realräntan har fortsatt för de åren 
I %8-74 emitterade lånen under den tid de hittills löpt (dvs. t. o. m. år 1976). 

Uwgram /.I D1sl.:011w, 
/,;0111111nen1pns111dex och 
rt'olrdnro1 1953-77. 
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Realräntan på högsta bankinlåningsriintan har också varit nt:gativ under 
l 'J70-talet. 

Lnder efterkrigstidens accelererande intlation har det förelegat stora svå
righeter att an\'~inda nominalräntan som konjunkturpolitiskt instrument. 
Den reala räntan låter sig intt: styras med nominalränta. Men den faktiska 
ränteut,·el·kJingen kan heller inte ses som uttryck for det viktigaste instru
mentet 1 den S\'enska penningpolitikens utformning. 

Denna har under efierkrigstiden i huvudsak använt sig av andra instru
ment jn r;intan for att nå uppställda mål för styrningen av konjunkturen. 
l'ulitiken har sålunda inriktats på att direkt söka påverka kreditvolymen 
med l 1 k' idi tets- och ph1c·eringsk rnter, ut lån i ngstak och emissionskontroller. 
Fn hetydande del a\· kreditmarknadcn har dessutom varit reserverad för 
utlaning till stat och hostäder. Eventuella efterfrågeöverskott har därför kon
l·entrer<1h p<t en hegr;insaJ del av den organiserade kreditmarknaden. Där 
h<tr under 1,·mg<1 perioder den aktuella riintenivån legat lägre än en hypotetisk 
_1;im\ iktsri1nta i den meningen att det förekommit en ransonering utöver 
den S<Hn "normalt" kan antagas bli utövad av bankerna. Detta förhållande 
utesluter inte all r;intan 'id olika tillfallen justerats uppåt för att undvika 
de uliigenheter som iir förbundna med alltför stora efterfrågeöverskott bl. a. 
i form av ökad kanalisering av kreditströmmarna över elen icke organiserade 
marknaden. Som n;imnts ägde l. ex. en sådan justering rum år 1957. Denna 
anpa~sning av riintan till det aktuella efterfrågetrycket har därefter blivit 
~uu:essi\l mer markerad. 

1 april 1975 vidtog riksbanken åtgärder för att vidga och skapa bättre 
_i:11m·1kt p<i kapitalmarknaden. R;intesatserna vid emission av bostads-, kom
mun- och industriobligationer höjdes med en procentenhet medan diskontot 
lag k \'ar oliirändrat. Den ;indrade relationen mellan långa o<.:h kona räntor 
medfordc en ökning av emissionsverksamheten och ledde till att kapital 
tillliirdes den långa marknaden från nya pla<.:erargrupper. 

Riintcni\'ån har också anpassats till utvecklingen utomlands. I viss mån 
kan en s[tdan anpassning indirekt sägas äga rum i den mån den svenska 
ekonomiska politiken harmonieras med omvärldens bl. a. med avseende 
på relativt efterJ'rågetryck och prisutveekling. Den inhemska penningpo
litiken kommt:r cfarvid att grovt sett följa omvärldens, även om inga direkta 
pavcrkningar förelegat. 

Direkt r;intepolitiskt hänsynstagande framstod emellenid som alltmer 
t \'ingande. när Sverige under 1970-talet kom ur fas både beträffande kon
junktur- och prisutveckling och bl. a. som en följd härav även den externa 
balansen utsattes för allt större påfrestningar. Stora underskott i den svenska 
bytesbalansen O\:h beroendet av en kontinuerlig upplåning utomlands med
lilrde all valutaströmmarna till o<.:h från Sverige blev känsliga for störningar 
pa dt: mtcrnationella valutamarknaderna. Den svenska räntepolitiken blev 
d~irmed i högre grad bestämd av ränterelationernas effekt på kapitalrörelserna 
med utlandet. Riksbanken vidtog av hänsyn till bctalningsbalansen en serie 
ätg;in.ler. däribland en krafiig diskontohöjning 1976 från 6 till 8 procent. 
\.fan får gå tillbaka till september 1931 for all finna en motsvarighet till 
en sådan med utlandsberoendet sammanhängande utveckling och en sådan 
rekordnivå för diskontot. Den 28 september 1931 höjdes diskontot från 6 
till 8 procent i samband med att Sverige lämnade guldmyntfoten. 
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1 länsyn till marknadsutvecklingen både inom och utom landet har alltså 
spelat en betydande roll för räntepolitiken. På en särskild marknad, nämligen 
marknaden för bostadskrediter, avskärmas emellertid räntekostnad och kre
ditgivning från marknadskrafterna. Kreditpolitiken utgår här från en realt 
formulerad plan IOr, i forsla hand, den statligt belånade produktionen av 
bostäder och bostadskomplement. Detta byggandt: finansieras efter färdig
s@landet med långfristiga lån - en blandning av på marknaden upptagna 
bottenlån och överliggande statliga lån - till kraftigt subventionerade räntor. 
Marknadsräntan sätts alltså ur funktion som kostnadsfaktor. 

Denna ränta sjtts också delvis ur funktion på långivarsidan. Upplåningen 
på marknaden for bostadsändamål placeras (prioriteras) i ~tället genom över
enskommelser med och rekommendationer till kreditinstituten och i viss 
mån genom tillämpning av lagen om kreditpolitiska medel i form av lik
viditetskrav. Detsamma kan även sägas om statens upplåning. Det bör emel
lertid observeras att innebörden av och syftet med denna prioritering inte 
är att åstadkomma en räntedifferentiering mellan de prioriterade låntagarna 
!staten och bostadssektorn) och andra låntagare. I stället har man valt att 
subventionera en speciell sektor (bostadsproduktionen). Placeringsprioritc
ringar för statliga lån och bostadslån innebär inte prim~irt ett ingrepp i r~in
testrukturen men väl att kreditgivarna får anpassa sig till en struktur på 
sin låneportfölj, som kan antagas avvika från en i dessa avseenden fri mark
nadsutveckling och den ränteutveckling som därvid skulle ha framkommit. 
Prioriteringen innebär all om efterfrågan på kreditmarknaden inte tillgo
doses, detta inte drabbar staten eller bostadsproduktionen. 

I övrigt ställer staten kredit till förfogande vid sidan av marknaden också 
för regionalpolitiska ändamål och för utgifter med närings- eller sysselsätt
ningspolitisk motivering. En växande omfattning av denna kreditgivning 
innebär en motsvarande försvagning av kreditmarknaden som allokerings
faktor i traditionell bemärkelse. 

På den organiserade marknaden utanför bostadssektorn bestämmer riks
banken i hög grad både den allmänna räntenivån och räntestrukturen. Ban
kernas in- och utlåningsräntor har traditionellt varit bundna till riksbankens 
diskonto. För närvarande synes riksbanken sträva efter att bibehålla denna 
anknytning, närmast genom att begränsa den glidning uppåt av utlånings
räntornas genomsnitt som ägt rum sedan slutet av 60-talet. Utifrån denna 
allmänna räntenivå bestämmer bankerna strukturerna på sina utlånings
räntor. De långtidsbundna räntesatserna vid obligationsemissioner och i for
säkringsinstitutens utläning är anknutna till räntan vid emission av långa 
statsobligationer. 

Den individuella räntesättningen på obligationslånen bestämmes av ett 
ratingsystem. som konstruerats av cmissionsbankerna i samråd med de stora 
placerarna. Ratingsystemet utgår från den räntesats som tillämpas för lån 
med typiska villkor och en diskussion mellan marknadens parter, i samråd 
med riksbanken, är avgörande för räntesättningen på lån med t. ex. löptider 
eller säkerheter som avviker från de typiska. 

Den allmänna räntenivån såsom denna genom penningpolitiken kommer 
till uttryck i diskontot och räntesättningen vid emissioner av nya statsob
ligationer påverkas i sin tur i mycket av samma faktorer som skulle format 
räntesättningen på en marknad där r~intebildningen åstadkoms genom en 
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marknadsmekanism. Riksbanken har som framhållits i del föregåend~ sökt 
undvika alltför kraftiga spänningar mellan utbud och efterfrågan på olika 
kreditmarknader och anpassar räntenivån i enlighet härmed. Med den in
stitutionella uppbyggnad som kännetecknar den svenska kreditmarknaden 
skulle det, om riksbanken avstod från all fungera som prisledarc. illle heller 
bli fråga om någon renodlad marknadsprissältning enligt frikonkurrensmo
dcllen. 

På kapitalmarknaden skulle i ett sådant läge ell mycket litet antal stora 
placerare ha ett dominerande inflytande över räntesättningen på obligations

lån. Det är sannolikt all de eminerande bankerna skulle bestämma villkoren 
för en lån efter sondering hos dessa placerare som kan antas beakta ungdär 
samma synpunkter på räntesänningen som riksbanken. Nar del gäller ban
kernas inlåningsräntor skulle fåtalskonkurrensen leda till en ensartad rän
testruktur av samma karaktär som idag. 

På utläningssidan skulle del inte heller i en '"fri"" marknad vara tillräckligt 
all betala marknadsräntan for all erhålla lån. Bankerna prövar som utvecklats 
i föregående avsnill kreditvärdigheten efter sin uppfanning om vilka lån
tagare som skall tillgodoses och denna bestämmes inte enbart av den aktuella 
räntebetalningsformågan. 

Även om räntebildningen inte på ett avgörande sätt skulle i()rändras om 

riksbanken avstod från sin prisledande roll, är det dock troligt att en friare 
räntebildning skulle leda till en högre och över tiden mer varierande rän

tenivå med ett något mindre inslag av kreditransonering. Detta skulle kunna 
medföra att förmågan att betala högre räntor kom att betyda relativ\ mera 
i allokeringen av krediter. Det är dock inte givet all detta skulle leda till 
en bättre kreditfördelning enligt tämligen allmänt omfattande kriterier. 

Man kan spekulera om det sätt på vilket realkapitalbildningens tillväxt 
och fördelning skulle ha utvecklats under 1950- och 1960-talets relativa 
prisstabilitet, om vi under denna period haft en "friare·· kreditmarknad 
t. ex. av den typ, som man har i Förenta staterna. För det första skulle 

bostadsbyggandet säkerligen varit i genomsnill lägre och utsalls for de större 
konjunkturella svängningar, som följer av en marknadsberoende finansie
ring. Det är vidare sannolikt att den genomsnittliga riintenivån legat högre 
och att därigenom framför allt realkapitalbildningens fördelning blivit an
norlunda särskilt inom industrin. Den låga räntan på 1950-talet och den 
i fortsättningen till följd av prisstegringen alltjämt låga realriintan kan antagas 
ha gett extra stimulans till kapitalintensiva investeringar på bekostnad av 
relativt sett mindre kapitalkrävande investeringar och investeringar i human
kapital. Det är svårt att värdera dessa utvecklingsalternativ 1 förhållande 
till varandra i ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

2.4 Kreditmarknaden och inflationen 

Inflationen påverkar i olika avseenden efterfrågan på och utbudet av kapital 
jämfört med en utveckling med oförändrade priser. Snedvridningen sam
manhänger dels med att prisutvecklingen inte kan förutses korrekt, dels 
med att olika kategorier av investerare och sparare har olika möjligheter 
att skydda sig mot respektive dra fördel av inflationen. Ur väl färdssynpunkt 
är snedvridningsefTekterna särskilt allvarliga därför att de tenderar all drabba 
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Jåginkomsllagare. vilka pa grund av begransade investeringsalternat1v. hog 
risk aversion och institutionella förhållanden inte kan sprida sin förmögenhet. 

Det synes vara okl<irt i vilken utstriickning inflationens effekter på spa
rande- och investeringsincitamenten påverkar totala sparandet och inves
teringarna [);iremot iir det uppenhart all inflationen tenderar all for;indra 
sparandets och 11westeringarnas l(irdelning. Sparare. som har m1iJlighe1 där
till. söker skydda sig mnt inllationen genom all placera i \·araktiga kon
sumti,msvaror. fast egendom. aktier. utliindsk valuta. konst etc. Dessa pla
ceringar karakteriseras ol"ta av illikviditet och/eller av relativt ston risk
tagande. Företag med relativt hi\ga inflationsfordntningar utstriil:ker sin 
låntagning for all finansiera im·esteringsprojekt. i1ven om de erbjuder en 
relativt låg real avkastning. lk:n reala låneriintan sliipar i regel efter i in
flalionsprocessen. Resursfordelningen tenderar all hli inopt1mal. niir relativt 
J;'1gt avkastande investeringar genomtcires på hekostnad av sådana med högre 
real 11.irräntrnng. Under inllation representerar spekulation 1 prisutvecklingen 
ett siirskilt investeringsincitament. 

ltt speciellt problem. som uppkommer vid kraftig och långvarig inflation. 
iir all realvärdet av låneutgiften visserligen minskar successivt men initialt 
;ir mycket hög i den mån nominalräntan anpassats till prisutvecklingen. 
Lnlier de första åren kan låneutgifterna komma all överstiga avkastningen 
på lllvesteringen och dä kräva refinansiering till vid investeringstillfället 
osäkra låneriintor. En ytterligare komplikation, som iiven den minskar in
vesteringsincitamentet, är all investerarens förviintningar om framtida priser 
och räntor i princip skall avse hela projektets livstid och följaktligen måste 
bli mycket osäkra. Denna osäkerhet ökar kraven på avkastning. En ned
trappning av intlationstakten kan nämligen få en katastrofal effekt på rän
tabiliteten, i synnerhet om den inträffar i ett tidigt skede i lånets löptid. 
ET'l till synes låg real låneränta kan då i efterhand visa sig bli mycket hög. 
Risken för en sådan utveckling kan tiinkas väga s:irskilt tungt och i och 
tör sig vara en faktor som hämmar investeringarna Jämfört med det fall 
all ingen inflation förelåg. 

E1t säll att minimera effekten av osäkerheten om den långsiktiga riin
teutvecklingen under inflation är att ge de långa lånen relativt kon rän
tebindning. I Sverige har diirfor pi'! allra senaste tid långa obligationslän 
försel\s med s. k. räntejusteringsklausul. enligt vilken låneriintan periodvis 
kan anpassas till den vid justeringstillfolh:t aktuella riintan på ell jiimforhart 
nyemillerat statslån. Härvid stipuleras hl. a. att den tör jämförelsen anviinda 
statslåneriintan med en viss minimidifferens avviker från utgångsläget. Ut
redningen h;1r stött denna utveckling, som framstår som en naturlig och 
angcl:igen anpassning för att minska de riskproblem som inflationsl(\rviint
ningarna framkallar. 

l'mblemet med de initialt höga lånekostnaderna är speciellt besvärande 
llir fastighetslånen. Det s. k. paritetslånesystemet var avsell all knyta både 
bclåningsviirde och lånekostnadernas fördelning till prisutvecklingen. 

I paritetsläncn pcriodicerades betalningen av den nominella räntesatsen 
så att den hyresbestämmandc annuiteten i ston skulle följa byggnadskost
nadsindex. Della innebar all en del av den nominala räntesatsen lades till 
kapitalet varje år. Den utestående skulden kunde dock aldrig öka mer än 
index Skulden ökades sålunda nominellt men ej reellt, varigenom belå-
14 Ri/...1"d<1>:1!11 1978/79, I sam/. Nr 165. 
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ningen av fastigheter i motsats till förhållandet vid traditionella lån fol;dc 
fastighetens marknadsvärde. 

Paritctslånesystemet fungerade ej som avsett, eftersom paritetstalcn och 
därmed annuiteterna i det äldre beståndet inte anpassades till de stigande 
byggnadskostnaderna. Systemet avskalTades 1975, då räntesubventioner 
återinfördes. Dessa subventioner avtrappas i en takt som bestämmes av 
den förväntade inflationen. Den realiserade inflationen har dock blivit vä
sentligt högre än den förväntade, varför den avsedda paritetseffekten inte 
kommit till stånd. 

En indexering av finansobjekt med anknytning till penningvärdets för
ändringar skulle i princip kunna eliminera de snedvridningar som inflationen 
ger upphov till på kapitalmarknaden. Inte i något land har emellertid en 
ansträngning gjorts att i större skala genomföra en indexering. Man har 
f<)rsökt med indexlån på begränsade marknader - försök som i regel blivit 
relativt kortlivade. 

Den s. k. McCracken-rapporten innehåller en rekommendation att ta bort 
de institutionella hinder, som ligger i vägen för emittering av indexobli
gationer. Motiveringen är att indexeringen skulle reducera osäkerheten för 
låntagarna och att spararna skulle få ett skydd mot inflationen. Förekomsten 
av sådana obligationer borde också medverka till en stabilisering av priserna 
på andra placeringsobjekt såsom fast egendom och råvaror. Även staten 
borde vara beredd att emittera indexobligationer. 

I länder med sofistikerade kapitalmarknader skulle dessa obligationer en
ligt kommittens rekommendation ej ges en speciellt priviligierad position, 
l. ex. genom begränsning till vissa långivarkategorier, utan i stället göras 
allmänt tillgängliga och med en till en början relativt låg realränta för att 
testa marknaden.2 

Erfarenheterna från vårt land av att på vissa ~arknader (bostads- och 
studiefinansiering) införa system, som i princip fyllt indexlänens uppgifter. 
har visat att stora administrativa och också opinionsmässiga problem uppstår, 
när detta sker inom en i övrigt nominalistisk miljö. Systemen avskaffades 
också 1975 trots att vi då stod mitt i den snabbaste inflationsutvecklingen 

under efterkrigstiden. 3 

Värdesäkringskommitten (SOU 1964:2) påvisade att om man med in
dexlån skall kunna uppnå avsedda syften, må'ite man också övergå till real 
beskattning. En sådan övergång medför i sin tur en rad konsekvenser bl. a. 
för företagens avskrivningsprinciper och redovisning. Nuvarande institu
tionella system, som besiämmer kapitalmarknadens funktionssätt, är baserat 
på nominalistiska principer~ det gäller redovisningsprinciper, fastighetsin
teckningar, taxeringsvärden och inte minst viktigt skatteregler. Indexlån 
förutsätter därför en genomgripande förändring av de institutionella ramarna. 
Penningpolitiken ställs också inför svårigheter, när den skall agera i en "dub
bel" lånemarknad. där det finns en stor stock nominalistiska lån och en 
växande stock reallån. För ett enskilt land uppstår slutligen problem med 
spekulativa kapitalrörelser, om landet isolerat inför indexlån och i konsek
vens därmed även ett system med realbeskattning, i en internationell miljö, 
som alltjämt fungerar med penninglån och nominalbeskattning. 

Med hänvisning till omfattningen av den övergripande problematiken 
och till värdesäkringskommittens utförliga genomlysning därav har kapi-
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talmarknadsutredningen eJ ansett sig ha anledning eller möJlighet att till 
l)mprövning ta upp hela frågan om indexlån och analysera de konsekvenser 
som mförandet av dessa skulle fä. 

2.5 Det oneutrala skattesystemet 

De m1ssanpassningar ·av efterfrågan och utbud på kreditmarknaden som 
innationen medfor och som berörts i föregående avsnitt, förstärkes av skat
tesystemet. Det gäller r. ö. all många av de sparande- l"X:h sparandcallo
keringsproblem som kännetecknar den svenska ekonomin i dag, har sam
band med vån skattesystem. Med hänsyn både till det omfattande arbete 
som parallellt med kapitalmarknadsutredningen bedrivits i pågående skat
teutredningar och till kapitalmarknadsutredningens direktiv, har utredning
en ej forsökt någon systematisk analys av det nuvarande skattesystemets 
\Crkningar på kapitalmarknadens funktionssätt. Än mindre har utredningen 
h:.ih ambitionen att föreslå förändringar av detsamma, annat än i vissa bc
grii1v;ade fall som ligger utredningens överväganden i övrigt mycket nära. 

:\uvarande finansierings- och skattesystem missgynnar vid inllation spe
ciellt längsiktiga investeringar.~ De ökar avkastningen speciellt av sådana 
högt belånade investeringar. d~ir en nominell princip tilliimpas pa avdrags
sidan. medan reala principer lhelt eller delvis) tillämpas på intäktssidan i 
he,J..at t ni ngen. 

ln belysning av effekterna av nu gällande skatteregler på avkastningen 
a\· olika sparformer for hushållen lämnas 1 en bilaga till denna utredning.:> 
Fn _1:imiörelse sker där mellan finansiella placeringar lbankdepositioner och 
ublig;itionerl och placering i aktier och fastigheter. En foga överraskande 
~lutsats ~ir all avkastningen på bankdepositioner vid inflation och efter skatt 
rL'ait blir starkt negativ, eftersom hela avkastningen är nominell direktav
kastning som i sin helhet beskattas.'° Historiskt har den reala avkastningen 
;1\ obligationer varit ännu ofördelaktigare på grund av kurssänkningar som 
liirekommit till följd av den höjda räntenivån. 

För fastigheter och aktier är sambandet mellan inflation och real effektiv 
skatt mcr komplicerat, eftersom avkastningen har form håde av viirddndring 
och a\· direktavkastning. För fastigheter utgår ingen skatt på realisations
\ inst. om ingen real värdestegring inträffat och endast en del a\· direkt
a\ kastn111gcn bcska1tas I schablonen 2 procent av taxeringsvärdet. nyligen 
hi,Jcl till 3 procent. ligger väsentligt under den "verkliga". marknadsvär
dcrade avkastningen av fastigheten). Vid aktier beskattas däremot hela di
rc·kuvkastningen och 40 procent av den realiserade viirdestegringen, oavsett 
l)lll elen är real eller icke. Ur kreditmarknadssynpunkl är det v~isentlig\ 

all avkastningen efter skatt kan avsevän höjas genom belåning. Den positiva 
hjvst;\ngse!Tckten. som iir viilkänd från diskussioner om företagens skuld
<ittning. giiller 1 hög grad ocksa för hushållen. Niir avkastningen pil det 
totala kapitalet <summan av värdestegring och direktavkastning) är högre 
än lanerjntan. ökar avkastningen av del egna kapitalet vid ökad skuld
sättningsgrad. Eftersom endast en del av den totala avkastningen beskattas 
for l~1sllgheter och - ehuru i mindre markerad grad - for aktier, medan 
läner<in\<lll 1 den del den överstiger den beskattningsbara direktavkastningen 
J.;,111 dras av från annan beskattningsbar inkomst, leder ökad belåning till 
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en m1cke1 markerad höJning a\' reala\·kastningen av det egna kapitalet. 
Lknn,1 ellekt hlir större JU högre marginalskatten är. Samma mekanism 
verl-.ar J\Cn på placeringar i premieobligationer. vars avkastning beskauas 
ttll en k1mst,1!1! skallesats 

De 1 bilagan redo\1sade kalkylerna. som har räkneexemplens form och 
med nöd\<indighet bygger på förenklade antaganden, visar att vid rådande 
1nflat1on och margrnalskatter blir nominellt sparande av typ banksparande, 
lLir hela den nominella avkastningen beskattas, starkt missgynnat i for
hallande till andra sparformer. 

.\\en om räntan på hanksparande skulle anpassas till inflationen och real
r,intan fore skatt så.ledes vara konstant och positiv, blir i de redovisade 
exemplen den ellek11\·a skatten på realräntan mer än 100 procent. Realräntan 
efter skall blir j\·en 1 detta "gynnsamma" fall negativ till följd av att in
tbt1unskomrcnsationen beskattas. Spegelbilden härav är att också den reala 
laner.mtan efter skatt blir negativ och lånen "billigare" efter skatt ju högre 
inlLll1lm och marginalskatt är. 

Sparande 1 ak11cr. vilkas utdelning och marknadsvärde antages stiga i 
takt med rntlationen, ger i exemplen utan belåning en positiv eller negativ 
realrant,1 etter skatt beroende på rntlationstakt. marginalskatt och innehavs
period. Hel<ining kan \'id vissa IOrutsättningar vara ett villkor för att på 
det egn,1 kapitakt uppnå en positiv realförräntning efter skatt. Den senaste 
Pm Liggningen av realisa11onsvinstbeskattningen for aktier syftade till en for
b:ll trad samordning med motsvarande beskattning av .fastigheter. Exemplen 
bel1 ser dock att den effektiva reala skatten på fastigheter kan vara betydligt 
1,igre 'in på aktier. Denna skillnad ökar ju högre inflation, belåning och 
marginalskatt är. För fastigheter med konstant realvärde och en direktav
kastning. som sammanfaller med eller understiger skattepliktig schablon
int:ikt. 1·I1ket motsvarar forsiktiga antaganden, blir realfOrriintningen efter 
-;katt positiv. ävt:n om ingen belåning föreligger. Om lånat kapital med 
negativ real låncr~inta efter skatt placeras i fastighet, som ger positiv realränta, 
erhJlle\ en positiv plat"eringsmarginal. som kan bidra till en aktningsvärd 
real forr:intning på egen kapitalinsats. Den effektiva förmögenhetsskatten 
blir ncks;! lägre JU högre belåningen är. 

Premieobligationer med förväntad negativ realränta före skatt kan genom 
heliming ge en positiv realränta efter skatt på den egna kapitalinsatsen. 

lntlation oi:h skatteregler medför sålunda en mycket kraftig stimulans 
l!ll framtl:ir allt fastighetsplaceringar, medan placering i bank missgynnas. 
Den negativa avkastningen på banktillgodohavanden har dock hittills inte 
a\ hall it hushållen från att öka sina bankdepositioner. 

hån kapitalmarknadens synpunkt är det viktigt att notera skattereglernas 
effekt att stimulera en stark lånebenägenhet och en motsvarande aversion 
mot amorteringar. Den höga reala avkastning som kan uppnås på det egna 
kapitalet 1 fa~tighctcr genom den ökade skuldsättningens hävstångsefTekt, 
leder till en mycket stark låneefterfrågan. Vid varje uppmjukning av pen
ningpolitiken gör sig denna efterfrågan också omedelbart och starkt märkbar 
i bl a. bankernas utlåning. Dess styrka och okänslighet for ränteförändringar 
begr:insar mi.ijl ighcterna att utnyttja en jämviktsskapande räntebildning på 
den orgarnserade svenska kreditmarknaden. 

l'mfcssor Johanssons bilaga illustrerar den kombinerade effekten av in-
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flation m:h gällande skatteregler på hushållens avkastning på olika spar
former. \1otsvarande problem uppträder emellertid i varierande grad också 
för andra typer av investeringar. Det gäller t. ex. investeringar i jordbruks
och skogsfastigheter, i langsiktiga anläggnings- och maskininvesteringar lik
som också i investeringar i konsumtionskapitalvaror som bilar. b;)tar. konst 
och frim~irken. · 

Kapitalmarknadsutredningen har inte inom sitt mandat miiJlighet all 

genomföra en systematisk studie av de frågor som här berörts. \1ed hänsyn 
till de effekter pä kreditmarknadens allokeringscfTektivitet som nuvarande 
skatteregler medför, har utredningen dock velat fasta uppm~irksamheten 
på skattesystemets betydelse också for kapitalmarknaden. Ltredningen utgär 
från att dessa verkningar av gällande skaneregler blir beaktade vid hehaml
lingen av de forslag till for~imlringar i skattesystemet som framlagts a\ de 
senaste skatteutredningarna. Detta framstår som desto angel~ignare sum be
rörda förhållanden också aktualiserar viktiga fordelningsproblem Deras ver
kan på inkomstfördelningen följer nämligen kriterier som ej torde vara s~ir
sk i It allmänt accepterade. Skattesubventionerna är sålunda högre för personer 
med höga inkomster och höga marginalskattesatser. Möjligheten att höja 
avkastningen på det egna kapitalet iir vidare beroende av bcl~ningsgraden 
- dvs. personer med god kredittagningsformåga gynnas. Ett icke neutralt 
skattesystem gynnar slutligen personer som är infonnerade om systemets 
funktionssätt. 

3 Den internationella bakgrunden 

3.1 Inledning 

De senaste arens utveckling i den industriella världen karakteriserad av 
hög inflation. arbetslöshet 01.:h stagnation i förening med stora yttre obalanser 
följde på en långvarig och i den ekonomiska historien unik period a\· eko
nomisk _tillväxt. Konjunkturuppgången från 1975 har visserligen inneburit 
stigande produktion och världshandel 1976 och 1977 men styrkan i upp
gången har varit begränsad eller också avtagit i de expansiva liinderna (För
cnta staterna, Tyskland och Japan). Ännu 1977 hade den knappast kommit 
i gång i Storbritannien och flera mindre länder. Trots att en högkonjunktur 
av traditionell typ inte inträtt ännu ett par år efter nedgångens botten. har 
inflationen ändå förblivit hög. Jäm!Cin med erfarenheterna frän de senaste 
decennierna var situationen 1977 vad gäller kapa1:itctsutnyttjande, inflation 
och internationella betalningsbalanser sä onormal att frågan naturligen st~illts 
om vi har passerat ett trendbrott i utvecklingen. Från svensk synpunkt 
med vår ekonomis starka utlandsberoende är en bedömning av sannolik
heten for en återgång till 60-talets tillväxttakt i vår omvärld fundamental 
för den ekonomiska politikens uppläggning. Den strategi med vilken Sverige 
mötte det internationella bakslaget 1974, utgick ifrån att ekonomierna i 
vår omvärld efter ett par år skulle återta den tidigare expansionen. Att detta 
var en överoptimistisk förutsättning är i varje fall nu klart. 

Det har under de senare åren pågått en intensiv internationell diskussion 
om orsakerna till nedgångens varaktighet och djup och till konjunkturupp-
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gångens tveksamhet. Förklaringarna varierar från en optimistisk skola som 
i nedgången ser resultatet av en osedvanlig anhopning av olyckliga störningar 
med liten sannolikhet att upprepas i samma skala och vilkas verkningar 
dessutom förstärktes av onödiga misst:.1g i den ekonomiska politiken, till 
en pessimistisk skola som i utvecklingen från 1974 ser inledningen till en 
långsiktig och oundviklig nedgång som den ekonomiska historien har llera 
exempel pi:t tde s. k. Kondratieff-c:yklerna med SO-åriga svängningar). 

Kapitalmarknadsutrcdningen redovisar denna debatt och pekar på några 
av de faktorer som kan antas påverka utvecklingen framöver och värderar 
sannolikheten för att utvecklingen kommer att åter anknyta till 60-talets 
tillväxttakt och relativa s1:.1bilitet. 

3.2 Kapitalbehov och investeringsincitamcnt 

Efter en period av mycket hög kapitalbildning är det i och för sig inte 
överraskande att det intriider en nedgång av real kapitalets avkastning liksom 
att relationen mellan kapital och produktion (den s. k. capital-output-ratio) 
stiger. En ofta förekommande men inte okontroversiell förklaring härtill 
är att introduktionen av produktivitetshöjande och expansionsdrivande ny 
teknik nu försvagats. sedan under efterkrigstiden en inhiimtning av tek
nologisk eftersläpning iigt rum. Också den produktivitetshöjande effekten 
av den successivt ökade frihandeln mellan mdustriliinder med marknadseko
nomi är nu avtagande. Den strukturomvandling som iigt rum i industriliin
derna under 50- och 60-talet och som förutsatt betydande omflyttningar, 
möter ett stigande motstånd. I denna riktning verkar oåså befolknings
utvecklingen - den naturliga befolkningstillväxten iir avtagande och po
pulationerna åldras gradvis. Arbetskraftens rörlighet mellan regioner och 
bnder möter växande hinder. varfor investeringar i stället söker sig till om
råden där överskott på arbetskraft ökar och håller nere lönekostnaderna. 

Till en sänkning av realkapitalets produktivitet medverka~ också knapp
heten och därav följande höjning av relativpriserna på energi och råvaror. 
Denna prisutveckling gör existerande kapitalutrustning ekbnomiskt sett 
snabbare obsolet och ökar därmed reinvesteringsbehovet. Den förutsätter 
också betydande investeringar för ökad och kostsammare utvinning. Sti
gande investeringar för miljöförbättring - såväl yttre som inre miljö - ökar 
kapitalbehoven men siinker kapitalets produktivitet i konventionell bemär
kelse. 

Utifrån önskemål om en viss tillviixt och om återställande av jämvikt, 
alternativt överskott. i bytesbalansen kan mycket stora kapit.albehov fram
räknas, kapitalbehov som ytterligare förstoras om kapitalets produktivitet 
minskar. Sådana beräkningar har genomförts i llera länder.· Till en del är 
de villkorliga genom att de i regel förbiser förändringar av framtida re
lativpriser och relativkostnader och dessas effekter på produktionsmetoder 
och produktionsinriktning. Den historiska tillväxttakten av. BNP behöver 
inte betraktas som '"normal'" eller eftersträvansvärd. Den för full syssel
sättning behövliga tillväxten kan sålunda minska genom en lägre kapital
intensitet som betingas just av höjda relativpriser på energi och miljö. 

Villkorligheten och osäkerheten i uppskattningar av framtida kapitalbehov 
bör dock inte undanskymma att återställande av full syss~lsättning och 
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C\tern halans i inclustriJ;inclerna i v{tr omv~irld J(irutsiitler en betydande upp
g:111g av kapitalbilclningen efter Je senaste aren-; mvcket svaga investerings
utveckling. som dessutom varit koncentrerad p{1 knstnaclsreclucerande ar
betsbesparingar. 

lnvesteringscfterfrågan har varit matt inom OlCD-liinderna under hela 
70-talet. Under högkonjunkturen 1972-73 var industriinvesteringarna lägre 
an under föregående högkonjunktur. vilket iir unikt. Nedg:lngen 1974-75 
innehar en brantare nedgång och uppg[mgen under 1976 och 1977 har varit 
långsammare iin under tidigare konjunkturcykler. t_;tvccldingcn avspeglar 
försvagningen i företagens investeringsincitamenl och tinansieringskapaci
tet. En förskjutning av inkomstfördelningen till löntagarkollektivets förmån 
har ägt rum i flertalet hinder och företagens räntahilitet har varit sjunkande. 
Trots elen svaga investeringsutvecklingen har lånchehovcn for lager och 
likviditet lett till en ökad skuldbörda i förhållam.lc till det egna kapitalet. 
RiskL:rna med den fortlöpande försvagningen av företagens finansiella struk
tur blev akuta under lågkonjunkturen 1974-75. Antalet fallissemang blev 
rekordartat stort och nödvändiggjorde i många länder rekonstruktioner unuer 
stötlig medverkan. Fr. o. m. 1975 kännetecknas också företagens linansie
ringspolitik i de större länderna av striivan efier skuldkonsolidering. hejdad 
soliclitetsforsämring och forb;ittrad likviditet. vilket försvagat investerings
incitamenten. Detta har utlöst åtgärder for att sänka kapitalkostnaden genom 
förmånliga skattemässiga avskrivningsregler. investeringshiclrag av olika 
slag. kreditgarantier. billiga krediter och direkta kapitaltillskott. Åtgärder 
av denna typ. som förekommer i de flesta länder. har bara haft en uppe
hållande effekt. När bristen på lönsamma projekt bestått. har försvagningen 
av den privata investeringsverksamheten inte kunnat förebyggas. 

Penningpolitiken har fått bära en allt tyngre börda i kampen mot in
flationen. vilket ofrånkomligen lett till en ökad osiikerhet i företagens pla
nering. Företagens försvagade finansiella struktur i forening med en ökad 
variabilitet i både intlationstakt och nominalränta. innebiir ökade risker i 
investeringskalkylerna och höjer därmed avkastningskraven. Höjda avkast
ningskrnv innebär en minskning av tillgången på räntabla investeringspro
jckt. Farhågor uttrycks i många länder för att investeringserterfrågan vid 
fortsatt låg självfinansieringsgrad och r~intabilitet kan sjunka under den nivå 
sorn av sysselsättningsskäl och andra anledningar framstår som ett uppenbart 
minimum. De fi.irslag for att råda bot härpå som framlagts i olika länder 
och i betydande utsträckning redan materialiserats. påminner mycket om 
dem som framkommit också i den svenska debatten och i den svenska 
politiken. 

För en återgång till en balanserad expansion framstår en stabilisering av 
prisutvecklingen och av prisförväntningarna som en nödvändig förutsätt
ning. Denna uppfattning bestämmer också i hög grad utformningen av den 
ekonomiska politiken i flertalet länder, framför allt i de ekonomiskt mest 
betydelsefulla. 

3.3 Inflation - orsaker och framlidsbedömning 

från mitten till slutet av 1960-talet steg den totala prisnivån inom OECD
området med omkring 4 procent per år. Under perioden 1970-74 var den 
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arliga stegringen dubbelt st\ snabb. omkring 8 prm:ent. En ytte;ligan: upp
trappning ägde rum 1974-76 med årliga ökningstakter på 11-12 procent 

Accelerationen av inflationen under senare hälften av oO-talet sammanl!iil 
med upplösningen av den monetiira disciplin som Förenta staterna~ eko
nomiska politik tidigare haft över den internationella ekonomin. De av Viet
nam-kriget betingade stora budgetunderskotten .. exporterade.,·· i stm ut
sträckning via underskott i bvtesbalansen och tog form av ~·~ixande dol
larinnehav utomlands. Uppk~msten av eurovaluta-marknadJn gjorde det 
svan för enskilda liinder att isolera sig från internationella ~apilalrörelscr 
och blev en kiilla för en snabbt stigande internationell kreditgivning \fan 
kan knappast uppfatta hela denna monetiira utveckling enbani som en 11.>IJd 
av utan åtminstone delvis som en orsak till prisstegringen.: s~irsk1lt -,om 
den monetära cxpans1onen i tiden föregick prisstegringen. i 

En ökande snedfordelning av de internationella valutareserverna var en 
anledning till sammanbrottet av Bretton-Woods-systemet 1971 som blev 
inledningen till en regim med flytande växelkurser. Varje en~kilt land fick 
nu ökad frihet att genom depreciering söka upprätthålla sin ihternationella 
konkurrenskraft och samtidigt i ökad utsträckning tillgodose i~hemska mål. 
Den internationella monetära basen hade inte bara ökat dran1atiskt - möj
ligheterna all utnyttja denna bas hade också vidgats. Detta ivar en förut
sättning för den synkroniserade och därigcnom intensiva h9gkonjunktur 
som utvecklades 1972-1973. Intensiteten och synkroniseringen ledde snan 
till svårigheter på resurssidan. så all flaskhalsar i produktion och r~1\·aru
tillforsel drev upp priserna från kostnadssidan. Snabbt stigande livsmedels
priser 1972-73 och oljepriser 1973-74 lagrades ovanpå den k,onjunkturella 
prisstcgringen. , 

Under loppet av 1974 vände den internationella konjunkturen och ut
vecklades sedan till den djupaste depressionen under efterkrikstiden. Kon
sumentpriserna fonsattc emellenid att stiga med oforminsk~cl takt. Detta 
kan ses som ell led i en pris-löne-pris-spiral. som initierades redan under 
högkonjunkturen. 1 fonsättningen kan denna spiral ses som en foljd ocksa 
av de begränsningar av konsumtionsutrymmet som framtvi:ngades av en 
restriktiv ekonomisk politik och hotande underskott i bytesbalanserna. 

Osäkerheten om det framtida mönstret för den internationella prisutveck
lingen är mycket stor. Erfarenheterna av de negativa konsekvenser som 
en långvarig och hög inflation har på tillväxt och investeringar. pil. in
komstfördelning och resursallokering har skiftat över prioriteringarna inom 
den ekonomiska politiken kraftigt till förmån for inflationsbekämpningen. 
I dc största industriländerna kommer man sannolikt under ganska lång 
tid framöver att söka förhindra att efterfrågetrycket når så höga nivåer som 
genomsnitten under 1950- och 1960-talen. Men eftersom effekten av en 
restriktiv politik på inflationstakten avtagit, kommer man troligen ändå inte 
att kunna pressa ner prisstegringstakten till vad den var u~der perioden 
av "krypande" inflation. I Tyskland och Förenta staterna kom man under 
1976 ner till en prisstegringstakt av 4-5 procent: därefter har, prisstegrings
takten i Förenta staterna på nytt dragits upp. Skall genomsnittet fiir pris
stegringen inom OECD-området bringas ner till 5 procent. vilket är en pro
klamerad målsättning, krävs en mycket dramatisk.nedtrappning för de länder 
som i likhet med Italien och England redovisar mycket hbga ökningstal 
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hade 1'17b m:h 1977. Ett narmande mellan ländernas priss1egrings1ak1 fram
't'u- emellerlld som en foru1sättning för all ell stabilt internationellt tillväxt-
11..:h handelsm\inster skall kunna etableras. 

l'nsstah1liseringen i Tyskland oi:h Förenta staterna kan inleda en period 
.1, "nk;1d d!Sl·ipl1n'" i v~irldsekonomin. En möjlighet all undkomma denna 
,!N:plin. som' issa l~inder prövat. är depre.:ieringar. Erfarenheten visar dock 
.lit en dcprei.:1cring i allm~inhet är ett tveeggat instrument som inte i och 
t<x sig l·iser de betalningsproblem som följer av en från omvärlden avvikande 
ko..,tnadsu1,ci.:kl1ng. Manga industril~inder står inför tvånget all reservera 
cn ';iqrn.k andel a\ sina resurser för investering och export - utrymmet 
t<>r 1--unsunllinn blir motsvarande mindre. Samtidigt kan den totala tillväxten 
ull ll1l_1d av .:n restriktiv intlationshek~impande politik och även av tlcra 
;111dra •>r-;akcr >1Hn berörts tidigare. komma all hållas tillbaka. En sådan 
ut\ ccklillg 1nkr;iktar p~1 löntagarnas str~ivanden att förverkliga en ökning 
:_1\ r.:;i1111!--1>msterna. Om utrymmet för reallöneökningar blir begriinsat. korn
lllc'r d.:ssa str<ivJnden att i st:illet öka intlationstryckct. Internationella re
l.1t1q1nsst.:gnng<1r på \iktiga råvaror kan vidare befaras ge betydande in
ibtin1Nmpulscr ~i ven framöver. De\ !inns alltså ett llenal faktorer som talar 
1<1r att den !?enomsnittliga intlationstakten under en överskådlig framtid 
ki>mm.:r att liirhl1 relativt hög, mäll med efterkrigsmått. Häremot får väg;is 
,k1 forh,\!Llmlet ,il\ moståmlct mot inilation successivt vuxit sig allt starkare. 
\ 1<1_111gheten <ttt rn pris ut vecklingen under kontroll skulle te sig gynnsammare 
tlm man kunde satsa pi\ ett positivt samband mellan tillväxt och prissta
hil1scnng 1 -;tjllet for el! negativt. Svårigheten ~ir att skapa de institutionella 
liirut<ittn1ngarna - nationella såviil som internationella - för att tillväxt 
11d1 pri-; .. ;iah1litct skall komma att representera konsistenta mål. 

3.4 Oljeräkningen. den nya konkurrensen och de internationella 

balansproblemen 

I lt:.1p1ingen a\ oljeprisema 1973-74 medförde ett starkt höjt sparande i de 
•1l1ee\p<'rteramk ljndcrna ot:h ett mmsvarande underskott i bytesbalansen 
t•>r den i1niga drillen. 

l.ind.:r I '>7+--1476 hade de oljeexponerande länderna sammanlagt et\ över
sl\111t 1 stna l\ipande betalningar av i runt tal S 140 miljarder. Under samma 
JlL'riod ackumulerade överskottsländerna inom OECD (främst Förenta sta
terna. Japan. Tyskland) nellofordringar på nära $ 40 miljarder. Mo\ dessa 
\i\ .:rsk1>ll stod underskoll hos de icke-oljeproducerande u-länderna på S 80 
mtl.1•trder uch hos OECD:s underskottsländer <Italien, Frankrike, England, 
de ~kand1n<t' iska Umlcrna m. Il.) på ca$ 100 miljarder. Oljeländernas över
,1\1>1!. ~1>m innebar ett kraftigt köpkraftsbortfall i industriländerna, sökte 
en "'Jrt!"rp;t1g placering på de internationella kapitalmarknaderna. Genom 
dett;t \ •tl ;tv placering motverkades inte den investeringshämmande upp
gangen 1 de l<inga riintorna som in!lationen framkallat. Ökningen i sparandet 
genllm llljcprishöjningen framkallade inte någon motsvarande uppgång i 
1nve~t.:nngarna. 

Skillnader i l.!konomisk politik och i andra inhemska förutsättningar mcd
llirde bl.!tydande skillnader mellan olika industriländer vad gäller inflations
takt. ext.:rn balans o..:h valutastabilitet. Vissa länder - däribland Sverige 
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- uppskot genom en expansiv politik den konsumtionsbegränsning som 
d..:n l\irdyrade oljer~ikrnngen och därmed försämringen av bytesförhållandet 
(tcrm~-of"-tr<tlkJ pil sikt m;btc framtvinga. Dessa länder accepterade ett väx
,1mk b\'tcsbalansundcrskott och en diirav betingad utlandsupplåning, som 
Ull ,i\\ra SlliTStJ delen skedde pa de internatilJnella kapitalmarknaderna. Of
IL:ntl1g l•lngi\ 111 ng \ar under perioden 197+-76 begränsad och uppgick inte 
till mer •tll S I :i mil_1arda. ,.\ndra liindcr prioriterade kampen mot inflationen 
qi.:h <i11passade sit; till <1l_1er<tkningens konsekvenser. Konjunkturdämpningen 
1 dessa ljnder •ibdc umkrskotten hos de länder som drev en mer expansiv 
pol1t1k 

ln minskning <t\ OPLC-ländernas framtida överskott är strategisk for 
en halan-,erad ut\eckling 1 industriliinderna. Med oljepriserna oförändrade 
1 liJrh;,illande llll pmcrn<t pa industrivaror och en normal tillväxt inom OECO
u111r:tdet ~i..ulle enligt \ i-,sa beriikningar OPEC:s överskott gradvis sjunka 
•>l'il hal'1rb upp1us umkring 198\ Sl<.ulle OECD-ländernas energipolitiska 
program 1111.:d o 111 I at u ndc energibesparing genom föras. skulle jämvikt kunna 
uppn<is a\ s..:\ •trt t1d1gare. Sadana kalkyler är emellertid känsliga för varia
t1()ncr i indu.,triliimlerna~ tillviixttakt - en snabbare ökning än förutsatt ökar 
eft..:rfr~1g,111 pa ol.1a ()<.:h Jiirmed OPEC-liindernas överskott. Efkkten av en 
h•>.1rnng a\ relatiq1riset pil olj<i beror bl. <i. pa de antaganden som göres 
nrn pmel;1suciteten 1 dterfragan pa olja. 

Ett hetyd;111de <i\crskott kommer dock säkert att föreligga under de niir
maste ~tren. enligt UECD:s b1~riikningar kan överskottet för 1977 uppskattas 
till S-lli m11_jarder ni.:h ti.ir 1978 till 35 milj;irder. Frågan om fördelningen 
<I\ iJ\ er.;kutt..:t k11mmcr d;irfor all forbli aktuell. Oljeländerna kan komma 
att 'LKce~si\·t krjva en likad realavkastning på sina finansiella placeringar 
l\ir .1tt inte tliredra alterna11vc1 att låta olja i större utstr;ickning stanna under 
,i1ml. spe~·icllt ._1111 chansen 1111 hciJda rel;,itivpriscr på olja ter sig goda. OPEC
J;indernas utlan111g - eller. scu ur låntagarländernas synpunkt. upplaningen 
- i-.<m1rner 1 lan).!den att styras a\· tillgången på investeringsmöjligheter som 
ger minst s:1m111a liirv~intade rc<1la marginalavkastning som avkastningen 
pa ol.1ehamstnng. Lnderskouens och därmed upplåningens fördelning har 
lrntills inte .-;tyns i s;\dana riktningar. Överskottsländerna bland industrista
terna har hög prndukti\'ltet men låga investeringar. Underskottsländerna 
har utan iikning ;1\ de produktiva investeringarna ökat sin upplåning och 
darmed deh is komp..:nscrat den neddragning av den totala efterfrågan som 
11rsabts pri 111;m av ol.1eHindernas sparökning, genom att hålla konsumtionen 
uppe i nuliiget pa bekostnad av framtida konsumtion. Denna "överkon
sumtiun" inneb:ir emellertid bara ett temporärt bidrag till lösningen av det 
glubala balansproblemet. Lnderskottsländcrna drivs på någon sikt att lägga 
um sin politik 1.1ch den depressiv<i effekten av OPEC-ländernas överskot~ 
iörstarkes. 

Lk genom oljefördyringen skapade balansproblemen för industriländerna 
h;1r realt 1Kh politiskt minskat möjligheterna alt åstadkomma den trans
!'crcring till de fattiga länderna som den nya ekonomiska ordningen för
uhiit ter I det kurta perspektivet kommer för industriländerna avvecklingen 
;1v de löpande underskouen gentemot oljeländerna och nedbringande! av 
den a,·kumulerade skuldbördan att prioritera5. I en viss mening är emellertid. 
den rn a ordningen pa väg utan att ha föregåtts av några internationella 
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förhandlingar eller avtal. Under senare år har nämligen vissa ut vecklings
Limkr g.iort betydande inbrytningar på enstaka marknader tör industrivaror. 
P~1 vmråden, dlir det är möjligt all producera tekniskt komplii.:erade produkter 
med relativt outbildad arbetskraft, har u-liinder gått in med arbetskostnader 
som ligger långt under industrillinderrnL~. Skillnaden i lönekostnader bestäms 
av arbetskraftens produktivitet i genomsnitt i hela ekonomin och denna 
lir mycket lägre <in i industrillinderna. Dessa inbrytningar har skett på så 
vitt skilda områden som textil- och stålproduktion och skeppsbyggeri men 
också rena verkstadsprodukter oi.:h elektronik. Skillnaderna i kostnadsliige 
ilr ol"ta sa stora att industritanderna har begriinsade möjligheter att bevara 
sin konkum.:nskrat"l inom de utsatta bransi.:herna ens vid omfattande struk
turrationaliseringar. Effekten av dessa marknadsinbrytningar har forstlirkts 
av rådande l;1gkonjunktur. De djupgående oi.:h bestående förandringar i kon
kurrensförutsättningarna, som sammanfattas med beteckningen den nya 
konkurrensen. hade skapat mindre problem om arbetskraftens ri.irlighet inte 
avtagit i industriländerna och cxpansionskraften på nya omräden inte for
svagats. Den np konkurrensen skapar därför svåra akuta syssclsiillningspro
blem. ofta med regional konL·entration, som gör inclustrili.inderna beniigna 
att föra ett uppehållande forsvar. Detta sker genom omfattande statliga sub
ventioner eller direkta importbegrlinsningar. vilket leder till sjunkande till
viixllakt både i industrihlnderna och i utvecklingshinderna. 

Någon bestlimd prognos för den internationella utvecklingen lir inte möjlig 
all göra. Det kan inför denna osi.ikerhet vara rimligt all arbeta med alternativa 
prognoser. med .. optimistiska'" resp. '"pessimistiska·· scenarier sasom sker 
i u\rcuningens kapitel 3. 

En nödvi.indig forutsiittning for en stabilare utvei.:kling iir en utJ<imning 
av den spridning som alltjlimt föreligger mellan länderna vad avser eko
nomisk tillviixt. inllation och yttre balans. Denna utjämning måste då in
nebiira en sänkning av den genomsnittliga takten i .. världsinflationen'". Den 
minskade osäkerheten om växelkurserna som därvid skulle intr~ida. ~ir en 
viktig förutslittning for en gynnsam utveckling av världshamlcln och de 
internationella kapitalrörelserna. En stabilisering av prisnivåerna octl därmed 
en möjlighet alt styra den reala låneräntan skulle avlägsna de osäkerheter 
som nu verkar starkt återhallande på investeringarna. Den stabiliserings
proi.:ess, som skulle skapa dessa förutsä1tningar. verkar emellertid under 
övergangsperioden i ~ig negativt pä investeringar och tillväxt och bidrar 
därmed till sin egen förlängning. En långsam tillväxt och e\l begr~insat ut
rymme för ökning av den privata konsumtionen förstärker sålunda kraften 
i en inbyggd löne-pris-spiral. Lag produktivitet och fortsalt inllation håller 
i denna utveckling nere realkapitalets avkastning och tvingar det offentliga 
till ökade engagemang i företagssektorn. 

En återgång till 60-talets snabba och balanserade tillvi.ixttakt förefaller 
inte sannolik under den överblickbara framtiden. 
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4 Balansproblem i svensk ekonomi 

4.1 De finansiella framtidsperspektiven 

Den finansiella utveckling, som skulle vara törenl1g meo uppnaenut: av 
yttre balans fi.ir dt:n svenska ekonomin 1980. har rätt ingående analyserats 
i 1975 års långtidsutredning (LU 75) liksom i den 1976 publicerade lång
tidsbedömningen frän lndustriens utredningsinstitut !Ll3 76). En del av de 
forutS:ittningar Slllll LU 75 arbetade med. har inte realiserats och den till 
1980 utsatta balanstii.lpunkten har förskjutits avsevärt liingre fram i tiden. 
Detta hindrar dock inte att den centrala problematiken, St>m utredningarna 
diskuterade i det med externbalansen konsistenta mönstret. i princip jr 
dens;.1mrna. Ltvecklingen efter 1975 tyder p:'.1 att den viilbckant;1 bristen 
på sparande snarast accentueras i början av 1980-talet. L.'lngtidsutredningL'l1 
förutsatte för balans 1980 en stor forbiittring av den 01Ten11iga sektLirns li
nans1ella sparande och också en kraftig törbättring för företagssektorn frtm 

1975 års underskott till ett liige som bedö1m.les \ara konsistent med de 
linansieringsbehov som framkommer vid den for utrikesbalansen ni.iddn
diga invcsteringsuppgången. Kraven pa den L>ffcntliga sektorn bcstiimmes 
av de förutsättningar som görs om hushållens sparkvot och om lönernas 
<llldel av fakturinkomsterna. Med historiskt "'normala"' niväcr för dessa stor
heter skiirpes kraven på den offentliga sektorns finanser till en historiskt 
"'onormal"' nivå. 

Utvecklingen efter 1974 har gått i en helt annan riktning jn den som 
skisserades i LU 75. I stället för att gradvis l(_)rbiittras har den yttre balansen 
gradvis försämrats. Företagssektorn visar en finansiell utveckling som in1e 
kan fortsätta ens på kort sikt. Den offentliga sektorns finansiella situation 
har inte förbättrats. 

Utvecklingen av industrins investeringar och finansiering fram mot ..:tt 

jämviktsläge har behandlats i IUl:s långtidsbedömninl!, och redovisas i ut
redningens kapitel 5. Med utgångspunkt också hiir fran jänn·i kt i bytes
balansen 1980 härledcs en målbestämd investeringsökning under perioden 
1974-1980 av 7 procent per år (i det industriexpansiva alternativet). Utifrån 
antaganden om pris- och löneut vecklingen. riintor och skattesatser kan den 
finansiella utvecklingen inbegripet effekterna på företagens upplåning och 
soliditet beskrivas. Industrins räntabilitet ligger i kalkylen väsentligt över 
nivån 1965-1973 och höjer i förening med en genom upplåningsökningen 
förstärkt positiv hävstångseffekt räntabiliteten på det egna kapitalet till 8.8 
procent (efter skall) mot 4.9 procent under 1965-1973. Löncandelen har 
därvid förutsatts ligga på 1974 års nivå. dvs. 72 procent av for~idlingsvärdct 
mot 75 procent som var genomsnittet 1970--74. 

Nyemissionernas relativa betydelse ökar under perioden. Det ur kalkylen 
framkomna lanebehovet ligger ungefär dubbelt så högt i löpande priser sum 
1970--74 och en växande del av tinansieringen IOrutsättes ske utomlands; 
företagens kreditvärdighet och uppli'mingsincitament gfa med de givna llir
utsätmingarna en sådan ökning möjlig. Kalkylen 111nebär trots rjntabili
tetsforbättringen en viss fortsatt nedgång i företagens soliditet, men denna 
antas vara acceptabel med hiinsyn till den högre riintabiliteten. givet att 
mretagen möter ett lämpligt utbud av krediter. 
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Liksom li.ir LU 75 g;iller i dag ocksä för LH 76 att kalkylernas liiruts~itt

ningar lör;imlrats under l ':175-1977. Reuan Je ursprungliga kalkylerna m
rebauadc ett gap mellan behov och tJllförsel av ege! kapital, 0111 den efter
strävade ökningen av företagens investeringar skulle komma till st~\nd. Detta 
gap har nu avsev;in viugats. 

Del har inte varit möjligt för kapitalmarknadsutredningen att på ett full
st;indigt och konsistent sätt revidera de föreliggande långtidsutredningarnas 
linansiella kalkykr. För bedömningen av den framtida utvecklingen har 
utredningen dock haft tillgång till nytt material for vissa delsektorer, n;im
ligen för staten genom den våren \ 977 redovisade långtidsbudgeten som 
går fram till 1981 /82, för kommunerna genom den kommunalekonorrnska 
utredningen och fOr AP-fonden slutligen nya beräkningar for dess utveck
ling. Detta materi<tl. som redovisas i kapitel 4, ger vid handen att ;iven 
vid en restriktivitd i den offentliga utgiftsutvecklingen. som frän en all
mänpolitisk bedömning framstår som niirmast orealistiskt föerhållsam, kom
mer den offentliga sektorns finansiella ställning inte att ha förbättrats 198\ 
Jiimfort med genomsnitten for 1975-1977. Ut vecklingen av AP-fonden blir 
- med givna avgifter och utgitisutfastelser - gynnsammare ju högre real
räntan och den re;1la tillviixten är och ju långsammare prisutvccklingen. 
Aven om man viiljer for AP-fondens tillväxt så extremt gynnsamma for
ut<ittningar som 5 "., realriinta, 3 "\, årlig reallönestegring och 3 "•• årlig 
prisstegring, skulle AP-fondens reala sparande ändå sjunka med omkring 
I procent per år under 1977-81 och med två procent per år under perioden 
1':181-1985. Med mer realistiska antaganden blir nedgången brantare; med 
drden på de styrande variablerna som motsvarar det historiska genomsnillet 
för 1970--75 blir nedgången 4 procent per år under perioden 1977-85. 

Hela bördan av den yttre balanskorrigeringen faller i detta perspektiv 
på den privata sektorn. Företagens sparande måste återhämtas frän den dra
matiska forsiimringen 1974-1977 och niirma sig läget 1970--1974. Nivån på 
hushållens sparande må.-.;te lika<.;å ligga väsentligt över det som ur historisk 
synpunkt ter sig s•mnolikt for att jämvikt skall uppnås 1981. Innebörden 
av dessa kalkyler är all betyuande underskott i den y11re balansen knappast 
kan undvikas i början av 1980-talet. 

Dessa bestående underskon nödvändiggör en fortsall omfattande utländsk 
upplåning. Utgår man som ett räkneexempel från att jämvikten i bytes
balansen kan vara återställd år 1985 och att vägen till jämvikt sker med 
en ärlig minskning av underskottet med 2 112 miljarder kronor. skulle den 
långfristiga utlandsskulden brutto uppgå till 150 miljarder kr. Utifrån rimliga 
antaganden om amorteringsplaner skulle bruttoupplåningen jämviktsåret 
1985 uppgå till en jiimfört med 1977 otör;indrad nivå och räntebördan -
vid en genomsni11sriinta av 8 '',, - till nära 13 miljarder kr. Utgår man 
från en alternativ och liigre uppskattning av bytesbalansens underskott i 
utgångsläget. sjunker det ber;iknade upplåningsbehovet. Utlandsskulden 
brutto skulle 1985 uppgå till ca 120 miljarder kr och räntebördan till 9,5 
miljarder kr. 

Genomforandet av en så omfattande upplåning kan förutsänas leda till 
på någon sikt stigande upplåningskostnader med kortare amorteringstider 
och sämre räntevillkor. Upplåningen är av den omfattningen att ingen sektor 
kan ensam svara för den; den helt dominerande delen kommer att falla 
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p:1 staten och fi.irctagen. I en utstri1ckning som bl. a. blir beroern.k av so
lid1teh- ()Ch ri111tabilitetsutvccklingen hos de svenska företagen, kommer 
,11'1i.irsbankerna uch kn.:d1tinstitut av typen lnvesteringsbanki..:n och l:q)llrl

kredit all genomföra lön.:tagssektorns upplåning for vidare slussning till de 
slutliga l~intag<•.rna. 

Svengcs krcditvärdighet är god, inti..: minst i jiimforelse med manga andra 
p1lli..:ntiella liint<1gare. En nations kreditvärdighet bedömes inte 1 första hand 
utifran landeh samlade nettoskuld. Viktigare iir, som Englands och Italiens 
erfarenheter visar, storleken av bytesbalansunderskottet och de utliindska 
kreditgivarnas uppfattning om landets vilja och förmåga all minska dessa 
underskott. Ln successiv reduktion av undcrskollet är diirför en förutsättning 
liir att liirhindra en nedgradcring av landets kreditviirdighet liksom också 
liir stabilisering a\· valutakursen. Det kan inte uteslutas att under en lång 
tid hcs1:1cnJi..:, omfattande undcrskott kommer att nödvändiggöra en linan
'1ering uckst1 genom internationella organ med den inskriinkning av den 
ckon1>misk-pulitiska handlingsfriheten som friljcr tfärmed. 

Lkn viktigaste och avgörande frågan är emellertid tillgången på räntabla 
1nvesteringsprnJekt i den omfallning som kriivs för att möjliggöra den Järn
\ iktsskapande exportökningen och ökningen av en importåterhållande av
siittning på hemmamarknaden. Föreligger inte dessa investeringsprojekt 
bortfaller i stor utsträckning motiven för en betydande långfristig upplåning 
i utlandet liksom också möjligheten att genomföra den. Den nuvarande 
strategin att investera landet ut ur underskottssituationen bygger just på 
förutsättningen all det existerar en betydande potential av investeringspro
Jekt som framstar som riintabla genom i förhållande till utlandet konkur
rensdugliga lönc- och kapitalkostnader per producerad enhet. 

En utliindsk upplåning som i huvudsak inriktas på att hålla uppe kon
sumti<)nen i dag på bekostnad av framtida konsumtion, kommer på sikt 
att möta motstånd på lånemarknaden. En sådan omfördelning av konsum
tionen brukar ibland motiveras med att uppoffringen av framtida konsum
tion triiffar en generation som genom en fortsatt snabb realinkomstökning 
har en väsentligt högre standard än dagens och att uppoffringen därför blir 
mindre kiinnbar. Denna forutsiittning framstår inte längre lika självklar som 
tidigare. Den är dessutom riskabel. En sådan politik innebär en perma
nent ning av en för liten konkurrensutsatt sektor, medan jämviktens åter
ställande tvärtom kräver en ökning av den svenska industripotentialen. 
~1ed en för liten industrisektor skulle återställande av jämvikten framöver 
kr~iva en extremt detlationistisk politik. 

Om den utliindska upplåningen ej förenas med en ökad industrikapacitet 
och underskottet alltså ej nedbringas genom ökad export och minskade 
marknadsandelar för importen pa hemmamarknaden, aktualiseras i någon 
form vad som 1 långtidsutredningarna betecknats som det offentligtexpan
si\a alternativet. Detta förutsätter en omfordelning av resurserna till en 
importsnål forbrukning och därmed en minskad privat konsumtion. En så
dan omläggning skulle emellertid ej vara endast en tillfållig anpassning. 
eftersom den innebär att det industriella underlaget för en senare förnyad 
uppgång i den privata konsumtionen inte kommer till stånd. Ett återtagande 
av iikningstakten i den privata konsumtionen skulle i ett sådant läge utlösa 
en förnyad underskottssituation. 
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4.2 Kapitalmarknaden och vägen mot jämvikt 

l.k ulil<.a :itg;1rder inom dcn ekonomiska politiken som krävs för all nedbringa 
umlcrskot tet 1 byte-.balansen vid ett hogre kapa1:itetsutnyttjande ;in det som 
pr;1gL1r I l/ 7 7178 ber\.ir primärt omräden som ligger utanför bpitalmarknads
u1red n111gens uppg1ftcr. Eftersom en hjsning av det svenska balansproblemet 
\(iruh;iuer en betydande omallokcring a\· den industriella strukturen, kom
mer kr~1\e11 p21 kapiLtlmarknaden all öka. Den spargenerering som prlKessen 
1lhll _1;i1rn 1kt ti.irutsätter k:.in i OL'h for sig ske inom ramen för existerande 
in~tiluti()ner men L>..:kså genom nyskapade. De frågor som faller inom ka
p1t;dm~11-kn<1dsutredningens kompetensområde giiller konsekvenserna for 
1<.rcd1tlörmedlingen <I\ olika dgar mot j;imvikt. De konkreta förslag som 
utrednin):!en l:igger fram, anknytc1· inte direkt till den aktuella situationen. 
De ;1hcr \..r;1\ rilrandc lang,iktig.1 \Crkningar som kan st;illas pä kapital-
111arl<.n;1Lkn 1>.:h sum syftar till en tl:irb;ittrad allokering ;1\ in\'esteringarna. 
lktydel.;cn h;ira\ har iibt genom den S\ ;1ra balansbristen men de är inte 
C\i-.lu-,i\ t l:X!rocnde a\ dcnnJ_ 

I r;ikncexemplcns form redovisJs i kapitel 4 de tinansiella konsekvenserna 
1;n -.killLt sektorera\ ulib .dternati\' tör utjämning a\ underskottet i by
tesbaLinsen rn:h implikationerna h;ira\· pi1 kreditmJrknaden. 

\led hänsyn till att \·ägen ull yttre balans är längre än man ursprungligen 
tiirestäliLk sig, har \ägen till bal;ms blivit mer intressant än karakteristiken 
;1\ det slutlig.<1 m;\lct. D;irför har redu\'isningcn och analysen av kredit-
11urknadskonsekvenserna stannat på halva \'ägen. 

"L r.~1mg1/agci'' karakteriseras a\' historiskt onormalt stora tinansiella un
der~kntt b[tde for staten och for de icke-finansiella företagen_ Det är främst 
dess;i saldon, som forutsättes bli forbiitlrade i l-a/1cma1i1•e1. Staten för i 
dett;1 ;tltem1t1\· en restrikti,- finanspolitik, eftersom ekonomin i övrigt för
ut~<ittes expandera snabbt. Företagsinvestcringarna ökar i hog takt men fö
retags\ ill'iterna <>kar ännu kraftigare räknat från utgångsläget, ungefär enligt 
de industriexpans1\a ut\ecklingsalternativ, som skisserats både av LU 75 
L\d1 LB 76_ \'id en sadan relati\·t stark tillväxt ökar också hushållssparandet 
mg.ut. :Vlcn ~i ven den privata konsumtionen stiger snabbt och tar bl. a. formen 
;i\ ett n:1got ökande bustadsbyggande. Eftersom "halvvägsmålet" kan ligga 
en hra bit fram i liden har AP-fondens förväntade utveckling markerats 
med en neddragning a\' dess sparande. 

Bakom O-altt'ma111'<'f ligger förutsättningar om en kraftig expansion av 
den offentliga sektorn. Trots restriktiv rmanspolitik ökar den offentliga sek
tnrns underskott jämfbrt med I-alternativet. Det blir i 0-alternativet mindre 
Ulf\ mmc for privat konsumtion_ Där!Or är i detta alternativ - i enlighet 
med mönstret både 1 Lli 75 01.:h LB 76 - bostadsbyggande och bostadsfi
nans1enng li1grc ~in i I-alternativet. Företagens investeringstakt är relativt 
bg 1l(h J~nmcd Dc\\så deras tinansieringsunderskoll. En relativt dämpad 
tilh.i.xt i hela ekonomin a\'speglas i ett lågt sparande både for hushållen 
uch s11ualfi>rsäkringssektorn_ 

For luretagssl.!ktorn sjunker kreditbehoven (i fasta priser) enligt J-alter
nat1\et, dn.:k inte lika mycket som reduktionen av det finansiella under
~kllttet, c!'tersom fi..-iretagens likviditet och exportkreditgivning samtidigt 
1.ikar. Den k\ arstäende minskningen i företagens extcrnfinansiering faller 
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pa uppli1111ng frän staten rn.:h Iran utlalllkt. l:khu\et a\· sutilga swd:1t!_!.irdcr 
i i'1>rm .i\ kap1taltillskott l•tkt1ek1.ip uc:h 1:1111 hi_ir nmligen m1nsk<1 1 en in
du,1rie\JJ<t11si\ Ut\eckling, n;ir en utslagning ;n lixelag kan kompenseras 
a\· n~ ">L1rter nch ut\ idgningar . .-\\'en lJl11 l(irctagcns kreditt;1gningsli_m11aga 
\ 1d ckn 1 Lktta- altern;iti\- antagna Ul\CCklingen l(_>rstarkes, hiir iillll:1 Jl,rc
l<tgen' u1L111dska uppl.:ming 11[1got minsl\J ldn den hiig;1 ni\·~in i u1g.:ingsl;1get 
!lir ;il! rcduu:ra uk1cn 1 ackumuleringen a\ utlamhk;1 'ikulder med atl\il1and.: 
1'ur,r1,ker u..:h 'i<ikerhci för oms:ittn1ng. N.:dg:mgcn i den total:1 utföidsb 
11~1\<>uppljningcn genom minskningen 1 hYtöbalansens underskutt h.1r Lliir
Jl1r llirdclc1ts ungcfar J;imnt mcll;m staten lJCh li_iret<1gcn. :\ndelen inhemsl-. 
l;u1.:lin.msiering h<1r ök<!l sin andel nagut <l<:h <ikn111gen f;dlcr i enlighet med 
1< >r•:L1gcns preferenser \·1d s_iunbnde ... oliditet pa !;'111gfris11ga kap1t;tlmark
na<hkrcd1ter. 

I clt ,kis~cra\ olkntl1gt-e\pansi\l ;tltcrnati\ a\spegL1r si!;( en k1g till\ ;i,t 
' '.i LI nk ;1 ndc 111dus1ni11\ esteri ngar -.om minskar liiretagens li nan,1cn 11).!'ill n
dc:r,kc >ll 1 en kn·mp<1ndc 1ndus1ri'ickl,>r Stc11cns sti>d till l(irctc1g.:11_ 'il kas 
:·.111uh11!1,·t liirhlt\ 11 lag, i forma\' J:l\1 och aktieköp iikar jiiml'i.irt med u1-
g;u1g,i.1gct <>ch ilkar myckc1 krai'tigl _1:imfort med det indus1ricxp;111si1,;1 ;li
ic'rll.ili\ cl I gcngiilJ minskar 1iJretagens uilandsupplaning dr;11n:>t1sk1. 
(1c11u111 all J(irelagen.s lin<1nsieringsumlcrskoll 101al1 Sjunker leder statens 
!11'.1dc li>rc:L1gslinans1cnng till ett minskat lånebehov för li.iretagen ~i\'i:!n pa 
dc-n 1nhcmsb kapitalmarknaden och iinnu mer markerat i bankerna 

h ir bp11almarknadcn innebär en u\v(!(kling enligt 1-allernati\ct inte niig
:·d dr;1matiska li_irändringar eller anpassningsproblem Kapitalmarknadens 
.1ncki a\· den totala kredit marknaden likar avsev~irt men 1111e på ett 1 historiskt 
pcr-,pckt1\ <irskilt anmärkningsvärt sätt. Socialförsäkringsscktornsldv-,. AP
l<1ndens1 utbud minskar visserligen. De enskilda li..irs~ikringsinränningarnas 
u1bud har <intagits olbdndral. trots all en viss ökning ime bör utcslu1as. 
l 1huLhiikningen pa kapitalmarknaden har i kalkylen förlagts till hushållen 
,id1 till hankerna. 

Dc:ssa rcla1iV1 problemfria utvecklingspcrspcktiv skall ime misstolkas De 
limns.ittcr njmligcn en grundläggande spargenerering hos företagen, hus
hallen och ;i\·en i den offentliga sektorn. Denna sparökning framkommer 
1.1ck qre en forutsa\\, exportledd expansion av den svenska ekonomin fram
i1\ cr. 1-.n sadan utveckling ökar företagens sparande (rämabilite\l. den höjer 
husl1:t1kn~ sparande gcnom en positiv inkomstutveckling och den 5kapar 
l\iruisätlrnngar !lir en restriktivare budgetpolitik. Realismen i dessa löru1-
<i1t111ngar kan rramstä som tveksam. 

Fn r.m1abili1e1sforbänring för företagen upp till den nivå som forutsalh 
1 det i ndus1riexpansiva alternative\ och som dessutom skall bestå under 
en löl_1d av ar kan vara svår att uppnå och represemerar bara en av flera 
111ii11ighe1er. Ett gap mellan tillförsel och behov av eget kapital ho5 företagen 
kan med betydande sannolikhet väntas bestå och detta utgi.ir bakgrunden 
till den p~lgäcndc diskussionen om nya former IOr spargenerering. Denna 
~1ktu.iliscrar ekonomisk-politiska frageställningar utanför kapi1almarknads
u1rcdrnngens omrade, vilket inte hindrar att de analyser som u1rcdn111gcn 
genomli..in kan 1jiin<1 som belysning av de bakomliggande problemen. för 
.:gen del pekar utredningen på vissa bidrag till lösningen av lbretagens ti-
11<111S1crinµspmblcm som direkt berör kapitalmarknaden och dess insti\u-
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tioner utan att prcjudi<.:cra olika kombinationer av övriga åtgärder. Utred
ningen flircslår sålunda en ökad kapacitet for utbud av riskkapital fdn de 
institutionella placerarna. forsiikringsbolagen och AP-fonden, och berör :i ven 
foruts;illn111garna för elt ökat utbud från hushållen. 

De angivna förändringarna ar sannolikt inte tillräckliga för all åstadkomma 
ett iil;at utbud av riskvilligt kapital. utan detta torde foruts:itta :ivcn rn 
ökad avkastning för placerarna. En modifiering av den s. k. Anneli-lagen 
genom en höjning av avdragsprocenten skulle ge företagen möjligheter att 
vid gi\·en avkastning höja utdelningen. 

Den ökade skulds:ittning och minskade soliditet som den efterstr:ivade 
1nvesteringsökningen skulle leda till, ställer betydande anspråk på l:impliga 
krediter som s;inker den linansiella risken. Utredningen har tidigare pekat 
p;'i den ökade omfattningen av olika slags billiga, rörelsegenererade kredikr 
som med hiig grad av automatik och faktisk långfristighet står l'öretagen 
till buds. Dessa krediter kan antas fortsätta och öka. De kan uppfattas som 
ett slags kreditkompensation för en del a\· lönekostnaderna och de i.ikar 
fo1etagcns bcn~igenhet all ac<.:eptera en s:inkt soliditet. 

F111,msidl<1 meJd knyts i denna process till företagen utan att km\ ~ti.ills 

pa dessa all kvalilicera sig i konkurrens med andra företag for att erh[tlla 
kreJitcrna i fråga. Della inneb:.ir att resurserna med största sannolikhet inte 
fördelas på effektivast möjliga sätt. Vidare har olika direkta statliga Ian 

vuxit mycket snabbt i omfattning. Även för dem gäller all de normalt ut
liirmas sa att de ökar företagens beni.igenhet till skuldsättning. Den ökade 
bctydeben av sadana lån skärper vikten av att långivningens allokerings
ctlckter uppmlirksammas. 

Med h:insyn till nödvändigheten att öka produktiviteten i industrin fram
hall-; 1inskvärdheten av att företagens linansiering i största möjliga utstr;ick
ning sker genom långa krediter på den organiserade kreditmarknaden. dvs. 
genom obligationslån och genom reverslån i kreditinstituten. Mo1 denna 
bakgrund ger den förutsebara nedgången i AP-fondens utbud ;mlcdning 
till bekymmer. 

Vid sidan av de rent kvantitativa aspekterna på tillförseln av långt kapital 
iir del också angeläget att kreditvillkoren såväl på obliga1ionsmarknaden 
som i kreditinstituten anpassas till individuella låntagares speciella behov. 
De njrmare iörutsätrningarna all tillgodose sådana önskemål belyses i ka
pitlen om institutionerna på kapitalmarknaden. 

5 Sammanfattning av kapitalmarknadsutredningens förslag 

5.1 Huvuddragen 

Den omfattande kartläggningen av kapitalmarknadens funktionssiitt och 
de olika institutionernas verksamhet mynnar inte ut i förslag om några 
genomgripande reformer. Utredningen föreslår sålunda inte att några nya 
institut skall inrättas. Förslagen gäller istället de befintliga instituten~ ut
l3ningwegler och vcrksamhcrsformcr, men även i dessa avseenden är tiir
~lagen av begränsad omfattning. En allmän slutsats av den sektorvisa och 
institutionella genomgången är nämligen att förekommande tinansierings-

15 Riksdagen 1978/79, I sam/. Nr 165. 



Prop. 1978/79: 165 226 

problem är av samhällsekonomisk snarare än institutionell natur. De måste 
således i första hand angripas med ekonomisk-politiska åtgärder - kredit
politiska och finanspolitiska - som ett led i strävandena atl återställa balans 
i den svenska ekonomin. 

Institutionerna på ';apilalmarknaden har också visat en betydande förmåga 
all anpassa verksami1eten till !Orändrade betingelser. Det g;iller både kraven 
på snabba omfördelningar av kreditgivningen mellan efterfrågesektorerna 
och på anpassning till ändrade institutionella förhållanden där det viktigaste 
exemplet utgör AP-fondens snabba expansion till en position som den hell 
dominerande kapitalplaceraren. I del utvecklingsskede som nu inlells gäller 
del all ersäna fondens stagnerande kapitalutbud med långfristiga krediter 
från andra källor. eventuellt också bromsa nedgången i fondens utbud. 

Med utgångspunkt i dessa allmänna slutsatser har kapitalmarknadsul
redningens överväganden på del institutionella området rön följande hu
vudfrågor. 

I. Kapitalmarknadens institutionella uppbyggnad i ston. särskilt strukturen 
av mcllanhandsinstitul som byggts upp sedan AP-fondens tillkomst. AP
fondens placeringsformer har naturligt slåll i centrum som en följd av 
fondens stora andel av utbudet på kapitalmarknaden. 

2. Marknadens förmåga att tillgodose skilda låntagarkategoriers individuella 
behov med avseende på lånevillkorens utformning. 

3. Möjligheterna all öka utbudet av riskkapital från institutionella placerare 
(AP-fonden och försäkringsbolagen). 

4. Möjligheterna för mellanhandsinstituten all möta AP-fondens stagne-
rande kapitalutbud genom ökad upplåning hos andra finansiärer. 

5 Försäkringsbolagens roll som kiilla för långfristigt kapital. 
6. Bankernas långfristiga utlåning. 
7. Mellanhandsinstitutens och bankernas roll som låntagare i utlandet. 

Utredningens kartläggning och analys av kapitalmarknaden~ institutionella 
uppbyggnad har sammanfons i kapitlen 6-14. De bt1Ja liirsla kapitlen be
handlar två av de fyra reala sektorer som brukar utgöra kreditmarknadens 
efterfrågesida i statistiska sammanhang, nämligen bostadssektorn (kapitel 
6) och kommunerna (7). Industrins finansieringsproblem behandlas i kapitel 
5. Bostadssektorns speciella krav på kreditmarknadcn har motiverat all sek
torn särbehandlats. Kommunernas kreditförsörjning har knappast behand
lats mer ingående i andra sammanhang varför en särskild kartläggning har 
bedömts vara värdefull. 

De följande kapitlen har en institutionell indelning. AP-fonden, försäk
ringsbolagen samt bankerna utgör de dominerande källorna for långfristigt 
kapital. Deras verksamhet behandlas i kapitlen 8-10. Mellanhandsinstituten 
for kanalisering av långfristiga krediter till näringslivet analyseras i kapitel 
11. Kapitlet om obligationsmarknaden (kap. 12) utgör till stor del en sam
manfattning av de övriga institutionella kapitlen. I kapitlen 13 och 14 slut
ligen, behandlas vissa fonders samt understödsforeningarnas placeringsreg
ler. 
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5.2 Bostadssektorns finansiering (kapitel 6)1 

Kapitlet innehåller en omfattande kartläggning av bostadstinansicringssys
temets utveckling, inbegripet de statliga lånearrangemangen och Je kre
ditr')litiska instrument som står till förfogande för att trygga bostaJssektorns 
kreditförsörjning 

Utredningen drar slutsatsen att finansieringssystemet successivt utveck
lats så att det statligt finansierade bostadsbyggandet nu i huvudsak är obe
roende av kreditmarknadsläget. Analysen av frågan om en statlig total
finansiering av bostadsbyggandet leder till slutsatsen att några väsentliga 
fördelar inte vore att vinna med en sådan reform. De friktioner som inträffat 
i byggnadskreditgivningen under år 1977 ändrar inte denna slutsats. 

Det är emellertid enligt utredningens mening av största vikt att eventuella 
motsättningar mellan bankerna om fördelningen av byggnadskreditgivning
en löses på ett tidigt stadium under året och att de inte medges resultera 
i kontinuerlig oenighet om åtagandena, med förseningar i igångsiittningen 
som följd. En ledamot har reserverat sig mot utredningens bedömning och 
förordar att finansieringssystemet revideras. 

Effekterna av de för fastighetsägarna (i första hand egnahemsägarna) gynn
samma beskattningsreglerna belyses i bilaga 2 till utredningens betiinkande. 
Det är ovedersägligt att ett system för formögenhetsbildning utvecklats på 
grundval av hög intlationstakt som sänker skuldernas realviirde. hög mar
ginalskatt som reducerar de faktiska riintekostnaderna för låntagaren samt 
en riklig tillgång på lån med lång löptid. 

Det är enligt utredningens mening knappast möjligt att kontrollera för
mögenhetsomfördelningen till följd av inflationen mellan långivare. lån
tagare/fastighetsägare. boende med hyresrätt och staten med hjälp av kor
rigeringar inom ramen for ett nominellt lånesystem med tillhörande sub
ventioner. Möjligheterna att motverka förmögenhetsomfördelningen hör -
i den mån politiken misslyckas i sitt primära mål att bekämpa inflationen 
- i första hand sökas inom beskattningssystemet för att reducera hävstångs
etlekterna på den egna kapitalinsatsens avka<>tning vid höga marginalskat
tesatser och inflation. 

En korrigering av omfördelningen mellan långivare och låntagare skulle 
åstadkommas genom införande av indexlån. Den ränta som åsätts det in
dexerade lånebeloppet behåller sitt realvärde även under intlationsförhål
landen. På bostadsfinansieringens område skulle lånen dessutom ha den 
effekten att kostnadsparitct kunde uppriitthållas mellan olika årgångar av 
hus. Frågan analyserades ingående av värdesäkringskommittcn i dess be
tänkande SOU 1964:2. Kapitalmarknadsutredningen har inte ansett sig på 
nytt behöva ta upp en ingående analys av alla de svåröverskådliga samband 
som är förenade med ett införande av indexlån. 

Utredningen föreslår att de nuvarande kvoteringsreglcrna för bostadsin
stitutens utlåning avskaffas. Enligt dessa skall 90 procent av nyutlåningen 
avse s. k. prioriterade ändamål, bl. a. allt nybyggande för bostadsiindamål, 
andra nybyggnader med statliga bostadslån samt ombyggnad med statliga 
bostadslån. Återstående 10 procent får avse andra ändamål, t. ex. atTars
och kontorshus utan statliga lån, finansiering vid förvärv av äldre fastigheter 
samt ombyggnad utan statliga lån. Den nuvarande kvoteringsregeln får till 
1 Hänvisning till kapitelindelningen i betänkandet 
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effekt att en icke prioriterad utlåning blir fast knuten till den prioriterade 
utan avseende på kreditmarknadsläget och situationen på byggmarknaden. 

Kvoteringssystemct bör ersättas med en ordning diir bostadsinstituten 
ger ut obligationer av två slag varav det ena helt skall avse utlåning till 
priuriterade iindamål. Dessa obligationer skall riiknas som prioriterade pla
ceringar för bank- och försäkringsinstitut. Den andra obligationstypen far 
anv;indas för finansiering av icke prioriterade ändamål. Obligationerna un
derst;ills emissionskontrollen på samma sätt som t. ex. industri- och kom
munobligationer och räknas inte som prioriterade placeringar för banker 
och försiikringsinstitut. Förslaget foranleder ändring i 9 \ lagen 1974:922 
om kreditpolitiska medel. 

Med utgångspunkt från de faktorer utredningen har att beakta föreslås 
också att amoneringstiderna för bostadsinstitutens nya lån sänks från nu
varande 60 år till 50 år for flerfamiljshus, från i regel 50 år till 40 år för 
småhus samt for ombyggnad fran 30 il 40 år till en tid som är anpassad 
till ombyggnadsfngärdernas varaktighet. Obligationernas amorteringstid bör 
diirmed sänkas från 50 år till 40 år. De nuvarande amoneringstiderna iir 
orimligt långa med hänsyn till byggnadernas och ombyggnadsåtgärdcrnas 
varaktighet. Lngefar lJ) procent av limen for flerfamiljshus kvarstår oamor
teradc efter 20 år genom annuitetskonstruktionen. 

Vidare förordar utredningen att den övre gränsen för bostadsinstitutens 
· bottenlån till småhus, cirka 300 000 kr vid slutet av år 1977, inte höjs snabbare 

iin lånetaket for statliga bostadslån. En sådan regel motiveras av stånd
punkten att bostadsinstitutens utlåning, som säkerställs genom kreditpo
litiska åtgärder. inte bör främja finansiering av småhus med alltför höga 
produktionskostnader. I den mån frågan aktualiseras bör en motsvarande 
regel tillämpas även för privatfinansierade flerfamiljshus. 

5.3 Kommunerna och kreditmarknaden (kapitel 7) 

Kommunernas långfristiga nyupplåning har under en tioårsperiod pendlat 
mellan 2 och 4 miljarder kr årligen. Nettoupplåningen har legat runt halva 
de angivna beloppen, alltså rätt blygsamma tal om de sätts i relation till 
den kommunala verksamhetens omfattning. Eftersom kommunerna har 
haft ett begränsat utrymme till förfogande på kreditmarknaden, utmärks 
deras starkt expanderande verksamhet av en hög självfinansieringsgrad. 
Skattefinansiering, med åtföljande snabbt stigande uttaxering. har således 
varit den dominerande finansieringsformen. 

Kommunernas finansiella situation på sikt framstår som bekymmersam 
mot bakgrund av de kalkyler som redovisats av 1976 års kommunaleko
nomiska utredning (KEU 76> och som refererats ingående av kapitalmark
nadsutredningen. Deras förutsedda finansiella underskottssparande utgör 
en komponent i det stora underskott som för samhällsekonomin som helhet 
återspeglas i en negativ bytesbalans. Mot bakgrund av de allmänna finansiella 
perspektiv som utredningen skisserat for den svenska ekonomin är några 
väsentliga lättnader i kreditmarknadsläget inte att vänta under större delen 
av den tid som KEU 76 kalkyler omfattar, alltså perioden fram till 1985. 

Kapitalmarknadsutredningen har inte ansett det meningsfullt att genom
föra några beräkningar om kommunerna kan beredas ett större utrymme 
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ria Jen svenska kred11marknaden än det som stått till förfogande under 
-;enare ar. \'agen till extern balans är uppenbart längre än man ursprungligen 
fore,t<illt sig 1l...:h en fortsatt betydande nettoupplåning i utlandet måstt:: d~irfor 
l\11m111<1 till ,1~111d unJer iiverskådlig tid. /\\en i en situation med aterst:illd 
balan., m:L'ile låne-.;kulden till utlandet success1\t tlirnya.'i med i\tfoiJande 
rc.,1nkl11>ncr t•lr de olika lå111agarbtcgnncrna~; tillträde till den inhemska 
kred1 t mark naderi. 

I ~1su hand gäller det ,111 fördela den nödvändiga upplåningen i utlandet 
sa all en nmlig spndnmg k1Jmmer till stånd av den utlandska skulJen bland 
11l1k1 lan1.1g<1rkategorier. Kommunerna måste även framöver r;ikna med att 
P•ll.1 _-,1g en del a\· denna upplåning. antingen direkt när det gäller de största 
h.11mmunern•1. eller \"i<t kommunlåneinstituten. 

I >ctu l\un'>talerande rubbar inte den allm;inna slutsatsen att lånetinan
_.,1c:11ng inte kan ullmätas avgilrande \"ikt från kommunalekonomisk syn
punkt I lu1 udproblemet gäller hur de inkomster skall tillföras sektorn som 
nic:dger all den realdonomiska expansion man godtagit kan äga rum under 
h1hehallcn f1nans1ell balans. 

Det h1mfrar emellertid ime att vissa önskemål kan uppställas for kom
munernas del 'Jd g<iller upplåningens organisation och om krt!ditvillkoren. 
\kd,rn '1.'>S<1 kommuner har en v~il organiserad finansiell planering där kre
diterna 1ngar -,om cll v1kligt led både vad gäller volym och villkor, uppvisar 
andr.i en spl111rad bild med övervägande kortfristiga lån som uppbringats 
hos ..:n m<1ngJ 1)1ika kreditgivare. Likvärdiga förutsättningar föreligger tyd
ligen 1n1L bl,md 1-..ommunerna att erhålla krediter med ändamålsenliga vill-
1-.or. 

r-.fot dt:nna bakgrund ligger det nära till hands att överväga om inrättandet 
d\ ett nytt kreditmstitut for långivning till kommunerna skulle kunna med-
1;ira \asentliga forti;iuringar. Även om en sådan åtgärd inte i sig skulle 
rnedför;1 <1ll en större volym kr\!\.liter kunde ställas till kommunernas for-
1; igandc. ar det möjligt att institutet, om det tog över större delen av de 
nu \ crb~1mma I angivarnas utlåning till kommunerna, skulle kunna genom
li>r<t en b<iltrc fordclnmg av tillgängligt kreditutrymme. Det ärockså tänkbart 
Jll 1nstitutels lånevillkor bättre skulle kunna anpassas till de individuella 
k1>mmuncrnas behov. 

Ltredningen har cmcltenid dragit slutsatsen att ett nyll och dominerande 
1-..rcditinslllut inte hör inrättas. Ett sådant skulle nämligen i praktiken tvinga~ 
gi1r<1 en"' \·;\gnmg mellan invcsteringsprojekten i olika kommuner. Eftersom 
llcrt<tlet kommuner är beroende av lånefinansiering för sina investeringar, 
skulle d;irmcd en central planering införas på kreditmarknaden för kom
munernas del. En sådan ordning skulle stå i konflikt med den kommunala 
SJalvstyrelsen. Det rimmar imc heller med principerna för den svenska kre
dnmarknadcn. eller överhuvud for den svenska ekonomin. att ålägga ett 
krediti1ht1tut en sådan prövning. 

Mot denna bakgrund har utredningen dragit slutsatsen alt den kommunala 
upplan1ngcn <illtJämt bör ske inom cl! diversifierat system av kreditinstitut, 
alltsii J'riin AP-fonden. de båda kommunlåneinstituten. försäkringsbolagen 
-;amt bankerna. En konsekvens av detta ställningstagande är också att AP
fondens r;il l all ge direkta tån till kommunerna bör bestå. 

l\.apitalmarknadsutreclningen har inte framlagt några förslag till institu-
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tionella foranclring•tr på kredit marknaden för kommunernas del. Utredning
en ansluter sig dod till staiskontrollkommittcns forslag att underställnings
pliktcn i laneärendcn for kommunerna skall avskaffas. 

5.4 Allmänna pensionsfonden (kapitel 8) 

.-\P-fonden •ir den hclt dominerandc individuella långivaren på kapitalmark
naden med ett ärligt kapit<1lutbud som är ungefär dubbelt så stort som for
s;iknngsbolagens samlade utbud. AP-fondens förvaltning Lir därför av vikt 
såväl beträffande möjligheterna att föra en effektiv kreditpolitik som for 
kapnalmarknadens funktionssätt och den reala resursfördelningen överhu
\ ud. 

De kalkyler angående AP-fondens tillväxt fram till sekelskiftet som ut
redningen gcnomfört med hJälp av riksförsäkringsverket visar att fondök
nmgstaktcn nu nått sin kulmen Kalkyler av fondtillväxten under så långa 
perioder ;ir sjiil\ follet van<;kliga och resultaten beroende av de förutsättningar 
som \alts ll.ir ber<ikningarna. Utredningen har också observerat samspelet 
mellan AP-fondens tillv~ixt och de olika arbetsmarknadsförsäkringarnas väx
•mdc nmfattning Sistnämda forsäkringssystem behandlas i kapitel 9. Också 
inom vida marginaler for de olika förutsättningarna blir resultaten entydiga 
i den bcm~irkelsen att AP-fondens relativa betydelse som källa för långfristig 
linansicring kommer att minska. Denna utveckling inger oro mot bakgrund 
a\ en forutsedd växande efterfrågan på långfristiga krediter och med tanke 
på dct sparandeunderskott som kommer att prägla den svenska ekonomin 
framti\cr. Utredningen vill därför understryka vikten av att den framtida 
politiken i fråga om pensionsutfastelser och avgiftsuttag utfonnas så att 
en sadan forsvagning av AP-sparandet förebygges. 

Lkt ll.irhållandet att takten i AP-fondens reala kapitaltillväxt kan väntas 
a\\a under kommande år innebär inte att dess ställning som elen överlägset 
stilrsta ind1viduclla kapitalpl;iceraren kommer ;itt rubbas. Fonden kommer 
salectes alltjiimt att spela en central roll for kapitalmarknadens funktionssätt. 

Utredningens uppdrag rned avseende på AP-fondens verksamhet kan en
ligt direktiven indelas 1 tre huvudområden: frågan om utformningen av 
fondcns placeringsreglemente. de kreditpolitiska implikationerna av fondens 
st;illning på marknaden samt fondens organisatoriska uppbyggnad. 

De samh~illsekonomisb motiven for inrättandet av AP-fonden avsågs 
cnligt forarbetena till fondreglementet komma till uttryck på åtminstone 
t \ a siitt. Dels borde den öka kapitalbildningen (sparande/investeringskvo
tcn I. dels borde allokeringsvinster uppstå genom att sparandet i fonden ka
naliseradcs till de slutliga låntagarna via kapitalmarknaden jämfört med 
en situation diir investeringsinriktningen bestäms av företagens egenfinan
siering. Fondbildningen sllm sådan iir således inte i första hand tänkt att 
direkt bilda underlag for pensionsutbetalningar. ATP-systemet är ett för
delningssystem. Reellt är pensionsuthctalningarna beroende av samhälls
ckonomins fbrmåga att generera tillräckliga resurser för en överföring från 
den aktiva befolkningen till pensionärerna. Det är genom sina effekter på 
den re;.ila resurstillväxten som fondbildningen indirekt utgör ett underlag 
for pensionsutbetalningar. 

Med utgångspunkt från de samhällsekonomiska motiven för inrättandet 
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av AP-fonden skulle skiil kunna anforas for en fondförvaltning där fonden 
anförtros de avgörande besluten om kreditfördelningen mellan olika sektorer 
i den svenska ekonomin. AP-fonden gavs nämligen i riksdagsbeslutet en 
fri och självständig ställning och den utgör inte en del av vare sig statens 
eller de avgifisbetalande arbetsgivarnas förmögenhet. Denna ställning har 
emellertid inte avsells innebära en frihet for fonden all fora en med myn
digheternas intentioner konkurrerande placeringspolitik. Beslut som är sty
rande for den ekonomiska utvecklingen kan endao;t fällas i överensstäm
melse med en av statsmakterna fastlagd politik. De beslut som riksdagen 
kan fana om prioritering av vissa sektorers kreditbehov forutsätts således 
vara vägledande for fondens placeringsinriktning. Däremot kan fondsty
relserna inte ges preciserade anvisningar att ge lån till en viss låntagare 
eller att finansiera ett bestiimt projekt. 

Utformningen av fondreglementet är präglad av önskemål att reducera 
tänkbara negativa effekter av fondens dominerande ställning som långivare 
och all undvika en byråkratisk organisation for kreditprövning. [)en slutliga 
frirdelningen av krediterna forutsälls (utom vad gäller kommunerna) ske 
genom anlitande av mellanhandsinstitut eller genom placeringar på obli
gationsmarknaden. Dessutom har en decentralisering åstadkommits även 
inom fondens organisation genom inrättande av tre fondstyrelser för den 
långivande verksamheten och en fjärde fondstyrelse for aktieförvärv. Det 
betydande inflytande som fonden potentiellt är i stånd att utöva på kre
ditmarknaden måste träda tillbaka for de mål som ställts upp for den eko
nomiska politiken och för mer allmänna önskemål om en väl fungerande 
kreditmarknad. Kraven på fonden är beroende redan av dess storlek men 
också av dess ställning som offentligt om än ej statligt organ. liksom de 
samhällsekonomiska motiven för dess tillkomst. Det innebär dock inte att 
fonden inte skall fasta avseende vid placeringarnas avkastning. Inom den 
ekonomisk-politiskt givna ramen skall fonden sträva efter att uppnå en god 
!Orräntning på det förvaltade kapitalet. 

Under den gångna snart tjugoåriga verksamhetsperioden har fondens pla
ceringspolitik varit väl avvägd med hänsyn till de olika krav som redovisats. 
De störningar som vid något tillfälle inträffat till följd av alltför omfallandc 
s. k. förplaceringar (se kap. 8), kan ses som utslag av de inneboende svå
righeter som föreligger för en dominerande placerare att agera enligt gängse 
marknadsmässiga kriterier. Likväl innehåller fondens placeringsreglemente 
en motsägelse gentemot de hänsynstaganden som faktiskt gäller och Sl)m 
även förutsattes vid fondens tillkomst. I 11 ~ stadgas nämligen endast alt 

avkastningen skall vara avgörande vid placeringsbesluten. Utredningen fo
reslår därför att ett tillägg införs i reglementet som återspeglar de ekonomisk
politiska hänsyn och krav på smidigt agerande som i praktiken tillmäts 
stor vikt. I tillägget anges sålunda att AP-fonden "inom ramc>11 /iir md som 
är förenliKI med dc>n allmänna c>konomiska po/i1ikc>n och mc>d heak1andc>m· kmlir

marknadc>ns /imlaionssä11" skall förvaltas så att den ger högsta möjliga av
kastning. 

Utredningen har inte framlagt förslag om ändring av AP~/ondens or>:a
nisatton eller jörvalminy,. Utredningen framhåller att AP-fonden i sin långi
vande verksamhet utåt kommit att uppträda som en enhet eftersom de 
tre fondstyrelserna redan från början enades om att inrätta en gemensam 



Prop. 1978/79:165 232 

förvaltning Enligt utredningens mening borde det naturliga valet ha stål! 
mellan en styrelse med en förvaltning och llera styrelser med var sin ad
ministration. Beslutet alt inr~itta en gemensam förvaltning stred mot grund
tankarna i pensionskommittcns förslag som låg till grund för fondregle
mentet. Därigenom kom gränsdragningen mellan delfonderna att uppmju
kas. En koncentration av beslutsfunktionen behöver inte nödvämligtvis ha 
menliga effekter på kreditfördelningen eller på de lånevillkor fonden upp
stälk~. Avgörande är om fonden strävar efter alt dra fördel av den starka 
position den i och för sig intar. Litredningen har. utan att lägga fram något 
eget förslag_ redovisat sin prim:ipiella syn på utformningen av lörvaltningen 
och anfort de faktorer som bör beaktas vid valet av organisation. 

Utredningen förordar att gränsen justeras för storleken på de företag vilkas 
avgifter tillförs tredje /imdcn. Gränsen forcslås llyttad från 20 till 50 anställda. 
T red Je fondens andel av Jet totala fondkapitalet har nämligcn vant krym
pande. 

f-'lace1111g\1,·gh·11wn1ets uppbyggnad, som förutsiiller all fonden skall tör
värva obligationer eller anlita mellanhandsinstitut i sin lång1vande verk
samhet bör enligt utredningens mening bestå i sina huvuddrag. Dl:! innebär 
all fondens medel alltjärnt bör kanaliseras via öppna marknadt:n. I.kona 
metod framstår som än mer befogad mot bakgrund av AP-fondens avtagande 
tillväxt. 

Rä1ten alt ge direkta lån till kommuner och, sum en praktisk konsekvens 
diirav, till kommunägda /iiretag bör bestå av skäl som utvecklas i kapitlet 
om kommunernas finansiering på kreditmarknaden. Kommunernas upp
låning bör således aga rum på en diversifierad marknad från AP-fonden. 
de båda kommunlåneinstituten. försäkringsbolagen och bankerna. 

Reverslåncrätten vad gäller ~llltligafiirctag i dl: fail staten tecknat ga1anti 
bör bestå men med en restriktiv tilliimpmng. För statliga kratiförctag bör 
lånefonnen kunna tillämpas 1 analogi med re\ er~liing1vnmgen till kommu
nala kraf110rctag. I övriga fall bör budgetanslag vara den normala linan
sieringsformen for de fall finansiering inte kunnat ordnas på den ordinarie 
kredit marknaden. 

Rä11en att ge direkta reversliln till.fi1rewg med sy/iet art be/iirJra /o/h.halsa11 
bör utgå då finansiering av sådana företag (rehabiliteringsverksamhet mm.) 
numera kan förutsättas ske på andra vägar. 

Rä11en all ge lån via bankinstitut blir bestå men tillämpas restriktivt. I hu
vudsak bör utlåningen ske genom anlitande av mellanhandsinstituten. Som 
exempel på fall när en kanalisering via bank kan vara ändamålsenlig nämns 
större exportatTårer där nera finansiärer delar upp krediten mellan sig. 

Utredningen förordar också all AP-fonden inte skall ha räl! att forvärva 
obl~f{ativ11er utgivna ai· bank och s. k. bankcem/ikar som utredningen foreslår 
skall introduceras på den svenska kredit marknaden. AP-fondens långfristiga 
kapitalutbud skulle i annat fall kunna omvandlas till kortfristig utlåning. 

Årcrlånesystemet bör avskaffas i sin nuvarande form och ersättas med 
en utlåning anpassad till de mindre företagens behov. Statistiken visar näm
ligen all återlånen till helt övervägande del utnylljas av stora företag som 
skulle kunna ta upp lån på den ordinane kapitalmarknaden. Återlanen ut
ny11jas också för all lindra verkningarna av kreditåtstramningar vilket in
nebär att personalintensiva, i huvudsak börsnoterade, stora företag har för-
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delar framfor andra liirclag. A1erl<inesys1eme1 inneb;ir ocksa all sparandet 
inte kani.tliscras efter en konkum:randc prövning på kapitalmarknaden, en 
utveckling som forsi;irkcs genom olika kollektiva arhetsmarknadsfors;ik
rim~ars tillväxt for vilka liknande sy•;tem tiJJ;impas. 

·1 ill grund li.ir utredningens forslag att avskaffa återlånen i sin nuv<irande 
form ligger lörutsiillningen att de större foretagens tolala linansieringssi
tuation inte därigenom skall forsiimr<L'>. Utredningen utgår ifrån att det fri
gjorda låneutrymmet skall tillfalla dessa företag via obligJtionsmarknaden 
eller mellanhandsinstituten. Reformen är ~åledcs avsedd att öka utrymmet 
for kanalisering av AP-fondens medel i marknadsmässiga former. 

Utredningen föreslår att l(jljande regler in!Ors för ett nytt återlånesystcrn. 

I. Det totala utestående beloppet bcgriinsas till 500 000 kr får varje låntagare. 
2. Femtio procent av inbetalda avgifter får återlånas och en femårig ac

kumukringsrätt inlörs. 
3. Lancn binds på högst 15 ar och fast ränta tillämpas. Räntan justeras 

dock vart femte år enligt de principer som infOrts på obligationsmark
naden under hösten 1977. Bankerna svarar som i nuvarande system för 
kanaliseringen. Den riinta banken erlägger till AP-fonden skall motsvara 
den vid lånetillnillet gällande langa statsobligationsräntan. 

Det föreslagna återlånesystemet bör kunna knytas till industrigarantilånen 
så att ~iven företag med brist på fullvärdiga säkerheter kan utnyttja låne
systemet. 

Fondreglementet bör ändras så att de tre första fonderna erhåller rätt 
att förvärva kom·errihla skulclebrcl' och s. k. warranrs. Däremot bör dessa fon
der inte ha riitt att konvertera skuldebreven till aktier eller att utnyttja 
optionsrättcn att forviirva nyemitterade aktier. 

Vad gäller/iärc/c AP)i111dens verksamhet utgår utredningen från att fonden 
successivt tillförs medel lör kanali<;cring till näringslivet i form av ak
tiekapital. Samma bcst;irnmelse rörande det maximala aktieinnehavet i ett 
och samma företag bör g;illa som for försäkringsbolagen. Utredningen fö
reslår att dessa skall få inneha aktier motsvarande högst 10 procent av rös
tetalet i varje enskilt företag. Fjärde fondens placeringar bör begränsas på 
samma sätt från nuvarande fria placeringsrätt, dock med möjlighet för re
geringen att ge dispens tör större förvärv i enskilda fall om särskilda skäl 
talar för detta. På denna punkt föreligger en reservation från en minoritet 
av utredningen. 

På samma sätt som for försäkringsbolagen (se kap. 9) bör det gälla för 
fjärde AP-fonden att dess aktieinnehav skall förvaltas under ett aktivt ägar
ansvar. En motsall politik innebär nämligen att andra minoritetsintressens 
inflytande forstärks. Stora aktieinnehav kan inte heller betraktas enbart som 
placeringsobjekt som kan avvecklas vid en negativ utveckling. Förvaltningen 
av sådana innehav förutsätter en vilja och kompetens att göra företags
ekonomiska och samhällsekonomiska bedömningar. 

På sikt kan övervägas att låta AP-fondens aktieförvärv ske genom in
rättande av en fomtc fond~tyrelse, utrustad med en egen administration. 
En sådan atgärd ökar konkurrensen och valfriheten för foretagcn; den är 
motiverad också av att fonden på sikt inte bör bygga upp cl\ dominerande 
ägaransvar i en stor mängd företag. 



Prop. 1978/79: 165 234 

Utreuningens forslag foranlcucr änuringar i 2, 11. 12 och 14--16 ;;,: samt 
all en ny paragraf införs i reglementet ( 1959:293) angåenlll.! allrniinna pcn
sionsfonuens förvaltning. 

S.S Försäkringsbolagen och enskilda försäkringssystem (kapitel 9) 

riilviixtcn i de olika avtalsreglerade arbetsmarknadsförsiikringarna utgör ell 
markant drag i försäkringsväsendets utveckling. Arbetsmarknadsförsiikring
arna utgör dels komplement till A Tl'-systemet (genom för~äkring av in
komstbelopp som ligger över den i ATP-systemet pensionsgrumlande in
komsten. dvs. 7.5 basbelopp), dels en rad sjuk- och yrkesskadcförsiikringar, 
grupplivförsäkringar samt avgångsbidragsförsäkringar. Fondökningen under 
1975 for de avtalsbundna forsäkringssystemen uppgick till ca 6,2 miljarder 
kr all jiimforas med AP-fondens nettoplaceringar som under året uppgick 
till 11,4 miljarder kr och försakringsbolagens placeringar som utgjorde 2,6 
miljarder kr. Ungefär 3,2 miljarder kr av arbetsmarknadsforsäkringarnas 
fondökning kanaliserades genom försäkringsbolagen vilkas totala nettopla
ceringar därmed uppgick till cirka 5,8 miljarder kr under år 1975. 

Särskilt de avtalsreglerade pensionssystemens fonder har länge varit en 
viktig källa for företagens långfristiga finansiering. Sammantaget har fö
retagen på detta sätt tillfons nästan lika stora belopp som via obligations
marknaden. Dessa skulder är mycket långfristiga och man kan räkna med 
all pensionsutbetalningarna normalt kommer att vara mindre än de av
sällningar som görs löpande. Tillförseln av medel är inte speciellt beroende 
av konjunkturvariationeroch mteallsav läget på kredit marknaden. Tillgången 
på denna typ av upplåning ökar företagens skuldbenägenhet och gör en 
sjunkande soliditet mer acceptabel. Ur dessa synvinklar, framförallt genom 
den spargenererande effekten. utgör pensionssystemen ett viktigt bidrag till 
kapital bildningen. 

Systemet innebär också att en växande del av det enskilda forsäkrings
sparandet undandras kapitalmarknaden antingen genom att det av försäk
ringsinrättningarna förvaltade sparandet blir bundet i form av återlån utan 
annan prövning än den säkerhetsmässiga, eller genom att fonderingen av 
sparandet sker direkt i företagen. Sådana kanaliseringsformer tillämpas för 
större delen av pensionssystemen, men inte för övriga arbetsmarknadsför
säkringar. Enligt utredningens mening kan tendensen till ökat utnyttjande 
av återlånesystem leda till en mindre effektiv allokering av kreditgivningen. 
Samma invändning kan därför riktas mot återlånesystem inom arbetsmark
nadsforsäkringarna som inom ATP-systemet. Det är för att begränsa denna 
effekt som utredningen i kapitlet om AP-fonden (kap. 8) föreslår restriktivare 
regler för återlån. Härigenom förstärks det offentliga försäkringssparandet'i 
utbud på kapitalmarknaden trots stagnationen i detta sparandes totala om
fattning. 

Enligt direktiven skall utredningen se över de för försäkringsbolagen gäl
lande placeringsreglerna. Reglerna skall tillgodose krav på trygghet för för
säkringstagarna samt på god avkastning och likviditet. Dessutom måste 
reglerna utformas så att försäkringsbolagens placeringar blir en viktig be
ståndsdel av en väl fungerande kapitalmarknad. 

Reglerna i försäkringsrörelselagen {FL) är i första hand utformade med 
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h;insyn till kravet på trygghet for forsiikringstagarna. IJen begränsar där
igl.!nom i viss mån utrymmet for placl.!ringar som kan ge högre avkastning 
än de foreskrivna L1gen har inte som uppgift att rikta kreditutbudet till 
vissa sektorer på kreditmarknaden. men medför genom kraven på place
ringarnas an och siikerhet likväl en viss styrning. Vid sidan av bestäm
melserna i FL har under de två senaste årtiondena därför en direkt styrning 
<I\ l\irsäknngsbolagens kreditgivning iigt rum genom riksbankens placerings
rekommendationer. Riksbankens reglerande verksamhet sker mot bakgrund 
av den kreditpolitiska beredskapslags11ftningen som är tillämpbar for for
s;ikringsbolagen men som ~innu eJ satts i kraft. 

Kap1talmarknadsutredningens bedömning av försäkringsbolagens place
ringsregkr begränsas inte till en prövning av de regler som är nödvändiga 
for forsiikringstagarnas trygghet utan beaktar också effekterna på kapital
marknadens funktionssätt. Utredningen ;ignar därvid särskild uppmärksam
h.:t al n;iringsli\\.!lS forsörjning med långfristiga krediter och riskkapital. 

Kra\Cn pa forsiikringsbolagens soliditet grundas på bestämmelserna i FL. 
Där <mges att bolagens förpliktelser gentemot forsakringstagama sk.all sä
kerställas genom en på forsäkringsmatcmatiska grunder beräknad försäk
ringsfond. lnligt 274 :; FL :;kall fonden motsvaras av placeringar i vissa 
slag av tillgangar, i huvudsak obligationer och reverslån med förstklassig 
s<ikerhet. 

Enligt utredningens bedömning har de gällande reglerna åstadkommit 
en onödigt hög grad av säkerhet för forsäkringstagarna samtidigt som för
s.iknngsbolagens räntabilitet pressats ned. Försäkringsbolagen har ofta fram
hall it all den totala avkastningen på placeringarna ligger på en otillfreds
ställande nivä, vilket i sista hand drabbar försäkringstagarna i form av högre 
premier eller sämre villkor. Denna effekt synes dock i högre grad sam
manhänga med den allmlinna räntenivån och med prisstegringstakten, för
hällanden som inte enbart rör försäkringsbolagen. En marginell förbättring 
av r~intabiliteten skulle dock ha kunnat åstadkommas om utrymme förelegat 
rör en friare placeringsinriktning. 

en liberalisering av placeringsreglerna behöver inte innebära att kraven 
på försäkringsbolagens soliditet eftersätts. Det bör dock enligt utredningens 
utgångspunkter krävas att en friare placeringsinriktning också är önskvärd 
ur allokeringssynpunkt. Bl. a. bör kravet ställas att försäkringsbolagen genom 
en sådan förändring kan öka sitt bidrag till speciellt näringslivets försörjning 
med låne- och riskkapital. Däremot finns det enligt utredningens mening 
skiil att ur samhällsekonomisk synpunkt ifrågasätta om försäkringsbolagen 
skall tillgodose den starkt växande efterfrågan på belåning av äldre fas
tigheter. ett efterfrågetryck som vuxit snabbt till följd av värdestegringen. 
\ven om försäkringsbolagen gör en betydande insats vid förvaltningen av 
egna fastigheter. betraktar utredningen det som en viktig uppgift för bolagen 
all plal·en1 i linansiella tillgångar snarare än i egna fastigheter så att deras 
bidrag till kapitalmarknaden därigenom förstärks. 

I en skrivelse till regeringen år 1972, som överlämnades till kapitalmark
nadsutredningen, föreslog Svenska försäkringsbolags riksförbund och Folk
sam avsevärda ändringar i försäkringsbolagens placeringsregler. 81. a. skulle 
enligt förslaget samtliga försäkringsbolagens tillgångar tilldelas kvoter i om
viind proportion till placeringarnas risk.grad och sättas i relation till för-
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s;ikringsfomkn o(h vissa andra fonder. D;irigenom skulle en större flexibilitet 
astadkommas i kapi1altlirval1rnngen. 

Enlig! kapitalmarknac.hutreJningens bedömning är det föreslagna sys
temet kompli(erat då det arbetar meJ en stor mängd redovisningskvoter 
som 1.ks~utom- ~ir svåra att av\';iga. Det är ocksä svin att bedöma kon
-;..;k\'enserna tör pl<t(eringsinriktningen. Utredningen förordar därför att det 
nu\·arande systemet b1behalles med vissa modifierinji',ar. 

Utredningen töreslår att lien s. k. /nu sekrom vidgas från för närvarande 
lU pro.:em ull 20 prul.'.ent av försäkringsfonuen. Inom den fria sektorn får 
L n. plaL·eras bl. a. inte.:kningslan 1 högre inte.:knmgslägen. förlagsbevis 
111. 111 .. men inte aktier. Utredningen törnruar att ä\en restriktionen beträf
L1nde akuepluccringar 111om den Jna w!..1om avskaffas. Änc..lringarna ger för
..,;ikringsbL1lagen battre mö_ihghett:r att anpassa sina plal.'.eringar till efterfrågan 
pil l-.<1p1talmarknaden olh skapar ett \'isst utrymme for forbättrad räntabilitet. 

\' 1Jare tlircslå.r utredningen att som fondgilla plaleringar (till 100 procent) 
skall r:iknas l'l'l'l'l's/cin till kreditaktiebolag samt till hypoteksb<1nken. stads
hypotckskass:m c.11:h skeppshypotekskassorna. Reglementet bör också ändras 
så at l pla.:eri ng medges i ohltgc1Tw11N 111gil'lla m alla slugs/iirNag, i stället tör 
som nu cnllast inuustriobligationer. 

~vkd h~insyn till all 11ppska1111111~wartlen numera allmänt används på den 
S\'enska krcc..litmarknaden föreslår utredningen att iiven försäkringsbolagen 
skall Ö\ergå frän taxeringsväruen till uppsk<1ttningsvärden vid redovisning 
av s;ikerhetsläget för lån mot inteckning i fastighet eller tomträtt samt pla-
1.'.<.:nng 1 egna fastigheter. Uppska1t11ingsvärdena måste fastställas enligt en
hetliga normer Olh värderingar utföras av experter. 

Eftersom uppskattningsv;irdet i genomsnitt ligger över t<Jxeringsvärdet 
bör de nuvarande rcdovisningsgränscrna enligt 274 s FL sänkas. Utredning
en förordar att n.:dovisningsgränsen för lån inom den bundna sektorn av 
f()rs~ikringsfonden fas!Stiills till fJ{) J!l'UCC'fll U\' llf1{JSkUllf1if1!{Sl'iJrdel för såväl bo
stads-, jordbruks-. kontors- som industrifastigheter. Vad gäller statligt be
lånac..le fa5tigheter bör griinsen ligga vid 75 procent av pantvärdet om detta 
ön:rstiger 60 procent av uppskattningsvärdet. Detta gäller oftast beträffande 
nybyggda fastigheter. men uppskattningsvärdet stiger sedan normalt över 
det initialt fastställda pant värdet. L:tredningen har således sökt utforma reg
lerna så all även kreditallokeringssynpunkter tillgodoses. Lån till nybyggda 
fastigheter bör genom den föreslagna konstruktionen gynnas jämfört med 
bdåning av äldre fastigheter. 

Utredningen h<1r inte funnit att frågan om pantsä1tning av säkerheter för 
lån redovisade inom försäkringsfonden har någon avgörande betydelse för 
kapitalmarknadens funktionssätt och har därför valt att inte ta ställning 
till förslag om avskaffande av pantsällningen. 

Mot bakgrund av de perspektiv som utredningen skisserar i kapitel 5 
angående industrins finansiering förordar utredningen att försäkringsbolagen 
skall ges ökade möjligheter att plalera i aktier. I det nämnda kapitlet gör 
utredningen bedömningen att den önskvärda expansionen av industrins in
vesteringar förutsätter en snabbare ökning av dess egna kapital än den som 
iigl rum i genomsnill under 70-talet. En betyd<1nde del av ökningen måste 
tillföras företagen externt i form av aktieemissioner. Det är då enligt ut
redningens bedömning nödvändigt att mobilisera även de institutionella 
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placerarna. förutom fors~ikringsbolagcn ä\·en tjäruc :\P-l(u1dcn <se kap Hl. 
fragan um en vidgning d\' r:ittcn lur 11.irs:ikringsholagcn att plaL·era i aktier 

rör. förutom säkcrhetskrnven. även principerna för bolagens kapitalllirv•1lt
ning En utgångspunkt for nuvarande regler har varit att fors:ikringshnlagen 
skall bedriva en rclati\'l passi\· förvaltning. 

hir<ikringsbolagen har inte hittills till fullo utnyttjat det utrymmc l<ir 
aktieplaceringar som forelegat trots att den elfektiva avkastningen pa dcssa 
ö\·crst1git avkastningen på alternativa placeringar. \Ian har si1lcdcs fort en 
l(irsiktig placering.-,politih. med beaktande av de risker som omfattande 111-
nehav av aktier i enstaka holag kan medfiira. I endast ett 1rett1ntal l!irc'lag. 
n<imlij!en st1dana som crbjuder en attraktiv kombination it\. a1kastnin)!1ich 
risk. ligger 1nnehavct niira det nu maximalt t1lli.i.t11a. ~ priic·L·nt a\ rihtctalct 

L:iredningen foreslar som framg<°lll att aktier skallra rcd<l\i'lilS :i1c:n inn111 
den utvidgi1de fria sektorn av frirs~ikringsfonden. Denni1 libeLtliscrin),'. !'rilllt
st<lr som godtagbar med utgångspunkt från utredningcns allm;i1111.1 ii1cr
v~iganden be1rj\Tamle fors~ikringsbo\agens ml\ som l<.api1a\forq\Lire 1ich be
hovet il\' en iikad tillgång på kapital for placering 1 aktier. I sina liirslag 
till liberalisering av placeringsreglerna har forsiikringsbul;1gcn "cks[l !'ram
hållit den betydelse som bör tillmiitas deras av tr:1diti1ln lfirsiktil_!a placc
ringspnlitik. Utredningen har inte funnit 'käl att ildgaS:i!l:t denna liir<ik
ringsb()lagcns egen viirdering. och \'ill ~iir,kilt undcrstryk;t pri;KipL'n ~nm 
allmiilll synes tilliimp<LS att \ iirdera aktier med v<i.sentli>!a 'akcrilchmar
ginaler. 

femprocentrcgeln för aktieinneha\·ct har S<11cdes endast utgjnn en be
gr~insning bet räfTande ett l rcttiotal företag, men torde i ucs<;a fol I 11t giira 
en spiirr för ett annars ökat engagemang. En hiijning av griin.;c·n skullc 
lekbättra nyemissionsmöjligheterna för sådana företag som kan erbjuda re
lativt siikra och även i övrigt förmånliga placeringsm0jligheter. dvs. i all
mänhet de stora, v~ilkända industriföretagen. Det ~ir troligt att försiikrings
bolagen även i framtiden prioriterar sådana företag om begränsningsregeln 
uppmjuka~. För placering i dess<J företags aktier talar också att de i allmiinhct 
inte påkallar några aktiva ägarinsatscr från det kapitalpi<ll'erande f(1r~iikrings
bolagets sida. Några tecken som tyder på att förs~ikringsbolagen skulle ut
nyttja sina ägarengagemang för alt uppnå fördelaktiga forsäkringsavtal med 
de berörda företagen foreligger heller inte. 

Utredningen delar inte uppfattningen att den passiva roll som kap1tal
förvaltare som försäkringsbolagen intar. i sig skulle utgöra ett ~kiil ,111 medge 
en ökad rätt till aktieplaceringar. Denna passivitet är illle själ\ klar cl ler 
invändningsfri då den innebär att andra minoritetsimresscns mllytande l(ir
stärks. Det kan också hävdas alt försäkringsbolagen i forsäkring<>tagarnas 
intresse borde medverka till att placeringens avkastning hö_1es och i varje 
fall förebygga en negativ utveckling. Stora aktieinnehav kan inte betrak\a-; 
eller hanteras enbart som placeringsob_iekt och kan i praktiken inte avvcckl;ts 
vid en oförmånlig utveckling. Det inneh~ir an ett i..ik<it aktieinnehav för 
försäkringsbolagens del måste förenas med ett aktivt ägaransvar. En l(ir
utsättning får ett förslag från utredningen att vidga placeringsrättcn i aktier 
är därför att försäkringsbolagen har vilja och kompetens att påta sig ett 
sådant ansvar. Utredningen bedömer att förutsättningarna iir goda for för
säkringsbolagen att bygga upp den kompetens for marknads- och företags-
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heuomning parau rrn:J samhällsekonomisk överblick som krävs för att utöva 
ägaransvaret. 

Utrl.!dnrngcn foreslår mot denna bakgrund all försäkringsbolagens rätt 
all placl.!ra i aktier vidgas så all Lien nu gällanue andels- vch röstetal::;~ränsen 
ho11 111/ /fJ proc('llf. Det offentliga inllytanuet i försäkringsbolagen kan för
st~irkas om 1.ktta bl.!döms önskvärt. Skulle den enligt utredningens beuöm
ning osannolika situation inträffa all försiikringsbolagen skulle tillämpa oför
svarbara principer i sin aktieförvaltning skulle detta inte kunna ske utan 
insyn och deball. Det är då inte svårt att införa korrektioner i formerna 
för aktieforvaltningen. Utredningen har inte funnit anledning all nu ana
lysera en sådan hypotetisk situation. Två ledamöter av utredningen har 
\'ar för sig reserverat sig mot förslaget att höja röstetalsgränsen. 

Slutligen förordar utredningen all försäkringsbolag inte utan försäkrings
inspl.!ktioncns medgivande skall få inneha andel i ak1ie/i.md. Syftet är all för
hinura att en koncentration av ägarinllytandet i enskilda företag kommer 
till stand på indirekt väg. Därtill kommer att syliet med inrättandet av 
aktiefonder, all sprida placerarnas risker, kan fyllas av försäkringsbolagen 
själva genom en lämplig fördelning av aktieportföljen. 

Utredningens förslag föranleder ändringar i 274 och 336 ss lagen ( 1948:433) 
om försäkringsrörclsc. 

5.6 Bankerna och kapitalmarknaden (kapitel 10) 

Utredningens diskussion och kartläggning av bankernas verksamhet om
fauar dels deras långfristiga direkta kreditgivning, dels deras roll på ob
ligationsmarknadcn. Det visar sig att distinktionen i praktiken inte är helt 
klar mellan formellt kortfristiga banklån som successivt omsäus och lång
fristiga lån på kapitalmarknaden. I formellt hänseende skiljer sig banklån 
från kapitalmarknadslån därigenom all de förstnämnda knappast alls binds 
formellt på längre tid än sex a tolv månader och inte ges till fast ränta 
om inti: banken kunnat ordna refinansiering. 

I allmänhet bör dock en uppsägning av bankens formellt kortfristiga lån 
kunna betraktas som hypotetisk så länge låntagarens ekonomiska ställning 
inte försvagas anmärkningsvärt. När det gäller långfristiga investeringar i 
byggnader och maskiner förutsälls emellertid all bankkrediterna efter ut
byggnadsskedet skall lyftas av med långfristiga bundna lån på kapitalmark
naden. I dessa sammanhang anses bankkrediter inte vara godtagbara sub
stitut för kapitalmarknadslån. 

Utredningen har dragit slutsatsen all några väsentliga lättnader i kraven 
på bankerna all förvärva obligationer inte är att vänta. De bakomliggande 
faktorerna är resultat av de finansiella över- och underskottens storlek och 
dera~ fördelning i samhällsekonomin. Bankerna spelar en dominerande roll 
vid kanaliseringen av sparandet från den största överskottssektorn, hus
hållen. Vid utgången av år 1976 svarade hushållen för nära 60 procent av 
affärsbankernas och omkring 80 procent av sparbankernas och föreningsban
kernas inlåning. Deua utbud kan inte i sin helhet undandras kapitalmark
naden även om hushållen själva föredrar formellt kortfristiga bankdepo
sitioner framför mer långfristiga placeringar genom obligationsförvärv. 

Vid sidan av staten kommer näringslivet direkt eller via kreditinstitut 
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all få svara for en stor del av utlandsupplaningen. Man kan utg;l fr<in att 
en betydande del av denna upplåning kommer att kanalis.:ras via bankerna 
som l~ir kunna p;\räkna bättre lånevillkor än mänga indiv1Judla tlirctag. 
Utlandsrörelscn kommer sål..!dcs att wara for en växande Licl av bankernas 
balansomslutning, en prm:ess som n:dan inletts. Denna utveckling muti\'crar 
en översyn av valutaregleringens hest;immdser. En saJan kommer att 
genomföras av Jen under hösten l ~77 tillsatta utredningen som skall be
handla valutaregleringens utformning i dess helhet. 

De bestående kraven på bankerna all fl.ir\'ärva obligationer framstår IOr 
dessa som en börda då en obunden inlåning d~irigenom ställs mot en bunden 
utlåning, med ränteförluster som följd vid en stiganLic riinteniva. Obliga
tionsstockcn, ,och då särskilt bostadsohligationcrna, har ocba i hi)g grad 
karaktär av permanenta placeringar som ime kan avyttras pa grund h<idc 
.iv nettolörvärvskravcn for bostadspapper och av att avsänningsmöJlig
heterna på marknaden är begränsade. Oe årliga överenskommelserna om 
forvtirv av bostadsobligationer framstår därför som en belastning, vilken 
enligt bankerna forstärks av att bostadsobligationer i motsats till statspappcr 
i internationella sammanhang inte betraktas som bankmässigt fullvärdiga 
eller "normala" placeringar. Bankerna skulle därför kunna påräkna bättre 
kreditvillkor som låntagare i utlandet om de medgavs inrikta en !Orhål
landevis större andel av sina prioriterade placeringar på statspapper. 

Medan utredningen som framgått dragit slutsatsen att det inte synes rea
listiskt att vänta sig att kraven på bankerna att förvärva obligationer kommer 
att lätta under överskådlig, tid, linns del enligt utredningens mening skäl 
att inta en mer öppen attityd till önskemålen om en omfördelning av för
värvens sammansättning. Oet står dock klart att bankernas strävan att mins
ka andelen bostadspapper bland de prioriterade placeringarna också måste 
vägas mot fOrsäkringsinstitutens önskemål att inte få en alltför ensidig sam
mansättning av värdepappersportföljen. Det är troligt att den förkortning 
av räntebindningstiden till fem år som under hösten 1977 introducerats 
även for bostadsobligationer. något reducerar bankernas negativa attityd till 
dessa. även om den långa räntans aktuella 11ii•å inte påverkas av åtgärden. 

Utredningen diskuterar också möjligheterna att bankernas direkta lån 
skulle kunna utformas så att de kom mt utgöra fullvärdiga investerings
krediter. Möjligheter bör finnas att i någon utsträckning binda lånen i tids
mtissigt hänseende utan att bankerna därigenom tar p:1 sig likviditetsrisker 
förutsatt att inte alltför långa amorteringstider tillämpas. När det gäller möj
ligheterna att tillämpa fasta räntor står det klart all avgörande i samman
hanget är marknadsräntornas relationer till bankernas förväntningar om den 
framtida räntcutvecklingen. 

Med hänsyn till den osäkerhet som alltid råder om ränteutvecklingen 
iir det inte osannolikt att de säkerhetsmarginaler bankerna skulle kräva för 
bundna lån ligger utanför det intervall som kan godtas från kreditpolitisk 
utgångspunkt eller som ter sig acceptabelt för de potentiella lantagarna. 
Utredningen föreslår därför att bankerna skall ges rätt att ge ut egna 11h
ligario11rr så att en formell bindning av ränta och löptid kan åstadkommas 
även for inlåningen. Eftersom effekterna på den långa marknaden inte kan 
bedömas med någon s;ikerhet förordar utredningen en försiktig imrnduktion 
av bankpapperen inom ramen for emissionskontrollen. Bankpapperen kom-
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mer 1u all konkUJTL'Ll med andra errnttcnler om utrymmet p~1 marknaden. 
h1rhoppn1ng'ivis kornmer dod; hank<>hl1ga111mcrna all\ isa sig vara e11 mer 
ni1raligg;inde suhs1i1 ul till g;ing.se inlaning-,riikning;ir an vanliga obligationer 
od1 d;irrned var;1 marknadsvidgande 

Om h;1nker11;1 v1d<ire ges riill all ge u1 kllrllml1!!:1 p.ipper. " k. hank

' cr11/iA111. hor de ocl\s;i Ll möjligheter ;1t1 konkurrera om medlen på den 
icke 1>rgan1ser;1dc kred11marknadcn. Banh·cn1likaten h<ir ock<1 1ill en del 
kunn;1 crs;i11;1 de deposit1nner p;\ siirskilda \ illknr. specialinl;'ming. som tidvis 
utgiir en llk\·1d11c1sm;issig helaslning liir de enskild.i hankt'rna l'l'tcNlm den 
;ir av l;itlllyk11g kar;ikliir. 

f{;illen all ge Ul 1>bligationer och h<tnh·enilikal biir tillkomma såv;il af
J:irsballkL•r som sparbanker och centralkas~or liir jordhrukskredit. Förslaget 
1;ir;inlcdcr ;indring i 66 och 74 :;:; !;igen 11955:1831 om bankriJrclse. i 35 
ol·h Jll :;:; lagen 1195~:41111 om sp;1rbanker samt i 42 a \ lagen ( 1956:216) 
um 11mlbrukska.,sL·riirels•-'il hirslage1 forutsi\ller också all emissions- och 
!lmd-,1;impelavgiftcrna avkalfas eftersom dessa avgiiler applicerade p[i kort
fristiga hankpapper motsvarar myckel höga kostnader ullryckta som årlig 
r;inta he kapitel I 2J. 

l;1redningen llireslar ocks~1 att forhudet !lir bankerna all förvarva 1i1r

lagh1'1·11 avskalfos. hirlagsbevisen ;ir. genom sin karaktar av oprioriterade 
kmlringar vid konkur.'i, \'isscrli!!cn förenade med ell högre risktagande än 
giin)!..;e hankutl~ming. inklusive blanrnkrediter. Med hänsyn till de restriktiva 
regler ..;om g~illcr för \·ilka låntagare som lår ge ut förlagsbevis och den 
'lriinga gransknmg som lånen utsiills för av parterna på marknaden, anser 
lltrednmgen all motiv inte löreligger att begränsa innehaven för bankernas 
del. Del nuvarande förbudet medför betydande komplikationer vid amor
tering av forlagslan genom uppki.ir rå marknaden. för sparbank och cen
tralkassa l(ir jordbrukskredit hör dock gälla all de skall inhämta bankin
spekt1nnens tills1;'111d för all medverka vid emission av förlagsbevis. Syftet 
;ir att i()rhmdra att mstitutcn tar pii sig större uppgifter än deras resurser 
medµcr. 

Förslaget foranleder ~indring i 54-56 och 74 ~~ banklagen, 23, 24 och 
J9 ~ ~ srarbankslagen och i J I rn:h 32 ss lagen om jordbrukskasserörelsen. 

5. 7 MeUanhandsinstituten inom näringslivssektorn (kapitel 11) 

De tio mellanhandsinstituten med inriktning på långivning till näringslivet 
har inriiltats eller aktiverats sedan AP-fondens tillkomst. AP-fondens reg
lemente ;ir också utformat så att kanaliseringen av fondmedlen i huvudsak 
skall ske gl·nom ut nytt_1ande a\' sådana institut eller genom obligations
llirviirv. Instituten och AP-fonden kan således betraktas som delar av ett 
och samma system. De tio instituten är Industrikredit och foretagskredit, 
Lanthruksnäringarnas primärkredit och sekundärkredit (tillsammans kallade 
Lantbrukskredit). Svenska skeppshypotekskassan och Skeppsfartens sekun
därlånekassa, Sveriges investeringsbank, Svensk exportkredit, Sveriges all
männa hypoteksbank med tillhörande hypoteksf!.ireningar samt Företagska
pital. De sex l(irst nämnd;i är par\'is samforvaltade primär- och sekundär
kreditinstitut. 

Mellanhandsinstitutens sammanlagda nyut!åning år 1976 uppgick till ca 
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-i.:i rrnljarder kr alt _1<imlöras mt.!d n•inn~'>ll\ ets direkta upplanrng mot ob
llgat1oner pä J mil_iarder kr. lrrnituten 1! llt.!r <.1llts<i en myL·ket 'iktig funktion 
for naring~I i' .:ts kapit;tl llir.,<irj ni ng. Deras u ppgrft ;ir att kanal 1sera långfns11gt 
kapital till sadana liirewg eller for sådana ändam;il d;ir direkta obilgatinnslan 
int.: kan 1-.omma 1 lr<\~;1. Det g<iller hl. a. mrndrc liiretag. n~kl\llJa krediter 
och specialkrediter. t ex. for rcf11misiering av c.xponallärer 

l tredn1ngen har gran~kat institutens uppgifter fr;in 1 huvuds;1J.. folianJe 
utg;111g,pu11i--ter !·ur det lilr~tJ har det gällt att utröna hur instrtuten f\'ller 
lunkta1ncn att thXl.!ntral1sera kred1theslutcn pa kapitalmarl<.naJen renlighet 
med de 1ntcntH.111cr som ligger ull grund !lir Af'-tondens organi~at1on. En 
deL·cntr;tl"cnnl! har vi~~·2rl1gen ägt rum men l<lntagarna har knappast erhällrt 
!lera altcrnatrv '1d valet a\ fin.1ns1i1rer eftersom instituten i11 ~tarkt spc
L·1al1scradc Ln saJ,111 -,peL't,tl1,enng :_1r enligt utredningens menmg naturlig 
n~i: <.kt g;tllcr cxportlinarNenng l\\Clbk e\por1krcd1tl. f,ill!gslinaföiering 
l.'>kcpp-,1lq1<•tcl\skdss11rn;11 ud1 l:in till u·1-,kilda _,,irdbrul\arL' 1h:-potcksban
~cn1 l·ur mer koment1onell l:ing1\ nmg bi"ir d;ircm<lt rn~t1tutcn-; \"Crksarnhct 
inte' ara spcctaldcqinerad s,i,·;i1 cfldti,·itetshirnsyn som mer .1ilm;in11a V<ir
dcrin~.ir t;ilar for att l:ir11;1garna bör ha mö_1lighet att få sina 11ro1ekt pro\'ade 
a\ tlc.:r,1 a\ ,,11,mdra 1.1hcrocnJc k1cd1thi;:dömarc. 

S<ir'ikil1 L111thruk.,kred1h specialiserrng på ett par hranschC'r (fi'lretag son: 
'!''J,1r 111cJ li1radl1ng uch di!>tnbution av produkter inom lantbruk~- och 
'k1>g'ibrul\-,naringarna1 har lramstatt som mindre funktionell. Institutets 
Upjlh!gl,!nad llCh \Cf"ksa111hetsinni-.t111ng 't\ ,·iker frnn iiHiga mcJJanh<Jnds
lll!>llllll. 1 dc: l<tll dc mte <ir ,iv f(_ircn1ngskar.1k1iir, o.:ksa dcirigenom att dess 
dcl<tgarc crhallcr J;1n 1 1n'it1tutet oL·h :.itt stora lån beviljas lantagare som 
normalt kan ,-;inta' h;i möjlighet att sj~ilva ta upp lån pa ohl1gation!>mark
nadcn. Ln breddning d\ in-,t1tutcLs kred1tg1vning till avcn andra lantagar
btcwiricr an dc som h•tr ani-n,·tning till lantbruks och skogsbrukssckturn. 
,·ilkcn lramstar som linsh<Jrd, skulle enligt utredningens mening nödviin
d1ggma cn li>randrmg av agar~trukturcn. 

l :trcd111ngcn har stannat tiir att inte toresra inrättande av nya instttut 
t:ller nagrd genomgripande l<irandringar 1 s_1älva strukturen a\ mcllanhands
in.,t1tu1. lkssa llinH-.atts alit1ämt vara la till antalet och flera av dem spc
.:iali-.erdde. avcn um utt"ednrngen an:-er att -.trä\andcna bör inriktas på att 
m1n.-.k,1 s1x.:L·1aliscrin!=en. Instituten hör också strava eller att i ökad utstracJ..
n1ng ge lan ;1vcn till mindre belopp. för niirvarande avser ;iven lmlustrikre
d1h Ian till :,tnrsta dclen medelstora foretag snarare än små. 

\.1clla11hands1nst1tuten har hitlllls i hiig grad förlitat ~1g på finansiering 
1 AP-fonden \liket JU också vant ett av motiven för deras tillkoms1 och 
expansion Det g;iller sar'ikilt lndu~trikredit/företagskredit och L1nthruks
krcdi1. Övriga institut har ock~å erhållit betydande lån i AP-fonden men 
siirskilt ln"estcringshanken och Svensk exportkredit har tagit upp stora län 
utanför fonden. bl a. i utlandct. 

ln!Or pcrspcktivct a\ AP-fondens relativa tillbakagång som källa for lång
fristigt kapit.11 maste instituten bereda sig på att i växande grad repliera 
pa andra 1·1nansiiirer. Särskilt for lndustrikreJit/företagskrcdit och Lant
bruk~kredll rnnebiir Jctta att en mcr hct~rogcn finansiering bl. a. med ut
nytl_Jandc av ohligauoner framstår som oundgänglig på sikt. Detta torde 
OL'kså meJIOra att den nuvarande standardiserade verksamheten där ut-

16 Riksdagen 1978/79, l samt. Nr 165. 
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!aningen tiirs v1dan: pa samma villkor som upplåningen med tillägg for 
en mindre marginal avliises av en mer llexibcl verksamhet. Bl. a. bör instituten 
erb.1ud;1 mer varierade lanevillkor. anpassade till de individuella 
Ian tagarnas behov. lX:h även ta något större risker i sin verksamhet. Hittills 
har instituten. med undantag av lnvesteringsbanken. knappast åsamkats 
n:1gra forlu~tcr alls under hela sin verksamhet. Kraven pil _förstklassiga sä
kcrhetcr är SJiilvfallet en nackdel for de låntagare som har potentiellt ut
veckl1ngsbar;.1 pro.1ekt men saknar formella säkerheter. 

En s.1dan mer tle.xilx:I och nskanpassad kreditgivning ställer krav på något 
st orre rantemargmaler och eget kapital än den nuvarande för att möta tänk
har;1 forluster. ln ökad lånekostnad bör mtc missgynna låntagarna om den 
röulterar 1 mer hehovsanpassadc krediter. En uppmjukning av den stan
dardi~erade \ erbamheten IOrutsäller också all uppdelningen i tre fall av 
samtlin ;iltJlk pnmi1r- ol'.h såundärkreditinstitut ersätts med sammanslagna 
1:i ... 1itut. 

l\.1,1ven pa instituten all svara for upplåning i utlandet tar avvägas efter 
h;md. I l1ttills har lnvestcringsbanken och Svensk exportkredit tagit upp 
bet~ 1.L1mk Ian utomlands, en verksamhet som blir nödvändig även under 
i\\ er~k;1dlig l"ramt 1d. 

\fot hakgrund av de redovisade allmänna övervägandena framlägger ka
pital marknadsutredningen IOljande förslag. 

/11i/1111n/..rei/11 och fiireraxskred11 slås samman till ell institut under namnet 
h•retagskredit for att markera en bredare inriktning än på renodlad industri. 
Aktiekapitalet hör ökas i det sammanslagna institutet till 100 mkr och ga
rant1kap1talet till 300 mkr mot !Otalt 44 mkr resp. 149 mkr vid utgången 
a\ :ir l97h. Institutets uppläningsräll bör fastställas till femton gånger det 
i holagsordningen fastställda upplåningsunderlaget. I bolagsordningen bör 
anges •ttl siikcrhcten vid utlåning skall ligga inom 75 procent av pantens 
bcr;iknade viirdc. Dessutom bör institutet få ge lån utan särskild säkerhet 
intill ctl hclopp som motsvarar halva aktiekapitalet. En anpassning av ut
l:l.111 ngsriimorna biir i.iga rum till en förutsatt högre genomsnittlig risk nivå. 
0L"tta ~1r inte orimligt da de nuvarande räntorna för lån i institutet är lägre 
iin de lanckostnader som forstklassiga industriföretag i dag får erlägga på 
llhl 1gat 1onsmarknadcn. 

La111hmks11an11garna.1 pnmarkrcd11 och sekundarkedit bör slås samman på 
samma sätt som Industrikredit och företagskredit. Samma utlåningsbestäm
mclscr hiir ocksa ull~impas. Institutets särskilda kreditavgift på 5 000 kr för 
•ar.1c utbetalt Ian hör ersättas med en vidgning av den genomsnittliga 
r;intemarginalen. Avgiften innebär att små lånebelopp belastas med högre 
pn>L"cnt uella lånekostnader ~in stora. 

l "trcdnmgt:n har inga forslag till ändringar i lnve~terin!{sbankens rörelse
mnktrnng. Banken ullämpar flexibla utlåningsvillkor och dess verksamhet 
sträl'.kcr sig i ston över samtliga övriga instituts verksamhetsområden. Såvitt 
utredningen kunnat hcdöma tillämpar banken strikt principen att endast 
ge lån till sådana ändam;il där kredit inte kunnat erhållas i annat kreditinstitut. 
Banken h~ir ocksä SJiilv 1 regel kursriskerna för sin upplåning i utländsk 
valuta. 

1-.n tliruhiillning for att banken skall kunna fylla den avsedda funktionen 
~tr alt den p:i sikt t1llförs ytterligare egna medel genom ökning av aktie
kapitalet 
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Sl'c11Sk npurtkrcdirs verksamhet är liksom Investeringsb<mkens i hög grad 
beroende av all den är utrustad med ett betydande eget kapital. En plan
mässig ökning av della har också avtalats mellan ägarna for åren I 977 och 
1978. Därutöver forutsälls all systemet med låneutfostclser hos AP-fonden 
består till den del institutet kan beredas utrymme på den svenska kredit
marknaden. 

Utredningen forordar all institutets bolagsordning ändras så att institutet 
ges utrymme för kreditgivning utan särskild s1ikerhet intill ell belopp mot
svarande 25 procent av aktiekapitalet. Ändringen bör med!Ora förenklingar 
av institutets verksamhet, bl. a. när det gäller all anpassa säkerhetskraven 
till exportkreditnämndens garantibestämmelser. 7 

Utredningen har inte funnit anledning att föreslå några andringar i all
männa hyporeksbankcns eller hypoteksföreningarnas verksamhet. 

I enlighet med diskussionen i det föregående föreslår utredningen all 
Sl'enska skcppshyporckskassan och Skepp1/arrc11.1 sek11llllärlä11cka.1.1a slas sam
man till ell institut. Efiersom de båda kassornas verksamhet är reglerad 
i lag föranleder förslaget dels ändring i lagen 1965: 139. dels all en siirskild 
lag stiftas angående fusionen. 

hircragskapirals verksamhet bör enligt utredningens mening i hög grad 
inriktas på förhållandevis väletablerade företag med inarbetad administration 
och produktion. Institutets resurser är knappast tillräckliga för all stödja 
nyetablerade företag under längre perioder av underskott. 

Kravet på en rimlig avkastning på institutets satsade kapital genom ak
tieförvärv utgör en problem då man knappast kan kräva en utdelning pa 
aktieinnehavet som motsvarar marknadsmässig ränta. De mellanformer av 
ägarkapital och krediter i form av konvertibla skuldebrev och vinstandelslån 
som introducerats som praktiskt användbara finansieringsformcr genom 
ändringar i aktiebolagslagen och beskallningsreglerna under senare år biir 
öppna intressanta möjligheter för institutet. 

Institutet avses erhålla ökad rörelsefrihet genom ändringar i bolagsord
ningen enligt prop. 1977178:40. Där föreslås bl. a. att institutet skall fä rätt 
att förvärva befintliga aktier for all underläita ändringar av företagens ägar
förhållanden. Vidare föreslås all institutet i vissa fall skall fä rätt att ge 
direkta lån till foretagare för att bl. a. underlätta generationsskiften Ut
redningen, som finner dessa förslag välgrundade. har inte nagra frirslag till 
yllerligare ändringar i institutets bolagsordning. 

5.8 ObHgationsmarknaden (kapitel 12) 

Kapitlet om obligationsmarknaden utgör till stor del en sammanfattning 
av utredningens diskussion i de övriga institutionella kapitlen. Förutom 
översikten av marknadens struktur och funktionssiill berör utredningen de 
omfördelningseffekter som följer vid tillämpning av fasta kapitalmarknads
räntor under inflationsförhållanden. Den successiva fbrkortning av rante
bindningstidema som under hösten 1977 resulterat i femåriga hindningar 
är motiverad av den osäkerhet som långivare och låntagare alltid ställs infi:ir 
när det gäller pris- och ränteutveeklingen. 

'Jn,t!lllll?h \1?rk,.11111lc·1 
kan 1 h<.Jg µr.id kllllllllil .111 
l"l<:r"r"' ,l\ ek t\n,Llg "1111 
t.:\p1>rtkri.:J11 ut rc:d11111gc:n 
a,\;imnar 1 ht>r1.111 ct\ cir 
J 111X. Ka1111.tlmarkn;1dsut
n:Jni11gi.:11s hc:gran.,atk 
tiir,\ag hc:t ri11Tamk s.11-.c'r
hc:t,kra\t.:n lord..: dt•d 
111lc' p;l\i.:rk.1.' .I\ a11Jr;1tk 
'i.:rk,a111ht.:1'ht.:t 1ngi.:\,i.:1 1 
tiHigt li1r 111stituti.:1 
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Sum ocksa berörs inledningsvis i kapitel I är innationens snedvridande 
L'.fldter en av orsakerna till att möjligheter till en fri räntebildning på kredit
och kapitalmarknaderna starkt begriinsats. Utredningen drar foljaktligen 
slul.'>ahcn 0.111 cmissionskontrollen bör bibehållas i sin nuvarande funktion. 
Det bör emcllen id inte hindra att en ökad flexibilitet i lånevillkoren kommer 
til! stimd med en anpassning till långi\ arnas och låntagarnas preferenser 
och behuv. De närmare formerna for denna anpassning av lånevillkoren 
kan inte anges av kapitalmarknadsutredningen utan bör ske efter hand i 
~amrad mellan marknadsparterna och riksbanken. Bland villkor som bör 
kunna införas i ökad utstriickning kan dock nämnas annuitetskonstruktioner 
Lll'h andra upp!iiggningar med förskjuten amortering så att låntagarnas ka
pitalutgifter kan anpassas till investeringsobjektens avkastningsprofil. Den 
hittJ/I-; mt.:d få undantag tillämpade principen att endast industri- och kraft
lim.:tag skall medges tilltriide till obligationsmarknaden bör enligt utred
nmgL:ns mening också uppmjukas så att t. ex. handeln och distributions
f(>retag odså far del av marknadens resurser. Delta motiveras också av 
utrcdrnngens förslag att avskaffa atcrlånesystcmct som utnyttjas av sådana 
personalrntensi\ a forctag. Ändringen i forsäkringsholagens placeringsregler 
-.;å att Lk-;sa får förviirva ;iven andra niiringslivsobligationer än industriob
l1gatiuner ;ir ocksa en följd av utredningens stiillningstagande i denna fråga. 

lliredningen fört.:slår att emissions- och fondstämpelavgifterna avskaffas 
h.::lt för ohligationer. Avgillernas genomslag på lånekostnaderna, uttryckta 
som arsr~inta. blir högre for korta obligationer än for långa och medför att 
ohligat1<msfin,msiering blir mindre förmånlig än lån mot revers som inte 
hdastas a\· siirskilda avgifter. För kona papper som bankcenilikat är ett 
avskaffande av stämpelavgifterna en förutsättning for att papperen över
huvudt0.1get skall kunna introduceras på den svensJ..a marknaden i enlighet 
rnt.:d utredningens förslag i kapitel 10. 

5.9 Vissa fonder (kapitel 13) 

Vid sidan a\ AP-fonden finns ett stort antal fonder vilkas placeringsregler 
är fastsUllda i lag eller i kungörelse eller beslut som regeringen meddelat. 
Det gäller bl. a. de fonder som riksförsäkringsverket fOrvaltar, de allmänna 
försäkringskassornas fonder. arbetslöshetskassornas fonder samt fonder som 
kummerskollegiet förvaltar. Dit hör också Nobclstiftelsen. 

Utredmngen har genomfört en kartläggning av fonderna'> placeringska
pal itet och den mycket heterogena floran av placeringsregler. Med hänsyn 
till att fonderna har begränsat nettoplaceringsbehov är deras hetydelSc från 
kapitalmarknadssynpunkt ringa. Det är därför knappac;t kapitalmarknads
utredningens uppgift att genomföra en översyn av dessa regler. som dock 
enligt utredningens mening är påkallad. Det måste ifrågasätta'> om alla de 
placeringsmöjligheter som erbjuds enligt reglementena är befogade bl. a. 
därför att de synes vara ägnade att skapa en onödigt vidlyftig administration 
inom de olika fondförvaltande myndigheterna och styrelserna. 

Enligt utredningens mening talar goda skäl for att placeringsmöJligheterna 
for flertalet fonder begränsas till obligationer, kommunlån och andra vär
dehandlingar som inte kräver särskild säkerhetsprövning i de enskilda fallen. 
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Utredningen forordar att en översyn genomförs av dessa best;immclscr och 
att utredningens synpunkter därvid beaktas. 

5.10 Understödsföreningarna (kapitel 14) 

Med understödsfårening avses enligt 1972 års lag om understödsföreningar 
(UFL) sådan förening för inbördes bistånd som har till ändamål all, utan 
affärsmässigt drivande av försäkringsrörelse, meddela annan personförsäk· 
ring än arbetslöshetsförsäkring. Förening skall numera vara sluten på så 
sätt att medlemskap endast är avsett för anställda i visst företag, medlem 
i viss yrkesgrupp etc. Verksamheten domineras numera helt av pensions
försäkring. Totalt uppgick fonderna till 5J miljarder kr vid utgången av 
är 1974 och nettoplaceringama på kapitalmarknaden uppgår till ca 300 mkr 
per år. 

Föreningarnas placeringsregler är enligt 1972 års lag uppbyggda enligt 
mönster av 274 ~ försäkringsrörelselagen (FL). Även femprocentsregel n för 
aktieinnehav i ett och samma företag enligt 336 ~ FL återfinns i UFL. 

Det är enligt kapitalmarknadsutredningens mening önskvärt med likfor
mighet i placeringsreglerna mellan understödsföreningar och försäkrings
bolag. Det har därför framstått som naturligt att överväga samma föriind
ringar för understödsföreningama som den utredningen i kapitel 9 föreslår 
skall genomföras för försäkringsbolagen. 

Utredningen har dragit slutsatsen att skilda regler bör gälla för föreningar 
av olika storlek. Utredningen föreslår att samma förändringar som för för
säkringsbolagen skall genomföras för föreningar som enligt försäkringsin
spektionens bedömning från fall till fall har tillräckliga administrativa re
surser. De på detta sätt föreslagna förändringarna avser en vidgning av för
säkringsfondens fria sektor, vidgade möjligheter att placera i aktier samt 
att taxeringsvärdet ersätts med uppskattningsvärdet (pantvärdet) i reglerna 
om godtagbar inteckningssäkerhet. 

Förslaget föranleder ändring i 24 ~ lagen ( 1972:262) om understödsför
eningar. 
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Bila,;a 2 

lJtredningens fiirfattningsförslag 

1 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1974: 922) om kreditpolitiska medel 

Härigenom föreskrives att 9 ~ lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vdelse Föreslagen lydelse 

Riksbanken anger 

I. den tidpunkt då likviditetskrav skall vara uppfyllt (beräkningstidpunkt), 
2. det procenttal som skall gälla för likviditetskravet, 
3. vilka tillgångar som får räknas som likvida medel, 
4. vilka skulder som skall avdragas från summan av tillgångarna enligt 3, 
5. i vad mån undantag från förbindelserna får göras. 

Som likvida medel skall alltid räk- Som likvida medel skall alltid räk-
nas skattkammarväxlar, obligationer 
och andra förbindelser som utfärdats 
av staten samt obligationer som ut
färdats av Konungariket Sveriges 
stadshypotekskass<t, Svenska bo
stadskreditkassan eller Sveriges all
männa hypoteksbank eller av kredit
aktiebolag och som avser bostadskre
dirgivning. 

Denna lag träder i kraft den 

nas skattkammarväxlar, obligationer 
och andra förbindelser som utfärdats 
av staten samt obligationer som ut
färdats av 

I. Sveriges allmänna hypoteks
bank. 

2. Konungariket Sveriges stads
hypotckskassa, Svenska bo
stadsk reditkassan eller kredit
aktiebolag och avser kreditgiv
ningjbr byggande.for vilket stat
ligt bostadslån utgår eller kom
mer att utgå. eller.för annan ny
produktion a1• bostäder. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i reglementet ( 1959: 293 l angående allmänna pen
sionsfondens förvaltning 

Härigenom föreskrives i fråga om reglementet (1959:293) angående all
männa pensionsfondens förvaltning 

dels att 2. l l, 12 och 14-16 ~s skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i reglementet skall införas en ny paragraf, 12 a ~.av nedan angivna 

lydelse 

Nuvarande (ydelse Föreslagen (vdel5e 

2 ~I 
Det åligger riksförsäkringsverket att i fråga om avgifter till försäkringen 

för tilliiggspension överföra 
1. till första fondstyrelsens förvaltning avgifter, som enligt l 9 kap. l ~ 

lagen (1962:381) om allmän försäkring erläggas av staten, kommuner och 
därmed jämförliga samfälligheter samt bolag. föreningar och stiftelser, i vilka 
staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet äger ett bestämmande 
inflytande; 

2. till andra fondstyrelsens förvalt
ning jämlikt nämnda lagrum infly
tande avgifter från andra arbetsgiva
re än under l sägs, som i genomsnitt 
för det år. varå avgifterna belöpa, 
sysselsätta minst t)ugu arbetstagare; 

2. till andra fondstyrelsens förvalt
ning jämlikt nämnda lagrum infly
tande avgifter från andra arbetsgiva
re än under 1 sägs, som i genomsnitt 
för det år, varå avgifterna belöpa, 
sysselsätta minstjemtio arbetstagare; 

3. till tredje fondstyrelsens förvaltning övriga avgifter enligt samma lag
rum samt avgifter. som erläggas jämlikt 19 kap. 3 * lagen (1962:381) om 
allmän försäkring; samt 

4. till ljärde fondstyrelsens förvaltning medel, som av styrelsen rekvirerats 
hos riksförsäkringsverket och som avräknas på medel som belöpa på de 
övriga styrelserna i förhållande till kapitalbehållningarna enligt styrelsernas 
balansräkningar avseende ställningen vid utgången av närmast föregående 
år. 

Till varje fondstyrelses förvaltning skall jämväl hänföras avkastning av 
de av styrelsen förvaltade medlen. 

Allmänna pension.~fonden skall av 
jondsryrelserna förvaltas på sådant 
sätt att den blir till största möjliga 
gagn för försäkringen för tilläggspen
sion. Därvid skall iakuagas, att pla
ceringen av fondmedlen tillgodoser 
kraven på betryggande säkerhet, god 
avkastning och tillfredsställande be
talni ngsberedskap. 

1 Senaste lydelse 1973:503. 
2Senaste lydelse 1973:503. 

Fond.~~vrelserna skola, inom ramen 
för md som är förenligt med den all

männa ekonomiska politiken och med 

beaktande m· kreditmarknadensfunk
tionssäu, förvalta allmänna pensions

fonden på sådant sätt att den blir till 
största möjliga gagn för försäkringen 
för tilläggspension. Placeringen av 
fondmedlen ska// tillgodose kraven på 
betryggande säkerhet, god avkast
ning och tillfredsställande betal
ningsberedskap. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen (wielse 

12 §3 

Envar av första, andra och tredje fondstyrelserna må placera de under 
styrelsens förvaltning stående medlen, 

I. i obligationer utfärdade av staten, kommun eller därmed jämförlig sam
fällighet, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stads
hypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan, Svenska skeppshypotekskas
san eller Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av kreditaktiebolag, som en
ligt vad därom finnes stadgat står under tillsyn av bankinspektionen; 

2. i obligationer garanterade av staten, kommun eller därmed jämförlig 
samfällighet; 

3. i obligationer cx:h andra för den 
allmänna rörelsen avsedda förskriv
ningar som offentligen utbjudits av 
svenskt bankaktiebolag, Sveriges in
vcsteringsbank aktiebolag eller 
Nordiska investeringsbanken med 
undantag av konvertibla skuldebrev 
och skuldebrev förenade med op-
tionsrätt till nyteckning; 

3. i obligationer och andra för den 
allmänna rörelsen avsedda förskriv
ningar som offentligen utbjudits av 
svenskt bankaktiebolag. Sveriges in
vesteringsbank aktiebolag dler 
Nordiska investeringsbanken med 
undantag av 

a. sådana konvertibla skuldebrev 
och skuldebrev förenade med op
tionsrätt till nyteckning som försäk
ringsbolag utfärdat och 

b.förskrivningar som bankakriebo
lag utfärdat, om dessa ej urgöra .för
lagsbevis; 

4. i andra skuldförbindelser utfärdade av staten, kommun eller därmed 
jämförlig samfållighct, riksbanken, bankaktiebolag, sparbank, centralkassa 
för jordbrukskredit eller annan kreditinrättning, som regeringen godkänner. 
eller av bolag, förening eller stiftelse som i 2 § första stycket I sägs. såvida 
staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet iklätt sig borgen för 
förbindelserna; 

5. i skuldförbindelse utfärdad av 
annan fondstyrelse; 

6. efter hörande av riksförsäkrings
verker i skuld.förbindelse utfärdad av 
företag, som har till syfte att befordra 
folkhälsan eller att medverka till för
hindrande av nedsättning av arbetsför
måga eller till.förbättring av sådan.för
måga och som enligt styrelsens pröv
ning anses erbjuda godtagbar säker
het; samt 

7. i fordran hos kreditinrättning i 
enlighet med vad nedan är stadgat 
om återlån. 

5. i skuldförbindelse utfärdad av 
annan fondstyrelse; samr 

6. i fordran hos kreditinrättning i 
enlighet med vad nedan är stadgat 
om återlån. 

Fjärde fondstyrelsen må placera de under styrelsens förvaltning stående 
medlen 

3 Senaste lydelse 1976: 146. Ikraftträdande 1976: 286. 
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Nuvarande ~vdel.se Föreslagen ~vdelse 

I. i aktier i svenskt aktiebolag med undantag av aktiebolag, som driver 
bank- eller försäkringsrörelse; samt 

2. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med options
rätt till nyteckning som utfärdats av aktiebolag som avses i I i detta stycke. 

I den mån så erfordras för en tillfredsställande betalningsberedskap eller 
eljest för tillgodoseende av kravet på ändamålsenlig förvaltning må fond
medel även innestå hos riksbanken, bankaktiebolag eller postgirot. 

12 a § 

Allmänna pensionsfonden må icke 
inneha mer än tio procent av aktierna 
i samma aktiebolag eller, om aktierna 
ha olika röstvärde, större antal än att 
röstetalet för aktierna utgör högst tio 
procent av röstetalet för samtliga ak
tier. 

Föreligga särskilda skäl, må rege
ringen medgiva undantag från förbu
det i första stycket. 

14 §4 

Riksbanken, bankaktiebolag, 
sparbank. centralkassa för jordbruks
kredit, Sveriges allmänna hypoteks
bank, Svenska skeppshypotekskas
san eller annan kreditinrättning som 
regeringen godkänner äger mot bevis 
om fullgjord avgiftsbetalning bevil
ja den som erlagt avgift till försäk
ringen för tilläggspension enligt la
gen (1962:381) om allmän försäkring 
under föregående år återlån med 
högst hälften av vad sålunda erlagts. 
Återlån må ej beviljas, om dess be
lopp enligt vad nu sagts icke skulle 
uppgå till femhundra kronor. 

Kreditinrättning, som enligt 14 § 
lämnat återlån, äger i sambanc! där
med till motsvarande belopp erhålla 
lån från den fondstyrelse, som enligt 

4 Sena~te lydelse 1976:98. 

5 Senaste lydelse 1976:98 

Riksbanken, bankaktiebolag, 
sparbank, centralkassa för jordbruks
kredit, Sveriges allmänna hypoteks
bank, Svenska skeppshypotekskas
san eller annan kreditinrättning som 
regeringen godkänner äger mot bevis 
om fullgjord avgiftsbetalning bevil
ja den som erlagt avgift till försäk
ringen för tilläggspension enligt la
gen (l 962:381) om allmän försäkring 
återlån med högst hälften av vad så-
1 unda sammanlagt erlagts under de 
fem närmast föregående åren. Åter
lån må ej beviljas, om dess belopp 
enligt vad nu sagts icke skulle uppgå 
till femtiotusen kronor. Den utestå
ende skuldens kapitalbelopp må för 
varje låntagare uppgå till sammanlagt 
högst femhundra tusen kronor. 

Kreditinrättning, som enligt 14 § 
lämnat återlån, äger i samband där
med till motsvarande belopp erhålla 
lån från den fondstyrelse, som enligt 
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Nuvarande ~1,dc/se 

2 ~ har att förvalta de avgifter för vil
ka återlånet beviljats. 

Räntesatsen för lån från fondsty
relse till kreditinrättning enligt vad 
i första stycket sägs fastställes av re
geringen. Sagda räntesats skall be
stämmas så all den med en hall' pro
cent överstiger högsta allmänt före

kommande räntesats vid inlåning i 
ban/.:aktiebu/ag, sparbank och central

kassa.för jordbrukskredit. Utan hinder 
G\' vad sålunda b/Mt bestämt äger dock 

.fondstyre/sen och kreditinrä11ningen 

.för visst lån överenskomma om en ejier 
det rådande marknadsläget bestämd, 
jör viss tid bunden räntesats. 

250 

Föreslagen ~rde/se 

2 ~ har att förvalta de avgifter eller 
större delen UI' de avgijier får vilka 
återlånet beviljats. 

Räntesatsen för lån från fondsty
relse till kreditinrättning enligt vad 
i första stycket sägs skall motsvara 
räntesatsen for senast i Sverige utgivna 
långfristiga statsobligations/ån, om ej 

regeringen, med hänsyn till all det all
männa ränteläget därefter ändrats, 
fastställt annan räntesats. Räntesat
sen .för lånet skall omprövas vart femte 
år under dess löptid. 

16 ~ 

Återlån, som icke i sin helhet åter
betalas inom ett år från utlämnandet, 
skall årligen amorteras med belopp 
icke understigande en tiondel av lå
nesumman Kreditinrättningslån hos 
fondstyrelse enligt 15 § skall återbe
talas i samma mån som återlånet, 
dock ej långsammare än som före
skrivits i villkoren för sistnämnda 
lån. 

Återlån, som icke i sin helhet åter
betalas inom ett år från utlämnandet, 
skall årligen amorteras med belopp 
icke understigande en femtonde/ av 
lånesumman. Kreditinrättnings lån 
hos fondstyrelse enligt 15 ~ skall 
återbetalas i samma mån som åter
lånet, dock ej långsammare än som 
föreskrivits i villkoren för sistnämn
da lån. Har återlån uppsagts till betal
ning, må kreditinrällnings lån hos 
fondstyre/se li/...-väl, till den del det mot
svarar obetald dterlåneskuld, återbe
talas på de villkor som gällde.före upp
sägningen. 

Återlån må, om långivaren och låntagaren äro ense därom, kunna över
föras till annan kreditinrättning, som äger bevilja dylikt lån. 

Denna lag träder i kraft den I fråga om återlån som beviljats 
före lagens ikraftträdande och lån till kreditinrättning som beviljat återlånet 
äger 14-16 §S i deras äldre lydelse fortfarande tillämpning. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1948: 433) om försäkringsriirelse 

Härigenom föreskrives att 274 och 336 ~~ lagen ( 1948:433) om försäk
ringsrörelse skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande (rdelse Föreslagen (rd<'lsr 

214 s1 

Vid envar tidpunkt skall ett belopp motsvarande försäkringsfonden för 
livförsäkringar vara redovisat i följande slag av värdehandlingar: 

1. obligationer eller andra skuldförbindelser. som utfärdats eller garanterats 
av staten: 

2. obligationer utfärdade av Sve
riges allmänna hypoteksbank. Ko
nungariket Sveriges stadshypoteks
kassa. Svenska bostadskreditkas
san. Svenska skeppshypotekskassan, 
Skeppsfartens sekundärlånekassa, 
Sveriges investeringshank aktiebolag 

eller Nordiska investeringsbanken 
eller av kreditaktiebolag, som enligt 
vad därom finnes stadgat står under 
tillsl'n m· hankinspektionen; 

3. av riksbanken. svenskt bankak
tiebolay, .. wensk sparbank eller cen
tra/kassa för jordhrukskredit utfär
dade fordringsbevis. med undantag 
av sådana .för den allmänna rörelsen 
m•sedda .förskriwiingar, som med.föra 
räll till beralningfbrst efter utfiirdarens 
ärriga fordringsägare (förlagsbevis); 

2. obligationer eller andra skuld.fbr
bindelser, utfärdade av Sveriges all
männa hypoteksbank, Konungari
ket Sveriges stadshypotekskassa, 
Svenska bostadskreditkassan. 
Svenska skeppshypotekskassan, 
Skeppsfartens sekundärlånekassa. 
Nordiska investeringsbanken eller 
kreditaktiebolag, med undantag av 
sådana jijr den allmänna röre/5en av
sedda fdrskrivniny,ar. som me({/bra 
räll till betalningfbrst efter ll(f{irdarens 
övrigafordringsägare (förlagsbevis); 

3. obligarioner, u(f{irdade eller ga
ranterade av svenskt bankaktiebolag, 
~wnsk sparbank eller centra/kassa fiir 

iordbrukskredit. eller av sådant hank
institllf eller riksbanken utfärdade 
andra fordringsbevis, med undantag 
av förlagsbevis; 

4. obligationer eller andra skuldförbindelser, utfärdade eller garanterade 
av svensk kommun. som till lånets upptagande eller garanterande erhållit 
regeringens tillstånd: 

5. av svenskt industriföretag utfär
dade obligationer, vilka offentligen 
utbjudits av svenskt bankaktiebolag, 

Sveriges investeringsbank aktiebo
lag eller Nordiska investeringsban
ken; 

6. skuldförbindelser. för vilka bo
laget äger säkerhet genom 

inteckning i jordbruks-, bostads-. 

5. av svenskt näring$fbretag utfär
dade obligationer, vilka offentligen 
utbjudits av svenskt bankaktiebolag, 
Sveriges investeringsbank aktiebo
lag eller Nordiska investeringsban
ken; 

6. skuldförbindelser, för vilka bo
laget äger säkerhet genom 

inteckning i jordbruks-, bostads-. 

' Senaste lydelse 1976: 145. Ikraftträdande 1976: 285. 
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Nuvarande ~rdclw' 

kontors- eller affarsfastighet inom 
h'ra .kmredelar eller i annan fastighet 
inom två tredjedelar av senast jasr
srällda taxeringsvärde eller 

inteckning i tomträtt. till vilken 
hör byggn~!d som är avsedd för bo
stads-, kontors- eller affärsändamål, 
inom .fi·rå femtedelar eller i annan 

romrrärr inom tl'å rrecfjedelar av senast 
fasrsrällda raxerings1•ärde, allt med 
den ytterligare begränsning som för
säkringsinspektionen föreskriver 
med hänsyn till tomträttsavtalets in
nehåll eller annan omständighet, 

dock att, utom i fråga om sådant 
lån till svensk kommun för vilket 
försäkringsinspektionen medgivit 
unddntag, åbyggnad skall, för att in
teckning i fastigheten eller tomträt
ten må godkännas. vara brandför
säkrad i försäkringsbolag som avses 
i denna lag eller i utländsk försäk
ringsanstalt med rätt att driva för
säkringsrörelse här i riket; 

252 

Föreslagen ~vdelse 

kontors- eller affårsfastighet eller i 
fastighet, som helt eller delvis är inrät
tad .för industriell verkmmhet, inom 
sextio procent avjasrighetens uppskat
tade 1•ärde eller, om pantvärde .fast
ställts for fastigheten enligt gällande 
bestämmelser om lån av srarsmedel till 
främjande al' bostadsbyggander, inom 
sjulliofem procent av pantvärdet eller 

inteckning i tomträtt till vilken 
hör byggnad, som är avsedd för bo
stads-, kontors- eller affårsändamål 
eller som helt eller de/iiis är inrälladför 
industriell verksamhet, inom sextio 
procent av det uppskattade värdet av 

byggnad och annan egendom som hör 
till tomrrällen eller, om pantvärde 

faststäl/tsjör egendomen enligt nämn
da bestämmelser, inom s)ulliofem pro

cent av panrvärdet allt med den ytter
ligare begränsning som försäkrings
inspektionen föreskriver med hän
syn till tomträttsavtalets innehåll 
eller annan omständighet, 

dock att, utom i fråga om sådant 
lån till svensk kommun för vilket 
försäkringsinspektionen medgivit 
undantag, åbyggnad skall, för att in
teckning i fastigheten eller tomträt
ten må godkännas, vara brandför
säkrad i försäkringsbolag som avses 
i denna lag eller i utländsk försäk
ringsanstalt med rätt att driva för
säkringsrörelse här i riket; 

7. inhemska och utländska värdehandlingar, som till sin art och till den 
säkerhet de erbjuda kunna anses jämförliga med några av de under 1-6 
nämnda; dock att värdehandlingar, vilka enligt sin lydelse skola infrias i 
främmande valuta, må användas för redovisning allenast i den mån de 
motsvara försäkringsfonden för egen räkning för försäkringar i samma va-
luta; 

eller ock i följande tillgångar av annan art: 
8. lån mot säkerhet i bolagets försäkringsbrev inom återköpsvärdet; 
9. värdet av återförsäkringsgivares ansvarighet på grund av i återförsäkring 

övertagna livförsäkringar, dock att värdet av utländsk försäkringsanstalts 
ansvarighet ej må i vidsträcktare mån användas till redovisning av för
säkringsfonden än försäkringsinspektionen med hänsyn till försäkringsta
garnas säkerhet finner kunna medgivas. 
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Nuvarande lydelse 

253 

f "iircslagcn ~»de/se 

Med uppskattat värde ai·ses det vär
de, som försäkringsbolaget bestämt på 
gnmdval av särskild värdering. 

Utan hinder av vad i första stycket Utan hinder av vad i första stycket 
är stadgat må ett belopp motsvaran- är stadgat må ett belopp motsvaran
de högst en tiondel av försäkrings- de högst tjugo procent av försäkrings

fonden för egen räkning, redovisas fonden för egen räkning, redovisas 
i andra värdehandlingar än i första i andra värdehandlingar än i första 
stycket 1-7 avses, dock icke i aktier. stycket I-7 avses. 

Med försäkringsfond för egen räkning förstås den del av fonden, som 
icke motsvarar värdet av återförsäkringsgiv1tres ansvarighet. 

336 ~ 2 

Av aktierna i svenskt eller ut
ländskt aktiebolag må försäkringsbo
lag icke utan försäkringsinspektio
nens medgivande äga mer än en tju

gondel eller, om aktier med olilrn 
röstvärde finnas, större antal än att 

röstetalet ffir aktierna utgör högst en 
tjugondel uv röstetalet för samtliga 

aktier. Tillhör försäkringsbolaget 
koncern, "kall vad sålunda stadgats 
gälla koncernen; aktiebolag som ~ 
är försäkringsbolag, skall härvid :m
ses såsom koncernbolag, därest för
hållandena är sådana att aktiebola
get, om det varit forsäkringsaktiebo
lag. jämlikt 333§ skulle hava räknats 
såsom dotlerbolag. 

Av aktierna i svenskt eller ut
ländskt aktiebolag må försäkringsbo
lag icke utan försäkringsinspektio
nens medgivande äga mer än tio pro

cent eller, om aktier med olika röst
värde finnas, större antal än all rös

tetalet för aktierna utgör högst tio 
procent av röstetalet för samtliga ak

tier. Tillhör försäkringsbolaget kon
cern, skall vad sålunda stadgats gälla 
koncernen; aktiebolag, som ej är för
säkringsbolag, skall därvid anses så
som koncernbolag, därest förhållan

dena äro sådana att aktiebolaget, om 
det varit försäkringsaktiebolag, jäm
likt 333 § skulle hava räknats såsom 
dotterbolag. 

Vad i första stycket är stadgat skall ej äga tillämpning å aktier i för
säkringsaktiebolag eller i aktiebol&~. vars verksamhet uteslutande har till 
föremål att äga aktier i försäkringsaktiebolag, att tillskjuta garantikapital 

i ömsesidigt försäkringsbolag, att utöva förvaltning av försäkringsbolags fas
tigheter eller att biträda försäkrirtg~bolag vid rörelsens bedrivande. 

Försäkringsbolag må icke utan 

försäkringsinspektionens medgivande 
äga ande( i aktiefond. 

Penna lag träder i kraft den Belopp, som före ikraftträdandet 
n::qovisats enligt 274 § första stycket 6 i dess äldre lydelse, får redovisas 
på samma sätt även i fortsättningen. 

2 Senaste lydelse 1961 :610. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1955: 183) om hankrörelse 

Härigenom föreskrives att 54-56 samt 66 och 74 ~~lagen (1955:183> om 
bankrörelse skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen ~rdelse 

54* 1 

Bankaktiebolag får ej för egen räk- Bankaktiebolag får ej för egen räk-
ning driva handel med eller, med de ning driva handel med eller, med de 
undantag som angivas i 55 och 56 ~~
förvärva annat än guld. mynt, väx
lar, checkar, anvisningar. obligatio
ner och andra för den allmänna rö
relsen avsedda förskrivningar utom 
sådana som meqföra rärr till betalning 
först ejier u(färdarens övrigafordrings
ägare (förlagsbevis). 

Bankaktiebolag får förvärva 

undantag som angivas i 55 och 56 ~~. 
förvärva annat än guld, mynt, väx
lar, che<.:kar, anvisningar. obligatio
ner och andra för den allmänna rö
relsen avsedda förskrivningar. 

I. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att bereda banken lokaler 
för dess inrymmande eller tillgodose därmed sammanhängande behov, 

2. aktie i bolag, vilket uteslutande 
har till syfte att förvalta fast egen
dom eller tomträtt som förvärvats 
för det under I angivna ändamålet, 
och förlagsbevis, som u({ärdats av så
dant bolag, 

2. aktie i bolag, vilket uteslutande 
har till syfte att förvalta fast egen
dom eller tomträtt som förvärvats 
för det under 1 angivna ändamålet, 

3. inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som bank
bolaget äger, eller till lokaler, som bolaget i övrigt innehar. 

4. bostadsrätt för att bereda bostad åt någon som är anställd i banken, 

5. efter tillstånd av regeringen. ak
tie i annat bankaktiebolag, i ut
ländskt bankföretag och i svenskt 
aktiebolag eller utländskt företag, 
vars ändamål kan anses gagneligt för 
bankväsendet eller det allmänna. 
samt garantifondbevis eller förlags
bevis utfärdat av bolag eller företag 
som nu nämnts. 

1 Senaste lydelse 1968:601. 

2 Senaste lydelse 1975:227. 

5. efter tillstånd av regeringen, ak
tie i annat bankaktiebolag, i ut
ländskt bankföretag och i svenskt 
aktiebolag eller utländskt företag, 
vars ändamål kan anses gagneligt för 
bankväsendet eller det allmänna, 
samt garanti fondbevis eller sådan/är 
den allmänna rörelsen avsedd.förskriv
ning, som meqför rä11 till hetalningförst 
ejier utfärdarens övrigajordringsägare 
(förlagsbevis), utfärdat av bolag eller 
företag som nu nämnts. 
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Numrande (rdelse 

Bankbolag, som medverkar vid 
emission av aktier ef/N .forlagsbevis 
på den allmänna marknaden får för
värva aktie ellNfiirlagshevis som in
går i emissionen. Sådan aktie eller 
sådant.fbrlagsbC'vis skall bolaget dock 
avyttra så snart det lämpligen kan 
ske och senast ett år efter förvärvet. 
Om synnerliga skäl föreligga, kan 
tillsynsmyndigheten förlänga denna 
frist. 

255 

Fiireslagen (yde/se 

Bankbolag som medverkar vid 
emission av aktier på den allmänna 
marknaden får förvärva aktie som 
ingår i emissionen. Sådan aktie skall 
bolaget dock avyttra så snart det 
lämpligen kan ske och senast ett år 
efter förvärvet. Om synnerliga skäl 
föreligga, kan tillsynsmyndigheten 
förlänga denna frist. 

56 ~ 3 

För att skydda fordran får bankak
tiebolag dels på offentlig auktion el
ler fondbörs eller vid exekutiv för
säljning köpa egendom som är ut
mätt eller pantsatt för fordringen 
dels, om det är uppenbart att bank
bolaget annars skulle lida avsevärd 
förlust. så5om betalning för fordran 
övertaga for fordringen pantsatt eller 
annan egendom. Vad nu sagts gäller 
ej egen aktie. Utgöres köpt eller 
övertagen egendom av fastighet, 
gruva, fabrik eller annan liknande 
anläggning eller fartyg, får bankak
tiebolag i utbyte mot sådan egendom 
med tillhörande lös egendom förvär
va aktie i bolag, som bildats för för
valtning av egendomen eller för fort
sättande av en med denna driven 
verksamhet, ella .fiirlagsbevis. som 
11(/ärdats av sådant bolag. Bankbolag 
får därjämte förvärva aktie i bolag, 
i vilket bankbolaget enligt detta 
stycke förut förvärvat aktie, om 
uppenbar fara är att bank bolaget an
nars skulle lida förlust. 

Har bankbolag enligt första styc
ket förvärvat aktie i bolag eller av ak
tiebolag u(/ärdat forlagsbevis, får 
bankbolaget, om aktiebolaget över
låter sina tillgångar på annat aktie
bolag, byta ut aktien e//er.förlagsbe
viser mot aktie i det andra aktiebo-

3 Senaste lydelse 1972:656. 

För att skydda fordran flr bankak
tiebolag dels på offentlig auktion el
ler fondbörs eller vid exekutiv för-
säljning köpa egendom som är ut
mätt eller pantsatt för fordringen 
dels, om det är uppenbart att bank
bolaget annars skulle lida avsevärd 
förlust, såsom betalning för fordran 
övertaga för fordringen pantsatt eller 
annan egendom. Vad nu sagts gäller 
ej egen aktie. Utgöres köpt eller 
övertagen egendom av fastighet, 
gruva, fabrik eller annan liknande 
anläggning eller fartyg, flr bankak
tiebolag i utbyte mot sådan egendom 
med tillhörande lös egendom för
värva aktie i bolag, som bildats för 
förvaltning av egendomen eller för 
fortsättande av en med denna driven 
verksamhet. Bankbolag får därjämte 
förvärva aktie i bolag, i vilket bank
bolaget enligt detta stycke förut för
värvat .aktie, om uppenbar fara är att 
bankbolaget annars skulle lida för
lust. 

Har bankbolag enligt första styc
ket förvärvat aktie i bolag, får bank
bo)aget, om aktiebolaget överlåter 
sina tillgångar på annat aktiebolag, 
byta ut aktien mot aktie i det andra 
aktiebolaget. 
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Numrand<' lydl'ls<' 

laget eller förlagsbevis som 11{/ärdats 
av dC'tta bolag. 

256 

Föreslagen lyd<'IS<' 

Egendom, som bankbolag förvärvat en:igt första eller andra stycket skall 
avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan äga rum 
utan förlust för bolaget. 

Förvärv enligt denna paragraf skall ofördröjligen anmälas hos tillsyns
myndigheten. 

66 § 

Bankaktiebolag må ej utfärda 

tryckta eller graverade, till innehava

ren eller till viss man C'/ler order ställda 
. förbindelser eller ikläda sig ansvarighet 

for sådana förbindelser. 

Vad sålunda stadgats skall dock ej 

gälla al' bankbolaget utställda ränte

bärande förlagsbevis ~vdande å minst 
etthundra kronor. 

Av bankaktiebolag utfärdade obli

gationer och förlagsbevis skall lyda på 

minst etthundra kronor jämte ränta . 

74 ~4 

Styrelsen skall inom sig utse verkställande direktör att under styrelsens 
inseende leda verksamheten, däri inbegripet att i den utsträckning styrelsen 
bestämmer avgöra ärenden av beskaffenhet att eljest ankomma på styrelsens 
egen prövning. Där förhållandena så påkalla, må bland styrelseledamöterna 
eller styrelsesuppleanterna flera verkställande direktörer utses. Styrelsen skall 
även förordna styrelseledamot eller styrelsesuppleant att vara ställföreträdare 
för verkställande direktör. 

Styrelsen må jämväl uppdraga åt annan än verkställande direktör att ensam 
eller i förening med annan avgöra ärenden av beskaffenhet att eljest an
komma på styrelsens egen prövning. 

Angående den befogenhet i olika avseenden, som skall tillkomma verk
ställande direktör eller person som avses i andra stycket, åligger det styrelsen 
att meddela föreskrifter i en för ett år i sänder fastställd instruktion. Avser 
uppdraget beviljande av kredit, skola grunderna för kreditgivningen fast
ställas. Hava flera verkställande direktörer utsetts skall instruktionen angiva 
huru ledningen av bankens verksamhet skall mellan dem fördelas. Styrelsen 
skall så snart kan ske till tillsynsmyndighet insända avskrift av instruktionen 
ävensom, där ändringar vidtagas i densamma, meddela myndigheten därom. 

Uppdrag som sägs i denna paragraf må när som helst återkallas eller 
inskränkas. Utan hinder av uppdrag äger styrelsen själv avgöra ärende av 
varje slag. 

Styrelsen mä icke ät enskild styrelseledamot eller annan uppdraga att 
avgöra ärende, som avser: 

I. inrättande eller indragning av avdelningskontor eller övertagande av 
annan bankrörelse; 

4 Senaste lydelse 1975:227. 
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Nuvarande /\'def.ff Fiireslai;en ~vdeh;e 

2. förvärv eller avyttring av fastighet, avsedd för bankens inrymmande 
eller för att tillgodose därmed sammanhängande behov; 

3. beviljande av kredit till befattningshavare. som avses i 61 ~ första styc
ket, eller annan befattningshavare, som ensam eller i förening med annan 
får avgöra på styrelsen ankommande ärenden, till den som är gift med 
sådan befattningshavare. till person som avses i 61 * andra stycket eller 
till bolag, förening eller annan sammanslutning, vari sådan person är sty
relseledamot eller såsom delägare eller medlem äger ett väsentligt ekono
miskt intresse; styrelsen dock obetaget att för person eller sammanslutning, 
som nu nämnts, fastställa vissa gränser, inom vilka utan styrelsens beslut 
i varje siirskilt fall kredit må beviljas vederbörande i och för en av honom 

idkad rörelse; 

4. förvärv av aktie e//er./iirlagsbevis 
i andra fall än då fråga är om aktie 
el/er.förlagsbevis, som är för bankbo
lagets fordran utmätt eller pantsatt; 

5. faststiillande av allmänna rän
tesatser för in- och utlåning; dock 
att beslut där så påkallas av allmän 
ränteförändring, må utan styrelsens 
hörande meddelas för tiden intill 
nästkommande styrelsesammanträ
de. 

denna paragraf meddelade be
stämmelser angående kredit skola 
gälla även i fråga om garantiförplik
telse. som bankbolag ikläder sig. 

Denna lag träder i kraft den 

17 Rihdai:en 1978/79, I sam/. Nr 165. 

4. förvärv av aktie i andra fall än 
då fråga är om aktie, som är för bank
bolagets fordran utmätt eller pant
satt; 

5. fastställande av allmänna rän
tesatser för in- och utlåning; dock 
att beslut, där så påkallas av allmän 
ränteförändring, må utan styrelsens 
hörande meddela~ för tiden intill 
nästkommande styrelsesammanträ
de; 

6. wgii•ande m• obligationer. 
I denna paragraf meddelade be

stämmelser angående kredit och ob
ligationer skola gälla även i fråga om 
garantiförpliktelse, som bankbolag 
ikläder sig. 
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5 Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen (1955: 416) om sparbanker 

Härigenom föreskrives att 23, 24. 35 och 39 ~~lagen (1955:416) om spar
banker skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lrde!se Föreslagen (vdelse 

23 *' 
Sparbank får ej för egen räkning 

driva handel med eller_ med de 
undantag som angivas i 24 och 25 ~*
förvärva annat än guld, mynt, väx
lar, checkar. anvisningar, obligatio
ner och andra för den allmänna rö
relsen avsedda förskrivningar wom 

sådana som med.föra rätt till betalning 

.först e/ier utfärdarens övrigafordrings

ägare (förlagsbevis). 

Sparbank får ej för egen räkning 
driva handel med eller, med de 
undantag som angivas i 24 och 25 g, 
förvärva annat än guld, mynt, viix
lar, checkar, anvisningar, obligatio
ner och andra för den allmänna rö
relsen avsedda förskrivningar. 

24 *2 

Sparbank får förvärva 

1. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att bereda sparbanken lokaler 
för dess inrymmande eller tillgodose därmed sammanhängande behov, 

2. aktie i bolag, vilket uteslutande 
har till syfte att förvalta fast egen
dom eller tomträtt som förvärvats 
för det under I angivna Hndamålet, 
och .förlagsbe1•is, som utfärdats av så

dant bolag, 

2. aktie i bolag, vilket uteslutande 
har till syfte att förvalta fast egen
dom eller tomträtt som förvärvats 
för det under I angivna ändamålet, 

3. inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som spar
banken äger. eller till lokaler, som sparbanken i övrigt innehar, 

4. bostadsrätt för att bereda bostad åt någon som är anställd i sparbanken. 

Ärende orn förvärv enligt första stycket av fast egendom, tomträtt eller 
aktie avgöres av huvudmännen, om ej annat följer av sparbankens reg
lemente. Detsamma gäller ärende om förbättring av byggnad i vilken spar
bankens lokaler äro eller avses bliva inrymda. 

Sparbank får till belopp, som vid varje tidpunkt sammanlagt svarar mot 

högst tio procent av sparbankens egna fonder, förvärva andel i sådan eko
nomisk förening eller aktie i sådant bolag, som med regeringens godkän
nande verkar som en sammanslutning av svenska sparbanker för tillgo
doseende av gemensamma intressen eller garantifondbevis eller förlagsbevis, 
som utfärdats av föreningen eller bolaget, eller i övrigt tillskjuta medel till 
föreningen eller bolaget. 

Utöver vad som följer av tredje stycket får sparbank efter tillstånd av 
tillsynsmyndigheten tillskjuta medel till förening eller aktiebolag som avses 

1 Senaste lydelse 1968:602. 

2 Senaste lydelse 1975:228. 
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Nui·arande lrdelse F1ireslage11 frdel.H' 

i nämnda stycke. om antingen det tillskjutna kapitalet icke kan grunda 
upplåningsrätt eller täcka krav på eget kapital hos föreningen, bolaget eller 
annorstädes eller fråga iir om kreditaktiebolag som har till huvudsakligt 
~indamål att lämna lån mot säkerhet i form av panträtt på grundval av 
intct:kning i bostads-, kontors- eller affärsfastighet. Efter tillstånd av re
geringen får sparbank förvärva aktie även i annat svenskt aktiebolag, vars 
lindamål kan anses gagneligt för bankväsendet eller det allmänna, samt 
garantifondbevis eller förlagsbevis utfärdat av sådant bolag. 

Sparbank som medverkar vid emis
sion av aktier eller förlagsbevis på 
den allmänna marknaden får ejier 
1il/s1å11d m• lillsynsmyndighelen förvär
va aktie eller jorlagsbevis som ingår i 
emissionen. Sådan ak1ie ellff sådam 
.fbr/agsbe1·is skall sparbanken avyttra 
så snart det lämpligen kan ske och 
senast ett år efter förvärvet. Om syn
nerliga skäl föreligga, kan tillsyns
myndigheten förlänga denna frist. 

Sparbank .tär endasl e/ier fil/stånd 
av 1illsynsmyndigheten medverka vid 
emission av aktier eller förlagsbevis 
på den allmänna marknaden. Spar
banken får förvärva aktie som ingår 
i emissionen men skall avyttra den 
så snart det lämpligen kan ske och 
senast ett år efter förvärvet. Om syn
nerliga skäl föreligga. kan tillsyns
myndigheten förlänga denna frist. 

35 ~ 3 

Sparbank.lär ej 11(/ärda !ryckta eller 
graverade. till innehavaren eller till viss 
man eller order ställda/orbindelser el
ler ikläda sig an.warighet jbr sådana 
.f(irbindelser. Vad nu sagts gäller dock 
ej räntebärande förlagsbevis, som ~v-
der på minst etthundra kronor. 

.41' sparbank 11(/ärdade obligationer 
och förlagsbevis skall ~vda på minst 
etthundra kronor jämte ränta. 

Sparmärken för användning vid inlåning inom skolsparrörelsen får spar
bank utfärda endast om åtgärder vidtagits för kontroll över utelöpande mär
ken. 

39 ~4 

Styrelsen får, om reglementet medgiver det, uppdraga åt styrelseledamot 
eller annan att ensam eller i förening med annan avgöra ärenden av be
skaffenhet att annars ankomma på styrelsens egen prövning. 

Om den befogenhet, som skall tillkomma person som avses i första stycket, 
åligger det styrelsen att meddela föreskrifter i en för ett år i sänder fastställd 
instruktion. Avser uppdraget beviljande av kredit, skola grunderna för kre
ditgivningen fastställas. Styrelsen skall, så snart det kan ske, till tillsyns
myndigheten insända avskrift av instruktionen och underrätta myndigheten 
om de ändringar som vidtagas i instruktionen. 

Uppdrag enligt första stycket kan när som helst återkallas eller inskränkas. 
Utan hinder av uppdrag får styrelsen själv avgöra ärende av varje slag. 

Styrelsen får ej uppdraga åt enskild styrelseledamot eller annan att avgöra 
ärende, som avser 
3 Senaste lydelse l 968:602. 

4 Senaste lydelse 1975:228. 
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Nuvarande ~\'de/se Fiires/agen lvde/se 

I. inrättande eller indragning av filial eller övertagande av annan bank
rörelse, 

2. förvärv eller avyttring av fastighet, som är avsedc for sparbankens in
rymmande eller för att tillgodose därmed sammanhängande behov, 

3. beviljande av kredit till befattningshavare. som avses i 30 ~ första styc
ket, eller annan befattningshavare, som ensam eller i förening med annan 
får avgöra på styrelsen ankommande ärenden, till den som är gift med 
sådan befattningshavare, till person som avses i 30 ~ andra stycket eller 
till bolag, förening eller annan sammanslutning, vari sådan person är sty
relseledamot eller som delägare eller medlem har ett väsentligt ekonomiskt 
intresse; för kredit, som nu sägs, får dock styrelsen fastställa vissa gränser. 
inom vilka utan styrelsens beslut i varje särskilt fall kredit får beviljas i 
och för en av låntagaren idkad rörelse, 

4. förvärv av aktie eller förlagsbevis 
i andra fall än då fråga är om aktie 
eller forlagsbe1•is, som är utmätt eller 
pantsatt för sparbankens fordran, 

4. förvärv av aktie i andra fall än 
då fråga är om aktie, som är utmätt 
eller pantsatt för sparbankens ford
ran, 

5. fastställande av allmänna räntesatser för in- och utlåning; dock att be
slut, om det är påkallat av allmän ränteförändring, får utan styrelsens hörande 
meddelas för tiden till nästa styrelsesammanträde, 

6. meddelande av bestämmelser 
om kassaverksamheten vid sparban
ken eller om rörelsen i dess helhet 
vid filial och hur denna rörelse skall 
övervakas från huvudkontorets sida. 

Bestämmelser om kredit skola gäl
la även i fråga om garantiförbindelse, 
som sparbank ikläder sig. 

Denna lag träder kraft den 

6. meddelande av bestämmelser 
om kassaverksamheten vid sparban
ken eller om rörelsen i dess hel het 
vid filial eller om rörelsen i dess hel
vid filial och hur denna rörelse skall 
övervakas från huvudkontorets sida, 

7. utgivande m• obligationer. 
Bestämmelser om kredit och ob

ligationer skola gälla även i fråga om 
garantiförbindelse, som sparbank 
ikläder sig. 
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(, fi)rslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1956: 216) om jordbrukskasseriirelsen 

llärigcnom föreskrives att 31, 32 och 42 a ~~ lagen (i 956:216) om jord
brukskasscrörelscn skall ha nedan angivna lydelse. 

f'iiresfagen l\'!ll'lse 

31 ~I 

Kreditkassa får ej för egen räkning 

driva handel med eller. med de 
undantag som angivas i 32 och 33 ~~. 
for\'iirva annat iin guld, mynt, väx
lar. checkar. anvisningar, obligatio
ner och andra för den allmänna rö
relsen avsedda förskrivningar urom 

./iirlagsbe1•i.\. 

Kreditkassa får ej for egen räkning 
driva handel med eller. med de 
undantag som angivas i 32 och 33 ~~. 
förvärva annat än guld, mynt. väx
lar. checkar. anvisningar, obligatio
ner och andra för den alimänna rö
relsen avsedda förskrivningar. 

32 ~ 2 

Kreditkassa får IOrviirva 

I. fast egendom. tomträtt och bostadsrätt för att bereda kassan eller an
si uten kassa lokaler for dess inrymmande eller tillgodose därmed samman
hiingande behov. 

2. aktie i bolag, vilket uteslutande 
har till syfte att förvalta fast egen

dom eller tomträtt som förvärvats 
för det under I angivna ändamålet. 
och jörlagsbcl'is. som 11(/ärdats av sli
dan! bolag. 

2. aktie i bolag, vilket uteslutande 
har till syfte att förvalta fast egen
dom eller tomträtt som förvärvats 
för det under I angivna ändamålet, 

3. inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som kassan 
äger, eller till lokaler. som kassan i övrigt innehar, 

4. bostadsrätt for att bereda bostad åt någon som är anställd i kassan 
eller i ansluten kassa. 

Ärende om förvärv enligt första stycket av fast egendom, tomträtt eller 
aktie avgöres av sttimman, om ej annat följer av kreditkassans stadgar. 
Detsamma gäller ärende om förbättring av byggnad i vilken kassans eller 
ansluten kassas lokaler äro eller avses bliva inrymda. 

Centralkassa får till belopp, som vid varje tidpunkt sammanlagt svarar 
mot högst tio procent av kassans och anslutna jordbrukskassors eget kapital 
förvärva andel i sådan ekonomisk förening eller aktie i sådant bolag, som 

tillgodoser för kreditkassor gemensamma intressen, eller garantifondbevis 
eller förlagsbevis, som utfärdats av föreningen eller bolaget, eller i övrigt 
tillskjuta medel till föreningen eller bolaget. 

Utöver vad som följer av tredje stycket får centralkassa efter tillstånd 
av tillsynsmyndigheten tillskjuta medel till förening eller aktiebolag som 
avses i nämnda stycke, om antingen det tillskjutna kapitalet icke kan grunda 
upplåningsrätt eller täcka krav på eget kapital hos föreningen, bolaget eller 

1 Senaste lydelse 1968:605. 

2 Senaste lydelse 1975:229. 
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N11\'(/r<111cle !vdelse Fliffslage11 /n/e/se 

annorst~ides eller fråga är om kreditaktiebolag som har till huvudsakligt 
iinclamål att 11imna lån mot säkerhet i form av pantriitt på grundval av 
inteckning i bostads-. kontors- eller atfärsfastighet. Efter tillstånd av re
geringen får centralkassa forviirva aktie även i annat svenskt aktiebolag. 
vars iindamål kan anses gagneligt för bank väsendet eller det allmänna. samt 
garantifondbevis eller förlagsbevis utfärdat av sådant bolag. 

Centralkassa sum medverkar vid 
emission av aktier eller förlagsbevis 
på den allmänna marknaden får e/icr 
1illsf(/nd m· 1illsy11smymlighe1e11 förvär
va aktie el/er/örlagsbei·is som ingår i 
emissionen. Sådan akric eller sdda111 
fiirlagsbcvis skall ce111ralkassa11 avytt
ra så snart det !Umpligen kan ske och 
senast ett år efter förvärvet. Om syn
nerliga skäl föreligga. kan tillsyns
myndigheten förlänga denna frist. 

Centralkassa får endasr e/ier 1ill
s1ånd m• till.~vnsmyndigheten medver
ka vid emission av aktier eller för
lagsbevis på den allmäna markna
den. Ce111ra/kassa11 får förvärva aktie 
som ingår i emissionen men skall av
yttra den så snart det lämpligen kan 
ske och senast ett år efter IOrvärvet. 
Om synnerliga skäl föreligga, kan 
tillsynsmyndigheten forlänga denna 
frist. 

42 a ~ 3 

Kreditkassa får ej utfärda tryckta 
eller graverade. till innehavaren eller 
till viss man eller order ställda för
bindelser eller ikliicla sig ansvarighet 
för sådana förbindelser. Vad nu sagts 
gäller dock ej räntebärande förlagsbe
vis, som centra/kassa utfärdar och 
som lyder på minst etthundra kro
nor. 

Denna lag träder kraft elen 

3 Senaste lydelse 1968:605. 

Kreditkassa får ej utfärda tryckta 
eller graverade, till innehavaren eller 
till viss man eller order sttillda för
bindelser eller ikläda sig ansvarighet 
för sådana förbindelser. Centra/kassa 

.tär dock ur/iirda räniebärande obliga

rioner och förlagsbevis, som lyder på 
minst etthundra kronor, och ikläda 
sig ans1•arighe1 tör obligationer, som 
annan 111/arda1. 
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7 Fiirslag till 
Lag om fusion mellan SVl'nska skeppsh,ypotekskassan och Skeppsfar
tens sekundärtanckassa 

Hiirigenom föreskrives följande. 

I * Regeringen får efter hörande av styrelsen för Svenska skeppshypoteks
kassan och Skeppsfartens sekundärlånekassa besluta om fusion, varigenom 
sekundärlånekassan upplöses utan likvidation och dess tillgångar och skulder 
övertages av skeppshypolekskassan. 

2 § Det yllranJe av styrelsen som avses i I ~ skall innehålla 
1. förslag till fusionsvillkor. 
2. redogörelse av styrelsen för händelser av vlisem\ig betydelse för kas

sornas sUllning. vilka har intriit'fal el'lcr den senaste årsredovisningen sam! 
3. redogiirclsc av styrelsen for de omständigheter i övrigt som kan vara 

,1v vikt för bedömningen av fusionsvillkoren. 
Vid styrelsens yttrande skall fogas yttrande av kassornas revisorer över 

styrelsens förslag och redogörelser enligt första stycket 1-J. 
Styrelsen skall bereda vardera kassans låntagare tillfälle att sammantrlida 

för granskning av ek handlingar som anges i första och andra styckena. 
Yttrande som låntagarna beslutar vid sammanträdet skall fogas vid styrelsens 
yttrande. 

3 * I beslut om fusion enligt I ~anges de villkor som skall gälla för fusionen 
och den dag då fusionen skall anses genomförd. 

4 § Beslutar regeringen om fusion enligt I ~- ställer staten till förfogande 
en av riksg~ildsfullmäktige utfärdad förbindelse att gentemot innehavare 
<IV obligationer som kassorna har gett ut innan fusionen genomförts. svara 
för förlust som kan uppkomma på grund av fusionen. 

Denna lag träder i kraft den 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1965: 139) om Svenska skeppshypotekskas
san och Skeppsfartens sekundärlånekassa 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (! 965: 139) om Svenska skepps
hypotekskassan och Skeppsfanens sekundärlånekassa att rubriken till lagen 
samt 1-4, 6-1 L 13 och 15 *~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~vdelsC' FörC's/agen ~rde/se 

Lag om Svenska skeppshypoteks- Lag om Svenska skeppshypo-
kassan och Skeppsfartens sekun- tekskassan 
därlånekassa 1 

Svenska skcppshypotekskassan 
och Skepp.~/arrens sekundärlånekassa 
ha till ändamål att medverka vid fi
nansiering av rederiföretag här i riket 
genom att lämna lån, huvudsakligen 
av långfristig karaktär, eller ikläda 
sig garanti för sådana lån. 

Svenska skeppshypotekskassan 
har till ändamål att medverka vid fi
nansiering av rederiföretag här i riket 
genom att lämna lån, huvudsakligen 
av långfristig karaktär, eller ikläda 
sig garanti för sådana lån. 

2 ~2 

Kassorna förvaltas l'ar för sig av en 
gemensam styrelse med säte i Gö
teborg. Styrelsen består av sju leda
möter. av vilka en skall vara ord
förande och en vice ordförande. 

Kassan förvaltas av en styrelse 
med säte i Göteborg. Styrelsen består 
av sju ledamöter, av vilka en skall 
vara ordförande och en vice ordfö
rande. 

För styrelsens ledamöter finnas högst sju suppleanter. 

Styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt supp
leanter utses av regeringen för en tid av högst tre år i sänder. 

Ledamöternas arvoden bestämmas av regeringen. 

För revision av styrelsens förvalt
ning och kassornas räkenskaper utser 
regeringen årligen två revisorer och 
två suppleanter för dem. 

För revision av styrelsens förvalt
ning och kassans räkenskaper utser 
regeringen årligen två revisorer och 
två suppleanter för dem. 

Revisorernas arvoden bestämmas av regeringen. 

4 ~ 

Styrelsens och revisorernas berät
telser skola genom styrelsens försorg 
varje år före april månads utgång till
ställas chefen för Jinansdepartemen
rer och låntagarna. 

1 Senaste lydelse 1974:1019. 

2 Senaste lydelse 1974: 1019. 

3 Senaste lydelse 1974:1019. 

Styrelsens och revisorernas berät
telser skola genom styrelsens försorg 
varje år före april månads utgång till
ställas chefen för industrideparte
mentet och låntagarna. 
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Nuraranile ~1·delse 

Till varje kassas låntagare skall 
inom samma tid genom styrelsens 
försorg sändas förteckning över lån
tagarna med angivande av kapital
beloppet av varje låntagares lån vid 
utgången av närmast föregående rä
kenskapsår. 

Varje kassas låntagare skola, om 
någon låntagare begär det, beredas 
tillfälle att sammanträda för gransk
ning av styrelsens förvaltning och 
kassans räkenskaper. Begäran om så
dant sammanträde skall framställas 
skriftligen hos styrelsen före den JO 
maj året närmast efter det år gransk-

26.'i 

fiireslagrn lrdelsc 

Till varje låntagare skall inom 
samma tid genom styrelsens försorg 
sändas förteckning över låntagarna 
med angivande av kapitalheloppet 
av varje låntagares lån vid utgången 
av närmast föregående räkenskapsår. 

Kassans låntagare skola, om någon 
låntagare begär det, beredas tillfälle 
att sammanträda för granskning av 
styrelsens förvaltning och kassans 
räkenskaper. Begäran om sådant 
sammanträde ~kall framställas 
skriftligen hos styrelsen före den 10 
maj året närmast efter det år gransk-

ningen avser. ningen avser. 

Har sammanträde begärts enligt tredje stycket, skall det genom styrelsens 
försorg utsättas att äga rum i Göteborg före utgången av maj månad samma 
år. 

Yttrande som låntagarna besluta 
vid sammanträde skall senast åtta 
dagar efter sammanträdet genom 
styrelsens försorg tillställas chefen 
för .finansd<'parremenfef. 

Yttrande som låntagarna besluta 
vid sammanträde skall senast åtta 
dagar efter sammanträdet genom 
styrelsens försorg tillställas chefen 
för indusrrideparremenrcr. 

6 ~4 
' Som garantifond att utgöra sär

skild säkerhet för de förbindelser 
som ingåtts av kassa ställer staten 
till förfogande en av fullmäktige i 
riksgäldskontoret utfärdad garanti
förbindelse på errhundra miljoner 
kronor för skeppshyporckskassan och 
fyrriofem mi{joner kronor .för sekun

därlånekassan. 

7 s 

Som garantifond att utgöra sär
skild säkerhet för de förbindelser 
som ingåtts av kassan ställer staten 
till förfogande en av fullmäktige i 
riksgäldskontoret utfärdad garanti
förbindelse på errhundra/vrriofem 
miljoner kronor. 

Vardera kassans behållna årsvinst Kassans behållna årsvinst skall av-
skall avsättas till en reservfond. sättas till en reservfond. Denna skall 
Denna skall användas till att täcka användas till att täcka förluster i kas-
förluster i kassans rörelse. sans rörelse. 

8 ~5 

För sin verksamhet anskaffar kas

sa medel genom lån mot obligationer 
eller andra för den allmänna rörelsen 
4 Senaste lydelse 1974:524. 

För sin verksamhet anskaffar kas

san medel genom lån mot obligatio
ner eller andra för den allmänna rö-
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avsedda förskrivningar eller genom 
annan upplåning. 

Samrnanlagda beloppet av skepps

hypo1ekskassans låneskuld och ga
rantiförpliktelser må icke uppgå till 
mera lin tio gånger sammanlagda be
loppet av kassans garanti- och re
servfonder. Sanunanlagda beloppet 
ar sckundärlånekassans låneskuld och 

garam1/lirplikrdw'r må icke uppgå till 
mera än sex gånger sammanlagda be
lnpfiel a1· kas.mm garanri- och resen1-

.fimder. Motvärdet i svenska kronor 
av låneskuld eller garantiförpliktelse 
i utländsk valuta skall beräknas på 
grundval av den vid beräkningstill
fallct på den svenska valutamarkna
den noterade säljkursen för valutan 
i fråga. 

För lån från kassa skall vara ställd 
betryggande säkerhet i form av in
teckning i svenskt fartyg eller borgen 
av staten eller bank. 

Inteckning skall ligga, i.fi"åga om 
lån ji"ån ske{Jpslnporekskassan, inom 
femtio procent och. i.fråga om lån.från 
sekundärlånekassan. inom sjuttio 
procent av det värde till vilket sty
relsen uppskattar fartyget. Som sä
kerhet må ej godtagas inteckning i 
fartyg som är äldre än femton år, när 
dl'/ gäller lån .från skeppshyporekskas

san. och 1io år. när der gäller lån från 

sckundär/ånekassan. 

Lån skall lämnas på bestämd rid. 

Lånetiden må ej överstiga femton 
år .fiir ldn Fån skeppshypotekskassan 
och tio år )lir lån från sekundärlåne-
kas5w1. 

Föreslagrn ~vdel.1l' 

relscn avsedda förskrivningar eller 
genom annan upplåning. 

Sammanlagda beloppet av kassans 
låneskuld och garantiförpliktelser 
må icke uppgå till mera än nio gånger 
sammanlagda beloppet av kassans 
garanti- och reservfonder. Motvär
det i svenska kronor av låneskuld 
eller garantiförpliktelse i utländsk 
va!uw skall beräknas på grundval av 
den vid beräkningstillfället på den 
svenska valutamarknaden noterade 
säljkursen för valutan i fråga . 

För lån från kassan skall vara ställd 
betryggande säkerhet i form av in
teckning i svenskt fartyg eller borgen 
av staten eller bank. 

Inteckning skall ligga inom sjuttio 
procent av det värde till vilket sty
relsen uppskattar fartyget. Som sä
kerhet må ej godtagas inteckning i 
fanyg som är äldre än femton år. 

Lånetiden må ej överstiga femton 
år. 

Överstiger lånetiden ett år, skall kassan i regel utlämna lånet att återbetalas 
genom avbetalningar enligt fastställd plan. 
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Nurnrandc lnic/sc Fiirl'slagen lrde/sc 

11 ~ 

Förfallotiden för lån som kassa be
viljar skall bestämmas så, att den är 
förenlig med villkoren för kassans 
fårhindelser. 

Kassa skall vidare iigna slirskild 
uppmärksamhet åt att samma eller 
med varandra i väsentlig ekonomisk 
intressegemenskap fårhundna lånta
gare icke erhålla lån i sådan omfatt
ning, att fara får kassans säkerhet 
kan uppkomma. Med lån jämställes 
borgen, annan garantiförpliktelse till 
kassan och garantiförpliktelse som 
kassan ingått för låntagaren. 

Förfallotiden för lån som kassan 
beviljar skall bestämmas så, att den 
är förenlig med villkoren för kassans 
förbindelser. 

Kassan skall vidare ägna särskild 
uppmärksamhet åt att samma eller 
med varandra i väsentlig ekonomisk 
intressegemenskap förbundna lånta
gare icke erhålla lån i sådan omfatt
ning, att fara för kassans säkerhet 
kan uppkomma. Med lån jämställes 
borgen, annan garantiförpliktelse till 
ka<;san och garantiförpliktelse som 
kassan ingått för låntagaren. 

13 s 
Styrelseledamöter, som genom att 

överträda föreskrift i denna fiirord
ning eller med stöd av forordningen 
meddelad bestämmelse eller eljest 
uppsåtligen eller av oaktsamhet till
skynda kassa skada, svara solidariskt 
för skadan. 

Styrelseledamöter, som genom att 
överträda föreskrift i denna lag eller 
med stöd av lagen meddelad bestäm
melse eller eljest uppsåtligen eller av 
oaktsamhet tillskynda kassan skada, 
svara solidariskt för skadan. 

Ha revisorer i sin berättelse mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift 
eller uppsåtligen underlåtit att göra anmärkning mot sådan uppgift i handling 
som granskats av dem eller vid fullgörande av sitt uppdrag visat oaktsamhet, 
ära de solidariskt ansvariga mot kassan för all skada som uppkommer därav. 

15 s6 

Närmare bestämmelser om kas
sornas verksamhet meddelas i reg
lemente som regeringen utfärdar. 

Närmare bestämmelser om kas
sans verksamhet meddelas i regle
mente som regeringen utfärdar. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 

Utöver de här angivna lagförslagen behövs det ändring i 53 * I mom. 
första stycket d) kommunalskattelagen (1928:320) och 22 ~ stämpelskatte
lagen (1964:308) samt i 2 §lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel. Änd
ringen består i att orden "Skeppsfartens sekundärlånekassa" utgår. 

6 Senaste lydelse 1974: 1019. 
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9 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1972: 262) om undcrstiidsföreningar 

Härigenom föreskrives att 24 s lagen (1 Q72:262) om understödsföreningar 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~vdelse Föreslagen lydelse 

24 §1 

Vid varje tidpunkt skall ett belopp, som täcker summan av dels för· 
säkringsfonder, dels understödsföreningens övriga skulder, annan fond än 
försäkringsfond ej medräknad, vara redovisat i följande slag av tillgångar, 
nämligen 

1. obligationer eller andra skuldförbindelser som utfärdats eller garanterats 
av staten. 

2. obligationer som utfärdats av 
Sveriges allmänna hypoteksbank, 
Konungariket Sveriges stadshypo
tekskassa, Svenska bostadskredit
kassan, Svenska skeppshypoteks
kassan, Skeppsfartens sekundärlåne
kassa, Sveriges investeringsbank aktie
bolag eller Nordiska investeringsban
ken eller av kreditaktiebolag,.som står 
under tillsyn av bankinspektionen 

3.fordringshevis som utfärdats av 
riksbanken, bankaktiebolag, spar
bank eller centralkassa för jordbruks
kredit, dock ej sådana for den all
männa rörelsen m•seddaforskrivningar 
·Som medfor rätt till betalning forst 
efter utfärdarens övriga.fordringsägare 

(förlagsbevis). 

2. obligationer eller andra skuldfor
bindelser som utfärdats av Sveriges 
allmänna hypoteksbank, Konunga
riket Sveriges stadshypotekskassa, 
Svenska bostadskreditkassan, 
Svenska skeppshypotekskassan, 
Skeppsfartens sekundärlånekassa, 
Nordiska investeringsbanken eller 
kreditaktiebolag, med undantag av 
sådana for den allmänna rörelsen av
seddaforskrivningar, som medfora rätt 
till betalningforst efter utfärdarens öv
riga borgenärer (forlagsbevis}, 

3. obligationer som utfärdats eller 
garanterats av bankaktiebolag, spar
bank eller centralkassa för jordbruks
kredit eller andra fordringsbevis som 
u{färdats av sådant bankinstitut eller 
riksbanken, dock ej förlagsbevis, 

4. obligationer eller andra skuldförbindelser, utfärdade eller garanterade 
av kommun, som fått tillstånd av regeringen att ta upp eller garantera lånet, 

5. obligationer som utfärdats av 
svenskt industriföretag och som of· 
fentligen utbjudits av bankaktiebo
lag, sparbank, kreditkassa inom jord
brukskasserörelsen, Sveriges inves· 
teringsbank aktiebolag eller Nordis
ka investeringsbanken, 

5. obligationer som utfärdats av 
svenskt näringsforetag och som of· 
fentligen utbjudits av bankaktiebo
lag, sparbank, kreditkassa inom jord
brukskasserörelsen, Sveriges inves· 
teringsbank aktiebolag eller Nordis
ka investeringsbanken, 

6. skuldförbindelser, för vilka föreningen har säkerhet i form av panträtt 
på grundval av 

1 Senaste lydelse 1976: 149. Ikraftträdande 1976: 289. 
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Nuvarande (vde/se Fbreslagen lydelse 

inteckning i jordbruks-, bostads-, kontors- eller aflärsfastighet inom 
fyra femtedelar eller i annan fastighet inom två tredjedelar av senast fast
ställda taxeringsvärde, eller 

inteckning i tomträtt, till vilken hör byggnad som är avsedd for bostads-, 
kontors- eller affårsändamål, inom fyra femtedelar eller i annan tomträtt 
inom två tredjedelar av senast fastställda taxeringsvärde, med den ytterligare 
begränsning som forsäkringsinspektionen kan komma att föreskriva med 
hänsyn till tomträttsavtalets innehåll eller annan omständighet, 

dock att, utom i fråga om sådant lån till kommun for vilket inspektionen 
medgett undantag, byggnad skall, för att säkerheten skall få godtas, vara 
brandförsäkrad i svensk försäkringsanstalt eller i utländsk forsäkringsanstalt 
som har rätt att driva försäkringsrörelse här i riket, 

7. andra svenska eller utländska värdehandlingar utom sådana som skall 
infrias i främmande valuta, om de till art och säkerhet kan anses jämförliga 
med värdehandlingar som avses i någon av punkterna 1--<i, 

8. lån mot säkerhet i föreningens försäkringsbrev inom återköpsvärdet, 
9. föreningen tillhörig fastighet eller tomträtt intill de gränser och med 

de brandförsäkringsvillkor som enligt 6 gäller beträffande inteckning, eller 
JO. värdet av svenskt försäkringsbolags ansvarighet på grund av försäk

ringar, som övertagits i återförsäkring. 
Förening, som enligt sina stadgar huvudsakligen är avsedd för anställda 

i visst eller vissa företag, får även fullgöra i första stycket föreskriven re
dovisning i sådana av ett eller flera av företagen utfärdade skuldförbindelser, 
för vilka föreningen äger säkerhet i värdehandlingar som avses i samma 
stycke 1-5 och 7. 

Utan hinder av första och andra 
styckena får ett belopp, som svarar 
mot högst en tiondel av förenings 
försäkringsfonder, redovisas i andra 
värdehandlingar än som förut sagts, 
dock ej i aktier eller andelar i ak
tiefond, och i tillgångar som nämnts 
i första stycket 9 utöver där angiven 
gräns. 

Denna lag träder kraft den 

Försäkringsinspektionen kan medge 

att, i stället för Jorsta s(vcket 6, 274 § 
fors ta stycket 6 och andra stycket lagen 
(1948:433) omjörsäkringsrörelse skall 
äga motsvarande tillämpning på under
stödsjörenings redovisning. 

Utan hinder av första och andra 
styckena får ett belopp, som svarar 
mot högst en tiondel av förenings 
försäkringsfonder, redovisas i andra 
värdehandlingar än som förut sagts, 
dock ej i aktier eller andelar i ak
tiefond, och i tillgångar som nämns 
i första stycket 9 utöver där angiven 
gräns. Försäkringsinspektionen kan 
medge att ett belopp som svarar mot 
högst en femtedel av fonderna, redo
visas i sådana andra värdehandlingar, 
även i aktier eller andelar i aktiefond. 
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Bilaga 3 till regeringens proposition 1978/79: 165 
om den svenska kapitalmarknaden 

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSYTTRANDEN 

l Allmän bakgrund och problembild 

Kapitalmarknadsutredningens allmiinna syn pf1 den svenska ekonomins 

problem delas av flertalet remissinstanser. De flesta remissinstanserna 

instämmer också i utredningens uppfattning att föriindringar av kapital

marknadens institutioner m:h funktionssätt inte pfl nflgot avgörande siitt 

kan lösa den svenska ekonomins problem, som i första hand måste angri

pas med ekonomisk-politiska fltgärder för <itt flterstiilla balans i vtir ekono

mi. Remissinstanserna är i allmänhet ense med utredningen om vikten av 

att kreditmarknaden fungerar på ett marknadsmässigt sätt och kan tillgo

dose skilda låntagarkategoriers behov i fråga om lånevillkor m. m. Även 

om det pflpekas att utredningens förslag är begränsade och endast avser de 

befintliga institutens utläningsrcgler och verksamhetsformer, framhflller 

många remissinstanser att utredningen har gjort en viirdefull kartläggning 

och analys av den svenska kapitalmarknadens struktur och funktionssätt. 

1.1 Konjunkturinstitutet 

Den utbrett låga lönsamheten inom industriländernas näringsliv kan till 
stor del ses som en följd av en cykliskt låg eftertrftgenivå. I i.ivrigt kan den 
låga lönsamheten i stor utsträckning ha varit ett utslag av en hög frekvens 
felallokeringar snarare än ett vittnesbörd om allmän övermättnad på real
kapital. Tänkbart är också att realkapitalets "fördjupning" drivits otill
räckligt långt. En ytterligare tolkningsmöjlighet skulle dessutom kunna 
vara att konkurrensbegränsningarna på varumarknaderna trots allt interna
tionellt förlorat i effektivitet i förhållande till motsvarande kostnadsuppdri
vande krafter på arbetsmarknaden. 

Oavsett detta förefaller utredningens accentuering av frågan om human
kapitalets förkovran värd att beakta. Det finns sålunda starka skiil för en 
närmare studie av utvecklingen av investeringarna i utbildningskapitalet 
innefattande förskjutningar i inriktning på olika kunskapsområden och 
förändringar i den allmänna kunskapsnivån satta i relation till utvecklingen 
av de reala resurserna samt behovet av strukturomvandling inom Sveriges 
ekonomi. Stora kapitalkrävande investeringar i realkapital som bygger på 
hög teknologi måste under alla förhållanden för att ge den avsedda avkast
ningen kombineras med relativt stora insatser för utbildning inom det 
naturvetenskapliga-tekniska området. Än mera betydelsefullt är emellertid 
att möjligheten till utveckling av allmänt efterlysta nya system och produk
tionsformer genomgående förutsätter en hög personlig kompetens med de 
krav detta kan ställa på en god grundläggande utbildning. Behovet av 
realkapital kan däremot i åtskilliga sådana fall vara förhållandevis begrän
sat. 
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Vad giiller kapitalmarknadens institutionella utformning och funktions
siitt innehär utredningens grundsyn att kreditgivningen inte biir sektori
seras genom en sniiv hranschinriktning av olika instilllts verksamhet. 
Denna ståndpunkt genomsyrar förslagen rörande de olika instituten. Ex
empelvis syftar avskaffandet av AP-fondens återlån för de större företagen 
till att öka utrymmet för kanaliseringen av AP-fondens medel i marknads
miissiga former. Utredningen.,. förslag om hankcertifikat och hankohliga
tioncr samt Je olika förslagen som herör mellanhandsinstituten syftar till 
att i.ika flexibiliteten i kreditförmedlingen. 

1.2 Statens industriverk 

Utredningen påpekar inledningsvis att förändringar som hiinför sig till 
kapit;.ilmarknadens institutioner och funktionssätt inte på något avgörande 
siitt kan lösa de problem som möter den svenska ekonomin under de 
kommande åren. Industriverket instiimmer i denna uppfattning. Att påver
ka fördelningen av reala resurser dels mellan olika sektorer och dels mellan 
konsumtion och investering s:'.\ att samhiillsekonomisk balans uppnås är en 
uppgift för den ekonomiska politiken. Kapitalmarknadens uppgift är att 
ombesörja att de reala sektorernas kapitalanskaffning, dvs. kanalisering av 
sparande från st:ktorer med sparöverskott till sektorer med sparunder
skott. sker pf1 ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Enligt industriverkets 
mening är det en förtjänst att utredningen inte betraktar inriittande av nya 
kapitalmarknadsinstitut som en lösning på samh~illsekonomiska problem. 
Snarare än att föreslå hildande av nya institutioner kan det vara motiverat 
att gallra i den flora av kapitalmarknadsinstitut som vuxit fram pä senare 
är. Kapitalmarknadsutredningen föreslår också sammanslagningar av vis
sa av de s. k. mellanhandsinstituten. 

Niir det gäller förslag till reformer inom den existerande institutionella 
ramt:n instiimmcr industriverket i kapitalmarknadsutredningens bedöm
ning att det iir <111gcläget att kreditvillkoren säväl i kreditinstituten som på 
ohliga1ionsmarknade11 anpassas till de individuella låntagarnas speciella 
hehov. Vad kapitalmarknadsutredningen avser med kreditvillkor klargörs 
dock inte. Uppenbarligen avses inte en avseviirt friare räntehildning på 
kapitalmarknaden även om utredningen i sitt avsnitt om finansiella mark
nader och resursallokering understryker vikten av att riintenivän relativt 
väl anpassar sig till den stramhet som råder pf1 kreditmarknaden. Utred
ningen avfördar emellertid argumentet att en friare räntebildning på kapi
talmarknaden skulle medföra en effektivare fördelning av finansiella re
surser. Det nuvarande systemet med prioritering av bostadshyggandets 
och staten~ lfmebehov till låga räntor samt inslag av ransonering av övriga 
sektorers upplf1ning skulle således förbli ett bestående drag på den svenska 
kapitalmarknaden. Givet att detta är den institutionella ramen vill industri
verket emellertid understryka vikten av att industrins långsiktiga kapital
fiirsiirjning garanteras. 

Som underlag för en bedömning av kapitalmarknadens effektivitet och 
behovet av reformer redovisar kapitalmarknadsutredningen en allmän ana
lys av halansproblem i den svenska ekonomin och deras finansiella impli
kationer. Upplllärksamheten har särskilt koncentrerats på industrin. efter
som finansiering av industrins expansion och strukturomvandling bedöms 
utgöra det strategiska finansieringsprohlemet. Industriverket vill dock 
framhålla att en sådan bedömning i dagens Hige är mycket svår med hänsyn 
till den onormala konjunkturutvecklingen under senare är. Av stor hety-
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delse iir hur Jiinge man bedömer att Sveriges bytesbalansunderskott kom
mer att best:i. Mycket tyder pl\. .itt industrin bl. a. genom devalveringen. 
under det senaste äret Merhiimtat en stor del av sin förlorade konkurrens
kraft. Vid en tlterhiimtning av den internationdla konjunkturen bör förut
siittningarna si\ledes vara gynnsamma för en relativt snabb ökning av 
e.xportefterfrttgan. Bytesbalansunderskottet hör si\ledes kunna förbytas i 
ett iiverskott, i synnerhet om man beaktar att även den importkonkurrer
ande industrins konkurrenskraft förbättrats. Industrins finansiella sparan
de hör 1farigenom kunna ökas samtidigt som ett ökat kapacitetsutnyttjande 
innehiir att staten skulle kunna reducera sitt stora negativa finansiella 
sparande. Ett ökat kapacitetsutnyttjande medför ocksf1 på sikt att efterfrå
gan p;'\ investeringar ökar. Utan att gii in i detalj på den analys som 
kapicalmarknadsutredningen presenterar förefaller slutsatsen att bytesba
lansunderskottet iir eliminerat först mot mitten av 1980-talet som alltför 
pessimistiskt. Det förefaller som om kapitalmarknadsutredningen i sin 
framtidshedi.imning i allt for hög grad influerats av det rådande svära 
kl)njukturläget. Industriverket anser dock att även efter en konjunkturupp
g;~ng kvarstar stora problem som har att göra med industrins långsiktiga 
strukturanpassning. Det är angefäget att en sådan strukturomvandling kan 
genomföras iiven i ett bättre konjunkturläge än det nuvarande. Detta kan 
naturligtvis sHilla vissa krav pft kapitalmarknaden. Industriverket menar 
emellertid att dessa bör kunna mötas utan förändringar av kapitalmarkna
dens institutionella organisation. 

l.3 Länsstyrelsen i Kalmar län 

De förslag kapitalrnarknadsutredningen lägger fram bygger på realeko
nomiska förutsättningar om en optimal utveckling. De grundläggande frå
gorna om hur man skall fä fram lönsamma investeringsobjekt i sådan 
omfattning som kriivs för att möjliggöra en exportökning som leder till ett 
jämviktsläge. behandlas inte av utredningen. I en mycket liten utsträck
ning berörs de faktorer som påverkar lönsamhetsutvecklingen i företagen. 
Det måste diirfiir betraktas som en hypotes att det kommer att vara 
politiskt möjligt att sortera fram de investeringar som kan ge den bästa 
lönsamheten och att acceptera att dessa investeringar sker på orter, där de 
företagsekonomiska betingelserna framstår som förmänligast. l ,iinsstyrel
sen vill peka på de problem som kan uppstå att förena en nationellt sett 
optimal lösning med kravet på en regional utjämning. 

Uinsstyrelsen finner det inte realistiskt att grunda en planering på ett 
renodlat industriexpansivt eller ett renodlat offentligexpansivt alternativ. 
En sannolik utveckling torde ligga mellan de båda alternativen. Länsstyrel
sen anser dock att kapitalmarknadsutredningens analyser utgör ett värde
fullt underlagsmaterial för beslut som påverkar Sveriges ekonomiska ut
veckling pa medellång sikt. Länsstyrelsen delar uppfattningen att om mål
sättningen att uppnh yttre balans skall klaras, krävs en ökad tillgång till 
riskvilligt kapital. Uinsstyrclsen vill ifrågasätta om de relativt begränsade 
förslagen till förbättrad kapitalförsörjning för industrin kommer att ge 
tillräcklig effekt. Uinsstyrelsen vill också understryka att väsentliga för
ändringar i svenskt näringslivs tekniska kapacitet, investeringsförmåga 
och lönsamhetsutveckling måste åstadkommas parallellt med att en för
stärkning av kapitalmarknadens resurser sker. 

Länsstyrelsen delar kapitalmarknadsutredningens uppfattning att insti
tutionerna på den svenska kapitalmarknaden i stort har visat förmåga att 
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klara anpassningar till föriindrade betingelser. De problem som förelegat 
att tillgodose de anspråk på finansicringshjälp som ställts av olika sektorer 
i samhället, kan snarare hiirledas till en samhällsekonomisk situation. där 
politiska insatser varit erforderliga. 

Utredningen konstaterar att skattesystemets effekter på kapitalmarkna
den är avsevärda. Länsstyrelsen beklagar därför att någon systematisk 
analys av dessa effekter inte utförts och att någon samordning med sit
tamle skatteutredningar inte skett. Länsstyrelsen finner det motiverat att 
skattesystemets verkningar ph kapitalmarknaden klarliigges av utredning
en. 

1.4 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 

Uinsstyrelsen delar utredningens uppfattning om den svenska kapital
marknadens funktionsduglighet. Några genomgripande ~indringar erford
ras inte. De åtgiirder som eventuellt kan erfordras för att åtcrstiilla balan
sen i svensk ekonomi är uteslutande av ekonomisk-politisk karaktär. 

Uinsstyrelsen instämmer i utredningens uppfattning att införande av 
indexbundna lån på den svenska kapitalmarknaden inte är Himpligt. 

De snedvridningseffekter på kapitalmarknaden som inflationen medför, 
förstärks av skattesystemet. Banksparandet missgynnas jämfört med spa
rande i aktier och fastigheter. hamforallt gynnas sparande i fastighet 
genom inflation och skatteregler. Lånebenägenheten stimuleras starkt med 
en motsvarande aversion mot amorteringar. Under avsnittet om bostads
sektorns finansiering har utredningen konstaterat att förmögenhetsomför
delningen mellan löntagare, fastighetsägare och långivare till följd av infla
tionen knappast kan kontrolleras med institutionella medel. Om man miss
lyckas med det primära målet att bekämpa inflationen, hör korrektivet 
enligt utredningen i första hand sökas inom heskattningsområdet. Utred
ningen har emellertid trots dessa uttalanden avstått från att systematiskt 
analysera skattesystemets verkningar på kapitalmarknaden med hänsyn 
till att flera skatteutredningar arbetat parallellt med densamma. Utredning
en har nämligen förutsatt, att dessa i sitt arbete skall beakta de avsevärda 
effekter som skattesystemet har på kapitalmarknaden. För egen del måste 
länsstyrelsen emellertid konstatera att de båda skatteutredningarna. som 
nu framlagt sina slutbetänkanden. inte framlagt några förslag i den antydda 
riktningen. Ett fortsatt utredningsarbcte i någon form kan därför synas 
motiverat. 

1.5 Fullmäktige i Sveriges riksbank 

Sparande, investering och betalningsbalans. 
Utredningen konstaterar att Sveriges hetalningsbalans började utsättas 

för störningar redan under 1960-talet och förklarar hur den påtagliga oba
lans som uppkommit under senare år sammanhänger dels med den lång
samma konjunkturåterhämtningen, dels med de strukturförändringar som 
skett såväl i världsekonomin som inom Sverige. Utredningen skisserar 
olika alternativ för återställande på sikt av den externa balansen genom en 
kombination av förbättrat sparande och ändrad resursallokering. 

Fullmäktige vill i detta sammanhang särskilt uppmärksamma utveckling
en av sparande och investeringar inom tre sektorer av samhällsekonomin 
som har avgörande inverkan på kapitalmarknadens kapacitetstillväxt och 
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funktionssiitt. niimligen allmiinna pensionsfonden. hushttllen och företa
gen. 

Allmiinna pensionsfonden. 

Enligt utredningens kalkyler kommer pensionsfondens tillviixt med nu 
giillande bestiimmelser all avtaga. Utredningen bedömer det som angeläget 
att den framtida politiken i fråga om utfästelser och avgifter utformas sti att 
en försvagning i t\ P-sparandet förebygges. Fullmiiktige instämmer med 
denna bedömning. En försvagning skulle nämligen innebiira att den nyss
niimnda processen av kapitalmarknadsexpansion skulle följas av en ut
veckling i ml)tsatt riktning och det utrymme som successivt har stiillts till 
rnellanhandsinstitutens förfogande i en kontinuerlig avvägning av olika 
låntagargruppers lt1nebehov skulle krympa . 

.Även med en rimlig höjning av avgiftsuttaget kommer allmiinna pen
sionsfondens amJel av kapitalmarknadsutbudet att minska. I detta pers
pektiv för det enskilda fiirsiikringssparandets tillviixt tillmiitas stor vikt. 
Även husMllens övriga sparande blir av strategisk betydelse i del liige med 
viixande eflerfr;)gan pti långfristiga lånemedel som utredningen ~kisserar. 
Till skillnad från sparandet inom försäkringsbolagen, som huvudsakligen 
iir av ltingfristig karaktiir, är det i det senare fallet fråga om en ökad 
förvandling av huvudsakligen kortfristigt sparande till fängfristigt kreditut
bud. 

Hushhllssparamlet och kapitalmarknaden 
Utredningens kalkyler över utvecklingen av sparande och investeringar 

leder fram till slutsatsen att hushållens sparande kommer att relativt öka i 
betydelse och att detta sparande i ökad utstriickning behöver kanaliseras i 
form av langfristigt kreditutbud. Utredningen diskuterar i forts~itlningen 
möjligheten att öka allmlinhetcns förvärv av medel- och långfristiga obliga
tioner. Det fastsläs att skattesystemet verkar återhi\llande, och att fram
gf111gsrik försU!jning av obligationer till allmänheten enbart avsett pre
mieobligationer. med låg beskattning av avkastningen: utredningen kunde 
här ha n~imnt sparobligationer, som har ett annat slag av skattemässiga 
fördelar. Utredningen rekommenderar vidare en mera intensiv marknads
föring av obligationer frf1n emissionsbankernas sida och en mera flexibel 
utformning av lånevillkoren för att anpassa dem till hush:'.illens preferenser. 
En viig att himla hushftllssparandct kan vara att ge bankerna rätt att ge ut 
obligationer. Det iir troligt att incitamenten för hankerna att förmå allmiin
heten att förviirva bankpapper skulle vara större än för andra obligationer. 

Fullmäktige vill understryka vikten av att hushållssparandet kanaliseras 
som cl\ utbud av H'ingfristiga krediter. Riksbanken strävar efter en utveck
ling i denna riktning och också att ge denna kanalisering former som iir 
förenliga med en fungerande kapitalmarknad där allmänheten förmås att 
göra mera långfristiga placeringar som en följd av marknadsmässiga incita
ment, t. ex. en hiittre avkastning på medel- och långfristiga obligationer. I 
Jet följande anknyter fullmäktige till vad utredningen anfört om stimulans 
till allmiinhetens förviirv av medel- och ltmgfristiga obligationer. 

Utredningen pekade först pi\ betydelsen av skattemässiga fördelar. De 
har hittills varit begriinsade till vissa typer av statspapper och. inom ramen 
för lönsparandet, till viss bankinlåning. Ur det perspektiv som kapital
marknadsutredningen anlägger borde det stä klart att, som fullmäktige 
anförde i sitt remissvar över förslaget om utökat lönsparande. de fördelar 
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som lönsparandet ger bör gälla även vid placeringar i obligationer och inte 
blott vid placering i bank eller aktier. Fullmäktige anvisade 1iven den 
naturliga vägen härför, nämligen obligationssparfonder. anknutna till lön
sparsystemet på samma siitt som aktiesparfonderna. 

Fullmtiktige kan även inshimma i vad som stigs om en mera intensiv 
marknadsföring av obligationer och en till placerarnas preferenser anpas
sad utformning av lånevillkoren. Det första är, som utredningen anger, i 
första hand en fråga för emissionsbankerna. När det gäller anpassningen 
av länevillkoren har riksbanken visat en positiv inställning till innovationer 
som kommit fram. t. ex. kortare och längre löptider med motsvarande 
variationer i räntesatsen, räntejustering under obligationens löptid och 
obligationer med rörliga, till diskontot anknutna. räntor. Fullmäktige vill 
emellertid understryka att den grundläggande förutsättningen för en vidg
ning av marknaden, och då särskilt med större placeringar från hushällen, 
lir att räntenivån på mellan- och långfristiga obligationer hålls på en attrak
tiv nivå i förhållande till bankinlåning. 

lmlustrifinansieringen 
Industrin utgör en strategisk sektor i det tillväxtperspektiv som utred

ningen behandlat och i vilket återställande av betalningsbalansjämvikt på 
sikt har framstått som det främsta målet. Även strukturförändringarna och 
den därmed sammanhängande snabbt växande krisen i vissa industri
branscher under senare år bertittigar den framskjutna plats som industrins 
finansieringsförhållanden har fått i utredningens analys. Utredningen har 
inte kunnat gå in på frågan vilken storlek industrisektorn bör ha för att 
möjliggöra återställande av den externa balansen med bibehållen tillväxt i 
ekonomin. men framhåller att en betydande investeringstillväxt i industrin 
erfordras såväl i det industriintensiva alternativet som i det alternativ som 
förutsätter en snabbare expansion av den offentliga sektorn. 

Även vid en ur företagens synvinkel gynnsam utveckling av lönernas 
andel av bruttonationalprodukten och därmed sammanhängande ökad rän
tabilitet pfl eget kapital beräknas soliditeten inom industrin fortsätta att 
sjunka. Den beräknade erforderliga investeringstillväxten förutsätter så
lunda att företagen är både villiga och i stånd att öka sin externa finansi
ering genom tillförsel av lånemedel, men även av riskvilligt kapital. 

Utredningen framlägger en rad förslag som förbättrar företagens möjlig
heter att täcka sina lånebehov på den organiserade kapitalmarknaden. 
Utredningen beskriver också en annan viktig finansieringskälla för företa
gen, nämligen alla de slags krediter som inte kräver förhandlingar med 
långivare pfi samma sätt som län på den organiserade marknaden, såsom 
pensionsskulder m. m. Även statliga lån i olika former har kommit att 
utgöra ett betydande inslag i finansieringen. I valet mellan län via den 
organiserade kreditmarknaden eller utanför denna föredrar utredningen 
den organiserade marknadens kreditgivning, eftersom den förutsättes leda 
till en mera effektiv allokering av resurserna än långivning utanför markna
den. 

Fullmäktige har noterat de olika vägar utredningen anger till förbättring 
av företagens försörjning med lånemedel via kapitalmarknaden. Kärn
punkten i utredningens analys är dock företagens behov av riskvilligt 
kapital. Utredningen har lagt fram förslag som främjar kapitalmarknadsut
budet av riskvilliga medel men påpekar att villkoren för bolagen att öka sitt 
aktiekapital också skulle förbättras genom en v.idgning av avdragsmöjlig-
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heterna enligt den s. k. Annell-lagen. I ett remissyttrande till budgetdepar
tementet den 18 m~ij 1978 har fullmiiktige tillstyrkt en höjning av avdrags
proccnten. Fullmäktige tillstyrkte liven en förlängning av den period under 
vilken avdraget för utnyttjas. 

En annan faktor av vikt för utvecklingen av företagens riintabilitct under 
en period av sjunkande soliditet har varit det förhållandet att kostnaderna 
för lånekapital i allmiinhet väsentligt understigit genomsnittliga avkast
ningen pf1 det totala kapitalet, vilket har bidragit till att riintabiliteten pti 
eget kapital har sjunkit mindre kraftigt iin vad som eljest skulle ha varit 
fallet. Fullmäktige vill i detta sammanhang erinra om osiikerheten i bedöm
ningen av den framtida ränteutvecklingen. Den gör att det kanske inte iir 
befogat att förutsätta samma relationstal för industrins linansieringskost
nader under kalkylperioden som under sextio- eller sjuttiotalet. 

Kreditallokeringen 
I utredningens analys av kapitalmarknadens institutionella ram och 

funktionssätt har frflgor rörande kreditmarknadens effektivitet fött en 
framskjuten plats. Utredningen har diirvid st:lllts inför den bcsviirliga 
avvägningen mellan å ena sidan ekonomisk-politiskt givna mf1I, t. ex. ho
stadsbyggandets finansiering, och i'I andra önskemi'tlet att s~1 liingt som 
möjligt utnyttja marknadsmekanismerna vid kreditallokeringen. 

Fullmiiktige konstaterar att utredningen kommer fram till slutsatsen att 
kredit marknaden i dess nuvarande utformning väl motsvarar denna avvi\g
ning. 

Allmiinna pensionsfonden och mellanhandsinstituten 
Även ni\r det gäller kanaliseringen av allmiinna pensionsfondens utbud 

till de slutliga liintagarna har utredningen funnit att man för acceptera en 
lösning som endast i begränsad utsträckning grundar sig pt1 marknadsme
kanismer. I princip har utredningen bedömt det som önskvärt att en 
decentralisering av kreditbesluten skulle ske genom att tli:ra konkurreran
de företagsfinansierande mellanhandsinstitut med stor bredd i sin utlåning 
skulle erbjuda låntagarna likvärdiga ltinevillkor. I praktiken har utredning
en dock fött konstatera att instituten har en betydande grad av specialise
ring, varigenom lflntagarnas möjligheter att vid avslag av liineansökan 
viinda sig till annat institut är begränsade. Genom att de företagsfinansit:
rande mellanhandsinstitutens kreditgivning i hiig grad iir inriktad ptl för 
varje institut specifika låntagargrupper har tilldelningen av upplånings
utrymme pti den svenska kapitalmarknaden till dessa institut i praktiken 
också inneburit en viss kredittilldelning till dessa instituts låntagargrupper. 
Finansieringen av industrin, jordbruket och andra företagsgrupper har 
skett i enlighet med de allmänna ekonomisk-politiska riktlinjerna för dessa 
företagsgrupper men den tidsmässiga och kvantitativa preciseringen av 
kreditflödet har fått ske inom ramen för kapacitetsutvecklingen pä den 
svenska kapitalmarknaden i sin helhet. 

Obligationsmarknaden 
Utredningens analys av obligationsmarknaden utgör likas{1 ett exempel 

pä den avvägning mellan mål och medel som återkommer på mänga avsnitt 
i betänkandet. Utredningen konstaterar sålunda att obligationsmarknaden 
helt domineras av ett fätal stora institutionella placerare och att en sekun
diirmarknad i traditionell mening knappast förekommer. Diirtill kommer, 
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sorn utredningen klart visar. den snedvridning av marknadsfiirh{11landena 
som inflation m:h skatter ger upphov till. Allokering enbart via riintepoli
tiska medel kan enligt utredningen under s;\dana förhållanden knappast ske 
pa n~1got effektivt sätt. Utredningen belyser bl. a. emissionskontrollens 
funktion i detta sammanhang. Med utgf111gspunkt frftn allmiinna kriterier 
hctriilTande en obligationsmarknads effektivitet linner utredningen alt 
marknaden knappast behöver iindras på nagot avgörande siitt. Utredning
en förordar dock vissa lindringar som innebiir en f\.Jrtsatt anpassning till 
lflniagarnas och h'lngivarnas preferenser. i linje med den större variabilitet. 
vad betriiffar löptider. räntebindningstider och riintesatser, som åstadkom
mits under senare ;'1r. Ökad rörlighet pii obligationsmarknaden skulle enligt 
utredningen ocks{1 främjas om man avskaffade fond- och emissions
stiim pelavgifterna. 

fullmiiktige ansluter sig till denna bedömning. och vill i detta samman
hang ocksti hiinvisa till de diskussioner om nya lånekonstruktioner på 
obligationsmarknaden och iiven niir det giiller reverslån, som regelbundet 
fors mellan marknadsrepresentanter och riksbanken och den kontinuerliga 
anpassning som i enlighet diirmed genomförs. 

Kreditgivningen utanför kreditmarknaden 
Även om det enligt fullm~iktiges mening iir ofrtlnkomligt att kreditalloke

ringen i betydande utstriickning fär ske genom andra än generellt 
marknadsanpassade medel finns det anledning att särskilt uppmärksamma 
den tilltagande specialdestination av kreditgivningen som utgörs av statens 
utltlning till i första hand industrin. Den formella prioriteringen på kredit
marknaden. som hittills endast har avsett bostadslinansiering samt statens 
budgetlinansiering, har därmed kommit att omfatta även en betydande 
andel av kreditgivningen till näringslivet. Stödet till niiringslivet har också i 
betydande utstriickning kommit att ske i form av statliga kreditgarantier. 
Garantierna medför inte att kreditgivningen för prioriterad ställning. Full
miiktige har ocks~t vid tidigare tillfällen framhftllit att det inte är lämpligt att 
utan ett avgörande stiillningstagande från statsmakternas sida slå in på en 
viig som innebiir att en allt större del av kreditmarknaden avsätts till av 
staten angivna iindamfll. Fullmiiktige är dock medvetna om att utlåningen 
och kreditgarantierna iir betingade av de stora strukturproblem som den 
svenska industrin för niirvarande möter och inte avses utgöra något bestå
ende inslag i den organiserade kreditmarknaden. 

I ntlat ionen 
Inflationen utgör den faktor som enligt utredningen speciellt försvårar 

kreditallokering med generella medel. Kombinationen av inflation och 
skatt skulle i vissa fall kriiva nominella räntesatser som ligger långt över de 
nivi"ter som hittills varit vanliga. Utredningen framhäller också hur infla
tionsfiirviintningar skapar ett stort element av osäkerhet i alla investerings
oeh pla.:eringsbeslut. vilket innebiir en kostnad såväl för låntagaren som 
fiir l~mgivaren. och diirmed samhällsekonomiska förluster. Den ökade 
flc,\ibiliteten i lf111evillkoren på kapitalmarknaden under senare är får ses 
mot denna bakgrund. 

Niir det giiller att fi.irbättra avviigningen mellan låntagares och långivares 
preferenser i en situation av osäkerhet om prisutvecklingen kan indexlän 
spela en roll. Utredningen hiinvisar till tidigare utredningar och utländska 
erfarenheter pf1 detta omrt1de men tar inte ställning i denna fråga. Fullmäk
tige iir medvetna om de svårigheter som är förenade med en kredit marknad 
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~om helt eller delvis iir indexbaserad. Fullmiiktige anser dock att utred
ningen skulle ha kunnat iigna större uppmiirksarnhct t1t fri'lgan hur place
ring~- och investeringsbeslut kan underliittas i en intlationsekonomi. Detta 
giiller i synnerhet företagens finansieringssituation. Visserligen placeras 
ett företags upplttnade medel i reala tillgttngar men vid snabbt stigande 
investeringskostnader kan mycket besviirande lik viditetssvårigheter upp
komma. Stora utbetalningar för riintor och amorteringar för ofta ställas 
mot till i bö1:jan ltiga flirsiiljningsintiikter. 

Det är ockstt av vikt att pil.peka att längivarna har ett motsatt intresse, 
niimligen att återbetalningarna p{1skyndas. Den allmänna förkortning av 
lf1nens löptider på den svenska kapitalmarknaden ger beliigg för detta. 
Motsiittningarna mellan lil.ntagarnas och lttngivarnas önskemtil viixer givet
vis vid tilltagande inflation. 

Dessa problem skulle delvis kunna mildras genom större flexibilitet i 
lrmevillkoren. t. ex. vad betriiffar amorteringsplanen. Denna tlexibilitet 
kan ;)stadkommas utan tillgripandet av indexkonstruktioner. 

f\ vslutandc synpunkter 
Resultaten av utredningens analyser visar enligt fullmäktiges mening p{t 

tre huvudproblem som skall lösas. Sparandet i samhiillet mftste i tillräcklig 
grad kanaliseras så, att det tillgodoser li\ntagarnas behov av ltlngfristigt 
kapital. En ökande del miiste även ställas till företagens förfogande som 
riskkapital. Det iir slutligen önskvärt att kanaliseringen i större utsträck
ning sker med marknadsmiissiga metoder och icke genom regleringar eller 
mer eller mindre automatiska fördelningssystem som Merlånen. 

Det framtida utbudet på kapitalmarknaden blir i hög grad beroende av 
hur hushållens sparande kanaliseras. I avsnittet "Hushållssparandet och 
kapitalmarknaden" har fullmäktige i anslutning till utredningens framställ
ning gett sina synpunkter på hur hush{tllssparandet i större utsträckning än 
hittills skall kunna föras till kapitalmarknaden. Även med en utveckling i 
denna riktning är det, som fullmäktige understryker, viktigt att sltl vakt om 
allmiinna pensionsfondens placeringskapacitet. 

Tillgodoscendet genom marknaden av näringslivets behov av eget kapi
tal sker genom institutioners och allmänhetens placeringar i aktier. Utred
ningens förslag för att stimulera och möjliggöra aktieplacering har till
styrkts av fullmiiktige i vad avser en utvidgning av Annellavdraget, en 
fortsatt utbyggnad av aktieplaceringskapaciteten hos allmänna pensions
fonden - liksom för närvarande avskild från de första tre fonderna - och, 
beträffande försäkringsbolagen, vidgning av den fria sektorn och höjningen 
av rösträttsgränsen. 

Niir det gäller fördelningen av resurserna på den svenska kreditmarkna
den har utredningen avvisat tanken om att den helt skulle avgöras genom 
prismekanismen, men ett huvudtema är dock att marknadsmässiga meto
der bör utnyttjas i större utsträckning. Fullmäktige har här understrukit 
betydelsen av en attraktiv räntenivå på längre lån för att nå den nödvän
diga breddningen av kapitalmarknaden. Rikshanken har även varit positiv 
till initiativ för att, som utredningen rekommenderar, skapa en större 
variation av lånekonstruktioner och mindre schablonmässig räntesättning 
på obligationsmarknaden. Önskemålen på dessa punkter giiller även mel
lanhandsinstituten, och fullmäktige har i detta sammanhang tillstyrkt för
slagen om organisatoriska förändringar betrtiffande dessa institut. 
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1.6 Fullmäktige i riksgäldskontoret 

U1redningen anför pr1 säviil s. 89 som s. 238 vissa prognossiffror för 
hytcshalansunderskottet fram till ftr 1985 och gör härifriin uppskallningar 
av tillvlixten i stocken av långfristiga utlandslän. dels i 1977 hrs priser och 
dels i löpande priser. I den förra kalkylen skulle länestocken öka frtrn drygt 
50 miljarder kr. vid utgtingen av 1977 till omkring 90 miljarder kr. 1985 eller 
med ca 80'iL Hlirvid inryms ocksf1 uppläning för ökad exportkreditgiv
ning. direkta investeringar utomlands. m. m. Nf1gon hänsyn har i kalkylen 
inlt:: tagits till den s. k. restposten, som pa senare år uppgfitt till betydande 
helopp. Kalkylen tenderar därmed enligt utredningens mening att över
skalla upplfmingsbehovet. Vid en ~lV{ lägre uppskattning av hyteshalan
sens underskott i utgängsbget (hetlinkandet s. 891 skulle lånestocken upp
gr1 till drygt 70 miljarder kr. år 1985. 

Det senaste halvärcts förbättring av handelsbalansen antyder att en 
gynnsammare utveckling av bytesbalansunderskottet än utreuningen för
utsatt kan bli möjlig. Aven meu utredningens siffror blir utlandsskuluen år 
1985 dock förhällandcvis hlygsam. Antar man att BNP säsom Reviderad 
Finansplan 1978 förutsiitter vlixer med 0.8<,,+ 1978. 3.7'/i.· 1979 och 4.3'/; 
1980 samt tHirefter med 4<;,;-. per flr skulle den långfristiga utland~skulden 
hrt1110 ~1r 198.5 motsvara enuast ca 15%· av BNP (enligt utreuningens fagre 
hytcshalanssiffra i utgängsHiget) och uess förriintning I.~ ~o;, av BN P viu en 
tlinkt genomsnittsrlinta av 8 %. Mot dessa tal skulle då stå inte obetydliga 
finansiella utlanusfordringar i form av bl. a. exportkrediter resp. inkomster 
fr{m de län och investeringar som gjorts meu en uel av ue upplånade 
medlen. Belastningen pt1 den svenska ekonomin av liven ett sa amhititist 
utlanusläneprogram som det av utredningen antagna blir df1 betydligt Higre 
~in motsvarande program för många andra lfmtagarllinder inklusive vad de 
övriga nordiska liinderna uppvisar idag. 

Meu hänsyn till de internationella kapitalmarknadernas funktionssiitt 
finner fullmliktige uet osannolikt att det. som utreuningen befarar. skulle 
föreligga risk att Sverige mc.:d dylika tal för sin utlandsupplåning fram till 
1985 skulle möta ··på n~gon sikt stigande upplaningskostnader med kortare 
amorteringstiuer och sämre räntevillkor" (s. 89), försåvitt inte markna
derna fram till uess blir avsevärt mindre likvida (vilket skulle drahba alla 
län tagare nch inte endast SverigeL Än mindre sannolikt förefaller det vara 
att internationella län till Sverige på ifrågavaranue nivfl skulle komma att 
göras villkorliga med hänsyn till inriktningen av vår ekonomiska politik 
och uärmed begrlinsa vår handlingsfrihet (s. 239). UtHindska kreditgivare 
inklusive internationella organ som IMF, synes främst ta avseenue viu 
str~ivanden att flterge den svenska ekonomin extern och intern balans. en 
mfdslittning som ju omfattas meu allmän enighet i Sverige. 

Utreuningen diskuterar också sambandet mellan utlanusuppläning och 
räntabla investeringsprojekt och menar att utan sådan projekt i den omfatt
ning som skall möjliggöra den förutsatta, jämviktsskapande exportökning
en respektive ökningen av en importåterhållande avsättning på hemma
marknaden, hortfaller i stor utsträckning motiven för långfristig uppläning i 
utlanuet liksom också möjligheten att genomföra den. En utHinusk upplå
ning som i huvudsak inriktas pfl att hålla uppe konsumtionen idag på 
hekostnau av framtiua konsumtion skulle enligt utreuningen pä sikt kom
ma att möta motstånd pä lanemarknauen. Fullmäktige kan dela den ofta 
framförda uppfatlningen att låntagare som uppvisar god förekomst av 
rlintahla invcsteringsprojekt - särskilt inom r!ivarusektorn - kan p{1räkna 
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nagot gynnsammare lånevillkor än andra, allt annat lika. Någon egentlig 
svårighet att fana pa <.le internationella kapitalmarknaderna för att finan
siera underskotten i en ekonomi med en relativt sett li:'tg investeringshenii
genhct synes dock inte föreligga i nuliiget eller för den förutsebara framti
den. Delvis sammanhiinger delta med att en betydande del av ett lands 
löpande utgifter för offentlig konsumtion, t. ex. för utbildning och hiilso
vfad. numera erkiinns ha kapitalhildningseffektcr. L:'.tngivarna har ock sa 
acci::pterat att nationella ekonomier umler en !ting följd av år kan behöva 
utnyttja de utliindska kapitalmarknaderna av betalningsbalansskiil, t. ex. 
fiir all möta en tenns-of-tradef'iirsiimring si1som den oljeprishöjningarna 
utsatt bl. a. den svenska ekonomin för. Enighet r~1der si\lunda om att 
OEC[)-omrädets samlade underskott gentemot OPEC-liindcrna hör förde
las mellan medlemsliinderna: Sveriges andel för 1977 angavs till rn 3 
miljarder kr. A ven temporära exportsvackor inom vissa niiringsgrenar kan 
behöva miitas genom utlandsuppli:'tning - exempel iir den svenska lager
uppbyggnaden under 1970 och 1977 för att hi\lla produktion och sysselsätt
ning uppe i en utdragen lflgkonjunktur. Slutligen lir det pt1tagligt alt den 
svenska ekonomin nu st!\r inför stora omstruktureringshehov i vissa nii
ringsgrenar och i vissa regioner: detta utgör också fullgoda skiil enligt 
internationellt betraktclsesiitt för att ett land skall tillgripa supplementiir 
finansiering fri:'tn utliindska kiillor. I samtliga dessa fall har Sveriges ageran
de sälunda vunnit t'iirst{1else bos utHindska längivarc och internationella 
organisationer. 

Fullmäktige vill dock understryka att en balansbrist som den Sverige 
upplevt sedan 197<) hör utgöra en signal till allvarlig prövning av såväl den 
svenska kapitalmarknadens tillräcklighet via förbiittrad externbalans för 
att finansiera de investeringar som behöver göras i syfte att återvinna och 
bevara den svenska konkurrenskraften pfi export- och hemmamarkna
derna som inriktningen ptt sikt av investeringsverksamhetcn och resursut
nyttjandet över huvudtaget. Det finns enligt fullmäktiges mening ingen 
anledning tro att Sverige skulle sakna investeringsprojekt som framstär 
som "riintahla genom i förhi111ande till utlandet konkurrensdugliga löne
och kapitalkostnader per producerad enhet" (s. 90). Däremot kan det 
fordras ett intensifierat forsknings- och utvecklingsarbete för att formulera 
sildana projekt och större volymer av riskvilligt kapital för att genomföra 
dem - liksom en vidgad institutionell niarknad för långfristigt kapital i 
form av lånemedel enligt de riktlinjer som utredningen föreslfir. 

Till fullm1iktiges protokoll lät tre ledamöter 1Adamsson, Kristenson och 
Jansson) anteckna följande yttrande: 

I motsats till majoriteten (Bergqvist. Magnusson och Boo) anser vi, att 
det föreligger visst fog för utredningens farhägor som framförts pft sid. 89 
vad giiller pr1 sikt stigande upplttningskostnader med kortare amortcrings
tider och siimre riintevillkor. 

I. 7 Svenska bankföreningen 

Nackdelarna med en reglerad kapitalmarknad. 
Den svenska kapitalmarknaden iir sedan decennier i detalj reglerad av 

riksbanken. Denna reglering sker genom användning av s. k. kreditpoli
tiska medel säsom emissionskontroll och räntereglering för obligationer 
m. m. samt likviditetskvoter för banker och placeringskvotcr för försäk
ringsinstitut. Ett flertal av dessa regleringsinstrument tillämpas permanent 
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- med direkt eller indirekt stöd av lagen om kreditpolitiska medel 
oavsett villo;ct konjunkturläge Sverige hefinner sig i och oavsett läget i 
sarnhiillsekonomin och pi\ krcditrnarknaden. A vsättningcn av stats- och 
hostadsobligationcr tryggas inte genom villkor som marknaden finner att
raktiva utan med hjiilp av plal:eringshestiimmelser och särskilda överens
kommelser mellan statsmakterna och kreditinstituten om ohligationsköp. 
Ett ytterligare instrument i regleringen av kapitalmarknaden är valuta
regleringen. 

Bank.föreningen finner det viirdefullt. att kapitalmarknadsutredningen 
tl\.MU) i flera av sina delresonemang visar en viss förståelse för värdet av 
iikad marknadsmässighct. -- - -

Samtidigt heklagar föreningen. att utredningen inte velat förorda en 
iivcrgnng till en friare kapitalmarknad i Sverige. Bankföreningen vill därför 
i detta avsnitt heröra de allvarligaste nackdelarna med att den svenska 
kapitalmarknaden - till skillnad från situationen i mtmga andra länder -
varit underkastad regleringar som inverkat mycket negativt på kapital
marknadens möjligheter att fullgöra sin funktion som en effektiv förmed
lare av ltmgfristigt kapital mellan ll\ngivare och låntagare. 

Regleringen av den långa räntan lKh därmed sammanhängande emis
sionskontrnll har thimst motiverats med att hostadsbyggandets och statens 
finansiella behov intar en särstiillning i samhället och mäste prioriteras. 
Detta argument iir dock inte rationellt från samhiillsekonomisk synpunkt. 
Att tillförsiikra kredit genom att delvis hindra kapitalmarknadens funk
tionsduglighet är inte ett rationellt och samhällsekonomiskt effektivt sätt 
att uppnå dessa prioriteringsmål. Det riktiga är i stället att staten ol:h 
hostadssektorn erbjuder räntor som krävs för att de skall erhålla erforder
lig kredit och att samhiillet bekostar detta via statens budget. Endast 
genom att lf1ta varje ltmetransaktion ske till en marknadsränta kan den 
samhiillsckonomiska kostnaden för denna kredit avgöras och miijliggörs en 
rationell prioritering. Utredningen har inte visat att en lösning med regle
ringar iir biittre än en marknadslösning. Regleringarna innebär, att den 
enda kiinda metoden att åstadkomma en effektiv kapitalanvändning på 
sikt. niirnligen den fria prisbildningen. systematiskt har satts ur kraft. Som 
en följd häntv har riksbanken måst ikläda sig uppgiften att granska presum
tiva länragares ansökningar om "tillstånd" att ta i anspråk det ransonerade 
utrymmet pä kapitalmarknaden. Eftersom knappast någon myndighet be
sitter s{1dana insikter om framtiden, att den bättre än företagen själva kan 
bedöma investeringarna och l;'\ncbchoven, anser hankföreningen att den 
enda rimliga lösningen är att släppa fram läntagarna fritt och låta dem 
konkurrera om kapitalutbudet p:'t en fri marknad. 

Rikshankens reglering av obligationsräntan har lett till att denna inte 
blivit tillräckligt attraktiv för att dra erforderligt kap'ital till den långa 
marknaden. Regleringen har sålunda medfört en konstlad, onödig brist p:'t 
ltmgt kapital - htide i förhållande till efterfrågan pi\ lfmgt kapital och i 
förhällandc till det utbud som skulle framkommit på en fri marknad. I 
stället har kapitalet sökt sig till marknaden för kortfristigt kapital. där 
räntorna framstått som mer attraktiva med hänsyn tagen till den kortare 
bindningstiden. Denna "iiverströmning" från den långa till den korta 
marknaden har medfört stora svtirigheter för penningpolitiken. Riksban
ken har tvingats införa nya regleringar för att "transformera·· kortfristigt 
kapital till långfristiga placeringar. Härigenom har bankerna, försäkrings
bolagen och AP-fonden förmåtts köpa stora mängder obligationer till icke 
marknadsmässiga villkor. 
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Regleringarna har s:'lledes kraftigt bidragit till att den svenska kapital
marknaden har fungerat dåligt. I stiillet fiir att mildra regleringarna. st1 att 
marknaden fungerar bättre. har riksbanken skiirpt dem för att tvtmgsvis fä 
fram köpare till ohligationerna. Möjligheterna att med olika tvfrngsi:\tgiinler 
förmi:\ kreditinstituti:n att göra ohligationsplaceringar har hiimmat utveck
lingen mot mera marknadsmiissiga ot>ligationsvillkor. 

För affärshankernas del har de viixande kraven p:'i ohligarionsköp be
gränsat deras möjligheter att fullgöra sin specialistfunktion som kreditgi
vare till niiringslivet. Oetta har i sin tur medfört krav p:'I att nya linansie
ringsmöjlighcter skapas för detta ändamtll. 

Ett siirskilt motiv for att avskaffa regleringarna på kapitalmarknaden är. 
att riintesiittningen har medfört att l<""tntagarna systematiskt har gynnats p~I 
l?1ngivarnas och spararnas bekostnad. Genom regleringarna förbilligas den 
statliga upplftningen liksom de statliga subventionerna till bostadssektorn. 
Den vinst. som allmiinheten i egenskap av skattebetalare och hostadskon
sumenr kan göra pf1 detta sätt. motverkas emellertid av förluster som 
drabbar allmiinheten indirekt via de stora kapitalplacerarna. dvs. A !'
fonden. försäkringsholagen och hankerna. Åtminstone till viss del leder 
riksbankens åtgärder till att avgiftsuttaget till AP-fonden mflste höjas mera 
iin annars skulle ha varit fallet. Allmänheten tvingas betala högre premier 
till försiikringsbolagen som en följd av dessas onödigt lflga avkastning p[t 
kapitalplaceringarna. och bankernas möjlighet att betala en hiigre riinta p{1 
allmänhetens inl:'lning försämras. Att l<'rntagarna gynnats pi\ spararnas be
kostnad har accentuerats av den höga intlationstakt som rått under flera :'lr. 
De nyckfulla iiverföringsvinster. som inflationen alltid medför. har säledes 
i onödan förstärkts av de gällande regleringarna. 

Under den närmast kommande femårsperioden kommer det statliga 
hudgetunderskottet att vara mycket stort. Bankföreningen vill framhälla att 
detta accentuerar nödvändigheten av en friare kapitalmarknad med mark
nadsm;issiga räntor. Om inte räntorna blir rnarknadsmiissiga kommer detta 
att innehära, att myndigheterna för att klara finansieringen av underskottet 
måste tillgripa allt kraftigare regleringar för att tvinga fram en efterfrhgan 
pfl statsohligationer. 

Bankföreningen finner det angebget. att den svenska kapitalmarknaden 
också befrias frftn sina nuvarande regleringar i förhållande till utländska 
kapitalmarknader i betydligt högre grad än som skett i samtiand med de 
senaste i:\rens utlandsupplåning. Detta gäller även företagens försörjning 
med nya tillskott av eget kapital. Valutaregleringen bör liberaliseras så att 
svenska företag fär samma finansieringsmöjligheter som företag i andra 
länder. Alla tillgiingliga källor måste utnyttjas för att lösa den svenska 
ekonomins behov av li\ngfristigt kapital. 

Bankforeningen vill mot bakgrund av synpunkterna ovan framhålla, att 
den mest angelägna reformen på den svenska kapitalmarknaden är att öka 
inslaget av marknadsmässighet genom att avskaffa de regleringar som 
sedan äratal hämmat marknadens funktionsmöjligheter. Kapitalmarknads
politiken bör som i de flesta andra avancerade industriländer använda sig 
av mer generella medel än de starkt selektivt reglerande medel som har 
tillämpats i Sverige under efterkrigstiden. Den mest angelägna reformen pä 
den svenska kapitalmarknaden är att avskaffa de regleringar som sedan 
åratal hämmat kapitalmarknadens möjligheter att fullgöra sin funktion att 
förmedla långfristigt kapital mellan långivare och lfrntagare. Ett avskaffan
de av emissionskontrollen och den därmed sammanhiingande riintcregle
ringen för obligationer m. m. ser bankföreningen som det viktigaste steget 
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mot en ökning av kapitalmarknadens effektivitet och kapacitet. 13ankför
eningen heklagar därför att kapitalmarknadsutredningen inte har förordat 
en överg;'mg till en friare kapitalmarknad i Sverige. 

1.8 Svenska sparbanksföreningen m. fl. 

De senaste ärcn har karakteriserats av en hetydande finansiell ohalans i 
den svenska ekonomin. Stora hyteshalansunderskott har ackumulerats 
sedan 1974. Den finansiella försvagningen iir särskilt pfttaglig inom indu
strin och den offentliga sektorn. 

Utredningens analys har just inriktats på de senaste årens balansproh
lem och sökt precisera de krav som ett återställande av halansen medför 
for kapitalmarknaden. Utvecklingen iir allvarlig. och utredningens slutsats 
synes ofrånkomlig: Ohalansen är inte av tillfällig natur och effekterna av de 
senaste tlrens stora underskott i bytesbalansen kommer att hestä längt in 
pti 1980-talet -· eventuellt ännu liingre. 

Det finns starka argument för att i\stadkomma en successiv höjning av 
investeringskvoten under de niirmaste ftren. Ökade industriinvesteringar 
iir nödviindiga för att pil sikt ttstadkomma en jiimvikt i utrikeshetalning
armt. Det finns iiven andra områden som framtvingar en ekonomisk politik 
med inriktning på höjd investeringskvot. Ett ökat bostadsbyggande iir 
angel:igel efter stagnationen hittills under 1970-talet. Energikommissionen 
har dessutom i sitt under vären avlämnade beliinkande framhf1llit hehovet 
av väsentliga investeringar pä energiområdet under 1980-talet. 

Utredningen konstaterar med rätta att en ekonomisk politik inriktad pft 
att öka investeringarna hos industrin mäste innefatta en radikal förbiittring 
av det finansiella sparandet inom denna sektor. Överhuvudtaget kommer 
ett ~tterstiillande av jämvikten i bytesbalansen att kräva ett ökat finansiellt 
sparande inom hela den privata sektorn, dvs. såviil hos industrin som hos 
hushållen. För att trycket pi\ den privata sektorn inte skall bli orealistiskt 
h;'trt - eller äterstiillandel av utrikesbalansen äventyras - torde det också 
vara nödvändigt att förbiittra den finansiella utvecklingen inom den offent
liga sektorn. Den statliga längtidshudgeten frän april 1978 pekar för den 
ni\rmaste 5-ärsperioden på budgetunderskott i storleksordningen 40 mil
jarder för resp. budgetår. En sådan utveckling kan knappast ge grund till 
förhoppningar om att uppnå jämvikt i utrikesbetalningarna fram till mitten 
av 1980-talel. 

Aven utan den helastning som underskotten i hytesbalansen innehär, 
skulle obalansen pf1 kapitalmarknaden komma att skiirpas under de när
maste åren. AP-fondens placeringskapacitet har under de senaste ären 
stagnerat, bl. a. på grund av en svag eller ohefintlig realriinta på fondens 
placeringar. Enligt utredningens bedömningar viintas denna stagnation 
accentueras under 1980-talet. Det iir angeläget, att AP-fonden bevaras som 
del effektivaste instrumentet för kollektivt sparande. Avgiftsuttaget bör 
höjas. Det är också av stor betydelse att myndigheterna utvecklar den 
flexiblare ~yn på räntegapet mellan kort och lång marknad som kommit 
fram under de senaste åren. Härigenom förbättras avkastningen pii AP
fondens placeringar liksom en aktivare räntepolitik överhuvudtaget sanno
likt kommer att visa sig nödvändig för att 1\.stadkomma en tillförsel av långt 
kapital som behövs för att möta kravet pfl en höjd investeringskvot. 

Vi instämmer i utredningens bedömning att den utlandsupplåning som 
kom igång 1974 kommer att fortsiitta under överskådlig framtid - inte bara 
fram till dess en permanent jämvikt i bytcshalansen uppnåtts. Det är ocksfl 
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av hetydelse att denna upplåning sprids pä olika sektorer. Vi vill i detta 
sammanhang framhålla netydclsen av att de olika mcllanhandsinstituten i 
ökad utstriickning kan medverka till att transformera det internationella 
kapitalet till svenska investeringsobjekt. En iindrad syn pa utlandsupplå
ningen torde siiledes vara motiverad med hiinsyn till att det hittillsvarande 
omedelbara nehovet av att tiicka underskottet i bytesnalansen utstriicks till 
ett framtida importhehov av kapital för att tistadkomma den niidviindiga 
höjningen av investeringskvoten. Denna gradfor~indring i synen p[1 ut
landsuppltining framstfir som siirskilt ni.idviindig om höstens energipoli
tiska neslut medför hetydanJe investeringar i ett tidigt skede av 1980-talet. 

Den hittillsvarande utlandsupplaningen har medfört att Sverige expone
rats for den okontrollerade tillväxten i den internationella penningmäng
den. Den penningpolitik som rikshanken tvingats föra i detta sammanhang 
har i kombination med statens hudgetpolitik resulterat i historiskt sett 
starka variationer i penningmiingdens tillviixt inom landet. Vi ser med oro 
pä de intlationsimpulser som svensk ekonomi på detta sätt utsätts för och 
anser det väsentligt att myndigheterna finner former för den framtida 
utlandsuppläningen som begriinsar inflationsriskerna. 

Allmiinna frägor 
Utredningen har ptl mi'inga siitt fiist uppmiirksamheten på nödvändighe

ten av att skapa en biittre fungerande kapitalmarknad. Det lir bl. a. väsent
ligt att den privata sektorns Umga sparande ökar även om de belopp som på 
s{\ siitt kan tillföras kapitalmarknaden ätminstone inledningsvis kan te sig 
marginella jämfört med de placeringar som görs av försäkringssektorn och 
hankerna. Vi finner det ocksa väsentligt att de placeringar som hankerna 
gör i ohligationer - och som enligt utredningens mening väntas öka -· får 
ske pi\. ett sadant sätt att placeringarna stilr i bättre överensstämmelse med 
hankernas kapitalanskaffning. Den förkortning av räntehindningen pä ohli
gationslfinen som införts under senare år har gett hankerna möjlighet att 
fungera mer effektivt. Detta är dock inte tillräckligt för att bankerna på ett 
fullt tillfredsställande siitt skall kunna fullgöra sina uppgifter håde på 
penning- och kapitalmarknaderna. Det skulle bl. a. vara värdefullt att 
pröva en rörlig ränta på vissa av bankernas obligationsplaceringar. 

För att kapitalmarknaden på sikt skall kunna fungera bättre har vi funnit 
anledning att ytterligare framhl\lla följande synpunkter: 

I. Avsaknaden av en fungerande andrahandsmarknad för obligationer 
utgör ett allvarligt hinder för strävandena att öka det långa sparandet. 
Detta problem kan knappast fö en fullständig lösning pä kort sikt. Viirdet 
av en fungerande andrahandsmarknad är dock sådant att myndigheterna 
omedelbart bör vidta t1tgiirder för att stimulera en positiv utveckling. 
Utredningen har tyviirr inte närmare undersökt hur detta skulle kunna 
åstadkommas genom exempelvis förändringar i beskattningen, en ökad 
aktivitet från riksbanken pä andrahandsmarknadcn, räntevariationer osv. 

:!. För att bredda kapitalmarknaden och bidra till en fungerande andra
handsmarknad anser vi det viktigt att den tendens som funnits under 
senare är till innovationer pä obligationsmarknaden tas tillvara. Genom 
nya uppläningsinstrument torde obligationsmarknaden kunna breddas 
framför allt vad avser hushållen och organisationer. För att detta skall 
kunna ske krävs dock en flexiblare tillämpning av riksbankens emissions
kontroll. 

3. Utredningen har inte ingående analyserat hur hushållens möjligheter 
att göra placeringar på kapitalmarknaden skall kunna förbättras. Detta är 
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en fråga som bör behandlas gemensamt med hur hushållens sparförhållan
den överhuvudtaget skall förhättras. 

4. Utredningen har i sitt betänkande tagit upp de negativa effekter på 
kreditmarknadens allokeringseffektivitet som synes uppstå av nuvarande 
skatteregler. Utredningens mening bör uppmLirksamnrns vid kommande 
skattereformer. 

I. 9 Sveriges föreningsbankcrs förbund 

Sparandets otillräcklighet har diskuterats i många t1r i den ekonomiska 
debatten och hehandlats i nera långtidsutredningar. Under 50-talet gällde 
det främst utbyggnaden av industrin för att under 60-talet inriktas pä en 
diskussion om kapitaltillgången i relation till de kapitalkrav det snabbt 
tilltagande bostadsbyggandet aktualiserade. Nu utgör företagens sjun
kande självfinansieringsgrad ett prohlem. 

En diskussion om sparandets utveckling måste relateras till upphyggna
den av AP-fonderna. Utredningen anger att hushållssparandet endast pfl
visbart influerats av detta genom att försLikringssparandet minskat - mft
hiinda temporärt. Effekterna pä det totala sparandet är osiikra och utred
ningens slutsats iir att AP-fonderna inte haft n:'lgra uppenhara effekter på 
det totala sparandet. 

För närvarande är det främst tvi\ problem som lir angelägna att lösa nlir 
man relaterar sparandet till den framtida ekonomiska utvecklingen. Det 
ena är att bibehålla hushållssparandet på en tillräckligt hög nivå. Den 
relativt gynnsamma utvecklingen av hushällssparandet har päverkats av 
t. ex. den snabba tillväxten av hushållens disponibla inkomster under 
mitten av 70-talet men också de ökande inkomster som kommit pensionä
rerna till del, en grupp vars sparbenägenhet är större lin övriga befolkning
ens. Åtminstone en del av de faktorer som påverkat hushi\llssparandet 
gynnsamt är tillfälliga, och det var diirför ett välkommet initiativ statsmak
terna tog i början på detta år genom de föreslagna sparstimulerande fltgär
derna för löntagarna. Det andra problemet rör företagens sparandeutveck
ling och deras ökade beroende av extern finasiering. Såväl detta prohlem 
som diskussionen om hushällssparandet har på sistone kommit i bakgrun
den för det i och för sig avgörande problemet hur man kortfristigt skall 
kunna finansiera underskottet i budgeten och fä balans i betalningarna med 
utlandet. Det är emellertid viktigt att man långsiktigt inriktar sig pf1 att 
försöka lösa de problem som sammanhänger med sparandets utveckling. 

1.10 Svenska försäkringsbolags riksförbund 

Kapitalmarknadsutredningen har som en genomgående linje i sina reso
nemang en marknadsekonomisk syn på kapitalmarknaden och dess funk
tionssätt. En sådan syn är enligt riksförbundets uppfattning nödvändig för 
att kapitalmarknaden skall få en tillfredsställande volym och för att kapital
resurserna skall komma till optimal användning. Riksförbundet måste 
emellertid konstatera att utredningens marknadsekonomiska grundsyn inte 
är konsekvent. Riksförbundet äterkommer nedan till exempel härpå men 
vill först framföra vissa allmänna synpunkter på denna fråga. 

En genomförd marknadsekonomi är enligt riksförbundets uppfattning en 
absolut förutsättning för ett gott samhällsekonomiskt resultat. Att vissa 
medborgargrupper och verksamhetsgrenar kan behöva stöd av samhället i 
en eller annan form är riksförbundet helt medvetet om. I den mån sådant 
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stöd ges kriivs för att man rätt skall kunna avHisa marknadsekonomins 
verkliga resultat att formerna för och omfattningen av så.dant stöd klart 
redovisas. Det är enligt riksförbundets mening otillfredsställande att sam
hället i stiillet för denna klara redovisning tillämpar olika former av styrme
del. som de facto innebär dolda subventioner. En så.dan styrning leder till 
att optimal effekt inte kan uppntts i samhällsekonomin. Detta resulterar i 
y\lerligare hehov av subventioner. Denna stödteknik skapar en ond cirkel. 

Livförsäkringssparandet har sedan flera decennier engagerats för fram
för allt bostadsmarknadens och statens kapitalförsörjning. Visserligen har 
livförs;ikringsbolagcn av tradition och längt före den styrning Riksbanken 
numera regelmässigt utövar haft bostadsmarknaden som sin främsta och 
naturliga placeringssektor. Genom tvånget för försäkringsbolagen att förse 
bostadssektorn och staten med visst angivet kapital har emellertid riinte
strukturen kommit all påverkas i en för livförsäkringsspararna negativ 
riktning. Allt nominellt sparande drabbas av inflationsförluster. 
- - - (Se avsnitt 6.1'.:!l 

Utredningen understryker vikten av att räntenivån relativt väl anpassas 
till den stramhet som räder pä kreditmarknaden. Bl. a. har motsatsen lett 
till en inoptimal kreditfördelning. Riksförbundet instämmer häri. Inflatio
nen har uppenbarligen medverkat till irrationella investeringsheslut. Vi
dare har styrningen av framför allt bostadskrediterna som ovan nlimnts 
verkat ätcrhflllande på bostadsH\neräntan vilken i sin tur styrt räntevill
koren inom andra sektorer. Räntepolitiken får därmed i reala termer be
tecknas som en lägräntepolitik. 

I avsnittet "Rlinteutvecklingen" konstaterar utredningen bl. a. att bo
stads marknaden avskärmats från marknadskrafterna. Riksförbundet har 
ovan pekat pä detta förhållande och framhållit hur olyckligt det är när inte 
olika samh;illssektorer öppet redovisar sina kostnader. Inte minst egen
domligt blir det niir som nu iir fallet t. ex. livförsäkringsspararna - och för 
övrigt som ovan niimnts även andra försäkringstagare - tvingas delta i 
kostnader för stöd till andra sektorer. 

I detta sammanhang diskuterar utredningen Riksbankens prisledande 
funktion. Riksförbundet !inner det helt naturligt att Riksbanken genom 
sina marknadsmässiga åtgärder reglerar penningmängden i samhället och 
<.Hirmed skapar förutsättningar för prissättningen på kreditmarknaden. Det 
lir emellertid inte riktigt och naturligt när prisledning kombineras med 
styrning av placeringarna i form av rekommendationer och med lagen om 
kreditpolitiska medel som bakgrund. Riksbanken kommer då inte bara att 
vara prislcdandc utan även de facto "inköpande". Härigenom har som 
utredningen ocksä konstaterat marknadskrafterna på detta område satts ur 
spel och utvecklingen på den oreglerade marknaden snedvridits. 

I avsnittet "Kredit marknaden och inflationen" diskuterar utredningen 
olika atgiirder för att med ökad flexibilitet på kreditmarknaden kunna möta 
inflationsut vecklingen. 

Kapitalmarknaden var länge praktiskt taget helt i avsaknad av förnyelse 
i fråga om lttneformer och lånevillkor. Först på senare tid har nya uppslag 
blivit genomförda. Ett intressant exempel på detta är de räntejusterings
klausuler som under 1977 börjat tillämpas. Förhoppningen är att denna 
klausul skall kunna följas av andra innovationer till både låntagares och 
längivares fromma. Av speciell betydelse är att så.dana förändringar kan 
bidra till att förebygga en inflationistisk utveckling samtidigt som de under
lättar en ökad aktivitetsnivå. inom den produktiva delen av näringslivet. 
Med beaktande av spararnas intressen hör långivarna söka anpassa låne-

2 Riksdugen 1978/79. I suml. Nr 165. Bilaga 3 
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villkoren till de individuella investeringsobjektens förväntade betalnings
förmb.ga. Lb.neräman skall vara marknadsmässig sedd över lånets löptid 
men kan genom föriindringar ta hänsyn till investeringsobjektets betal
ningsförmt1ga och längivarens rimliga behov av real avkastning. Med så
dana ambitioner iir möjligheterna väsentligt större att uppnå optimal re
sursfördelning och !färmcd också mera tillfredsställande resultat för spa
rarna. Utredningen har ocks<'t givit uttryck för liknande tankcgängar genom 
att rekommendera sfldana finansieringsformer som anpassas till de indivi
duella investeringarnas förmåga att generera kassaöverskott vid olika tid
punkter av investeringarnas användningstid. 

Utredningen har avstått frän att närmare analysera frågan om indexlån. 
Riksförbundet finner ej heller övervägande skäl tala för ett införande av 
indexltm i traditionell utformning. Förbundet vill dock understryka att 
dessa s. k. indexlan endast utgör ett specialfall av en hel uppsättning 
finansieringsformer som skulle kunna tillgodose en del av de önskemål 
som kapitalmarknadsutredningen utvecklar samtidigt som de kunde tillgo
dose förväntningar om en real avkastning före skatt. 

1.11 l'olksam 

Under avsnittet "Investering och sparande" har utredningen funnit att 
ett ökat totalt sparande är nödvändigt för att skapa ekonomisk balans i 
samhället. Detta konstaterande i förening med den föreslagna liberalise
ringen av 274 * i Lagen om enskild försäkringsrörelse är såvitt Folksam 
förstar ett uttryck för att utredningen funnit det erforderligt att frivilligt 
enskilt sparande hör stimuleras och utvecklas. Att eliminera den "kronis
ka sparbristen .. genom bl. a. ett ökat enskilt sparande har tillika en däm
pande effekt pä konsumtionen. varför en utveckling i den riktningen ger 
dubbel effekt i en strävan att nä samhällsekonomisk balans. 

Allokeringspolitiken 
Allokeringspolitiken som till sina huvuddelar består av bostadspolitiken. 

regionalpolitiken och näringspolitiken skall påverka resursernas fördelning 
i samhället. Utredningen siiger att allokeringspolitiken är en medveten 
striivan till en annan sammansättning av realkapitalet än vad som skulle 
förekomma i en ren marknadsekonomi. Ett medvetet avsteg från en mark
nadsbestämd fördelning av realkapitalet utgör också de offentliga investe
ringarna som inte anses lämpliga eller möjliga att bedömas efter vanliga 
räntahilitetskalkyler. Utredningen påpekar att kreditpolitiken och kredit
marknaden är en integrerad del i allokeringspolitiken. 

De placeringskvoter som Riksbanken använt sig av vid styrningen av 
försäkringsföretagens kapitalplacering har alltså sin grund i allokeringspo
litiken. Denna styrning har inneburit att försäkringsföretagen har fått pla
cera sitt kapital efter en annan målsättning än högsta möjliga förräntning 
utan att åsidosätta kravet på säkerhet. Även om man numera övergått till 
en rörligare räntepolitik kvarstår kritiken mot att räntan inte tillåtits ge fullt 
utslag för rådande knapphet på kreditmarknaden. Prioriteringen av vissa 
områden vars räntor inte bestämmes efter en jämnviktsränta i marknaden 
innebär att spararna inte erhåller den avkastning som marknaden skulle ha 
medgivit. Detta i förening med den pågående inflationen har inneburit att 
avkastningen varit låg, ibland t. o. m. negativ. 

Det råder allmän enighet om att räntenivån skall anpassas till kreditefter
frågan påpekar utredningen. Det bör enligt Folksam inte vara omöjligt 
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trots prioritering av stat och bostadsproduktion att en s:idan anpassning 
städse sökes i all synnerhet som man ur utredningen kan utläsa att sviing
ningarna i räntan inte behöver hämmas av krav pft låga li\nekostnader för 
vissa projekt. 

Utredningen understryker det positiva i att kostnaderna för finansiering 
av bostiider i allt väsentligt frikopplas frtm rnarknadsräntan. sr1 längl 
Folksam förstår ser utredningen i detta en möjlighet till en friare marknads
prishildning niir det gäller räntesättningen. Pftpekas bör emellertid att 
försäkringsföretagens placeringar i bostadsobligationer är helt beroende av 
en fortsatt statlig riintesubventionering. Bortfall av räntesubventioneringar 
skulle försätta bostadsinstituten i en omöjlig situation när det giiller att 
betala rlinta och lösa in obligationslån. 

Utredningen tar under detta avsnitt upp de allokeringsmiissiga effekter
na av olika regler för beskattning av kapitalinkomster. Dessa iir huvudsak
ligen utformade utifrån fördelningspolitiska överväganden utan att effek
terna pi\ sparande och investering till fullo beaktas, säger utredningen. 

Folksam iir i likhet med utredningen av den uppfattningen att utform
ningen av reglerna för beskattning av kapitalinkomster inte skall ske ut
ifrån bara fördelningspolitiska aspekter. Man bör också beakta beskatt
ningsreglernas effekt pä sparandet. 

Riinteutvecklingen 
I detta avsnitt konstaterar utredningen att statliga lån och bostadslån 

inte primärt innebär ett ingrepp i räntestrukturen. Kreditgivarna fär emel
lertid anpassa sig till en struktur på sin låneportfölj som k<tn antas avvika 
från en fri marknadsutveckling och den räntesättning som därvid skulle ha 
framkommit. 

Prioriteringen av bostadslån och statliga lån innebär att om efterfrågan 
på kreditmarknaden inte tillgodoses detta inte drabbar staten eller bostads
produktionen. 

Så lil.ngt Folksam kan försti't leder väl ändå detta konstaterande till att 
prioriteringen av bostadslttn och statliga lån i realiteten inneburit en lägre 
avkastning av försäkringstagarnas medel än vad fallet skulle ha varit vid en 
friare marknadsprisbildning. Som påpekas ovan har onekligen prioritering
en inneburit att man hftllit tillbaka de marknadskrafter som skulle ha 
bestämt räntesatserna på bostadslånen. Den rörligare räntepolitik som nu 
föres antar Folksam leder steg för steg till ett förhållande där riintan för 
statliga län och bostadslån anpassas till den nivå som den skulle ha vid en 
fri marknadsprisbildning. 

Kreditmarknaden och inflationen 
Kapitalmarknadsutredningen har ej ansett sig ha anledning eller möjlig

het att till omprövning ta upp hela frågan om indexlftn och analysera 
konsekvenserna av ett införande av dessa. 

Folksam är väl medvetet om de problem som ett införande av indexlän 
skulle medföra. Om den nominella marknaden får sin ränta anpassad till 
rådande konjunkturläge och penningvärdets utveckling blir behovet av 
indexli'ln självfallet ocksft mindre. Annars är indexlån av avgörande bety
delse om man vill ästadkomma ett garanterat värdesäkert försäkringsspa
rande. En real marknad kunde också vara till hjälp vid bestämmande av 
realistiska räntor på den nominella marknaden. 
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1.12 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

Kapitalmarknadsutredningens (KMU) direktiv skrevs 1968. Del har run
nit mycket vatten under broarna sedan dess. Nya problem har uppstt1tt och 
nya vinklingar p<l de gamla har aktualiserats. Detta har medfört att KM Us 
utredningar och förslag delvis kommit vid sidan om de aktuella problem
ställningarna på dagens svenska kapitalmarknad och i dess relationer till 
den internationella. Del är sLirskilt på två punkter som den bristande 
aktualiteten i utredningens resultat är påtaglig. För det första har förbindel
serna mellan den svenska och den internationella kapitalmarknaden totalt 
försummats. vilket synes LO anmärkningsvärt i dagens fäge med en snabht 
fortgående ekonomisk integrering inom det alltmer internationaliserade 
privata hank- och kapitalmarknadsväsendet och en svensk upplåning på 
den internationella marknaden som vid årets slut kommer att röra sig kring 
60 mdkr. För det andra har de senaste årens allt livligare diskussioner om 
inkomst- och förmögenhetsfördelningen och demokratiserings- och infly
tandefr1'1gorna gätt utredningen spårlöst förbi i annan ml\.n än att moståndet 
mot höga foretagsvinster uppfattas som en besvärande begriinsning for en 
annars möjlig lösning av de svenska halansproblemen. LO vill ifrågasätta 
ifall utn:dningen inte hade kommit till helt andra resultat ifall dessa bäda 
frftgestiillningar tagits med i bilden. 

KMU lägger fram vissa förslag till marginella ändringar på kapitalmark
naden med syfte att öka tillgången pi\ riskvilligt kapital. men i stort synes 
dess slutsats vara pessimistisk. Den ser ingen viig ut ur det dilemma landet 
befinner sig i och synes förutspå en svag utveckling för näringslivet under 
överskådlig framtid. Men de centrala balansproblemen måste enligt dess 
mening lösas av den ekonomiska politiken som ligger utanför KM Us 
kompetensomräde. Den genomgång av kapitalmarknadens funktionssätt 
och institutioner som den uppfattar som sin egentliga uppgift avslutar den 
med slutsatsen att allt i stort sett är vlilbestiillt och föresli\.r endast mindre 
förändringar av ringa betydelse för balansprohlemen. 

LO anser det emellertid högst sannolikt att utredningen hade kommit till 
ett ganska annorlunda resultat ifall den behandlat de tvl\. problemområden 
som här angivits. nämligen förbindelserna med utlandet på kapitalmarkna
den och inkomstomfördelnings- och inflytandesträvandena. De internatio
nella problemen kommer sannolikt att ingående behandlas av den på
gående valutautredningen. men det är otillräckligt eftersom de pl\. detta sätt 
aldrig kan pli.verka slutsatserna rörande förhållandena pi\ den svenska 
kapitalmarknaden. Strävan till inkomst- och förmögenhetsomfördelning 
och ökad ekonomisk demokratisering har ett intimt samband med de 
samhällsekonomiska balansproblemen. Ökat delägande och ökat medinfly
tande för löntagarna gör det väsentligt lättare att acceptera de höga före
tagsvinster som enligt KMU behövs för ökade investeringar och nödvän
dig soliditet i företagen. Därigenom kan det dilemma som KMU fann vara 
en oförbikomlig blockering av expansion och ökad sysselsättning upplö
sas. Men detta kriiver nya institutioner på kapitalmarknaden och väsent
liga föriindringar av de gamla. En diskussion härav och förslag i denna 
riktning borde enligt LO varit KM U s centrala uppgift. Den pågående 
utredningen om löntagarfonderna behandlar endast ett delproblem inom 
hela detta komplex. En bred analys av hela denna problemställning och 
integrerade förslag hur man stegvis borde lösa dem skulle ha gjort KM U 
till en milstolpe bland svenska ekonomiska utredningar. LO önskar i det 
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fiiljanuc gtt ytterligare in något pa utrikesförbinuelserna på kapitalmarkna
den och på Je svenska balansprohlemen. 

Kapitalmarknaucns internationalisering 
LO finner det mycket allvarligt att KMU iignar så lite intresse åt <le 

senaste årens uramatiska föriindringar på lien internationella kapitalmark
nauen och åt hur dessa föriindringar påverkar den svenska. Endast ett 
drygt '.!0-tal sidor av det digra betänkandet ägnas den internationella ut
vecklingen och de fylls till största delen av ett ganska abstrakt resonemang 
om balansen mellan sparande och investeringsbehov och om den interna
tionella intlationsproblematiken, där man knappast bidrar med några nya 
tankar. Avslutningsvis diskuteras internationella balansproblem och ut
vecklingsalternativ i nationalräkenskapstermer. Men KMU har inte ägnat 
något som helst intresse :'tt hur man på den internationella kapitalmarkna
den institutionellt och praktiskt löst Je stora och delvis helt nya problem. 
Dessa har uppkommit genom behovet att efter 1973 finansiera de enorma 
oljeunderskotten och placera överskotten frän oljeländerna Japan, Väst
tyskland o. a. Inte heller har KMU ägnat sig åt vall den bokstavligen 
ofattbara likvidiseringen av denna marknad betytt och kommer att betyda 
och hur denna utveckling påverkar den svenska marknaden. Sverige är nu 
nödsakat att i större utsträckning än någonsin tidigare ta denna internatio
nella marknad i anspråk. Hela denna problematik har långt fler aspekter än 
LO inom ramen för ett remissvar kan dra fram. Men fyra skall här ändå 
framhållas. 

I. Hur pttvcrkas den svenska kapitalmarknaden och dess relationer till 
den internationella av de Mer aktualiserade strävandena till monetär union 
inom EG och av den långsiktiga utvecklingen på valutamarknaden'? 

Den likriktning av lien ekonomiska politiken - förmodligen i en traditio
nell restriktiv riktning - som en monetär union skulle medföra kan skapa 
hetydande problem för den svenska kreditmarknadspolitiken. Den påver
kas också av hur systemet med "styrda flytanue växelkurser" vidareut
vecklas. 

'.!. Vad kommer den allt påtagligare ekonomiska maktkampen mellan 
USA ti ena sidan och Västtyskland och Japan å den andra att innebära för 
Sverige. Dessa konsekvenser kommer mest till uttryck i handelspolitiken 
och de allt starkare protektionistiska tendenserna i världen men påverkar 
ocksä i hög grad lien internationella kapitalmarknaden och dess samband 
med den svenska. 

3. Vad får det för konsekvenser för den internationella kapitalmarkna
dens funktionsmöjligheter när man i både långivar- och låntagarländer 
snart kommer unuerfunu meu att de stora kapitalbelopp som lånas upp 
internationellt aldrig i realiteten kommer att betalas tillbaka'! 

Det är högst osannolikt att de stora fordringsägarländernas inuustriella 
struktur inom i.iverskådlig tid skall komma att ändras i sådan omfattning att 
en reell återbetalning av fordringar blir möjlig. Och oljeexportländerna 
kommer med säkerhet att föra en sådan prispolitik att deras överskott 
vidmakthålles. 19'.!0-talcts krigsskadeståndsproblem kommer därför att 
återuppstå i nya former. 

Fordringsägarländerna kan inte heller ta konsekvenserna för förtroendet 
till det internationella finansiella systemet av att något land gör statsbank
rutt. Och skuldernas reella innehåll urholkas snabbt genom den internatio
nella inflationen. U\ngivarländerna på den internationella kreditmarkna
den är således i viss mening lika beroende av låntagländerna som låntagar-
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l~imlerna lir av längivarländerna. De måste ju någonstans placera sina 
i.iverskott. I stort sett innehiir den internationella långivningen diirför inom 
iiverskftdlig framtid en resursöverföring från långivarländer till läntagar
Hindcr som inte kommer att f1terbetalas genom n1\.got resursflöde i motsatt 
riktning. 

4. Vad blir de framtida konsekvenserna av den internationella valuta
fondens för~indrade roll och de multinationella affärsbankernas och finan
sieringsinstitutens enormt ökade makt och inflytande som följd av att 
finansieringen av underskottsliindernas bytesbalanser efter oljeprishöj
ningen mer och mer överlämnats till dem? I första hand gäller detta den 
internationella kapitalmarknaden men därigenom ocksi'I p1\. den politiska 
utvecklingen. Här ges bl. a. den undersökning som gjorts i den amerikans
ka kongressen pfl senator Frank Church initiativ utomordentligt intres
santa inhlickar. 

Genom denna brist i redovisningen har KMU fätt en mycket stark 
nationell begr~insning. vilket lir till stor skada nu när Sverige befinner sig i 
en utveckling mot ökad internationalisering. I 10 är har vi hänvisat till 
KMUs (snart) kommande resultat när dylika problem kommit upp och när 
den sedan väl kommer är den tomhänt. 

KM U har i sista ögonblicket slängt in ett avsnitt p1\. tre sidor om den 
svenska utlandsuppl1\.ningen i sammanfattningen. men i huvudtexten finns 
ingenting om relationerna mellan Sverige och utlandet på kapitalmarkna
den eller för den delen pä kredit marknaden överhuvudtaget! Utlandet är 
bortglömt! Förklaringen ges på sid 144 dlir det framhålls att utlandets 
utläning inte ingår i kreditmarknadsmatriserna. Inte ens i avsnittet om de 
reala sektorernas upplåning diskuteras innebörden av utlandsuppläningen. 
som dock såsom ovan framhållits mot slutet av detta år kan beräknas nå 60 
mdkr i total skuldsumma, m:h i avsnittet om utbudet av krediter och 
ligarkapital förekommer utlandet varken i texten eller i tabellerna! Uppen
barligen har dessa avsnitt skrivits före 1974 då utlandet spelade en mer 
begränsad roll för den svenska kreditmarknaden, och sedan nödtorftigt 
men högst otillräckligt aktualiserats före publiceringen. LO finner det 
mycket otillfredsstlillande med ett sådant tillvägagängssätt i ett läge då hela 
det finansiella systemet. såväl i Sverige som i utlandet är statt i en mycket 
snabh utveckling och vill ifri'lgasätta ifall KMUs bedömningar på dessa 
grundvalar överhuvudtaget har nägot värde i dagsläget. 

De svenska balansproblemen 
Det finns vidare en mlirkvärdig brist på kongruens i KMUs framställning 

sfttillvida att den pä det internationella fältet enbart behandlar balansprob
lem och inte de praktiska problemen på kapitalmarknaden, medan den i 
sina förslag för den svenska kapitalmarknaden inte framlägger lösningar pä 
balansproblemen utan bara behandlar de praktiska och institutionella frå
gorna. Man får intrycket att den anser att det inte föreligger något som 
helst samband mellan hur dessa frågor löses på den internationella kapital
marknaden och i Sverige. 

I ett uppenbarligen nyskrivet och därför betydligt intressantare kapitel 
behandlar KM U som nämnts "Finansiella balansproblem i svensk ekono
mi"'. Dess slutsats är att de framtida balansproblemen ter sig som mycket 
betydande. Detta gäller både gentemot utlandet, för den offentliga sektorn 
Ol:h med avseende på näringslivets behov av riskkapital. LO delar i stort 
sett denna bedömning. även om vi anser att KMU i sina beräkningar något 
överskattat balansproblemet mot utlandet och underskattat betydelsen av 
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den lediga kapacitet som nu finns inom industrin och den förbättring av 
denna sektors sparande som kan uppnhs genom högre kapacitetsutnytt
jande vid en mer ""normal"' efterfrågan. Erfarenhetsmiissigt vet vi att 
företagens vinster stiger mycket starkt vid förbättrai kapacitetsutnytt
jande. Problemet kan diilför i lika hög grad sägas vara otillräcklig eftcrfrä
gan som otillräcklig lönsamhet. 

KM U omniimner i sin framställning restposten i bytesbalansen och 
framhåller att den "i viss om än okänd omfattning" sannolikt utgör en 
överskattning av underskollet. Men den synes inte i de följande beräkning
arna fullt ut dragit konsekvenserna härav. Fiir 1977 var den Jrygl 7 mdkr. 
Ifall man bedömer att hälften härav är en sadan överskattning av det 
verkliga underskottet och detta dras från det i RNB 1978 heräknade byles
halansunderskottet för detta år p~1 ca 12 mdkr kommer man till ett under
skott på 8 mdkr i utgf111gsliiget. Det förefaller LO betydligt mindre fiir
skräckande än de 17- 18 mdkr som KM U utgi'lr frfm. 

Frågan iir vidare vilken målsättning Sverige bör ställa upp vad giiller 
bytesbalansen. Som tidigare framhttllits har de industrialiserade ländenw 
ett gemensamt underskott mot oljcHinderna på ca 40 miljarder dollar 1977. 
Det heräknas krympa till 35 miljarder Jollar 1978. (Det bör påpekas att 
dessa siffror är mycket ungefärliga då det föreligger mycket stora brister i 
den internationcll<t handelsstatistikcn. Internationella valutafonden (( M F) 
har riiknat fram en restpost för hela världen på f. n. 40 miljarder dollar!) Si\ 
liinge de folkfattiga oljeHimlernas importkapacitet inte kan ökas starkare iir 
<lctta underskott ofrfrnkomligt. De kommer med all sannolikhet ocks;'t att 
med sin prispolitik se till att det vidmakthålles. 

Detta un<lerskott fördelas mycket ojämnt bland in<lustriliinderna. De 
som har överskott i sina bytesbalanser svarar inte för någon del av det. De 
pressar tvUrtom pft umlerskottsländerna ytterligare underskott. Det före
faller inte rimligt i detta Hige att Sverige skulle eftersträva fullstiindig 
halans i sitt utbyte med omvärldens och si\lunda tvinga pf1 något annat 
svagare underskottsland ett större underskott. Vår andel av underskottet 
mot oljeHinderna i proportion till vår oljeimport är p{t ca 4 miljarder kronor. 
Skall vi också ta var andel av <le underskott som överskottsliinderna inte är 
villiga att biira kommer man nära det dubbla. 

Vilken mtilsättning man än vliljer måste man emellertid komma till 
slutsatsen att det underskottsproblcm som för ett halvår sedan presentera
des som ni\got ganska jättelikt nu kommit ner till mer hanterliga propor
tioner. 

Enligt sina direktiv har KMU dock inte haft till uppgift att avge förslag 
till ekonomisk-politiska lösningar av balansproblem pi\ <len svenska kapi
talmarkna<lcn. Dess uppdrag inskränker sig till formerna för kapitalför
me<lling. 1.0 frågar sig emellerti<l om dessa former kan så radikalt skiljas 
frän balansproblemen som sådana. Det förefaller KM U inte heller att alltid 
kunna göra. Den framhåller "De frågor som faller inom kapitalmarknads
utredningens kompetensområde gäller konsekvenserna för kreditförmed
lingen av olika vägar mot jämvikt". Men hur vill man klarlägga dessa 
konsekvenser när man överhuvudtaget inte går in på möjliga vägar till 
jämvikt utan säger att detta ligger helt utanför utredningens kompetens? 
Visserligen <liskuterar KMU några alternativa utvecklingslinjer i anslut
ning till ltrngti<lsutredningen 1975 och IUls långsiktsbedömning 1976. Ut
redningens marginella förslag rörande kapitalmarknadens institutioner och 
funktionssätt star inte i rimlig proportion till de stora balansproblem som 
<len utmålar inför framti<len, ifall det inte skall tolkas så att det nuvarande 
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systemet :ir sä bra att det utan svårigheter kan anpassas till alla sannolika 
utvecklingsalternativ. Om detta skall vara slutsatsen måste LO anmiila att 
organisationen inte ddar den uppfattningen. Den pessimism inför möjlig
heterna att klara jiimviktsproblemen som kan utläsas ur betänkandet tyder 
inte heller pf1 att utredningen i grunden har denna uppfattning. 

Uefinncr vi oss inte för närvarnndc i Sverige i en situation då kapital
marknaden snabht hf1ller på att omvandlas dels pä grund av att det ökade 
behovet av riskkapital inte längre kan tillgodoses på sedvanligt sätt via 
sjiilvfinansiering och en mindre del aktieemissioner på marknaden. dels på 
grund av att näringslivets behov av långfristigt lånekapital för en rad 
branscher inte liingre kan täckas på normala vägar eftersom riskerna blivit 
fi.ir stora Ulun m[1ste tillgodoses med mycket stora statliga insatser. KM U 
framhiillcr också: "Som ett av de mest centrala problemen framstår att 
finna ur fönlclningspolitisk synpunkt acceptabla vägar att tillföra näringsli
vet mer iigarkapital". 

LO har sedan ninge krävt ökad delaktighet för löntagarna i företagens 
förmögenhetsökning och ökat medinflytande och medansvar för deras 
skötsel. En lösning av balansproblemen genom att ökade resurser tillförs 
företagen som ~1garkapital och därigenom stärker soliditeten och investe
ringsbenägenheten ter sig betydligt mer acceptabel om den inte samtidigt 
leder till ökade ekonomiska klyftor i samhället. Men detta har konsekven
ser inte hara för företagen utan också för kapitalmarknaden. Flera sådana 
frägor diskuterades vid LOs senaste kongress 1976. Löntagarfondfrågan 
fördes till en särskild statlig utredning som alltjämt arbetar. Ett diskus
sionsinlägg i denna fråga har nyligen gjorts av en gemensam kommitte 
mellan LO och socialdemokratiska arbetarpartiet inför det senares kon
gress hösten 1978. 

Även om denna fråga således behandlas av en annan utredning är den av 
~{1 central betydelse för möjligheterna att lösa de balansproblem KMU 
behandlar och för deras samband med kapitalmarknadens institutioner och 
funktionssätt att utredningen enligt LOs mening borde ha samarbetat med 
ucnna siirskilda utredning samt i sitt betänkande ha angett i allmänna drag 
hur en lösning av balansproblemen enligt liknande linjer enligt dess mening 
skulle päverka valet av institutioner på kapitalmarknaden och deras sätt att 
fungera. 

En annan frtiga som LO-kongressen behandlade var demokratiseringen 
av affärsbankernas ledning. Kongressens beslut i denna fråga blev att man 
skulle avvakta KMUs resultat för att se om den behandlat denna fråga. 
vilket man förmodade att den skulle anse sig böra göra. Men om så inte 
hlev fallet skulle LO hos regeringen aktualisera en utredning av affärsban
kernas ställning. 

Det lir svårt för LO att komma till någon annan slutsats än att en ny 
utredning krävs för de omfattande och viktiga problemställningar som här 
bara helt kort berörts. Men det får inte bli en utredning som sitter i 
ytterligare 10 år. Den måste ha en alldeles bestämd tidsram, inte längre än 
tvt\ år. Därför måste den ges resurser och medlemmarna frikopplas från 
andra uppgifter tillräckligt för att möjliggöra detta. Överhuvudtaget är det 
enligt LOs mening nödvändigt med en ny giv i svenskt utredningsväsende 
för att na resultat som åtminstone är aktuella när de publiceras. Erfarenhe
ter frtm andra länder visar att det är möjligt. 

I KMUs sammanfattningskapitel finns också ett långt avsnitt om "Fi
nansiella marknader och resursallokering" som saknar motsvarighet i hu
vudtexten. Det innehåller en hel del intressanta resonemang om kreditran-
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saneringens effekter. räntepolitiken, intlationseffekter och skattesyste
mets verkningar av det slag som borde ligga till grund för en prövning av 
kapitalmarknadens funktion och en bedömning av dess institutioner, men 
det är svårt att se att dessa resonemang haft något inflytande pfl huvudtex
ten och dess förslag, möjligen med undantag av förslaget att behä.lla riks
bankens emissionskontroll. 

1.13 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

Kapitalmarknadsutredningen gör en omfattande genomgång av kredit
marknadens struktur, dess samband med den ekonomiska politiken och de 
krav som ställs på kreditmarknaden vid en successiv återgång till ett läge 
med jämvikt i den externa balansen. Utredningens allmänna slutsatser är 
att en sådan återgång kan ske utan några större institutionella förändringar 
på kreditmarknaden. 

Utredningen har gjort en i högsta grad förtjänstfull analys av kreditmark
naden, och de krav som ställs på denna vid alternativa ekonomisk-politiska 
utvecklingsvligar. Betänkandet torde för lång tid framöver kunna tjäna som 
en värdefull utgångspunkt för diskussion av formerna för den framtida 
kapitalförsörjningen, i synnerhet de krav som ställs i samband med en 
omstrukturering och vidareutveckling av produktionskapaciteten inom nä
ringslivet. 

Men TCO finner det beklagligt att utredningen. sedan en klargörande 
analys av förekommande problem har gjorts, stannar för marginella änd
ringsförslag inom nuvarande institutionella ram. De senaste årens inten
siva diskussion om formerna för kapitalbildningen har inte avsatt några 
resultat i utredningens betänkande. vare sig i de allmänna resonemangen 
eller i de mer förslagsorienterade kapitlen. 

Detta förhållande reducerar i viss utsträckning värdet av utredningens 
slutsatser. En tryggad kapitalförsörjning förutsättes ske genom ökade vins
ter. genom ett ökat hushållssparande i lämpliga former samt genom vissa 
förändringar i utlåningsformerna för nu befintliga institutioner. Frågan om 
nya former för kapitalbildning berörs överhuvud taget icke. 

Utredningens betänkande bör dock ge ett väsentligt underlag för debat
ten om formerna för kapitalbihlningen, även om utredningen icke själv i 
förslagskapitlen för en diskussion i anknytning till den allmänna debatten. 

Internationella frågor 
TCO konstaterar med beklagande att utredningen ej tagit upp konse

kvenserna för den svenska ekonomin och den svenska kapitalmarknaden 
av bank väsendets snabba internationalisering under de senaste tjugo åren. 
Eurodollarmarknaden är idag större än något enskilt lands nationella kre
ditmarknad - inklusive den amerikanska. TCO har sedan länge pekat på 
risker och konsekvenser av denna utveckling. TCO krävde genom TUAC 
vid OECD våren 1978 att OECD uppmärksammar dessa problem och tar 
erforderliga initiativ för att åstadkomma en kontroll av den internationella 
kredit marknaden. 

TCO förutsätter att konsekvenserna för den svenska ekonomin av ett 
långtgående internationaliserat kreditväsende behandlas inom ramen för 
den nyligen tillsatta utredningen om den svenska valutaregleringen. 
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1.14 Centralorganisationen SACO/SR 

Halansprohlem i svensk ekonomi 
Kapitalmarknadsutredningen utgår från att Sveriges balans gentemot 

omvärlden mi\stc återställas. Med en - jämfört med dagsläget - höjd 
sparkvot och investeringskvot skall näringslivets konkurrensposition för
stiirkas så att det blir möjligt att uppväga nuvarande underskott i bytesba
lansen och pi\ sikt (eventuellt) återbetala utlandslånen. Detta förutsätter i 
sin tur ä andra sidan att vissa för konkurrensläget väsentliga förhållanden 
utanför kapitalmarknadsutredningens kompetensområde rättas till. Som 
utredningen påpekar rör det sig i flera stycken om nödvändiga och väsent
liga förändringar i bl. a. skattesystemet. Senare års snabba inflation har 
förstärkt marginalskatter m. m. på ett sätt som ytterst kommit att bli 
produktionshämmande. Effekten har även blivit att man med en viss 
förenkling kan hävda att arbetskraften relativt sett blivit för dyr jämfört 
med lånekapital som under många år erhållit en negativ realränta. 

SACO/SR instämmer i utredningens påpekande att förändringar i kapi
talmarknadens institutioner och funktionssätt inte på ett avgörande sätt 
kan lösa de problem som möter den svenska ekonomin under de kom
mande i'lren. Däremot är det angeläget att göra de justeringar som positivt 
kan bidra till att kredit- och kapitalmarknaden fungerar effektivare. 

Senare års underskott i bytesbalansen har sin spegelbild i ett otillräckligt 
finansiellt sparande. Förändringen har varit särskilt drastisk inom företags
sektorn. Redan på kort sikt synes det absolut ofrånkomligt att lönsamheten 
inom näringslivet återupprättas så att vinsterna kan täcka en större del av 
investeringskostnaderna än tidigare. Den drastiska sänkning av självfinan
sieringsgraden som registrerats har sannolikt varit av stor betydelse för 
den uppbromsning i industriinvesteringarna som skett fr. o. m. 1977. En 
koppling mellan förbättrade vinstutsikter och dito självfinansieringsgrad 
samt företagens investeringsbenägenhet synes ofrånkomlig. 

SACO/SR delar utredningens uppfattning att en utjämning av olikhe
terna i fråga om internationell inflation, tillväxt, bytesbalans etc. är en 
nödvändig förutsättning för en stabilare ekonomisk utveckling. För svensk 
del innebär detta en anpassning gentemot omvärlden med lägre inflation 
och utjämnade underskott i de löpande betalningarna och en högre real 
tillväxt än för närvarande. 

Samtidigt iir det sannolikt att industrivärlden inte på medellång sikt kan 
räkna med en återgång till den historiskt sett onormalt snabba och pro
blemfria tillväxt som skedde på 1960-talet. 

Längtidsutredningen 1975 och industrins långtidsprognos 1976 har teck
nat snarlika alternativ för återställande av den ekonomiska balansen. Vare 
sig man väljer att satsa på industriell expansion eller på att krympa gapet 
genom äterhällsamhet i främst privat konsumtion kommer bytesbalansun
derskotten att vara betydande ännu i början på 1980-talet. 

Möjligheten att åstadkomma en fortsatt upplåning till förmånliga villkor 
är delvis relaterad till i vilken utsträckning Sverige kan påvisa att bl. a. 
bytesbalansunderskotten är på väg att reduceras. Den förbättring som 
förutses för innevarande år kan bli inledningen till en sanering av den yttre 
halansen. 

Redovisningen av bytesbalansunderskotten är härvid icke utan intresse. 
SACO/SR förutsätter att den pågående utredningen i avsikt att förbättra 
statistiken och enkannerligen av den s. k. restposten bedrivs med skynd
samhet. 
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I valet mellan de olika alternativen att åstadkomma ekonomisk balans 
synes det förm[lnligast att satsa på förbättrad konkurrenskraft genom en i 
huvuJsak marknadsanpassaJ strukturomvandling. Det industriexpansiva 
alternativet har biittrc förutsättningar för en positiv inkomstutveckling för 
hushållen rn.:h en ökad anställningstrygghet för såväl privat- som offcntlig
anstiillda. 

Kreditmarknaden. inflationen och skattesystemet 
Utredningen konstaterar med rätta att inflationen har en snedvridande 

effekt på hr1dc utbuds- och efterfrägesidan på kreditmarknadcn. Utgående 
friln lägsta industriobligationsränta har marknaden icke kunnat erbjuda 
positiva realräntor ens före skatt efter 1973. Detta har medfört allt större 
problem även för institutionella placerare som t. ex. AP-fonden. Situa
tionen iir än värre för hushållen eftersom de nominella ränteintäkterna 
heskattas fullt ut, baserat p:'I en presumtion att nägon inflation inte skulle 
existera. Det sparavdrag som medges har snabbt blivit allt mer otillräck
ligt. Frfmvaron av positiv realränta har vidare medfört en övergäng till 
placering i rcalviirden eller i extremfallet i vad som kallats "perversa 
investeringar''. Detta innebär att ökade resurser undandras den kapitalal
lokeringsprocess som annars skett genom de vanliga kreditinstitutens för
medling. 

En förutsättning för att en sparare eller institution skall erhälla positiv 
realränta efter skatt är att realräntan före skatt är positiv. Detta kräver i sin 
tur att den nominella låneräntan överstiger inflationstakten och förutsätter 
si\lcdes all inflationstakten kan förutses. För att reducera osäkerheten har 
tanken på indexlån framförts i olika sammanhang. SACO/SR delar utred
ningens uppfattning att stora problem är förenade med indexlån så länge 
hela det institutionella systemet är baserat på nominella principer. Även 
penningpolitiken skulle komma att försvåras. Utredningen har inte tagit 
upp detta stora frågekomplex till omprövning. Den utveckling som är av 
störst intresse för de närmaste åren är i stället en förkortning av den tid för 
vilken låneräntan är bunden. Genom tätare omprövning ökar möjligheter
na att uppnå avsedd realränta vid en lånetransaktion. 

Även om realräntan före skatt är positiv är det längt ifrän säkert att 
hushållssparandet fär en positiv realränta efter skatt. Detta illustreras med 
all önskv~ird tydlighet i utredningens bilaga. Det är en komplicerad fräga 
att ändra skattesystemet så att endast realräntan (och inte inflationskom
pensationen) beskattas och på motsvarande sätt endast erlagd realränta är 
avdragsgill (och inte det som egentligen är en amortering). SACO/SR har i 
sitt nyligen avgivna remissvar på 1972 ärs skatteutredning framhållit det 
angelägna att utredningsarbcte snarast päbörjas kring denna tänkbara lös
nmg. 

1.15 Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) 

Kapitalmarknadens centrala funktion är att SO!Ja för kapitalförsörj
ningen inom olika delar av samhället -näringslivet, bostadssektorn, kom
munerna etc. Kapitalmarknaden kan dock inte diskuteras enbart ur denna 
synvinkel. En betydande del av ägandet i samhället förmedlas över kapital
marknaden varför dess organisation på ett avgörande sätt påverkar sam
hällsstrukturen i stort. 

Enligt Svenska Arbetsgivareföreningens uppfattning bör ett viktigt mål 
vara att företagen i högre grad än idag äges direkt, individuellt och frivilligt 
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av hushflll. Aktiemarknaden måste utvecklas så att ett flertal av hushålls
mcdlemmarna kommer att delta i ägandet under något skede av sitt liv. 
Genom all företagen har en självständig ekonomisk existens, som iir för
ankrad hos folkets flertal genom individuellt ägande, kan de utgöra en 
balansfaktor i samhället och stödja pluralismen i tänkandet och i samhälls
institutionernas utveckling. 

Individuell frihet och utveckling av den egna särprägeln är endast möjlig 
om samhiillets ekonomiska grundstruktur är pluralistisk. Det anonyma 
institutionella ägandet skapar inte politisk balans och underlag för person
ligt initiativtagande på samma sätt som direkt ägande av ett stort antal 
enskilda hushåll. Konstruktiva ideer hos enskilda personer tas bättre till 
vara, om samhället skapar goda förutsättningar för många att under eget 
risktagande utveckla och marknadsföra ideer av olika slag. Institutionellt 
risktagande kan inte ersätta detta. 

Frf1gan om näringslivets kapitalförsö1jning kan alltså inte lösas utifrån 
den utg:i.ngspunkten, att det gäller att finna enkla former för tillförsel av 
billigt kapital. Konsekvenserna för samhällsstrukturen i stort sätter re
striktioner för valet av metoder. När Svenska Arbetsgivareföreningen i 
fonsiittningen granskar Kapitalmarknadsutredningens betänkande, sker 
detta alltsfi med det målet i sikte, att det individuella ägandet skall spridas 
och beslut decentraliseras, varigenom alla bereds ökade möjligheter till 
självständig utveckling och engagemang i samhällslivet. 

Kapitalmarknadsregleringar 
Den tidiga efterkrigstiden har kännetecknats av en successiv avveckling 

av de regleringar, som infördes under andra världskriget. Särskilt gäller 
detta handeln och de internationella ekonomiska förbindelserna. Härige
nom har förutsiittningarna för regleringarna på den svenska kapitalmarkna
den fi.iriindrats. Exempelvis har de större svenska företagens upplåning 
internationaliserats. 

Utvecklingen har medfört att såväl intresset för som effekterna av en 
reglering av kapitalmarknaden i syfte att hålla nere den inhemska ränteni
vtm successivt minskat. Räntenivån har kommit att anpassas till vad de 
internationella förhållandena betingar. 

Det kan hävdas att många av de återstående regleringarna överlevt sig 
själva. Planering och styrning via kapitalmarknaden framstår som allt 
mindre meningsfull och effektiv. Det väsentliga motivet för återstående 
regleringar är enligt Kapitalmarknadsutredningen hänsynen till bostads
byggandet. Man menar att hade förhållandena på den svenska kapital
marknaden mera liknat t. ex. de amerikanska, hade bostadsbyggandet 
utvecklats mer oregelbundet och sysselsättningen blivit ojämnare. Även 
detta omdöme kan emellertid ifrågasättas. Med samma rätt kunde det 
hiivdas att regleringarna i sig sjUlva skapat stockningsproblem, som givit 
upphov till störningar i igångsättning och sysselsättning. Finansieringen 
hade kunnat löpa smidigare på en mer liberaliserad kapitalmarknad. 
- - - !Se avsnitt :2.) 

Li.inepolitikens roll 
Former och principer för lönepolitiken är viktiga inslag i ramen för 

penningpolitiker och därmed även för förhållandena på kapitalmarknaden. 
Kapitalmarknadsutredningen berör det s. k. EFO-resonemanget och dess 
betydelse för lönepolitiken. I nuvarande internationella läge med rörliga 
växelkurser och starkt varierande inflationstakt i olika länder samt stora 
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ohahrnser i de internationella betalningarna kan emellertid enligt Svenska 
Arbetsgivareföreningens uppfattning den utliindska prisutvecklingen i 
svenska kronor inte Wggas till grund för lönepoliliken under en framtida 
period. 

Liinepolitiken måste i stället inriktas på att dämpa den inhemska inflatio
nen. En viisentlig diimpning av inflationstakten är samtidigt ett villkor för 
en väl fungerande kapitalmarknad. 

Genom de senaste arens utveckling av avtalssystem och förhandlings
former kan inflationen dämpas mer effektivt än tidigare. En förutsiittning 
iir h;irvid givetvis att staten icke påliiggcr företagen stegrade kostnader. 
Om löneglidningcn därtill hålls under effektiv kontroll. förstärkes ytterliga
re greppet iiver prisutvecklingen. 

Det kan s;igas att löneglidningen aldrig kan bringas under fullständig 
kontroll. och all penningpolitiken via sin inverkan på arbetsmarknadsläget 
har en effekt på inflationen. Denna effekt är dock väsentligt mycket mindre 
än vid andra former för lönebildning. t. ex. de som utbildats i USA eller 
Tyskland. I en diskussion av penningpolitikens verkningsmöjligheter och 
mål mdste denna skillnad i institutionella förutsättningar mellan Sverige 
och de stora industriländerna observeras. Den internationella leoribild
ningen och debatten om penningpolitiken grundas på förhållanden. som i 
detta vlisentliga hänseende avviker frfm vad som eftersträvas i Sverige. 

lJ nder perioden 1974-77 översteg enbart stegringen i uttaget av arbets
givaravgifter va1je är produktivitetsutvecklingen. En inte oväsentlig del av 
den inhemskt bestämda inflationen under denna period kan alltså härledas 
till höjda arbetsgivaravgifter. Penningpolitiska strävanden att motverka 
inflationen till den del den tillskapats genom stegrade arbetsgivaravgifter 
kan inte hli annat än verkningslösa. 

Med de former för lönepolitiken. som utbildats i de stora industriländer
na. kan det vara rimligt att ange en viss ökningstakt för penningmängden 
som mål för penningpolitiken. I Sverige är förhållandena annorlunda. 
A vtalsuppgörelserna påverkar självständigt inflationen. En viss öknings
takt för penningmängden blir därmed ointressant som mål. Penningmäng
den kan tillfttas utveckla sig efter behovet. 

Penningpolitikens uppgift blir att underlätta en sådan ekonomisk tillväxt 
genom expansion av investeringarna. att sysselsättningspolitiska målsätt
ningar kan realiseras vid en hög tillväxttakt för produktionen per arbets
timme. Regleringar på kapitalmarknaden i syfte att hålla tillbaka överefter
frågan p<'t varor och arbetskraft förlorar starkt i betydelse i och med att en 
intlationsdiimpande lönepolitik blir etablerad och kommer att prägla för
väntningsbildningen. 
- ·- - !Se avsnitt:!.) 

Snedvridande verkningar av inflation och skatter 
Ett hushåll som placerar i aktier betalar såväl marginalskatt på den 

direkta avkastningen som kapitalvinstskatt på värdestegringen. En institu
tionell placerare som t. ex. AP-fonden eller ett försäkringsbolag betalar 
ingen skatt eller en viisentligt lägre skatt än hushållet. Kapitalmarknads
utrcdningen belyser dess<i förhållanden relativt ingående men avstår från 
att dra slutsatser och lägga förslag eftersom detta ligger utanför utredning
ens direktiv. Svenska Arbetsgivareföreningen kan dock inte underlåta att 
starkt framhtilla den utomordentliga betydelsen av Kapitalmarknadsutred
ningens analys. Det kan icke vara rimligt med ett skattesystem som visat 
sig nödviindiggöra en nominell avkastning i ett aktiebolag på det egna 
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kapitalet före skatt av storleksordningen 30 a 40 % per är för att den reala 
avkastningen efter skatt för ett hushåll med genomsnittliga skatteförhållan
den ~kall bli ett par procent per är. 

Ursprungligen motiverades dubbelbeskattningen av bolagsinkomster 
med bolagens större skattekraft. l dag. när praktiskt taget all produktion 
sker inom bolagssektorn vars avkastning är internationellt bestämd. har 
detta argument förlorat sin bärkraft. I stället har dubbelbeskattningen i 
kombination med en hög inflation allvarligt försvårat bolagens möjligheter 
att finansiera sig med nyemitterat aktiekapital. Inflationens negativa inver
kan på företagens försörjning med riskvilligt kapital sammanhänger med 
att den extra avkastning. som krävs för att kompensera för inflationen. inte 
är avdragsgill vid beskattningen vare sig för aktieägare eller för företag. 
Inflationen får diirigenom en multiplikativ effekt på företagens kapitalin
komster som b;ist kan belysas med ett exempel. grundat pa utvecklingen 
inom de 15 största verkstadskoncernerna i Sverige. 

Samband mellan aktieägarnas reala avkastningskrav efter skatt och före
tagens nominella förräntning av eget kapital före skatt (i%). 

1968 1971 1974 
a (b) 

Nominell förräntning av eget 
kapital före skatt 18,9 18.2 (33,0) 38,I 
Betald skatt 7,6 5,2 (7.0) 6,5 
Beräknad skatt 2,3 4,0 (9,2) 13,I 
Nominell förräntning efter skatt 9,0 9,0 (16,8) 18,5 
Aktieägarnas avkastning före skatt 9.0 9.0 (16,8) 18,5 

Järav utdelning 4,0 4,0 (4.0) 4,0 
därav värdestegring 
(kvarhållna medel) 5,0 5,0 (12,8) (14,5) 

Aktieägarnas skatt 4,2 4,2 (6,3) 6,9 
Nominell avkastning efter skatt 4,8 4,8 (10,5) 11,6 
lnflationstakt 1,9 7,6 (7,6) 10,I 
Real avkastning efter skatt 2.9 -2.8 (2,9) 1,5 

Förhållandena vid en jämförelsevis låg inflationstakt illustreras med den 
första kolumnen. som gäller är 1968. Den nominella förräntningen av det 
egna kapitalet före skatt var detta är 18,9%. Avkastningen är härvid 
beräknad inklusive orealiserade prisfluktuationsvinster. 1968 var dessa 
obetydliga. 

Den betalda skatten motsvarade 7,6 % av det egna kapitalet. Härtill 
lägges i nästa rad en beräknad skatt om 2.3 %. Den har upptagits som 55 % 
av årets avsättning till obeskattade reserver. Vill man, som syftet är med 
denna kalkyl. visa hur mycket av den nominella avkastningen under är 
1968, som kan komma att bilda slutlig ersättning till aktieägarna, bör man 
räkna med en skattebelastning av detta slag. Genom att man också inklu
derar orealiserade prisfluktuationsvinster erhä.lles en sådan periodisering 
av resultatet, att det redovisas det år det uppkommer i stället för det ä.r det 
realiseras. som blir effekten av tillämpning av anskaffningskostnadsprinci
pen. 

Eftersom nästan samtliga vinster i ett företag beskattas enligt reglerna 
för rörelseinkomst och endast en liten del utgörs av realisationsvinster pä. 
aktier. mark o dyl är det rimligt att använda skattesatsen 55 %. 

I synnerhet de senaste årens erfarenheter har visat att för det enskilda 
företaget är risken för förlust påtaglig. Förlusterna kan då skattemässigt 
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täckas genom upplösning av obeskattade reserver. En kalkyl, som är 
uppgjord under förutsättning att skattekrediterna kan förväntas bli eviga, 
ter sig mot bakgrund härav inte realistisk. Användning av skattesatsen 
55 % i en analys av räntabiliteten ger en bättre bild. 

Den nominella förräntningen av det egna kapitalet efter skatt blir här
efter 9 %. Utdelningarna har på basis av den historiska erfarenheten anta
gits vara 4% av det egna kapitalet. Följaktligen kvarhålles medel motsva
rande 5 %·av det egna kapitalet. Dessa kvarhållna medel bildar på lång sikt 
underlag för en värdestegring på aktierna, varigenom denna del av avkast
ningen tillföres aktieägarna. Detta antagande är givetvis inte realistiskt för 
en kort period, t. ex. ett år. men väljes perioden tillräckligt lång kan man på 
goda grunder anta. att börskurserna anpassar sig på ett sådant sätt att detta 
resultat uppkommer för aktieägarna. Aktieägarnas avkastning före skatt 
blir härmed 9%. 

Aktieägarnas skatt upptas härefter till 4,2 %, motsvarande 70 % skatt på 
utdelningsinkomster samt en beräknad skatt på värdestegring, varvid 40 % 
av värdestegringen antas utgöra skattepliktig inkomst. Den nominella av
kastningen efter skatt blir härefter 4,8 %. Stegringen av konsumentprisin
dex under året var 1,9 %, varefter återstår i real avkastning efter skatt 
2,9%. 

Av den totala nominella förräntningen av eget kapital, 18,9%, utgjorde 
skatter av olika slag 14, I%. d. v. s. omkring 3/4. 

Innationens effekter belyses på ett slående sätt om förhållandena år 1974 
jämföres med 1968. 1974 var den nominella förräntningen av eget kapital 
före skatt 38, 1 %. Härifrån avgick emellertid skatter av olika slag med 26,3 
procentenheter. Avräknas också effekten av inflationen I 0, 1 %, blir som 
framgår av tabellen den reala avkastningen efter skatt endast 1,5 %. 

1971, kolumn a, är exempel på ett år med något mindre inflation än 1974, 
och med lägre real avkastning på eget kapital än 1968. Detta år blev den 
reala avkastningen efter skatt för aktieägare minus 2,8 %. För att nå 
samma avkastning som 1968, 2,9 %, hade det krävts 33 % nominell avkast
ning före skatt på eget kapital, kolumn (b). 

Dessa jämförelser visar att när inflationstakten stiger måste företagens 
förräntning stiga två-fyra gånger snabbare än inflationstakten för att ak
tieägarnas reala avkastning efter skatt skall kunna bevaras. Dessa starka 
snedvridningseffekter av inflation och beskattning i kombination försvårar 
i väsentlig grad företagens möjligheter att dra till sig nytt riskbärande 
kapital från hushållen. Att söka mildra konsekvenserna av dessa snedvrid
ningar genom att öka AP-fondernas utbud av riskvilligt kapital är att 
förvärra situationen. 

Sammanfattningsvis redovisar SAF följande syn på den svenska ekono
min. 

I. Det dominerande problemet i svensk ekonomi är inte kapitalbrist 
utan brist på förräntning av det egna kapitalet. 

2. För näringslivets kapitalförsörjning krävs inga nya fonder. AP-fon
derna behöver icke byggas ut av kapitalbildningsskäl. 

3. Individuell frihet och utveckling av den egna särprägeln är endast 
möjlig om samhällets ekonomiska grundstruktur är pluralistisk och bygger 
på individuellt ägande av produktionsmedlen. 

4. En på sikt fungerande kapitalmarknad förutsätter en i förhållande till 
1970-talet starkt dämpad inflation. Realräntan måsta vara positiv och hög
re än under de senaste två decennierna. 
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5. De snedvridande effekterna pä placeringsinriktningen, särskilt vad 
giiller aktier. av inflation och beskattning måste elimineras. Den reala 
avkastningen efter skatt på aktier som ägs av hushåll måste bli sådan att 
tendensen till ökat institutionellt ägande bryts. 

6. Innan försäkringsbolagens rätt att förvärva aktier i ett och samma 
bL)la!! vidgas. måste enligt Svenska Arbetsgivareföreningens mening be
skattningsförhällandena ändrats därhän, att aktieplaceringarna åter är 
intressanta for tlertalet hushåll. Om därtill kapitalmarknaden bringas fun
gera mer flexibelt genom att realräntan blir högre och inflationen dämpas 
starkt. försvagas motiven för en snäv begränsningsregel. 

I .16 Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

Retänkandet är enligt förbundets mening en värdefull analys av kapital
marknadens funktionssiitt. Kapitalmarknadsutredningen har på ett för
tjiinstfullt sätt belyst bakgrunden till de problem som för många sektorer -
bl. a. lantbruket - iir synnerligen akuta. Arbetet har fortgått under en 
längre tid, vilket har varit värdefullt genom att under tidsperioden skilda 
samhällsekonomiska tillstånd kunnat observeras. Utredningen anför lämp
iigheten av att utredningar av kapitalmarknadsutredningens typ i större 
utstriickning bör arbeta med successivt avlämnade delrapporter. Denna 
uppfattning delas av LRF då därigenom en bredare avstämning mot olika 
uppfattningar kan erhållas. Utredningen har endast i begränsad omfattning 
liimnat förslag till effektivisering av kapitalmarknaden. Översynen av kapi
talmarknadens struktur och funktionssätt har avsett att belysa olika lånta
garkategoriers behov och ge instituten på kapitalmarknaden möjligheter att 
tillgodose detta. 

Som utredningen framhåller löser inte förändringar som hänför sig till 
kapitalmarknadens institutioner och funktionssätt på ett avgörande sätt de 
problem som möter den svenska ekonomin under de kommande åren. 

Enligt LRF:s mening skall en kreditmarknad fylla två viktiga funktioner 
oberoende av hur den är organiserad. För det första skall sparandet kunna 
uppsamlas och allokeras till branscher och sektorer där kapital efterfrågas. 
Vidare bör differentierade villkor finnas så att låntagare och sparare skall 
finna de villkor som passar vederbörandes önskemål när det gäller ränta 
och riskbenägenhet, bindningstid etc. För detta ändamål fyller banker och 
mellanhandsinstitut en viktig funktion. 

De niimnda kraven behöver inte påverkas av användandet av kreditpoli
tiska medel i konjunkturstabiliserande syfte. Emellertid kan jämvikten på 
kredit marknaden rubbas av mål och regler för räntenivå, för kreditvolymer 
och för kreditinriktningen så att störningar inträder på de nämnda funktio
nerna. 

De senaste åren har förts en kreditmarknadspolitik i stabiliserande syfte. 
Kvotering. cmissionstillstånd etc har därvid orsakat störningar för flera 
sektorer. bl. a. lantbruket. Svi\righeter har uppstått för enskilda lantbruka
re att fullfölja planerade investeringar pä grund av kapitalbrist. LRF bekla
gar att kapitalmarknadsutredningen ej behandlat lantbrukssektorns kapi
talförsörjning. Den rådande lånekön i Hypoteksbanken utgör ett allvarligt 
bevis för bristen på anpassning mellan kreditmarknaden och lantbrukssek
torn. 

Gapet mellan tillförsel och behov av eget kapital hos företagen förväntas 
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bestå och utgör bakgrunden till den pägi\ende diskussionen om nya former 
för spargenerering. Kapitalmarknadsutredningen har ansett att de fråge
ställningar av ekonomisk-politisk art som uppkommer vid en sådan diskus
sion ligger utanför utredningens arbetsområde. Utredningen har här syftat 
på att ge vissa bidrag till lösningar av företagens finansieringsproblem som 
direkt berör kapitalmarknadsinstitutionerna. Utredningen föreslår sfllunda 
en ökad kapacitet för utbud av riskkapital från de institutionella place
rarna. försiikringsbolag och AP-fonden, och det rör även förutsiittningarna 
för ett ökat utbud frän hushflllen. 

LRF delar utredningens överväganden och förslag i dessa i.ivergripande 
frågor. Förbundet vill särskilt pflpeka betydelsen av ett ökat sparande i 
samhället. Särskilt mot bakgrund av att AP-fondens betydelse för den 
li\ngfristiga finansieringen kommer att minska. Detta inger enligt förbun
dets mening bekymmer med tanke på de omfattande finansieringsbehov 
och det sparandeunderskott som föreligger framöver. För att uppnå balans 
i ekonomin torde flera vägar vara erforderliga. Således bör enligt förbun
dets mening hushållens benägenhet tili ökat sparande si\väl som industrins 
möjligheter att stärka det egna kapitalet underlättas. Ett minskat sparande 
i företagen kan fä till följd att ansvarstagande! inom företagen minskar. Det 
borde vara ett starkt samhällsintresse att ägaransvaret stärks. 

LRF delar i allt viisentligt utredningens konstaterande beträffande allo
keringspolitiken. För skilda sektorer inom samhället fastläggs emellertid 
riktlinjer vilka förutsätter en tillgi\ng till kreditmarknaden i en omfattning 
som i regel bestäms av målet för verksamheten. Detta ställer i sig krav på 
kapitalmarknadens struktur och funktionssätt. Enligt LRF:s mening bör 
dessa riktlinjer och målsiittningar ligga till grund för allokeringspolitiken 
samtidigt som strategiska investeringar ej får ifrågasäuas. En näringspoli
tik som å ena sidan anger ett effektivitetsmål och å den andra ej tillför en 
sektor nödvändiga resurser får ett begränsat innehåll. Enligt LRF:s upp
fattning har lanthrukssektorn ej fätt del av kapitalmarknaden på ett sådant 
sätt som förusatts vid formulerandet av de jordbrukspolitiska målsättning
arna. Jordbrukets regionalpolitiska betydelse understryker även betydel
sen av kapitaltillgång för ett effektivt resursutnyttjande. 

1.17 Kooperativa förbundet (Kl<') 

Kapitalmarknadsutredningen har - enligt KF:s mening - utfört ett i 
många stycken imponerande arbete. Den svenska ekonomins historiska 
utveckling, som lett fram till dagens reala och finansiella situation har 
noggrant behandlats. Olika sektorers problem och förutsättningar har där
vid utförligt analyserats. Bedömningar av sannolika framtida utvecklings
förlopp har gjorts. som grund för utredningens olika förslag. Både på det 
teoretiska och praktiska planet har utredningens betänkande en stor upp
gift att fylla när det gäller att öka kunskaperna om den svenska ekonomin i 
allmänhet och kapitalmarknaden i synnerhet. 

Ett problem för utredningen måste ha varit att man inte haft någon 
aktuell långtidsbedömning för den svenska ekonomin att tillgå. Både 1975 
års statliga långtidsutredning och motsvarande bedömning från industrins 
utredningsinstitut har ju p. g. a. de senaste årens dramatiska händelseut
veckling på det ekonomiska området i långa stycken blivit inaktuella. Den 
nya långtidsutredningen 1977-1983 väntas hli publicerad i slutet av 1978. 
Man kan ifrågasätta om inte kapitalmarknadsutredningen borde ha senare-

3 Riksdaf(en 1978/79. I sam/. Nr 165. Bilaga 3 
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lagt tidpunkten för slutbetänkandet något, så att man kunnat ta hänsyn till 
åtminstone det preliminära resultatet av den nya långtidsutredningen. De 
senaste arens ekonomiska kris i Sverige torde få mycket långsiktiga konse
kvenser, som eventuellt kunnat heaktas ännu bättre med ett mer tillförlit
ligt bakgrundsmaterial. 

De förslag till konkreta åtgärder som utredningen lägger fram lir tämligen 
begriinsade, siirskilt satt i relation till den omfattande prohleminvente
ringcn och analysen. Mot bakgrund av utredningens utgångspunkter anser 
dock K Fatt detta är helt konsekvent. De grundläggande lösningarna på de 
relaterade problemen kan endast uppnås via en lämplig långsiktig uppliigg
ning av den övergripande ekonomiska politiken. något som det ligger utom 
utredningens mandat att föreslå utformning av. KF vill för sin del erinra 
om att ovanstående förhållanden gör det speciellt angeläget att kapital
marknadsaspekter tas upp till noggrann analys i kommande statliga lång
tidsutredningar och de mer långsiktiga uthlickar som numera görs i natio
nalbudgeterna. 

KF instiimmer i huvudsak i utredningens allmänna utgi'mgspunkter. Vi 
vill dock framhålla att institutionella brister på kapitalmarknaden har före
legat och fortfarande föreligger inom områden där institutionernas möjlig
heter att finna lösningar synes vara hegränsade. 

En sådan brist gäller kapitalmarknadens förmåga att underliitta försörj
ningen av riskkapital för den ägarform som konsumentkooperationen re
presenterar. I dagens läge är marknaden i huvudsak inriktad på att lösa de 
privatägda aktiebolagens finansiella problem. 
(Se avsnitt 2.13 l 

1.18 Sveriges lndustriförbund och Svenska Handelskammarförbundet 

För att komma till rätta med de tilltagande bytesbalansunderskotten 
behövs enligt utredningen "disciplin" i den offentliga sektorn och ett ökat 
sparande i den privata. Vidare skall företagen ges de finansiella förutsiitt
ningarna både för behövliga investeringar och för en visavi utlandet kon
kurrenskraftig produktion. 

Den enligt vår mening viktigaste finansiella förutsättningen är fungeran
de marknader för riskvilligt ägarkapital till företagen. Som framhållits i 
inledningen ovan bör detta kapital i största möjliga utsträckning komma 
från de individuella hushållen. Av det totala årliga hushållssparandet har 
hittills endast en ringa del placerats i aktier. Detta beror med all sannolik
het på de relativt andra placeringar dåliga avkastningsförhållamlena som 
sedan mitten av 60-talet gäller för aktieplaceringar. Institutionella föränd
ringar är inget substitut för förbättrade avkastningar på ägarkapitalet. Så 
t. ex. kan enligt vår mening den eftersträvade investeringsökningen inte i 
någon större utsträckning finansieras genom ökad skuldsättning och mins
kad soliditet. Visserligen har hittills den ökade omfattningen av rörelsege
nererande krediter ökat företagens benägenhet att acceptera en sänkt 
soliditet men denna "kreditkompenserande metod" för en för hög lönean
del i den svenska produktionen kan inte drivas längre. Vad som nu krävs är 
ett på marknadsmässiga grunder flexibelt utbud av riskvilligt ägarkapital. 

Hushållens del av detta utbud torde härigenom kunna öka väsentligt. De 
individuella placerarnas utbud är ju inte bara beroende av det årliga tillflö
det av finansiellt sparande utan kan också transformeras från hushållens 
stock av realt och finansiellt kapital. Detta förutsätter emellertid förbätt-
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rade avkastningsforhållanden för individuella innehav av aktier i förh:'11lan
de till andra alternativa placeringsformer. 

Av stor betydelse för denna konkurrens om pla\.'.erarnas pengar iir de 
beskattningsregler som giiller för olika placeringsformer. I en hilaga till 
utredningen visas hur dessa diskrimenerar mot hl. a. aktieplaceringar. 
Utredningen utgår fran att skattereglernas betydelse för hushällens sparan
de och dess placerande i olika tillg;\ngar '"kommer att uppmärksammas'". 
Det är enligt var mening av särskilt stor betydelse att så sker. Oe radande 
skattereglerna hiimmar utbudet av kapital och placeringar i aktier och 
bidrar till imperfektioner på kapitalmarknaden. 

l.J9 Sveriges hantverks- och industriorganisation (SHIOJ och Familjeföre
tagens förening 

Organisationerna vill understryka, att en viil fungerande kapitalmarknad 
är ett livsvillkor för det svenska niiringslivets utvecklingsmöjlighcter. f\Ht
let för den ekonomiska politiken bör vara att skapa förutsättningar för ett 
differentierat näringsliv. som har förmåga att genom produktiva investe
ringar och en viil utveckhid produktionsapparat tillhandahålla varor och 
tjänster för landets befolkning och för export. Därigenom garanteras biist 
de allm;int omfattade önskemålen om en effektiv och stabil sysselsiittning. 
För att dessa mål skall kunna uppfyllas, krävs en förhättrad lönsamhet 
bland de svenska företagen. Mot bakgrund av de svårigheter. som mött det 
svenska näringslivet under senare är, är det ett primiirt mål att frigöra 
resurserna inom kapital- och kreditmarknaden i syfte att förbättra niirings
livets kreditförsörjning och att stimulera såväl hushållen som företagen till 
ökat sparande i syfte att fö större resurser for investeringar i produktiv 
verksamhet. För att öka intresset för ett brett sparande inom en vidgad 
aktiemarknad är det angeläget att slopa dubbelbeskattningen av aktier och 
att i olika former främja sparandet. 

1.20 Svensk industriförening 

Enligt utredningens egen bedömning av sitt arbete har detta till huvud
saklig del genomförts som en studie i institutionell ekonomi. Enligt för
eningens uppfattning har detta gjorts på ett förtjänstfullt sätt och det digra 
betänkandet på nära 800 sidor jämte omfångsrika bilagor torde under 
många år framåt komma att tjäna som ett näst intill oundgängligt uppslags
verk i fråga om svensk kapitalmarknad, dess struktur och förutsättningar. 

K<tpitalmarknaden har en grundläggande och avgörande uppgift i sam
hällsekonomin, nämligen att svara för att sparandet fri'tn sektorer med 
sparöverskott kanaliseras till områden med sparunderskott på ett ur sam
hällssynpunkt godtagbart sätt. Det måste enligt föreningens åsikt räknas 
utredningen till förtjänst att den icke anser att inrättandet av nya institutio
ner kan lösa samhällsekonomiska problem och att den anför övertygande 
skäl för denna inställning. Överhuvudtaget har det svenska samhället 
under senare år - något som föreningen gång på gång påpekat och reagerat 
mot - präglats av ett slags institutionaliseringsraseri. som knappast i något 
fall fått positiva följder - om man icke räknar ökad byräkratisering med 
mängder av dubbelarbete som någonting positivt. Kapitalmarknadsutred
ningen går ät motsatt häll och föreslår sammanslagning av de s. k. mellan
handsinstituten. nämligen dels av AB Industrikredit och AB Företagskredit 
till ett företag, AB Företagskredit, dels av AB Lantbrukskredits primär- och 
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sekumliirkreditinstitut. ävenledes till ett enda sammanhi\llet företag. 
- ·· - (Seavsnitt2.15) 

3o 

M[inga ekonomer har sedan länge talat om Jen "kranka svenska kapital
marknaden" och åtskilligt av realism ligger säkerligen i detta omdöme. 
Kapitalmarknaclsutredningen gör bl. a. en förtjänstfull analys av balans
problemen i den svenska ekonomin och av kapitalmarknadens effektivitet 
och behovet av reformer. Härvidlag uppehåller sig utredningen särskilt vid 
industrin. vilket är självklart med hänsyn till industrins avgörande betydel
se for vår förmåga att hålla balans i samhällsekonomin. Enligt föreningens 
uppfattning måste kapitalmarknadsutredningens hedömning att hytesba
lansunderskottet kan bli eliminerat först mot mitten av 1980-talet vara 
alltför pessimistisk och utredningen har sannolikt tagit alltför stort intryck 
av det dåliga konjunkturlnget, som i varje fall när betänkandet "lutjustc
rades i slutet av förra året säg ovanligt hopplöst ut. Men redan utveckling
en av hamlelshalansen under detta års första fyra mi'tnader ger anledning 
till en försiktig optimism, även om några växlar icke skall dras pi\ en 
företeelse om vars uthållighet ännu ingen definitiv bedömning skall göras. 

Men si\ mycket är klart som att industrin genom de stimulansi\tgärdcr 
som s~itts in, föimst devalveringen, återfött en betydande del av sin kon
kurrenskapacitet. Eftersom även en återhämtning av den internationella 
konjunkturen kan spåras finns förutsättningar för en snabb ökning av 
exportefterfrågan. Genom att även den importkonkurrerande industrins 
konkurrensformäga förbättras måste underskottet i betalningsbalansen re
lativt snart förbytas i ett överskott och balans kunna uppni'ts betydligt 
tidigare iin mot mitten av 1980-talct. 

Föreningen vill dock icke fördölja att den ser allvarligt på den pågående 
strukturomvandlingens följder och anspråk pil kapitalmarknaden, därför 
att denna omvandling pågår och kommer att pågå oberoende av konjunk
turförändringarna och därför mi\ste mötas med extraordinära medel, som 
medför mycket stora påfrestningar på hela samhällsekonomin. 

1.2 l Styrelsen för Stockholms fondbörs 

Kapitalmarknadsutredningen 1KMU) har enligt sina direktiv haft till 
uppgift att göra en översyn av kapitalmarknaden och att föreslå de organi
satoriska och tekniska förändringar som kunde föranledas diirav. Utred
ningen har själv karakteriserat sitt arbete som väsentligen en studie i 
institutionell ekonomi. Denna har utredningen genomfört på ett mycket 
förtj~instfullt sätt. Utredningens konkreta förslag ligger också så gott som 
helt inom detta område. 

För börsstyrelsen ligger det närmast till hands att koncentrera sitt ytt
rande till sådana synpunkter och förslag, som berör marknaden för riskvil
ligt kapital, enkannerligen aktiemarknaden. De konkreta förslag från ut
redningen som direkt herör denna marknad är som framgått få. Indirekt 
kan emellertid de åtgärder utredningen föreslår beträffande kreditmarkna
dens institutioner bli av betydelse för aktiemarknaden. Det finns vidare 
anledning att beröra en del frågor, som behandlats i bilagorna men som inte 
tagits upp av utredningen. 

Det finns då skäl att först understryka det viktiga i att bedömningar av 
behovet av institutionella reformer för att främja kapitalbildningen inte bör 
göras utifrän den extremt ogynnsamma situation beträffande extern ba
lans, sparande, företagsvinster m. m., som rått de senaste cirka två åren. 
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En viiscntlig produktinnsökning kan åstadkommas genom att ekonomin 
bring;1s niirmare full! kapa1:itetsutny1tjande. Helst biir detta ske genom en 
exportledd expansion. I ett sndant läge kommer de problem som nu finns 
betriiffande underskottet i bytesbalansen, bristen på sparande och otill
fredssliillande räntabilitet att vara avsevärt reducerade om 1in icke elimine
rade. 

Även efter det ett fagc n1irmare fullt kapacitetsutnyttjande uppnMts 
kommer. med de mttl hetr1iffande extern balans och tillv1ixt som det finns 
anledning st~illa upp. en fortsatt utbyggnad av näringslivets och i synnerhet 
industrins kapacitet att framstr1 som nödvändig. Huruvida de kalkyler för 
erforderliga industriinvesteringar som gjorts av LU 75 och JUi 1976. som 
kommillen stöder sig ptt. nu ger ett riktigt mått, är för närvarande svart att 
med siikerhet bedöma. Mycket talar för att behoven av kapital för investe
ringar och annan utveckling kan bli betydligt större med h1insyn till den 
omfatlande strukturomvandling och förnyelse av svensk industri som 
kommer att bli nödvändig. Är denna bedömning riktig, kommer också 
kraven pä kapitalmarknadens förmnga att tillföra företagen kapital. inte 
minst riskvilligt sådant, att hli stor<t. Även om dessa krav svårligen kan 
preciseras siffermässigt. talar utvecklingens riktning och karaktär för att 
man har anledning att olja de mekanismer, som har betydelse för denna 
tillförsel. 

··· <Se avsnitt 2.17) 
På längre sikt är - - - tillgången pi\ riskvilligt kapital genom aktie

marknaden en funktion av det totala sparandet. En förstärkning av det 
totala sparandet kan ske på nera olika ·s1itt: Genom en ökning av statens 
och kommunernas sparande. höjda ATP-avgifter, ökat företagssparande. 
ökat hushftllssparande eller nya arrangemang av typ löntagarfonder. Vil
ken v1ig som än beträds. blir det ytterst hushållen som fär göra de anpass
ningar och uppoffringar som kr1ivs. Det har inte ingåll i utredningens 
uppdrag att ta ställning till de politiska avvägningar som måste göras. när 
en politik för det totala sparandets utveckling formuleras. 

Börsstyrelsen finner heller ingen anledning att i detta sammanhang för
djupa sig i ämnet men vill för sin del framhålla följande. Det finns anled
ning att ge företagssparandet och hushållssparandet en framträdande roll i 
ell program för förstärkt sparande. Företagsledningarnas riskbenägenhet 
är beroende av självfinansieringsmöjligheterna. Det är möjligt all man av 
fördelningspolitiska skiil inte kan genom explicita ekonomisk-politiska åt
gärder gft mycket långt pti denna väg. Med hänsyn till att, vilka vägar för 
att öka sparandet som än beträds. hushftllen får hära hördan av ökat 
sparande. vore det rimligt att göra särskilda ansträngningar för att söka få 
till sti\nd en ökning av hushållssparandet. Ett frivilligt sparande har många 
fördelar j1imfört med övriga nämnda sparformer. vilka alla har ett tvångs
sparande över sig. Först om frivilliga insatser inte ger effekt tillräckligt 
snabbt eller i tillräcklig omfattning. är det anledning diskutera andra spar
formef. t. ex. ett organiserat löntagarsparande med avsättning till löntagar
fonder. Ur börsens synpunkt är det då angeläget att även sådant sparande 
kanaliseras till företagen på marknadsmässiga villkor. 

1.22 Svenska fondhandlareförcningen 

KMU betonar behovet av en ökad kapitalbildning och de negativa sam
h1illselwnomiska konsekvenserna av den sparandebrist som råder. Fond-
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handlareföreningen anser att de viktigaste orsakerna till dessa missförhål
landena beror pi\: 

I. Hård reglering av den svenska kapitalmarknaden. som har medfört 
att prismekanismen på stora delar av marknaden har salts ur spel. Räntan 
har inte tillåtits att gä upp till de nivåer diir jämvikt mt:llan efterfraga och 
utbud rftder. Detta förhållande har sannolikt bidragit till att en mindre del 
av resurserna har gätt till sparande och en större del till konsumtion. 

2. Låg lönsamhet i svensk industri som har lett till att aktiemarknaden ej 
har lyckats attrahera en tillriicklig volym av kapital. 
- - - (Se avsnitt 2.18) 

3. Ett skattesystem. som favoriserar plact:ringar i improduktiv lös egen
dom såsom diamanter. frimärken och konst. 

I bilaga 2 i utredningen visar professor Svt:n-Erik Johansson de orimliga 
konsekvenser dagens skattesystem har på räntebärande placeringar och 
aktieplaceringar. Kombinationen av dubbelbeskattning av bolagens vins
ter och hög individuell marginalbeskattning gör att gapet mellan de avkast
ningskrav före skatt som ett företag måste stiilla och den ersättning efter 
skatt, som den individuelle placeraren erhäller blir mycket stort. 

Fondhandlareföreningen anst:r att ovan niimnda missförhållanden till 
stor del kan riittas till genom ett rikare utbud av olika finansiella instrument 
med marknadsanpassade riintor. en acceptahel lönsamhet i svensk indu
stri. samt ett skattesystem som gynnar produktiva investt:ringar. 

1.23 Näringslivets byggnadsdelegation 

Den selektiva k:ipitalmarknadspolitiken syftar till att tillförsäkra vissa 
prioriterade områden ett tillräckligt kreditutrymme. Bostadsförsörjningen 
hör till dessa prioriterade områden. Utvecklingen av bostadsfinansierings
systemet under den senaste 10-årsperioden har medfört att bostadshyggan
dets kcditförsi.irjning i allt väsentligt har tryggats så att statligt belånade 
bostadsprojekt nu i huvudsak är oberoende av kreditmarknadsläget. 

Regleringspolitiken orsakar emellertid samhällsekonomiska förluster i 
form av mindre effektivt kapitalutnyttjande och ett otillräckligt sparande. 
Den otillräckliga kapitalbildningcn har. som påpekats i utredningsbetän
kandet, varit ett stf1ende tema i den ekonomiska debatten under en lång tid. 
"Kapitalhrist ·· blir en konstant företeelse när stora investeringsambitioner 
skall förverkligas utan sedvanliga räntabilitetsbedömningar. En stor del av 
den offentliga sektorns investeringar har därför fått komplt:tteras med ett 
sparande som t1stadkommits genom den ekonomiska politiken. 

Det vore, enligt N BD: s mening. av stor samhällsekonomisk betydelse 
om stödet till hostadssektorn i större utsträckning utformades med hänsyn 
tagen till behovet av en friare kapitalmarknad. Genom nuvarande bostads
finansieringssystem har de boendes räntekostnader släppt kontakten med 
marknadsriintans utveckling. Man behöver således inte riskera att hyresni
våerna i det statshelänade beståndet påverkas om mera marknadsmässiga 
kreditvillkor skulle bör:ja tillämpas. Vidare skulle i ett längre perspektiv 
den önskvärda kreditvolymen till byggandet kunna säkerställas, utan kapi
talmarknadsregleringar, om staten och bostadssektorn erbjöd marknads
mässiga villkor och samhället bekostade sin andel öppet över statsbudge
ten. 

NBD finner det angeläget att i detta sammanhang erinra om den onda 
cirkel som föds ur regleringspolitiken; ur tidigare regleringsätgärder fram
växer behovet av ytterligare restriktioner och ingripanden. 



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 39 

Kapitalmarknadens funktionshrister framträder klart för de placerare 
som haft hostadsmarknaden som huvudsakligt investeringsohjekt. Utan 
kraftfulla styrt1tgiirder har inte bostadsobligationer med avkastning under 
marknadsnivä gätt att sälja. Placerarna i sin tur har gjort stora förluster och 
för exempelvis livförsäkringsbolagen har detta lett till ett relativt sett 
minskat försiikringssparan<le och därigenom mindre kapitalbiklning hos 
allmänheten. 

Det obligatoriska sparandet via AP-fonderna som nu fä.tt kompensera 
det uteblivna privata sparandet har vidare inte verkat i riktning mot en 
i1terstiill<l marknadsbalans. AP-fondens kapitalutbud lämnar för närvaran
de inte realavkastning och villkoren pii kapitalmarknaden stimulerar inte 
den enskildes sparvilja. Mycket talar dessutom för att det omfattande 
tvf\ngssparandet förstiirker inflationseffekterna och bl. a. därigenom ytter
ligare siinker sparviljan etc. 

Med anledning av bl. a. det ovan sagda anser N BD det angeläget att 
läneformer och regler för beriikning av prioriterade placeringar hos banker 
och försiikringsinstitut för en sf\dan utformning att det minskar behovet av 
specialregleringar och främjar en friare kapitalmarknad. 

1.24 Svenska civilekonomföreningen 

Kapitalmarkna<lsutre<lningen utgår i hög grad från den yttre ramen att 
Sveriges balans gentemot omvärlden mäste återställas. Med en - jämfört 
med dagsHiget - höjd sparkvot och investeringskvot skall näringslivets 
konkurrensposition förstärkas så att det blir möjligt att uppväga nuvarande 
underskott i bytesbalansen och pä sikt (eventuellt) återbetala utlandslänen. 
Detta förutslitter i sin tur å andra sidan att vissa för konkurrensläget 
väsentliga förhållanden utanför kapitalmarknadsutredningens kompetens
omräde riittas till. Som utredningen själv påpekar rör det sig i flera stycken 
om nödvändiga och väsentliga förändringar i bl. a. skattesystemet. Senare 
års snabba inflation har förstärkt marginalskatter m. m. på ett sätt som 
ytterst kommit att bli produktionshämmande. Effekten har även blivit att 
man med en viss förenkling kan hävda att arbetskraften relativt sett blivit 
för dyr jämfört med kapitalet med hänsyn till den aktuella inflationstakten. 
Detta har även medfört en förskjutning av konsumtionen mot allt mer 
importerade varor och en viss utslagning inom servicesektorn. 

Vi instämmer i utredningens påpekande att förändringar i kapitalmark
nadens institutioner och funktionssätt inte pä ett avgörande sätt kan lösa 
de problem som möter den svenska ekonomin under de kommande ären. 
Däremot är det angeläget att göra de justeringar som positivt kan bidra till 
att kredit- och kapitalmarknaden fungerar effektivare i ett i huvudsak 
marknadsgrundat konkurrenssamhälle. 

Den finansiella utvecklingen 
Senare 1\rs underskott i bytesbalansen har även sin motsvarighet i ett 

otillräckligt finansiellt sparande. Förändringen har varit särskilt drastisk 
inom företagssektorn. Redan på kort sikt syns det absolut ofrånkomligt att 
lönsamheten inom näringslivet återupprättas så att vinsterna kan täcka en 
större del av investeringskostnaderna än tidigare. Den drastiska sänkning 
av självfinansieringsgraden som registrerats har sannolikt varit av stor 
betydelse för den uppbromsning i industriinvesteringarna som skett 
fr. o. m. 1977. En koppling mellan förbättrade vinstutsikter och dito själv
finansieringsgrad samt företagens investeringsbenägenhet syns ofränkom-
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lig. D;irvid hlir ;iven vinstutsikterna av avgörande hetydelsc för syssel
s;ittningsut vecklingen i det medellånga perspektivet. 

Kreditmarkm1den. inflationen och skattesystemet 
Utredningen konstaterar med rätta att inflationen har en snedvridande 

effekt på håde uthuds- och efterfrågesidan på kreditmarknaden. Utgt1ende 
från liigsta industriobligationsriinta har marknaden icke kunnat erbjuda 
positiva realriintor ens före skatt efter 1973. Detta har medfört allt större 
problem även för institutionella placerare som I. ex. AP-fonden. Situa
tionen är än värre för hushållen eftersom de nominella ränteintäkterna 
beskattas fullt ut. haserat på en presumtion att någon inflation inte skulle 
existera. Det sparavdrag som medges har snabbt blivit allt mer otillräck
ligt. Friinvaron av positiv realränta har vidare medfört en övergäng till 
placering i realvärden eller i extremfallet i vad som kallats "perversa 
investeringar''. Detta innebär att ökade resurser undandras den kapitalal
lokerings process som annars skett genom de vanliga kreditinstitutens för
medling. 

I detta sammanhang har som ett alternativ nämnts möjligheten att inrätta 
indexlån. Vi delar dock utredningens uppfattning om de stora problem som 
är förenade med indexlån sä länge hela det institutionella systemet är 
haserat på nominella principer. Även penningpolitiken skulle komma att 
försvåras. Därtill kommer mycket svärhanterliga effekter för olika lönta
gargrupper. Indexlån för I. ex. villafastigheter innebär att kapitalkostna
derna är oförändrade i realt penningvärde. Samtidigt hart. ex. inkomstta
gare på nivån byrådirektör eller lektor under de senaste tio åren vidkänts 
en sänkning av realinkomsten efter skatt med omkring en tredjedel. Realt 
oförändrade boendekostnader för en sådan löntagargrupp skulle snart nog 
bli omöjlig att hlira. 

Vi instämmer i utredningens konstaterande att det är viktigt att skatte
reglernas effekter på kreditmarknadens funktionssätt blir föremål för be
dömning i samband med de olika skatteutredningarnas förslag. Starka skäl 
syns tala för att dagens situation stimulerat lånehenägenheten. drivit upp 
konsumtionen samt verkat bromsande p1\. viljan att amortera skulder. 
Detta har i sin tur medfört en onödig läsning på kapitalmarknaden som 
bl. a. påtagligt försvårat finansieringen av köp av äldre villor. 

Den internationella bakgrunden 
Vi delar utredningens uppfattning att en utjämning av olikheterna ifråga 

om internationell inflation, tillväxt, hytesbalansposition etc. är en nödvän
dig förutsättning för en stahilare ekonomisk utveckling. I samtliga nämnda 
hänseenden innebär detta för svensk del en anpassning gentemot omvärl
den med lägre inflation och utjämnande underskott i de löpande betalning
arm1 och en högre real tillväxt än för närvarande. 

Samtidigt är det sannolikt att industrivärlden inte pä medellång sikt kan 
räkna med en återgång till den historiskt sett onormalt snabba och pro
blemfria tillväxt som skedde på 1960-talet. 

Balansproblem i svensk ekonomi 
Långtidsutredningen 1975 och Industrins långtidsprognos 1976 har teck

nat snarlika alternativ för återställande av den ekonomiska balansen. Vare 
sig man väljer att satsa på industriell expansion eller på att krympa gapet 
genom äterhällsamhet i främst privat konsumtion kommer bytesbalansun
derskotten att vara betydande ännu i början på 1980-talet. 
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Möjligheten att åstadkomma en fortsatt upplåning till förm:'rnliga villkor 
är delvis relaterad till i vilken utsträckning Sverige kan påvisa att bl. a. 
bytesbalansunderskotten är på väg att reduceras. Den förblittring som 
förutses för innevarande är kan bli inledningen till en sanering av den yttre 
balansen under förutsättning att erforderlig stramhet bibehfllls i den ekono
miska politiken. 

Redovisningen av bytesbalansunderskotten är härvid icke utan intresse. 
Vi förutslitter att den pågående utredningen i avsikt att förbättra statistiken 
och enkannerligen av den s. k. restposten bedrivs med skyndsamhet. En
dast genom justering av de officiellt vedertagna definitionerna är det möj
ligt att diskontera mer eller mindre av restpostens "intäkter". 

I valet mellan de olika alternativen att åstadkomma ekonomisk balans 
synes det förmånligast att satsa på förbättrad konkurrenskraft genom en i 
huvudsak marknadsanpassad strukturomvandling. Det industriexpansiva 
alternativet har bättre förutsättningar för en positiv inkomstutveckling för 
hushållen och en ökad anställningstrygghet för si'lvm privat- som offentlig
anställda. 

Utredningen pekar på möjligheten att öka utbudet av riskkapital från 
AP-fonden. Vidare anges att aktieplacerarnas krav pfl höjd avkastning 
t. ex. kan understödjas genom en utvidgning av de s. k. Anneli-avdragen. 
Båda dessa förslag iir viktiga men kan ej uppväga behovet av en nödvändig 
förbättring av lönsamheten och soliditeten i företagen. 

Vi vill även understryka att i en nedi'ltgående konjunktur där företagen i 
sista hand riskerar att redovisa förluster kommer hävstångseffekten i ökad 
skuldsättning och räntefria skattekrediter m. m. att verka omvänt och 
ytterligare påskynda resultatförsämringen. 

2 Företagens finansiering 

Flertalet remissinstanser delar den allmänna syn på företagens lönsam

hets-. soliditets- och finansieringsproblem som har kommit till uttryck i ut

redningen. Vad gäller företagens räntabilitet anser praktiskt taget samtliga 

remissinstanscr liksom utredningen att denna maste höjas fran 1977 ärs 

mycket låga nivå. Remissinstanserna är också positiva till en höjning av 

det s. k. Anneli-avdraget. Flera remissinstanser efterlyser lindringar i reali

sationsvinstbeskattningen av aktier och i beskattningen av kapitalinkoms

ter. Remissinstansernas ställningstaganden till utredningens konkreta för

slag för att förbättra företagens finansieringsmöjligheter återfinns under de 

institutionella avsnitten i remissammanställningen. 

2.1 Statens industriverk 

En mycket viktig källa för att finansiera industrins investeringar utgörs 
av industriföretagens sparande. I den mån internt genererade medel inte 
räcker till för att finansiera bruttoinvesteringarna krävs externt kapitaltill
skott. Detta kan bestå antingen av nytt ägarkapital, dvs. av nyemission. el
ler av att industrin ökar sin upplåning. Företagen har under 1960-talet och 
hittills under 1970-talet ökat sin upplåning kraftigt och i snabbare takt än 
det egna kapitalet, vilket medfört att soliditeten sjunkit. Kapitalmarknads-
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utredningen befarar att en ytterligare sänkning av soliditeten inte är accep
tahel för företagen. och att industrins investeringar inte kan expandera i 
den takt som är önskvärd såvida inte företagens egna kapital ökar snabba
re iin hittills under 19711-talet. En ökning av det egna kapitalet kan i princip 
i1stadkommas genom en ökning av räntabiliteten och/eller nyemission av 
aktier. En höjning av rlintabilitt:ten innehiir en sänkning av löneandclen. 
Eftersom en markant sl-inkning av löneandelen enligt utredningen knappast 
är acceptabel för löntagarna följer att egenkapitalökningen utöver en viss 
grlins mf1ste ske i form av nyemission av aktier. Utredningen tar inte upp 
till diskussion huruvida ett system med löntagarfonder kan vara ett sätt att 
fä löntagarna att acceptera en höjning av räntabiliteten i företagen. 

En mer ingf1ende diskussion av soliditetens roll som bestämningsfaktor 
för investeringsefterfrägan än den som förs i utredningen förefaller emel
krtid hefogad. Det är givet vis tänkbart all företagen tvingats öka sin skuld
sättning för att kunna genomföra sina investeringsplaner men det förefaller 
ncksa möjligt att företagen helt enkelt anpassat sig till förhållandena pa 
kreditmarknaden od1 funnit det fördelaktigt att öka sin skuldsättning i för
Mllande till det totala kapitalet. För detta argument talar det faktum all ut
budet av förman liga krediter ökat. vilket kapitalmarknadsutredningen ock
si1 påpekar. Detta h<tr medfört att företagen kunnat låna mer utan att öka 
sitt finansiella risktagande i motsvarande mån. Parallellt med en sjunkande 
soliditet har olika former av mer eller mindre automatiska i rörelsen gene
rernde krediter. st1som hamlelskrediter. koncernskulder. pensionsskulder, 
skallcskulder och löneskulder. vilka stflr till företagens förfogande på för
delaktiga villkor. ökat i omfattning. Sådana krediter svarade 1974 för drygt 
hälften av industrins totala utestående skuld. Därtill kan man lägga de stat
liga stödt1tgän.lerna till industrin i form av direkta bidrag. förmi'tnliga lån 
och kreditgarantier. Detca skulle kunna innebära att den soliditet som er
fordras för att ge företagen tillfredsställande motsti'tndskraft mot förluster 
iir lägre än tidigare. 

Kapitalmarknadsutredningen konstaterar att stöd till industrin i form av 
direkta bidrag. förmånliga lån och kreditgarantier ökat kraftigt i omfatt
ning. En stor del av de industripolitiska åtgärderna inriktas på att stödja 
produktion och sysselsättning i krisbranscher som teko-. järn- och stålin
dustri samt varvsindustri. Utredningen påpekar att man vid utformningen 
av selektiva åtgiirder i syfte att lösa akuta sysselsättningsproblem bör be
akta risken att man bevarar en icke optimal branschstruktur. Industriver
ket delar uppfattningen att industripolitiken hittills har haft en defensiv ka
raktär. Målet för industripolitiken är självfallet att underlätta industrins 
långsiktiga anpassning till förändrade marknads- och konkurrensförhållan
den, vilket innebär att man kan tänka sig åtgärder som påskyndar struktur
omvandlingen. Att ätgärderna under senare år snarare varit ägnade att 
dämpa strukturomvandlingstakten är förklarligt med hänsyn till det kon
junkturläge som rått. Industriverket delar emellertid kapitalmarknads
utredningens uppfattning att det föreligger ett behov av en kartläggning av 
de olika bidrag och subventioner som förekommer och en analys av deras 
verkningar samt av hur de bör samordnas. Industriverket har redan inom 
ramen för utredningsverksamhelen behandlat frågor av detta slag. Verker 
vill dock påpeka att en kvantifiering av de samhällsekonomiska konse
kvenserna av insatta industripolitiska stödåtgärder innebär så stora metod
tekniska problem att den sannolikt är ogenomförbar i praktiken. Likväl 
hör även en mindre ambitiös analys av olika stödformers effekter kunna 
förbättra underlaget för en bedömning av i vilken mån dessa bidrar till att 
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en samhällsekonomiskt optimal resursfördelning ästadkoms. Industriver
ket ämnar även fortsättningsvis. i mån av resurser. bevaka detta problcm
omri'lde. 

Kapitalmarknadsutredningens förslag till reformer av kapitalmarknaden 
gfir ut på att öka marknadens kapacitet att förmedla fänga 11\n i sådana for
mer att de anpassas till individuella låntagares speciella behov samt att öka 
utbudet av risk villigt kapital. Industriverket finner i stort sett dessa förslag 
ändamålsenliga och finner inget behov att i detalj granska de enskilda för
slagen. 

Sammanfattningsvis instämmer industriverket i kapitalmarknadsutred
ningens uppfattning att samhällsekonomiska balansproblem inte kan lösas 
genom institutionella förändringar pä kapitalmarknaden. Industriverket 
finner det angeläget att industrins långsiktiga kapitalförsörjning i form av 
långfristiga lån till villkor anpassade till individuella låntagares behov samt 
i form av riskvilligt kapital kan tillgodoses. De förslag till reformer av de 
existerande kapitalmarknadsinstitutens verksamhetsformer. som utred
ningen presenterar. finner industriverket i stort sett ändamålsenliga och de 
bör enligt verkets mening kunna förbättra kapitalmarknadens förmåga att 
tillgodose dessa krav. 

2.2 Länsstyrelsen i Stockholms län <Helen. Wallmark. Nilsson. Söder
ström. Hjerne. Hörlen. Forsberg. Olof Andersson. Wietorsson. Hellmark. 
Elgfclt. Haglund, Lidskog och Trndin) 

En central fråga för kapitalmarknadsutredningen har varit hur näringsli
vets försörjning med riskvilligt kapital skall tillgodoses. Skattesystemets 
uppbyggnad är här en väsentlig faktor. Bl. a. påverkar det omfattningen av 
hushållssparandet och företagens möjligheter till självfinansiering. 

Utredningen redovisar en rad alternativ som skulle kunna förbättra vill
koren för fysiska personer att spara. Sådana förslag som att kraftigt höja 
det s. k. sparavdraget. gti över till kupongskatt på aktieutdelningar eller in
föra ett särskilt avdrag för inkomster av aktieutdelningar torde dock inte 
enligt utredningen kunna accepteras från fördelningspolitiska utgångs
punkter. Andra förslag skulle medföra alltför komplicerade skatteregler. 
Det gäller real beskattning av aktievinster samt förslaget att undanta om
placeringar av aktier frtin beskattning. Ett hushållsinvesteringskonto behö
ver måhända i det enskilda fallet inte bli särskilt komplicerat all hantera 
vid taxeringskontrollen. Den stora mängden av konton det kan antas bli 
fräga om skulle doi.:k innebära ett betydande merarbete. Länsstyrelsen vill 
i det sammanhanget erinra om att det i den nya taxeringsorganisation som 
nu skall träda i kraft förutsätts att löntagardeklarationerna skall bli relativt 
summariskt kontrollerade och att resurserna därmed är anpassade till en 
sädan kontroll. Mot denna bakgrund är det angeläget att sparstimulanser i 
möjligaste män läggs utanför skattesystemet. 

Den svaga vinstutvecklingen för industriföretagen under senare år har 
medfört en avtagande tillväxttakt i totalt kapital. en sjunkande räntabilitet 
och en ökad genomsnittlig skuldsättning. Denna utveckling har delvis 
kompenserats genom en procentuell nedgäng i företagens inkomstskatter i 
förhållande till förädlingsvärdet, något som möjliggjorts genom att gällan
de bestämmelser medger företagen skattekrediter genom långtgående av
rn:h nedskrivningar. Eftersom den ökade skuldsättningsgraden leder till att 
den finansiella risken blir större anser länsstyrelsen det angeläget att före-
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tagen även fortsättningsvis ges möjligheter att bilda skattekrediter och att 
utrymmet för reserveringar lämnas i stort sett oförändrat. Länsstyrelsen 
har intagit denna ställning i sitt nyligen avgivna yttrande över företagsskat
teberedningens slutbetänkande (SOU 1977: 86). Bl. a. har länsstyrelsen där 
förordat en något försiktigare nedjustering än vad beredningen föreslagit 
av den för företagen sä viktiga rätten till lagernedskrivning. 

I en reservation (Jacobson) ansilgs att tredje stycket ("Den svaga vinst
utvecklingen - - - lagernedskrivning." l skulle utgä. 

2.3 Särskilt )·ttrande av två ledamöter (Sunnerud och Wohlin-Andersson) i 
länsstyrelsen i Östergötlands län 

Betänkandet liksom länsstyrelsens yttrande behandlar icke lantbrukets 
kapitalförsörjning. Lantbruket är ett betydelsefullt omräde som borde be
handlats i detta sammanhang. Den otillräckliga kapitalförsörjningen fram
går bland annat av de länga läneköerna till landshypoteksföreningarna. Ra
tionaliseringar inom lantbruket kräver mycket kapital liksom ett effektivt 
utnyttjande av lantbrukets resurser i form av investeringar. Unga progres
siva lantbruksutbildade maste ges möjlighet att tillgodoses med kapital för 
att kunna starta egna lantbruksföretag. 

2.4 Länsstyrelsen i Kalmar län (Christersson, Johansson, Kronblad. Bernt 
Nilsson. Schultz. Adolfsson och Jonsson) 

Utredningen har inte diskuterat kollektivt sparande i andra former t. ex 
löntagarfonder. Länsstyrelsen anser detta vara en brist. Frågan har där
emot livligt diskuterats i andra sammanhang. bland annat i massmedia. 
Med det nuvarande kapitalistiska systemet i vårt land har förmögenhets
fördelningen snedvridits sa att endast ett fåtal privatpersoner äger den 
stora delen av kapitalet. Detta har i sin tur medfört att beslutanderätten 
över den av kapitalet styrda verksamheten ligger i ett fåtals händer. Detta 
är djupt otillfredsställande. Som ett led i utvecklingen mot ekonomisk de
mokrati i vårt land vill därför länsstyrelsen föreslå att det inrättas löntagar
fonder enligt det principförslag som förordats av LO. TCO och socialde
mokratiska partiet. Härigenom kan man säkerställa den nödvändiga ökade 
kapitalbildningen för bl. a. näringslivets och bostadsbyggandets behov 
samtidigt som man bryter den privata maktkoncentrationen och erhåller en 
rättvisare förmögenhetsfördelning. 

Mot länsstyrelsens beslut att uttala sig för inrättande av löntagarfonder 
avgavs en reservation (Westerlind. Hansson, Karlsson, Ivar Nilsson. 
Schött och Åborn). 

2.5 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Utredningen har gjort en omfattande och förtjänstfull kartläggning av 
den svenska· kapitalmarknadens struktur och funktionssätt. Man har 
granskat hur de olika institutionerna på kapitalmarknaden är uppbyggda 
och hur gällande placeringsregler har motsvarat låntagarnas kreditbehov 
samt kommit med förslag till ändrade bestämmelser där så ansetts motive
rat. Utredningen har dessutom genomfört en grundlig undersökning av den 
ekonomiska verldighet som institutionerna på kapitalmarknaden har att ar
beta i. Man har särskilt tagit sikte på att analysera balansproblemen i 
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svensk ekonomi. i första hand förhi\llandet sparande - investeringar. men 
liven hehandlat Sveriges ekonomi i förhållande till utlandet. Länsstyrelsen 
anser att det presenterade materialet motsvarar högt ställda krav på eko
nomisk sakkunskap och att prohlcmbeskrivningen och analysen av orsaks
sammanhangen är mycket viil utförda. 

Linsstyrelsen avser forsättningsvis att behandla utredningens förslag 
med utgångspunkt från de särskilda förhållanden som rl'lder i Jämtlands län 
med avseende pt1 näringslivets sammansättning m. m. och de finansierings
prohlcm man konfronteras med. 

Fr~1gan om tillgl'lng till kapital för näringslivet har länsstyrelsen tidigare 
berört i samband med länsplaneringsomgängarna 1970 och 1974. Länssty
relsen betonade där hl. a. all riskvilligt kapital är en förutsättning för pro
dukllllveckling och förnyelse. Länsstyrelsen konstaterar nu att många av 
u1 redningens förslag just syftar till all förbättra möjligheterna att förse nä
ringsiivet med kapital och anser därför att de föreslagna förändringarna 
bör vara till fördel iiven för länets företag. Mot bakgrund av i första hand 
industriföretagens struktur kommer givetvis de atgärder som tar sikte på 
de mindre och medelstora företagen all fä störst betydelse i Jämtlands län. 
Utredningen föresli'ir bl. a. ett nytt system för återlän ur AP-fonden. Även 
om förslaget mer syftar till alt begränsa storföretagens i'ltcrlån än att vidga 
den krets av mindre och medelstora företag som kan komma ifråga för 
aterH\n anser länsstyrelsen ändå att förslaget är positivt framför allt om 
man genomför den koppling till industrigarantilånen som skisseras. 

Utredningen anser det angeläget att lantagare med långsiktiga projekt er
häller kreditvillkor som på ett eller annat sätt löser inledningsskedets likvi
ditetsproblem. Länsstyrelsen vill här särskilt peka på förhållandena inom 
turistniiringen. För byggande av I. ex. stugbyanläggningar inom länets tu
ristomraden kan bl. a. lokaliseringslån beviljas. Tillsammans med ett ev. 
lokaliscringsbidrag kan lånet uppgå till högst 2/3 av byggnadskostnaden. 
Maskiner, inventarier samt vissa markarbeten maste finansieras pä annat 
säll liksom resterande tredjedel av byggnadskostnaden. Enligt nu gällande 
besti'tmmclser kan lokaliseringslän beviljas på högst 20 år med maximalt 
fem års amorteringsfrihet och tre års räntefrihet. r praxis beviljas vanligt
vis 15-18 års lånetid och 1-2 ars ränte- och amorteringsfrihct. Övrig fi
nansiering sker nästan undantagslöst med lttn i kreditinstitut där sällan en 
längre lånetid än 15 är tilllimpas. Undersökningar som utförts både av före
trädare för turistnäringen och inom länsstyrelsen har visat att med nuva
rande lånevillkor och med gängse uthyrningspriser kommer en nyetablerad 
stugbyanläggning att under de ca 5-7 första åren uppvisa ett kraftigt likvi
ditetsundcrskott. vilket verkar hämmande på både från regionalpolitisk 
och rekreationspolitisk synpunkt angelägna satsningar i länets fjällområ
dcn. 

De nyssnämnda undersökningarna visar också att de likviditetsmässiga 
olägenheterna lätt elimineras om lånetiden kunde ökas så att man uppnår 
bättre samklang med gällande avskrivningsregler och ekonomisk livs
längd. Länsstyrelsen vill understryka alt en förlängning av lånetiderna 
kommer att ha stor betydelse för vidareutvecklingen av länets turistnäring. 
Ett förslag om all höja lånetiden för lokaliseringslån till 25 är har nyligen 
lagts fram av rekreationsbercdningen. 

Avslutningsvis konstaterar länsstyrelsen liksom företagareföreningen 
att utredningens förslag endast marginellt kommer att påverka möjligheter-
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na för mindre och medelstora företag att fä ökad tillgi\ng till riskkapital. In
te heller i något annat avseende torde utredningsförslagen komma an spela 
n;1gon större roll för utvecklingen av länets näringsliv. 

2.6. Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Kapitalmarknadsutredningen. som tillsattes är 1968. har innevarande ar 
pre~enterat sitt huvudbetänkande. I betänkandet. som inklusive bilagor to
talt omfattar ca I I 00 sidor. redovisas en grundlig analys av balansproble
men i svensk ekonomi. Med utgångspunkt frän denna analys diskuteras 
förslag till åtgärder. som berör nära nog alla sektorer av den svenska eko
nomin - hostadsbyggandets finansiering, industrins kapitalbehov. finan
siering av kommunernas verksamhet m. m. Vid sin prövning av ärendet 
finner l~insstyrelsen att utredningen på ett förtjänstfullt sätt slutfört sitt 
uppdrag. 

En av de primära arbetsuppgifterna för länsstyrelsen är att verka för att 
fastställda regionalpolitiska målsättningar för länet kan realiseras. En ut
g;'mgspunkt i Länsprogram 1974 är att människorna sä lfmgt det är möjligt 
skall beredas tillfälle att bo kvar i sin miljö eller i den region den enskilde 
J..:änner en naturlig samhörighet med. Om denna målsättning skall kunna 
realiseras måste den allmänna ekonomiska politiken utformas sä att syssel
sättningsut vecklingen främjas i olika delar av länet. I detta sammanhang är 
förutsättningarna för industriell utveckling och expansion av primärt in
tresse. Länsstyrelsen har därför valt att endast ta upp de utredningsförslag 
som berör industrin till diskussion i detta yttrande. 

Den utveckling som kunnat iakttas under 1960-talet och i början av 
1970-talet har sannolikt förstärkts kraftigt under de senaste ärens lågkon
junktur. Vid en konjunkturuppgång förbättras givetvis situationen. Den 
allmiinna trenden väntas dock ej undergå några större förändringar. även 
om konjunkturen förbättras. Detta accentuerar två frågeställningar. indus
trins behov av riskvilligt eget kapital respektive externa krediter. 

Utredningens synpunkter på tjärde AP-fonden och försäkringsbolagen 
är av primärt intresse. di\ industrins behov av eget kapital skall diskuteras. 
- - - (Se 5.7 och 6.6) 

2.7. Utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten (Fi 1975: 03) 

Kapitalmarknadsutredningcns betänkande ger (tillsammans med dess 
fyra bilagor i SOU 1978: 12 och 13) en mycket ingående analys av den 
svenska kapitalmarknaden. De ger både insikter i hur kapitalmarknaden 
fungerar och kunskaper om dess institutionella uppbyggnad. De utförliga 
redogörelserna för de olika institutionerna på kapitalmarknaden - Allmän
na pensionsfonden. försäkringsbolagen. bankerna. mcllanhandsinstituten 
osv. - är värdefulla. 

För utredningen om löntagarna och företagens kapitaltillväxt är främst 
diskussionen om den framtida kapitalförsörjningen av central betydelse. 
Analysen av behovet av ökad kapitalbildning och av ökat sparande på 
längre sikt har betydande intresse för vår utredning. En av de centrala frå
geställningarna för utredningen rör ju frågan om vi behöver en ökad kapi
talbildning. 

Om en ökad kapitalbildning är ett mål för politiken är frågan vilka meto
der. som är lämpliga för att uppnå detta mål. Kapitalmarknadsutredningen 
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diskuterar olika ttinkbara möjligheter utan all fiireslti ntigra genomgripande 
reformer. Det är här var utredning kan anknyta till kapitalmarknadsutred
ningen. Diskussi(lnen om löntagarfonder handlar ju bl. a. om i vilka former 
kapitalbildningen bör ske. 

Utredningen är emellertid p;\ nuvarande stadium varken beredd eller i 
st~md att göra nägra ställningstaganden vad bctriiffar olika metoder för ka
pitalbildning. Vi har därför egentligen inte nt1got väsentligt att tillföra de
partementets behandling av kapitalmarknadsutrcdningen - enbart ett refe
rat av dess betänkande är inte heller meningsfullt. 

Samtidigt som vi understryker kapitalmarknadsutredningens utomor
dentliga betydelse för utredningens arbete är vi för närvarande inte bcred
Ja att yttra oss över vilka metoder som är lämpliga för att asta<lkomma den 
kapitalbildning som eftersträvas och hemställer st1lunda att bli befria<le 
fran remissuppdr:1get. 

2.8. Styrelsen för teknisk utveckling (STlli 

Utgtmgspunkter 
Utredningens uppgift har varit att i ett sammanhang se över hela den 

svenska kapitalmarknaden. Det är naturligt att utredningen därvid inte 
kunnat iigna särskild uppmärksamhet åt finansieringen av teknisk utveck
ling. Den kännetecknas i allmänhet av betydan<le risker i förening med 
svårigheter att ställa fullgoda säkerheter och att det tar relativt !äng tid in
nan en investering i teknisk utveckling genererar överskot!. 

STU har i uppgift att finansiera riskfyllda tekniska utvccklingsprojekt 
som inte skulle kunnat komma till stånd utan finansiering frän STU. Det är 
från dessa utgimgspunkter STU behandlat Kapitalmarknadsutredningens 
beskrivning. analys och förslag. 

STU :s roll vid finansiering av tekniska utvecklingsprojekt. 
STUs finansiella stö<l till tekniskt utvecklingsprojekt avser i huvu<lsak 

kostnader t. o. m. en prototyp eller motsvarande fas. Statligt stöd till ett ut
vecklingsprojekts senare delar. vilka som regel är betydligt större. kan 
lämnas av f. n. Statens Utvecklingsfond. vilken frän den I juli 1978 ersätts 
av regionala utvcålingsfonder. Krediter med högre risktagande än affärs
bankerna kan medge. kan lämnas av Sveriges lnvcsteringsbank. 

Även banksystemet i övrigt kan medverka i finansieringen av tekniska 
utvecklingsprojekt m:h den mängfald av alternativ som saledes i princip är 
möjliga synes ändamålsenligt. STU delar därför utrc<lningens uppfattning 
att såväl effektivitetsh~insyn som mer allmänna värderingar talar för att 
låntagarna bör ha möjlighet att få sina projekt prövade av flera av varandra 
oberoende kreditbedömare. 

Kreditinstitutens risktagande 
Som utredningen framhMler hävdar kreditinstituten. att om företagen 

och projekten är goda kan finansieringen alltid ordnas även om de formella 
säkerhetskraven inte kan uppfyllas. STUs erfarenheter visar dock på bety
dande problem och svflrighcter då det gäller att ästadkomma finansiering 
av projekt efter STU-fasen. 

Den statistik som utrc<lningen tagit fram antyder en inte obetydlig all
män riska version frän banksystcmets sida. Av statistiken framgår bl. a. att 
affärsbankerna vid utgången av 1976 utnyttjat endast 60 % av femprocent
ramen för blancokreditgivning. Inom ramen för denna kan finansieras 
bl. a. tekniska utvecklingsprojekt utan formell säkerhet. 
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Bankernas realiserade förluster kan. som utredningen framhåller, tas 
som ett mått p~1 deras faktiska risktagamlc. Under perioden 1970-76 förlo
rade affärsbankerna knappt 50 milj. kr. per år vilket motsvarar 11.08 pro
cent av deras genomsnittliga uteslt1ende län till allmänheten under perio
den. 

Inom industridepartementet har upprättats en PM som behandlar Sveri
ges Investeringsbank AB framtida verksamhet (Os I 1978: 4). År 1975 sva
rade lnvcsteringsbanken för 5 a 10 '.7,, av de krediter som tillfördes den 
svenska industrin från den inhemska kreditmarknaden. Kreditförlusterna 
har sedan 1971 legat på i genomsnitt knappt 19 milj. kr. per år (exklusive 
svenska utvccklingsbolaget). Detta kan jämföras med affärsbankernas 
förluster på ca 50 milj. kr. vilka baseras på en total utlåning som är ca 30 
gånger större än lnvesteringsbankens. Denna jämförelse visar på att lnves
teringsbankens verksamhet innefattar betydligt mer riskfyllda krediter än 
affärsbankernas. Finansieringen av projekt med inriktning på utveckling 
av nya produkter och processer svarade 1976 dock endast för 3 %·av ln
vesteringsbankens utllining. 

Den redovisade statistiken lider av vissa brister och mäter inte direkt 
risktagandet i tekniska utvecklingsprojekt. Som tidigare nämnts visar 
STU s erfarenheter p{1 stora svtirigheter då det gäller att åstadkomma finan
siering Mm olika kreditinstitut för vidare utveckling av tekniska utveck
lingsprojekt. Sammantaget pekar detta på att utrymmet för risktagande i 
teknisk utveckling är mycket begränsat på den svenska lånemarknaden. 

Utredningens förslag 
Utredningen lämnar inte några förslag som direkt gäller finansieringen 

av tekniska utvecklingsprojekt. men flera av förslagen har som allmänt 
syfte att öka finansieringsinstitutens möjligheter till risktagande, ökad rän
tedifferentiering m:h långsiktig finansiering. STU biträder denna allmänna 
inriktning hos förslagen. Enligt STUs bedömning kan förslagen dock inte 
annat än marginellt underlätta finansieringen av tekniska utvccklingspro
jekt. 

Denna bedömning har närliggande förklaringar och grundar sig på att en 
dominerande värdering i all bankverksamhet är att så långt som möjligt 
undvika risker bl. a. genom att kräva goda säkerheter för utlåningen. Syf
tet är ytterst att inte riskera långivarnas insatta medel vilket också är en 
viktig utgångspunkt för t. ex. banklagen och bankinspektionens övervak
ning. Till detta bör läggas att det permanenta inslaget av ransonering och 
den låga räntedifferentiering som präglar marknaden, från bankmässig lön
samhetssynpunkt inte skapar incitament till ökat risktagande. Tekniska ut
vecklingsprojekt löper vanligen inte heller enligt i förväg uppgjorda planer 
och kan därför medföra betydande arbetsinsatser även från kreditgivarnas 
sida. Bankerna har vanligen inte kapacitet härför. 

Om man undantar lnvesteringsbanken och de centrala beslutsnivåerna 
inom de privata bankerna synes det således orealistiskt att förvänta sig att 
det skulle vara möjligt att väsentligen öka risktagandet. På lägre regionala 
och lokala niviicr inom stora organisationer kan man knappast arbeta med 
så konfliktfyllda mäl som att så långt möjligt undvika att ta risker och sam
tidigt ta större risker. 

Avslutande synpunkter 
Allmänt synes det nödvändigt att framdeles uppmärksamt följa och ge

nom olika åtgärder särskilt värna om finansiering av långsiktiga och risk-
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fyllda projekt !. ex. investeringar i immateriella tillgtmgar som forskning. 
Varken kapitalmarknadsutredningens förslag eller en eventuell förhättring 
av företagens soliditet lindrar pä detta förhällande. 

Frågan om statligt stöd till större utvecklingsprojekt kommer enligt vad 
som aviserats i regeringens proposition 1977/78: 111 om statens stöd till 
teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete m. m. att bli föremal 
för fortsatt beredning inom regeringskansliet. Beredningsarbetet syftar 
hl. a. till att kartlägga i vilken utstriickning sådana projekt möter finansie
ringspruhlem trots förväntad lönsamhet. 

Då det gäller stöd till utvecklingsprnjekt som bedrivs av mindre och me
delstora företag eller enskilda innovatörer knyter sig intresset främst till de 
regionala utvecklingsfonderna som inrättas 1978-07-01 samtidigt som sta
tens utvecklingsfonds verksamhet upphör. 

Enligt riksdagens beslut Cprop. 1977/78: 40. NU 1977/78: 34. rskr. 
1977/78: I JO) kommer ändamålet med fondernas kreditgivning att vidgas 
till att också omfatta investeringar i marknadsföring. STU kommer fram
deles att sträva efter att etahlera en bred kontaktyta och ett intimt samar
bete med fonderna. STU finner det naturligt att också särskilt bevaka fi
nansieringsmöjligheterna för olika typer av tekniska utveeklingsprojekt 
samt att äterkllmma till statsmakterna med de synpunkter och förslag som 
kan påkallas med hänsyn till utvecklingen. 

2.9 Fullmäktige i Sveriges riksbank 

Ang. industrifinansieringen, se I . .'i. 

2.10 AP-fonden, fjärde fondstyrelsen 

Ang. företagens finansiering. se 5.11. 

2.11. Svenska bankföreningen 

Bankföreningen delar helt KM U :s bedömning av lönsamhetens och soli
ditetens strategiska betydelse för investeringsutvecklingen och efterfrågan 
på kapital. KMU visar att lönsamheten för svensk industri har varit sjun
kande sedan 1950 med vissa tillfälliga undantag. Likasa har soliditeten 
trendmässigt fallit. 

Bankföreningen ansluter sig till den analys som KMU gör av den histo
riska utvecklingen. Däremot kan hankföreningen inte acceptera KMU:s 
bedömning av framtiden. KMU anser att det är rimligt att anta att industrin 
"är villig att acceptera en viss fortsatt soliditetsnedgång, eftersom kalky
lerna i såväl det offentligexpansiva som det industriexpansiva alternativet 
ger en räntabilitet som ligger över den genomsnittliga nivån sedan mitten 
av 1950-talet" (sid 275). Bankföreningen vill invända följande mot KMU:s 
slutsats: 

Sedan mitten av 1950-talet har bl. a. industrins kapitalintensitet ökat. 
Detta ökar den relativa andelen fasta kostnader. Under senare år har även 
vissa kostnader som traditionellt ansetts vara rörliga mer och mer blivit 
fasta kostnader för industrin. exempelvis lönekostnader. Den ökade ande
len fasta kostnader har pa ett markant sätt ökat industrins rörelserisk. 
Vidare har för ett växande antal företag soliditeten nu nått en så låg nivå 
att en fortsatt sänkning av den, och därigenom en ökning av företagens fi
nansiella risk. uppväger eventuella positiva hävstångseffekter på avkast-

4 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 165. Bi/alfa 3 
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ningen på eget kapital. Dessutom är det troligt att den genomsnittliga 
skuldräntan inte kommer att bli lika låg framöver som den varit. Detta be
ror bl: a. på de räntejusteringsklausuler som numera införls. Förutom att 
industrins rörelse- och finansiella risk har ökat markant jämfört med ge
nomsnittet sedan 1950 har inflationstakten länge varit betydligt högre. 
Denna utveckling medför att avkastningen på totalt och eget kapital måste 
var belydligt högre än den genomsnittliga niv[m varit sedan mitten av 
1950-talet för att ge en för industrin realt "oförändrad" situation. Vill man 
bevara marknadsekonomin och uppnå de uppställda tillväxt- och balans
målen måste företagen ha en tillräcklig lönsamhet. Det ghr inte att ersiitta 
kravet på en tillräcklig lönsamhet med bidrag i olika former till industrin. 
om man vill undvika misshushållning med resurserna. Vinstkriteriet är 
nödvändigt som styråra för att upprätthålla investeringarnas kvalitet även 
om metoder kan tänkas att med andra åtgärder fä upp deras kvantitet. 

Bankföreningen finner det märkligt att KM U - efter en ingi1ende och en
ligt bankföreningen i stort sett riktig analys av industrins mycket allvarliga 
lönsamhets-, soliditets- och finansieringsproblem - framlägger endast ett 
konkret förslag till lösning. nämligen att det s. k. Anneli-avdraget bör hö
jas. Visserligen kan man anse att många av de problem som berör industrin 
är av så pass övergripande art att de ligger utanför KMU:s direktiv. Bank
föreningen anser dock. att det hade varit av stort värde om KMU hade fört 
en mera ingående och förutsättningslös diskussion av åtgärder för att för
bättra näringslivets situation. 

Vad gäller konkreta åtgärder vill bankföreningen anföra följande: Bank
föreningen stöder helt den av utredningen framförda tanken att öka 
Anneli-avdraget vad gäller avdragsprocenten men vill även föresla att man 
utsträcker tiden under vilken avdraget erhålles fran tio till exempelvis fem
ton år. I och med att nya kapitalformer introduceras. sasom konvertibla 
skuldebrev, vill bankföreningen starkt ifrågasätta om inte tiden är mogen 
för att helt ta bort dubbelbeskattningen på utdelningar. 

Utredningen diskuterar endast mycket kortfattat hur man skall kunna 
tillgodose industrins efterfrågan på riskvilligt (eget) kapital. Som KMU 
konstaterar är en viktig åtgärd, att skattereglerna ändras så att placeringar 
i finansiella tillgångar. främst aktier, inte som nu "stratTheskattas". I bila
ga 2 visar professor Sven Erik Johansson de olyckliga konsekvenser da
gens skattesystem har på framför allt aktieplaceringar. I bilaga 3 diskuterar 
bankdirektör Torsten Carlsson olika former för att främja utbudet av risk
villigt kapital. Den stora potentialen finns bland h11sht1llen men med nuva
rande skatteregler är det svårt all locka hushållen till aktieplaceringar. 
Bankföreningen vill förorda en ändring av realisationsvinstbeskattningen 
så att den inte träffar omplaceringar av aktier utan endast nettoförsäljning
ar. eller anpassas efter motsvarande regler för fast egendom. Ökad neutra
litet i beskattningen bör nämligen enligt bankföreningens uppfattning efter
strävas genom erforderliga skattelindringar. Föreningen delar den av pro
fessor Sven Erik Johansson i bilaga 2 uttryckta uppfattningen (sid 26) 
"Jämlikhetssträvan bör inte ha gällande beskattning av banksparande och 
liknande nominellt sparande som riktmärke". 

Bankförcningen vill vidare förorda en kraftig höjning av det s. k. spar
avdraget. En åtgärd som borde kunna övervägas för att stimulera särskilt 
småsparare till aktieköp, vore enligt bankföreningens uppfattning, att ge 
redan existerande aktiefonder samma rätt till sadan skattefrihet på reinves
terade utdelningsbelopp, som tillkommer de i proposition 1977/78: 165 av
sedda nya aktiefonderna för värdesäkert lönsparande. 
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2. l2 Sveriges förcningshankcrs förbund 

.llirdhrukets karitalförsiirjning 

51 

Förhundet konstaterar att kapitalmarknadsutredningen avstätt frim att 
hehandla jonlhrukets kredirfrägor med hiinvisning till 1972 tirs jordhruks-
11tredning (SOU 1977: 17). Jordhruksutredningens behandling av frägan in
skriinkte sig emellertid till att konstatera att jordbrukets efterfrågan rtt 
lflngfristigt karital ökat kraftigt under senare fir samt att om jordhruket s ra
tionalisering skall kunna fortsiitta iir det angeläget att näringen tillförs till
riickligt kapital. Vidare föreslog utredningen införandt: av vissa låneformer 
som innchiir att liintagarens kariralutgifter omfördelas över tiden. ( Belor
ret som anslagits ·- l:'i mkr - är i detta sammanhang utan större effekt). 
Det väsentligaste rroblt:met - hur en tillräcklig mängd långfristigt karital 
skall kunna tillföras jordbrukssektorn - ans[tg dock jordhruks11tredningen 
ligga utanför sitt urpdrag. sannolikt i förväntan om att frågan skulle be
handlas av karitalmarknadsutredningen. 

Jordhrukt:ts bristande tillgang rr1 karital framsti\r i allt högre grad som 
ett av niiringens största problem. lnvesteringsviljan inom niiringen har 
ökat markant under 1970-talet. Mellan 1970 och 1977 ökade lantbrukets 
brutroinvesteringar fritn 968 mkr till 3 525 mkr i löpande rriscr eller. ritknat 
som andel av de totala hrultoinvesteringarna, frfm 2.7';;, 1970 till 4.9S'r. 
1977 (källa: Finansplanen). Jordbrukets sliillning på kapitalmarknaden har 
emellertid utvecklats i motsatt riktning. Exempelvis har Hypoteksbankens 
andel av den totala strn:ken utestående obligationslån minskat från 3.2 'T 
1970 till 2.2 '>r 1977 och andelen av den totala nettokreditgivningen pä obli
gationsmarknaden under rerioden 1971-77 uppgick till endast 1.7 'Yr (käl
la: Statistikbilaga. Ekonomisk revy). 

Jordbrukets låga och relativt sett minskande tillgtmg på långfristigt kapi
tal är en följd av H ypoteksbankens ramar för emission av obligationer. 
Storleken på dessa ramar besliims ärligen av riksbanken. Under senare år 
har emissionsramarna visserligen höjts och för 1978 uppg<'tr ramen till 7'25 
mkr. I relation till den snabbt stegrade efterfrågan på lån hos hypoleksför
cningarna framstår dock Hypoteksbankens emissionsramar som hell otill
räckliga. Detta framgär av all hypoteksföreningarnas kö av ej tillgodosed
da låneansökningar vuxit kraftigt under senare år och f. n. 0978-05-0 I) 
urpgär till 4 272 mkr. Ställd i relation till den aktuella ramen om 725 mkr in
nebär detta en beräknad väntetid för de senast lämnade ansökningarna om 
nära 6 år. Förhällandct belyses av att flera hyroteksföreningar idag över 
huvudtaget inte tar emot nya ansökningar. I en sådan situation är det givet 
att många angelägna investeringar och nyetableringar allvarligt försvåras 
eller omöjliggöres. 

Den otillriickliga tillgflngen rti kapital för lantbruket har pävisats vid 
kontakter med statsmakterna. främst riksbanken. och önskemål om för
hättringar har framförts. Dessa önskemål har i flertalet fall inte alls eller i 
mindre grad tillgodosetts. Redan av denna anledning borde en behandling 
av frtigan om jordbrukets kapitalförsörjning i utredningens betänkande 
varit motiverad och angelägen. 

Den relativt detaljerade ccntralstyrningen av den svenska kapitalmark
naden sammanhänger bl. a. med att en önskvärd eller planerad utveckling i 
reala termer inom nägot område i samhället inte får äventyras av bristande 
tinansieringsmöjligheter. Det främsta exemplet på detta är kopplingen mel
lan det statliga bostadsbyggnadsprogrammet och bostadstinansieringens 
prioritering ptt kapitalmarknaden. För jordbrukssektorns del sker ingen ut-
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trycklig samordning mellan riktlinjerna för jordbrukspolitiken i reala ter
mer och de kapitalbehov dessa riktlinjer aktualiserar. Exempelvis förutsät
ter samhällets mt'll för jnrdbrukets rationalisering - i samband med prisför
handlingarna preciserat till en årlig prnduktivitetshöjning om 4.5 lJ'r - att 
näringens behov av kapital för nödvändiga investeringar tillgodoses. 

De statliga garantilånen till jordbruket utgör exempel pil de svårigheter 
som en bristande samordning mellan jordbrukspolitik och kreditpolitik 
medför. Den statliga garantigivningen för budgetåret 1978/79 uppgar till 
470 mkr som till helt övervägande del bör finansieras med långfristigt kapi
tal. Därtill kommer en kö av ej tillgodosedda garantilåneansökningar hos 
hypoteksföreningarna om uppskattningsvis drygt 600 mkr. Dessa långfris
tiga lån - anwrteringstider 15 till 35 år - ligger i avvaktan på avlyft i ban
kerna. Det sammanlagda behovet av garantilån om 1 IOO mkr kan jämföras 
med Hypoteksbankens emissionsram om 725 mkr. Inte ens den av stats
makterna själva initierade kreditgivningen kan saledes finansieras inom 
Hypoteksbankens emissionsram. 

Mot bakgrund av ovanstående samt Kapitalmarknadsutredningens egen 
uppfattning att kapitalmarknaden bör analyseras utifrån de kreditbehov 
som aktualiseras i samhällsekonomin anser förbundet att utredningen bor
de behandlat frågan om jordbrukets kapitalförsörjning och även föreslagit 
ätgärder lignade alt förbättra jordbrukets tillgång på långfristigt kapital. 

2.13 LO 

LO delar uppfattningen att utvecklingen sedan 1975 inneburit att vi idag 
snarare står längre ifrttn en lösning av balansproblemen än vi gjorde när 
LU-75 och LB-75 presenterades. Problemen är till sin karaktär desamma 
men de är till sin omfattning större än de var 1975. 

I sitt remissyttrande över LU-75 förordade LO en strategi för den eko
nomiska politiken som låg mellan vad som med KMUs terminologi skulle 
kunna kallas I-alternativ resp 0-alternativ. Bakgrunden var därvid bl. a. att 
LO med hänsyn till den icke aktiva befolkningens växande andel bedömde 
den privata konsumtionens utveckling i 0-alternativet för svag. Utveck
lingen under de allra senaste åren kan sägas ha accentuerat detta problem 
och även om det renodlade I-alternativet framstår som ett ytterlighetsalter
nativ är LO i likhet med KMU beredd att dra slutsatsen alt de problem vi 
idag stär inför "bäst kan beskrivas i termer som ligger nära I-alternativet." 
För industrins del skulle detta betyda att stora krav kommer att ställas på 
expansion och investeringar. 

Med utgångspunkt fran den reala bild som I- och 0-alternativen repre
senterar analyserar KMU industrins finansiella utveckling. Slutsatsen av 
dessa kalkyler blir enligt utredningen att skall industriinvesteringarna ex
pandera i den takt som är nödvändig för att klara de externa balansmålen 
och den ekonomiska tillväxten på lång sikt måste räntabiliteten inom in
dustrin ligga på samma höga nivå som under 1974. I annat fall anser utred
ningen det sannolikt att företagen hellre än att ytterligare sänka sin solidi
tet väljer att dra ner på investeringstakten. Kalkylen visar att även om lö
neandelen av förädlingsvärdet skulle ligga på 1974 års mycket läga nivå sä 
skulle en viss fortsatt sänkning av soliditeten äga rum. Utredningens be
dömning är emellertid att denna nedgång av soliditeten skulle accepteras 
av företagen eftersom kalkylerna förutsätter en räntabilitet som ligger vä
sentligt över 1960-talets. 

Utredningens kalkyler skall enbart ses som räkneexempel som utifrån 
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givna antaganden visar de finansiella konsekvenserna. De antyder dock 
klart de svi'trighetcr och konflikter den ekonomiska politiken och närings
politiken sttir inför. Även om. såsom LO tidigare papekat, KMU utgår frän 
en n!1got för pessimistisk bedömning av det reella bytesbalansunderskottet 
står det do<.:k klart att mycket betydande krav kommer att ställas pä indu
striinvesteringarna under kommande är om vi med en konkurrenskraftig 
industriproduktion skall kunna dels öka exporten dels möta en växande 
importkonkurrens. KM U bedömer dock själv att en så hög vinstnivt1 och 
diirmed !äg löneandcl som de finansiella kalkylerna förutsätter är osanno
lik. Utredningen anser att en löneandel motsvarande genomsnittet 
1%6-74 är mer rimlig. 

De senaste ärens utveckling har medfört att lönsamheten inom industrin 
fallit till en läg nivå. En viktig förklaring är det mycket svaga kapacitetsut
nyttjandet. LO är helt införstådd med att det inte är förenligt med malen 
om tillviixt och tryggad sysselsättning att under en längre period lf1ta lön
samheten ligga pa denna ltiga nivå och att industrins lönsamhet mäste hö
jas över de senaste ärens laga nivi't. Men det är å andra sidan inte rimligt att 
under en följd av tir upprätthälla en generell vistnivä som ligger pa 1974 ärs 
nivf1. Detta skulle med nuvarande ägandeförhällanden ge orimliga fördel
ningspolitiska effekter. Vidare kan man fråga sig på vilket sätt en sådan ut
veckling överhuvudtaget skulle kunna förverkligas i en ekonomi med fria 
parter pä arbetsmarknaden. Det torde knappast vara möjligt att vid nuva
rande inkomst- o<.:h förmögenhetsfördclning vinna det breda samförstånd 
som en sädan politik förutsätter. LO anser således inte bara att en st1dan 
utveckling iir ~lsannolik utan dessutom oacceptabel. 

Utredningen har som tidigare påpekats inte närmare diskuterat den kon
flikt som föreligger mellan kraven på snabb kapitalbildning inom industrin 
i't ena sidan o<.:h fördelningspolitiska effekter å den andra. Om man bortser 
ifrån hur det praktiskt skulle vara möjligt att drastiskt höja vinsterna och 
lönsamhet är det möjligt att detta skulle fä gynnsamma effekter pi\ syssel
sättning och tillväxt om de sammanfaller med ett tillfredsställande efterfrå
geläge. Enligt LO måste dock samtidigt de fördelningspolitiska effekterna 
vägas in varför vi stär inför konflikten mellan fördelningspolitiska mål och 
tillväxt- ,1<.:h sysselsättningsmål. 

Även om de fördelningspolitiska problemen med en högre lönsamhets
och vinstnivr1 pb. sikt skulle kunna mildras genom en jämnare ägandestruk
tur s~i kvarstår effektivitetsskäl som talar mot en mycket hög vinstnivå och 
sjiilvfinansicring. Som KMU påpekar torde det ur resursfördelningssyn· 
punkt vara effektivitetsfrämjande om en prövning av företagens investe
ringsprojekt sker via en väl fungerande kreditmarknad. En politik med sik
te pä att permanent upprätthålla en hög vinstnivå torde därför pä sikt fä ne
gativa tillviixteffekter. 

Utredningens konkreta förslag när det gäller att lösa industrins finansie
ringsproblem ter sig i detta längre perspektiv som relativt marginella. Efter 
ingäendc analyser och resonemang drar man slutsatsen att företagen i stäl
let för att s~inka soliditeten väljer att dra ner på investcringstakten under 
den niva som torde erfordras med hänsyn till bytesbalans och tillväxt. Ut
redningen menar att den typ av avvägningar som här mhste göras ligger 
utanför utredningens område. Men det innebär samtidigt att utredningen 
ställer mer frb.gor än den besvarar. 

Som tidigare pi'tpekats formulerades direktiven för mer än 10 år sedan 
och det är helt klart att med en bredare utgångspunkt i fördclningsproble
men och i kraven på ökad ekonomisk demokrati kan nya finansieringsvä
gar o<.:h finansieringsformer öppnas. 
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U !redningens generella slutsats att nägra egentliga institutionella föränd
ringar inte ll:r sig nödviindiga förefaller onekligen undt:rlig mot bakgrund 
av konstall:randct av att dt:n mest sannolika utvecklingen inte kommer att 
ge tillriiekliga investeringar inom industrin. Enligt LOs mening är det på 
sikt nödviindigt att konnikten mildras mellan strävan att ästadkomma en 
snahh kapitalhildning inom industrin och fördelningspolitiska mfil liksom 
att kapitalforsörjningen sker i former som bidrar till ökad ekonomisk de
mokrati. t::n breddning av iigandet av industrikapitalet är därför nödviin
digt. bl. a. som ett led i strävandena att astadkomma en tillräckligt snabb 
kapitalbildning. 

Även framgent i en s:ulan situation talar som LO ovan berört dock effek
tivitetsskiil mot en generellt sett hög vinstnivä och självfinansieringsgrad 
varför finansiering med olika former av kapital via kreditmarknaden kom
mer att vara betydelsefull. Särskilt behovet av externt riskvilligt kapital 
tnnle bli betydande. Enligt LO hör dt:tta genereras och kanaliseras till in
dustrin p~1 ett sätt som tillgodoser s~1väl fördclningspolitiska krav som krav 
pf1 en demokratisering av näringslivet. I praktiken torde detta. liksom på 
I %0-talt:t. kriiva att sparandet i stor utsträckning sker kollektivt men dess
utom att de institutionella formerna för kanalisering till näringslivet refor
meras och byggs ut. 

Dessa fr;'1gor diskuteras för närvarande inom arbetarrörelsen med ut
g:ingspunkt fdn ett förslag frän en mellan LO-SAP gemensam arbets
grupp. Även om olika tekniska lösningar kan tänkas ser LO det som nöd
vändigt alt de stura ansprt1k p~1 kapital som en nödvändig expansion av in
dustrin pi1 sikt st;iller tillgodoses i former baserade på de grundprinciper 
som gruppens förslag vilar på. Detta skulle dels föra utvecklingen mot eko
nomisk demokrati framåt dels öka friheten i den ekonomiska politiken. 
Som LO p[1pekat inledningsvis bör dock kreditmarknaden som helhet och i 
synnerhet affärsbankernas roll och funktion göras till föremål för en över
syn utifritn de krav som en ökad ekonomisk demokrati ställer. 

Niir dt:t g;iller industrins kapitalförsörjning på kortare sikt föreslär eller 
diskuterar utredningen vissa åtgärder i syfte att öka utbudet av riskvilligt 
kapital fritn framför allt försäkringsbolagen och AP-fonden. samt att öka 
tillgftngen på långa litn via bankerna. 

Ökad tillgang pi1 riksvilligt kapital 
LO är som framgt1tt tidigare överens med utredningen om behovet av 

stora tillskott av externt risk villigt kapital till näringslivet. Denna insikt låg 
bakom LOs heg;iran 1971 om att AP-fondsmedel borde kunna användas 
för placeringar i aktier. Utredningen bedömer 4e AP-fondens hittillsvaran
de verksamhet positivt och förordar att fonden tillförs ytterligare medel. 
LO delar denna uppfattning och ser en fortsatt utbyggnad av 4e AP-fonden 
som ett viktigt led i strävan att öka utbudet av riskvilligt kapital. 
-· - - (Se 5.17) 

För att underlätta för och stimulera företagen att nyemittera aktier 
förordar utredningen en reformering av den s. k. Anneli-lagen. LO som 
redan i sitt yttrande över utredningens delbetänkande - SOV 1972: 63 -
pekade på denna möjlighet som ett led i strävan att via ökad nyemissions
verksamhet upprätthålla solidideten tillstyrker en modifiering av Annell
lagen i enlighet med företagsskatteberedningens förslag. 
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I sin analys av behovet av finansiellt kapital inom näringslivet använder 
utredningen föreliggande långtidsutredningar som utgi\ngspunkt, vilket in
neblir att utifran en mi'llsatt utveckling av produktionen härleds det däre
mot svarande behovet av investeringar och av finansiellt kapital. I lång
tidsutredningens modell förutsätts att de erforderliga investeringarna auto
matiskt kommer till stäm!, om bara finansiella resurser av tillräcklig om
fattning finns till förfogande. Man bortser i en sådan analys frän viljan att 
genomföra de förutsatta investeringarna. vilken hänger nära samman med 
räntabilitets- och soliditetsutvecklingen. Utredningen konstaterar att en 
viktig förutsättning för att erforderliga investeringar skall komma till sltlnd 
iir att räntabiliteten förbiittras viisentligt. 

Utredningen arbetar i detta sammanhang med olika antaganden vad av
ser löneandelen av produktionsvärdet. varav ett alternativ grundas på lö
neandelen under "'övervinsttlret'' 1974. medan ett annat alternativ grundas 
pä den genomsnittliga löneandelcn under åren 1966-1974. Utredningen 
konstaterar att en löneandel pf1 1974 ärs nivå får betraktas som mindre rea
listisk. Uppfylls inte detta alternativ. krävs det enligt utredningen ett stör
re tillskott av ägarkapital än vad som kan komma att tillföras industrin i 
form av nedplöjda vinstmedel och i form av nyemissioner av aktier. En 
sannolik utveckling lir därför ett gap mellan tillförsel av och behov av eget 
kapital. 

Utredningen understryker att valet av metod för att lösa därmed sam
manhängande problem aktualiserar ekonomiska och politiska frågeställ
ningar. som ligger utanför dess område. Likväl hänvisas i detta samman
hang till de olika förslag som utredningen presenterar - åtgärder för att hö
ja utbudet frlm stora institutionella placerare. såsom AP-fonden och för
säkringsbolagen. Vidare krävs enligt utredningen, för att lösa problemen. 
åtgärder som inneh~ir en höjning av avkastningen för placerarna, utan att 
därför företagens kapitalkostnader höjs. Som en tänkbar metod härför pe
kar utredningen pä möjligheten att höja avdragsprocenten enligt den s. k. 
Anneli-lagen. TCO vill inte motsätta sig all en stl.dan höjning sker. 

Inom ramen för realistiska alternativ avseende utvecklingen av räntabili
teten kan en ytterligare sänkning av soliditeten förutses. En förutsättning 
för all en ytterligare sänkning av soliditeten skall vara tolerabel är enligt 
utredningen att det föreligger en betydande tillgång till lämpliga krediter, 
som sänker den finansiella risken för företagen. Utredningen pekar här 
bl. a. på den ökande omfattningen av billiga. rörelsegenererade krediter 
som med hög grad av automatik och faktisk långfristighet står företagen till 
huds. Dessa krediter kan enligt utredningens resonemang anses ha stärkt 
möjligheterna för företagen att bära ökade lönekostnader. 

Arbetsmarknadsförsäkringarnas tillväxt 
Utredningen konstaterar i detta sammanhang att den snabba tillväxten i 

arbetsmarknadsförsäkringarna fått betydande effekter frän kapitalmark
nadssynpunkl. En växande del av försäkringssparandet undandras härige
nom kapitalmarknaden antingen genom att en del av försäkringssparandet 
blir bundet i återlån eller genom att fonderingar av sparandet sker direkt i 
företagen. Denna utveckling har ocksä inneburit att företagen lättare kun
nat acceptera en nedgång i självfinansieringsgrad och soliditet, eftersom 
försäkringssparandet blivit tillgängligt för företagen i former som ligger det 
egna kapitalets egenskaper nära. 
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Enligt utredningens mening kan denna utveckling befaras leda till en 
sämre allokering av tillgängligt kapital. Av bl. a. detta skiil fön:slar den att 
rätten till återlån inom AP-fondssystemet begränsas. TCO delar utrl!dning
l!ns uppfattning om de kapitalmarknadsmässiga effekterna av tillvLixten av 
arbetsmarknadsförsäkringarna. 

TCO delar i linje härmed också utredningens uppfattning all företagens 
finansiering i största möjliga utsträckning bör ske genom länga krediter pä 
den organiserade kreditmarknaden och att länen anpassas till den individu
ella ltmtagarens speciella behov, exempelvis genom förskjutna amortcri ng
ar eller tillämpning av annuitetsprirn.:ipen. 

2.15 Svenska arbetsgivareföreningen 

Lönsamhet, aktieavkastning och soliditet 
Under tiden efter 1960 har den reala aktieavkastningen efter skatt för ge

nomsnittliga inkomsttagare varit för låg. Enligt bilaga 4 var avkastningen 
pti det egna kapitalet, enligt den särskilda definition som anges i bilagan. 
inl>m industrin åren 1%6-74 efter aktiebolagsskatt mellan 4 och 5 '!i per är 
i reala termer. Detta mått på avkastningen, som säledes är beräknad före 
aktieägarnas skatter, svarar rätt väl mot den avkastning (direktavkastning 
m:h värdestegring) hos aktieägaren efter skatt pi\ mellan I och 2 ~-'.~ per år i 
genomsnitt för perioden 1960-75. som ocksfi anges i bilaga 4. Under sena
re delen av perioden var avkastningen dock väsentligt lägre. Avkastningen 
har efter 1960 varit för läg av tre skäl. 

För det första sålde hushållen som framgtl.r av bilaga 3 netto ut aktier till 
institutionella placerare. Avkastningen var inte tillräcklig för att hushållen 
skulle vara intresserade av att behålla sina aktier. Den stora tillväxten av 
antalet sma aktieägare kunde inte motverka utförsäljningarna främst frän 
större dödsbon. Det är att märka att denna utveckling av hushällens inne
hav av aktier inte kan återföras på att hushållens sparande skulle varit otill
räckligt. Hushållens förmögenheter ökade. men de placerades företrädes
vis i annat än aktier. 

För det andra sjönk nyetableringen kraftigt. Avkastningen var för läg för 
att hushållen skulle vara intresserade av att tillskjuta nytt ägarkapital till 
näringslivet i samma utsträckning som tidigare. En sådan utveckling utgör 
en allvarlig varningssignal. Är förnyelsen i näringslivet genom nyetable
ring för läg måste följden förr eller senare bli ens. k. "strukturkris". 

För det tredje sjönk soliditeten i företagen trendmässigt. Lönsamheten 
var alltsä otillräcklig för att möjliggöra att medel kunde kvarhållas i till
räcklig omfattning. Företagen blev alltmer beroende av lånemedel för sin 
fortsatta utveckling. Denna utveckling kan uppenbarligen icke fortsätta. 
Genom den minskade soliditeten försvagas företagens motståndskraft mot 
kriser och andra påfrestningar. Möjligheterna att bereda tryggad syssel
sättning minskas. 

Starka skäl talar för att soliditeten borde förstärkas. Den förändrade in
ternationella miljön - ökade valutarisker och minskad stabilitet i avsätt
ningsförhällandcna - borde kräva en ökad andel eget kapital. 

Betr. företagsvinst - och aktiebeskattningen. se 1.15. 
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2.16 LRF 

Lantbrukets kapitalförsörjning 
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Det råder en markant obalans mellan jordbrukspolitik och kreditmark
nadspolitik. Då Sveriges Allmänna Hypoteksbank är den huvudsakliga in
stitutionen som skall förse jordbruket med långfristiga kapital är obalansen 
synnerligen iakttagbar vid detta institut. Tabell I visar dels låneköns ut
veckling och dels nettoökningen av Hypotcksbankens utestaemle obliga
tionsskuld. 

Tabell I 
Lånekö vid Hypoteksbanken 

Per I/I Lånekö Ökning per Nettoökningen 
period Obligationsskul<l 

1970 70 137 
1971 244 174 179 
1972 347 I03 178 
1973 524 177 173 
1974 701 177 251 
1975 956 255 347 
1976 1404 448 572 
1977 2648 1244 642 
1978 3923 1275 <Limit 725) 
1978-05-01 4272 

Föreningsbanken har interimistiskt avlyft lån till enskilda lantbrukare 
från Hypoteksbanken. Riksbankens limit för Hypoteksbankens obligatio
ner förutsätter att Föreningsbanken köper en bestämd andel av utgivning
en. Hypoteksbanken blir härvid beroende av Föreningsbankens möjlighe
ter att inköpa Hypoteksbankens obligationer i den omfattning som Riks
banken föreskriver. LRF vill här peka på. en diskutabel låsning mellan in
stituten, vilket kan bidra till att Hypoteksbankens medgivna limit ej kan 
placeras fullt ut. 

Vid en jämförelse mellan industrins och lantbrukets (Hypoteksbankens) 
obligationsskuld under perioden 1970-1976 per den 31/12 respektive år 
framstår följande skillnader: 

Tabell 2 

Obligations- Därav 
marknad 

industrin Lantbruket' 

1970 81225 6546 7,0 % 2559 3.2 % 
1971 93814 8139 10.0% 2744 2.9 % 
1972 107669 10236 9.5 % 2926 2,7 % 
1973 126176 11650 10,8 % 3087 2.4 % 
1974 143716 12026 8.4 % 3 339 2.3 % 
1975 164020 15626 9.0% 3686 2.2 % 
1976 192 522 19657 10.2 % 4.258 2,2 % 
1977 218054 22462 I0.3 % 4,883 2.2 % 

'Hypoteksbanken 

Källa: Svenska Bankföreningen. Kreditmarknadsstatistik 
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H ypoteksbankens utestaende obligationsskuld har en minskande andel 
av obligationsmarknaden. Industrins andel har vaiierat men utvecklingen 
de senaste fyra åren har inneburit en stabil uppgång av försörjningen med 
långfristigt kapital. 

Lantbrukets <Hypoteksbankens) andel av obligationsmarknaden har de 
senaste tiren uppgatt till omkring 2,2 %. Enligt LRFs uppfattning föreligger 
härvid en del av förklaringen till låneköns utveckling under 1970-talet -
tillförseln av medel har ej stått i proportion till kapitalbehovet. Brister i ka
pitalmarknadens funktionssätt har i vid bemärkelse kraftigt äterverkat pa 
lantbrukssektorn. 

Tabi:ll 3 

Ar Bruttoinvesteringar Utestående ohligationslan 
i löpande priser 

Totalt Jordbruk Totalt Jordbruk 

mkr mkr %avtot mkr mkr <;;.av tot 

1970 35947 968 2.7 81225 2559 3.2 
1971 38044 1338 3.5 93814 2744 2.9 
1972 43 712 1549 3,5 107669 2926 2.7 
1973 47018 1829 3.9 126176 3087 2.4 
1974 54570 2097 3.8 143716 3339 2.3 
1975 60212 2768 4.6 169020 3686 , , 
1976 66268 3 473 5.2 192 522 4258 2.2 
1977 70016 3 525 5.0 218054 4883 2.2 

Lantbrukets andel av de totala bruttoinvesteringarna har så.ledes ökat 
med 2 procentenheter. Samtidigt har Hypoteksbankens andel av utestnen
de obligationslån minskat med I procentenhet vilket även framgått av ta
bell 2. Nettokreditgivningen till Hypoteksbanken har genomsnittligt under 
perioden 1971-77 varit 1,6 procentenheter. Låneköns utveckling visar den 
ogynnsamma anpassning som kapitalbehov och kapitaltillförsel fatt. Stl.le
des har en stor del av investeringarna finansierats med kortfristiga kreuiter 
som i sin tur orsakat ett hårt tryck på bl. a. Förcningsbankcn och därmed i 
sin förlängning för andra låntagare bl. a. de lantbrukskooperativa förening
arna. Många jordbrukare får därigenom varken möjlighet att fä kortfristiga 
kreuiter eller en plats i avlyftningskön. Likviditetsproblem och det faktum 
att planerade investeringar ej kommer till stånd orsakar särskilt nyetable
rade jordbrukare problem. 

Byggnadskostnadsindex för januari månad var 1973 143, 1974 187. 1975 
192. 1976 208. 1977 242 och 1978 257. Stegringen 1973-1978 är 80 procent. 
1976-1978 24 procent. Om läntagaren nödgas uppskjuta en byggnadsin
vestering nå.gra år i väntan på att banken skall kunna ställa erforderliga lti
nemedcl till förfogande kan således byggnadskostnaden under tiden kom
ma att stiga högst avsevärt. 

Efterfrågan pti kreditgarantier för lån till inre rationalisering inom jord
bruket har som framgått av ovanstående uppgifter ökat kraftigt. Denna ut
veckling orsakas av en stigande investeringsvilja inom näringen samt av 
höjda investeringskostnader. 

Riksdagen har be:>lutat att den statliga garantilåneramen för budgetåret 
1978/79 blir 445 mkr, varav 82 mkr avser drifts- och maskinlän. Resten (in
re och yttre rationalisering, jordförvärvslån) dvs. cirka 360 mkr, bör i hu
vudsak finansieras av landshypoteksföreningarna då dessa lån ligger med 
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relativt lång amorteringsti<l. Hypotekshankens emissionstillst~m<l är be
gränsat till T!.5 mkr. I Hypoteksbankens lanekö ingår per 78-01-01 garanti
lån med 566 mkr. Skillnaden mellan de två nämnda beloppen - 159 mkr -
täcker inte de under 1978 tillkommande garantilånen. 

Hypoteksorganisationens uth'lning skall ju endast till en del avse garanti
lnn. men beloppsstorleken illustrerar stora svårigheter som finns i nuläget 
all lösa <len längsiktiga finansieringen inom lantbruket och speglar samti
digt den otakt som penningpolitik - jordbrukspolitik befinner sig i. 

Kritik har i en del fall riktats mot låneköns sammansättning. LRF 
konstaterar emellertid att av lfmekön 1/ I 1978 om 3 929 mkr. avser ca 77 ''}. 
köp av jordbruksf"astigheter. inre och ytlre rationaliseringar samt driftskre
diter. Vid försiiljning av jor<lbruksfastigheter sker mestadels el! utflöde av 
kapital frän lanthruket som m11ste ersättas vid nyetableringar. LRF avser 
att i annat sammanhang återkomma till de problem som <lärvi<l uppstfitt. 

Ändami\len med låneansökningarna har som framgår av nedanstående 
tahcll kraftigt kommit att inriktas pa jordforvärvslän och ny- eller ombygg
nad av ekonomibyggnader. Dessa ändarna! understryker vikten av en för
bättrad långsiktig kapitalförsörjning. Mellan de två jämförda tidpunkterna 
har andelen låneansökningar som avser de nämnda investcringstyperna 
mängdubblats. En nytillträ<lande lanthrukares investeringsbehov är omfat
tande och som tabellen visar är det el! oacceptabelt förhållande all ltmg
fristig kapitalförsör:ining ej tillgodoses. vilket drabbar dessa låntagare sär
skilt häri. Effektiviseringsproccssen inom lantbruket är av stor betydelse i 
samband med generationsskifte och ägarhyte da förutsättningar maste ges 
för lönsamhet och en produktion ledande till låga livsmedelspriser. 

lnneliRRWUle lt'i11eu11sii/..11i11Rar 1·id Hypoteksha11/..e11 .fiirddwle t'.flcr ii11da-
111Me1 111ed /\rediten 

l/!075 1/1 78 

a. Köp av jordbruksfastighctcr 308 I I07 
h. Tillköp för yttre rationalisering 169 334 
c. Utlösen av medarvingar i dödsbo 58 154 
d. Inre rationalisering 

I. ny- eller ombyggnad av ekonomibyggnader 2% 1301 , dikning. täckdikning, vägar m. m. 42 82 
e. Driftskrediter I IO 168 
f. Arvs- och andra skaller 33 50 
g. Övrigt (bl. a. kreditsanering genom över-

flyttning frtrn andra kreditinstitut) 186 728 

Summa 1203 3 923 

Därav garantilån mkr. 566 

Av nedanstående diagram' framgår <le totala investeringarna i ekonomi
byggnader under perioden 1958-1975 (1974 års priser). Under 50- och 60-
talct näddc investcringstakten ett bottenläge på grund av dålig lönsamhet 
och som en konsekvens av förd jordhrukspolitik. lnvestetingslust och 
framtidstro var därigenom ytterst begränsad. I stället ackumulerades in
vestcringsbehovet och under 1970-talet har som kommer till uttryck i dia
grammet investeringarna ökat starkt. Byggnadsinvesteringarna är synnerli
gen angelägna for att uppnå erforderlig rationalisering inom animaliepro
duktionen. På grund av den under 1960-talet eftersatta investeringsverk
samheten är kapitalbehovet inom lantbruket omfattande. Det är därvid av 
utomordentlig vikt att lantbrukets långfristiga kapitalförsörjning får en så
dan omfattning att eftersläpande investeringsbehov blir tillgodosedda. 

1 Ej medtaget här. 
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Huvudsyftet med jordbrukspolitiken var att frigöra resurser frtrn lanr
bruksscktorn. Avgörande för detta synsätt var bl. a. en myået svag lön
samhet inom jordbruket och de vinster som en överföring av resurserna 
fran lantbruket till andra näringar antogs medföra. Det expansiva tillviixt
klimatet bidrog till en omfattande omvandlingsprocess inom lantbruket. 
Denna utveckling medförde för lantbruksscktorn en nedgång i antal syssel
satta, en kraftig mekanisering, en betydande reduktion i antalet bruknings
cnhcter, ökad gcnomsnittsarcal pä företag samt ökat antal djur per besätt
ning inom animalieproduktionen. 

Under 1970-talet har flera faktorer föranlett en omprövning av 1967 ärs 
jordbrukspolitik. Säledcs har produktionsmälet fatt ett annat innehi'\.11 bl. a. 
på grund av prisutvecklingen på världsmarknaden. Regionalpolitiska över
väganden medförde bl. a. att nya stödätgärdcr infördes för det norrländska 
jordbruket. Under 1970-talet har även den regionalpolitiska betydelsen av 
jordbruket ur sysselsättningssynpunkt kommit att omvärderas. Oc över
föringsvinster som ansågs väsentliga att infria under 1960-talct har ej haft 
samma aktualitet under 1970-talct. Hela denna omvandlingsprocess med 
den förändrade inriktningen av jordbrukspolitiken har bidragit till ett starkt 
ökat investeringsbehov med åtföljande kapitalbehov. 

Den statliga rarionaliseringspoliriken bör enligt riksdagens beslut ha till 
huvudsyfte att främja uppbyggandet och vidmakthållandet av rationella fa
miljejordbruk. Härigenom skapas förutsättningar för au framställa jord
bruksproduktioner till en acceptabelt låg produktionskostnad och samti
digt uppna inkomstmalet förde ijordbrukct yrkesverksamma. Inkomstmå
let är i sin tur beroende av investerings verksamheten inom jordbruket. 

Jordbrukspolitiken har emellertid även inneburit att jordbruket skall vid
kännas ett avdrag för produktivitetsförbättringar (den s. k. rationalise
ringsvinsten. hittills 4,5 procent). För att produktivitctsvinstcr av denna 
storleksordning skall kunna uppnås ar efter år är det en förutsättning att 
behövligt kapital star näringen till förfogande för fortsatta rationalisering
ar. 

Jordbruksutredningen <SOU 1977: 17) har framhållit att om rationalise
ringsverksamhetcn skall kunna fortsätta som hittills är det angeläget att 
jordbruket tillförs tillräckligt med kapital. 

Departementschefen har i prop. 1977/78: 19 anfört: 00Tillgangcn på lång
fristigt kapital är av avgörande betydelse för jordbrukets möjligheter att 
hålla hög rationaliseringstakt. och för all nyrekryteringen skall kunna ske 
smidigt. Investeringsviljan kan inte upprätthållas om det råder brist på ka
pital. U ppcnhart är att den statliga lånegarantin fungerar som ett stöd bara 
om kreditinstituten kan bevilja lanen. Fragan om hur jordbruket skall fä 
tillräckligt med långfristigt kapital måste dock prövas i annat samman
hang". 

Som framgar av ovanstående citat har jordbruksutredningen ansett att 
lantbrukets kapitalförsörjningsfrågor legat utanför utredningens direktiv. 
Kapitalmarknadsutredningen har å sin sida avgränsat jordbrukets kapital
frågor frän analysen av kapitalmarknaden. Utredningen har också avgrän
sat framställningen frän förhållanden som ligger utanför kapitalmarkna
dens struktur och funktionssätt. LRF ser det emellertid som en stor brist 
att lantbrukets kapitalförsörjning ej fått en nödvändig samordning med re
gionalpolitik - näringspolitik och jordbrukspolitik. LRF vill därför starkt 
understryka att en av de viktigaste förutsättningarna för att lantbruket 
skall kunna motsvara det effektivitetskrav som samhället reser på näringen 
är att erforderliga krediter ställs till förfogande. 
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För jordbrukets inre och yttre rationalisering iir s[1ledes tillförseln av 
langfrist igt kapital ett villkor. Flera lantbruksförctag som drivs i sambruk 
eller som sterbhus, kan ofta ej upplösas i brist pä kapital. vilket är av stor 
betydelse för företagets driftsinriktning och organisation. 

För lantbrukets del innebiir de otillräckliga tinansieringsvägarna. att fi
nansiering utanför kreditmarknaden tas i anspräk. Det tar sig bl. a. uttryck 
i en snabb tillv~ixt av de lantbrukskooperativa föreningarnas mcdlemskre
diter. vars resurser all bist~I medlemmarna ~ir begränsade. LRF kommer i 
ett senare avsnitt att behandla de lantbrukskooperativa föreningarnas fi
nansieri ngsproblcm. 

Olika rationaliserings:1tgärder blir starkt fördröjda eller inte utförda 
p. g. a. sv~irigheter för jordbrukare att fö Irma erforderligt kapital under den 
tid Ji:i den planerade investeringen skall göras. Inte ens de statliga garanti
bnen som beviljas av lantbruksnämnderna har under senare tid kunnat ut
nyttjas av lfmtagarna p. g. a. bristande utlfmingskapacitet hos bankerna. 
För att till en del söka lösa lantbrukets kapitalproblem har lantbruksstyrel
sen rekommenderat och möjliggjort upptagande av lfm i utHindsk valuta. 
LRF hedömer denna lf1nemöjlighet som ett chanstagande med t1tskilliga 
risker som i en trängd investeringssituation inte horde tas av enskilda lant
brukare. Enligt lantbruksstyrelsens tjänsteföreskrifter kan emellertid inte 
lantbruksnämnderna Himna statlig garanti för eventuella valutakursförlus
ter. 

Mfrnga unga lantbrukare. som varit mer eller mindre nödsakade all göra 
omfattande investeringar för all ha möjligheter att bygga upp en lönsam 
produktion. har av tillfrågade kreditinstitut fatt rådet att vänta ni:igra år el
ler ta ett utlandslfm. För den enskilde lantbrukaren kan det ofta vara helt 
avgörande att snabbt komma i gång med planerade investeringar. Han 
måste dt1 i en si"1dan situation viilja lhn i utländsk valuta. Lägre räntekost
nader som f. n. kan beräknas för ett sådant Ian skall härvid vägas mot kurs
förlustriskerna. Risken för valutakursförändringar kan ej återförsäkras ge
nom affärer i utländsk valuta för en jordbrukare på samma sätt som för fö
retag med internationell handel. Därt'ör blir de enskilda lantbrukarna vid 
utnyttjande av utlandslån direkt pil.verkade av valutapolitiska förändring
ar. LRF förutsätter att bankerna medverkar till en allsidig bedömning av 
förutsättningar och risker för ett sådant läntagande och konstruktivt med
verkar till lösningar som kan minimera dessa risker. 

Den regionalpolitiska betydelsen av jordbruket är i många omradcn stor. 
Det är därför ytterst angeläget att lantbrukssektorns kapitalförsörjning till
godoses. sä att rationella lantbruksföretag kan tillskapas i glesbygder. En
ligt LRFs uppfattning kan på så sätt sysselsättningsskapande verksamhe
ter medverka till regional balans. Bristen p<'t kapital medför att den nödvän
diga samordningen mellan jordbrukspolitik och regionalpolitik ej kommer 
till stånd. Den erforderliga realkapitalbildningen inom lantbruket skall ses i 
ett långsiktigt tidsperspektiv. vilket är av utomordentlig vikt som en stabi
liserande faktor inom svenskt näringsliv. Även om jordbruket i dag befolk
ningsmässigt inte rymmer mer än 5 procent av totalbefolkningen i landet. 
har jordbruket indirekt betydelse genom de grnpper som arbetar inom livs
medelsförsörjningen (tillverkare och distributörer av produktionsmedel. 
anställda inom livsmedelsindustrin och distribution m. m.) sammantaget 
omkring 15 procent. Därtill kommer den stora betydelse som det privatäg
da skogsbruket har. ofta i kombination med jordbruk. 

Lantbrukets kapitalförsörjning är högst otillfredsställande. Ett iaktta-
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gamle av jordbrukspolitiska och regionalpolitiska mfdsättningar kräver ett 
nytt synsiitt frtln statsmakternas sida på detta problem. Generations- och 
iigarskifle stiillcr fortlöpande lantbruket inför speciella kapitalförsör:jnings
prnhlem som miiste lösas. Kapital som frigörs vid cgendomsf"örsäljning 
{1tergi1r vanligen endast i mycket begränsad utsträckning till lanthrukssek
torn. En stor del av lantbrukets kapitalbehov avser ltmgfristiga investe
ringar vilka med rädande länekö vid Hypoteksbanken fär en otillfredsstäl
lande finansiering och ger ett ökat tryck pä kortfristig kreditgivning vid be
rörda banker. Lantbrukskooperativa företag får som följd härav växande 
medlcmskreditcr och därigenom ett ökat kapitalbehov. LRF finner den to
tala situation som lantbrukets kapitalförsörjning befinner sig i oacceptabel 
och hemställer att Hypoteksbankens emissionstillstånd vidgas i den ut
sträckning att länekön avsevärt reduceras. De senaste i:lrens kraftiga ök
ning av ltmeansökningar bör föranleda snara åtgärder. LRF vill ocksä fast
sb att kapitalbehovet inom lantbruket mäste ses mot bakgrund av den till 
följd av 60-talets jordbrukspolitik eftersatta investeringsverksamheten. 

De lantbrukskooperativa föreningarna har begränsade förutsättningar 
att fii :-.in ltmgfristiga uppläning tillgodosedd. Lantbrukskredit fyller enligt 
I .RFs uppfattning en väsentlig funktion för att tillgodose föreningarnas ka
pitalbehov. LR F hemställer att inriktningen av verksamheten bibehålls i 
enlighet med antagen bolagsordning. Vidare hemställer LRF att upplå
ningsrätten vid institut fär minst samma omfattning även efter samman
slagningen av primär- och sekundärkreditinstituten. LRF vill av detta skäl 
föreslå att utläningsmultipeln bestäms till 18. 

LRF ser med oro ptl den försämring som kapitalbildningen i samhället 
undergått. Förbättrade möjligheter för ett ökat sparande inom såväl hus
hi1llsscktorn som företagarsektorn bör därför sökas. Den kollektiva kapi
talbildningen spelar en väsentlig roll för kapitalmarknaden. Därvid är dels 
AP-fondens ställning dels de sätt på vilket kapital kanaliseras till skilda 
sektorer av utomordentlig vikt. Med tanke på AP-fondens betydelse ser 
LRF det som en nödvändighet att kapitalbildningen i AP-fonder ökas un
der 1980-talet. LRF förutsätter en flexibel anpassning till olika låntagarka
tegoriers kapitalbehov. Detta bör leda till ett utökat fondantal för att mot
verka ev. negativa effekter av en centraliserad kapitalbildning. 

Industrin och lantbrukskooperationen 
Utredningen har visat att investeringarna inom industrin under 60-talet 

och speciellt 70-talct har skett i ökande grad med lånefinansiering. Skul
derna har ökat väsentligt snabbare än det totala kapitalet med en sänkt so
liditet som följd. Den ökade skuldsättningen har möjliggjorts av en snabb 
uppgäng av kreditutbudet. För industrin totalt gäller att under en studerad 
tidsperiod har cirka hälften av företagens upplåning kommit från den icke 
organiserade kapitalmarknaden och från s. k. rörelsegenererade krediter. 
Utländska krediter har fätt en markant växande roll. vilken har accelererat 
efter 1974. De krediter. med vilka industriföretagen byggt upp sin ökade 
skuldsättning. kännetecknas alltså av en bestående, mycket hög andel rö
relsegenererade krediter. en ökad andel långfristiga krediter och statliga 
lån samt slutligen en ökad utländsk upplåning. 

Utredningen har redovisat beräkningar för två olika alternativa långtids
bedömningar. De eftersträvade investeringsökningarna leder i båda fallen 
till ökad skuldsättning och minskad soliditet. Detta ställer betydande an
sprak på lämpliga krediter. Utredningen föreslår en ökad kapacitet för ut
bud av riskkapital från de institutionella placerarna, försäkringsbolagen 
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och AP-fonden. och diskuterar även förutsättningar för ett ökat utbud frän 
hushällen. Vidare framht1lls önskvärdheten av att företagens finansiering i 
största miijliga utsträckning sker genom li:tnga krediter pft en organiserad 
kapitalmarknad. Den berliknade nedgängen i AP-fondernas utbud ger här
vid anledning till bekymmer. 

Utredningen har redogjort för industrins finansieringsproblem och d:ir
med sammanh(ingande problem på kapitalmarknaden i stort. Därvid har 
utredningen ej funnit anledning att beröra problem för olika företagsfor
mcr. De kooperativa företagens särart och speciella finansiella problem 
har ej behandlats. I de iigandeformer. där mi'tlsättningen är att förränta äga
rens kapital. är det mi~jligt att genom aktieemittering fä tillgtmg till fond
hildningen inom fjärde AP-fonden. Detta är ej möjligt för kooperativa före
tag. 

Soliditeten inom lantbrukskooperationen är lägre än för industrin i ge
nomsnitt. Soliditeten beräknad som andelen eget kapital + hälften av obe
skattade reserver har frän 1966 sjunkit från 24.1 procent till 17.8 procent 
1976. Svärigheter att i tider med kraftig inflation öka det egna kapitalet ut
gör i dag det srörsta problemer inom lantbrukskooperationen. Med hänsyn 
till den fortgående strukturrationaliseringen inom jordbruket och ålders
fördelningen inom lantbrukarkåren. har insatskapitalet till följd av minskar 
antal leverantörer. i en del branscher varit närmast konstant under 70-
talet. Som exempel kan anges att antalet medlemmar i slakteriorganisatio
nen 1970 var 187 700. Dessa svarade för ett insatskapital av 249 mkr. 1976 
var antalet medlemmar 134100 med ett insatskapital på 248 mkr. 

Krav p{1 ökad finansiering via insatser i de lantbrukskooperativa företa
gen kan ej ses isolerat frän jordbrukets ekonomiska problem i övrigt. Som 
tidigare pttvisats har bristen på li'tngfristigt kapital inom jordbruket följd
verkningar för de ekonomiska föreningarna. Om soliditeten inom förening
arna skall hallas oförändrad maste, vid dagens snabba inflationstakt insats
kapitalet ökas med 10- 15 procent per är. Med dagens marginalskatter in
nebär detta all de flesta lantbrukare/medlemmar behöver avsätta en allt 
större del av sina inkomster till insatser i de ekonomiska föreningarna. 

Va · som dessutom påverkar medlemmarnas andel i förhållande till total 
balanst nslutning är det faktum att, även om insatserna norflinellt ökas i 
takt med innationen. soliditeten ändå kommer att sjunka i föreningarna. 
Denna effekt uppkommer genom att insatserna i samtliga föreningar fär 
amorteras under en följd av är. 

I direktiven till utredningen om kooperationen och dess roll i samhället 
<Dir 1977: 281 anges hl. a: "Kommitten bör bl. a. pröva möjligheterna att 
underlätta utbyggnaden av eget kapital i kooperativa företag. Det är också 
angeliiget att kooperationens kapitalförsörjningsproblem i övrigt blir när
mare belysta. Speciellt bör försör:iningen med långa krediter och riskkapi
tal studeras. Det bör undersökas om kooperationen i finansieringshänseen
de särbehandlas genom gällande regler och etablerad praxis. I dessa frågor 
bör kontakt hållas med 1968 års kapitalmarknadsutredning". 

Sett utifrttn dessa kommittedirektiv är utredningens övervägande om 
Lanthrukskredits verksamhet. som till stora delar berör kooperativa före
tag. förvånande. Utredningens förslag rörande detta mellanhandsinstitut 
kommenteras senare. 

Föreningarnas kapital består av insatskapital och fondmedel. En utök
ning av detta kapital begränsas av medlemmarnas möjligheter att deltaga i 
föreningarnas kapitalbildning. Föreningarna tvingas därvid till återhåll
samhet i fråga om insatsökningar. utöver den som sker till föijd av inflation 
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och indexutlösningar. Likviditetsförsämringen inom lantbruket och svårig
heten att låna pengar har lett till ökade krav på krediter från föreningsföre
tagen. Detta är speciellt markant för slakteri- och lantmännenorganisatio
nerna. Inom slakteriorganisationen ökade medlemskreditema med 60 pro
cent mellan 1973 och 1976. Dessa krediter i kombination med borgensåta
ganden för medlemmarna överstiger nu det totala egna kapitalet inom slak
teriorganisationen. Inom lantmännenorganisationen har kundfordringarna 
under åren 1974-77 ökat med över 50 procent och uppgår nu till cirka 1.5 
miljarder. Nya vägar att lösa denna form av krediter måste nu prövas. Kan 
dessa krav ej uppfyllas uppstär negativa effekter för hela lantbruket oav
sett produktionsinriktning. Föreningarna bör svara för kreditförsörjning i 
samband med löpande leveranser. Men om dessa krediter tenderar att bli 
varaktiga skapas finansiella problem i de lantbrukskooperativa företagen. 

En möjlighet att öka det egna riskvilliga kapitalet inom kooperativa före
tag är att ändra gällande beskattning av insatserna. Den del av i första hand 
slutbetalning och återbäring, som överförs till insatskapitalet, bör vara 
obeskattad. Beskattning bör i stället ske när insatserna återbetalas till med
lemmarna. LRF vill i första hand att dessa tankegängar prövas inom utred
ningen rörande kooperationen och dess roll i samhället. Genom tilläggsdi
rektiv bör denna utredning ges möjlighet att behandla skattefrågor för eko
nomiska föreningar. Frågan har även aktualiserats i LRFs yttrande över 
Företagsskatteberedningens slutbetänkande. 

Kapitalproblemen inom hela lantbrukskooperationen är ej likartade. Rö
relsen är differentierad och innehäller företag för förädling av jordbrukets 
produkter, skogens produkter samt kreditorganisationer i form av för
eningsbanker och hypoteksföreningar. 

Skogsägarorganisationen, som vuxit mycket starkt under den senaste 
tioårsperioden, har i dag till följd av kostnadsläge, konjunktursvackans 
ihållighet och ogynnsamma valutarelationer svåra lönsamhetsproblem. 
Den snabba expansionen har sin grund i en starkt motiverad strävan att 
komma ifrån det alltför nära beroendet av konjunkturerna. som slår hårt 
mot råvaror och lågförädlade stapelvaror. I regeringspropos1t1on 
1977/78: 180 om lån till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB understryks 
ansvaret för alla företagsägare att genom bl. a. långsiktig planering och er
forderligt tillskott av riskkapital trygga företagens utveckling. 

Statliga stödåtgärder, som är en ny företeelse i detta sammanhang, är på 
kort sikt nödvändiga. Skogsägarrörelsen kännetecknas av en låg soliditets
grad, vilket medfört att kapitalproblemen blivit särskilt framträdande i 
dessa företag. 

Kapitalbehovet är och torde för skogsägarorganisationen förbli av sådan 
dignitet att endast en mindre del av etforderligt kapital kan tillskjutas av 
medlemmarna. Situationen inom skogsägarrörelsen understryker vad som 
tidigare framhållits om nödvändigheten av en förbättrad tillgäng till kapi
talmarknaden, varvid tillgången till långfristigt kapital måste förbättras. 
Vid nuvarande upplåning i utlandet fär man räkna med löptider ned mot 
5-7 år. Konkurrenter till svensk skogsindustri har bättre lånemöjligheter. 
I hela Europa erbjuds sedan många år alla större investeringsobjekt i pap
per och massa i en eller annan form skattelättnader, räntesubventioner, 
kapitaltillskott eller statsgaranterade krediter. Livslängden på investering
ar inom skogsindustrierna är lång. Vad som idag skulle behövas är att kor
ta lån ersätts med 25-åriga annuitetlån. 

Den svenska kapitalmarknaden har visat en viss okänslighet för indu
strins behov. Utredningens förslag om anpassning av kreditvillkoren till 



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 65 

den imlividuelle låntagarens behov. gällande såväl obligationsmarknad 
som kreditinstitut, välkomnas av LRF. Speciellt för skogsägarföretagen är 
det av stor betydelse att likviditetsproblem i samband med ett intrimnings
skede av en större investering kan lösas genom att Jan återbetalas efter an
nuitetsprinciper. En strikt tillämpning av matematiska regler bakom gäl
lande ratingsystem på ohligationsmarknaden är till nackdel för kooperativa 
företag. Förbundet vill därför betona nödvändigheten av att ett flexibelt ra
tingsystem tillämpas. I detta sammanhang vill LRF framhi'llla att det är 
nödvändigt att en snabb ändring kommer till stånd så att ekonomiska för
eningar kan utla rikstäckande företagsinteckningar och ej endast. som nu 
är fallet, länsvisa sädana. 

Kreditvärdighet har alltid ett givet sammanhang med ett företags solidi
tet. Den li'iga soliditeten inom lantbrukskooperationen. speciellt skogs
ägarorganisationen, bedöms som ett hinder i samband med utländsk upplå
ning. Lantbrukskooperativa företag har i Sverige en starkare ställning än i 
övriga västeuropeiska länder. Brist pä kunskap i utlandet om vad dessa fö
retag står för och hur den ekonomiska ställningen skall bedömas utgör i sig 
ett hinder och kan verka fördyrande vid utlandsupplåning och göra det 
svårare att placera obligationer pa Euromarknaden. Inom den svenska 
kredit marknaden kan emellertid inte föreningsformen sägas vara ett egent
ligt hinder. En del av verksamheten inom lantbrukskooperationen är be
rörd av statliga regleringar, vilket bör vägas in vid hedömning av en för
enings ekonomiska stabilitet. Ökade krav på produktivitetsutveckling har 
dock ställts på de föreningar. som är berörda av jordbruksavtal. Dylika 
krav förutsätter emellertid att berörda föreningar kan tillförstikras tillräck
ligt utrymme på den inhemska kapitalmarknaden. 

Utredningen har framhållit att hushållssparandets transformering till 
riksvilligt kapital har underlättats genom den ökade förekomsten av främst 
aktiefonder men också av investmentbolag. Dessa placeringsformer gör 
det möjligt för den enskilde spararen att placera sina sparmedel i aktier 
med en riskspridning av en bredd, som han knappast skulle kunna få på ett 
annat sätt. Dessa sparformer liksom det aktiefondsparande i nya fondbolag 
som föreslas i regeringens proposition om värdesäkert lönsparandc 
(1977/78: 165) missgynnar kooperativa företag. LRF finner det nödvändigt 
att konkurrensneutrala sparsystem tillskapas. antingen genom att sparan
de möjliggörs direkt i ett antal kooperativa företag eller att fonder bildas 
för obligationslån/förlagslän i ekonomiska föreningar. 

Utredningen anger att det som krävs för att lösa prohlemet både ur före
tagens och placerarnas synvinkel är i princip förändringar som höjer av
kastningen för placerarna utan att därför företagens kapitalkostnader hö
jes. Utredningen har dock huvudsakligen diskuterat möjligheter att under
lätta nyemissioner av aktiekapital, vilket ej är aktuellt för kooperativa fö
retag. 

Sammanfattningsvis för de lantbrukskooperativa företagen vill LRF 
framhålla att på en utvidgad obligationsmarknad bör hänsyn vid emissions
kontroll tas till dels att kooperativa företag ej kan emittera nya aktier, dels 
att kooperativa företag har större praktiska problem än aktiebolag på ut
ländska obligationsmarknaden. Vidare vill förbundet betona att om nytt 
äterlånsystem för AP-fonderna införes, utläningsmöjligheterna från Lant
brukskredit förstärkes, så att de mindre och medelstora lantbrukskoopera
tiva företagen ej diskrimineras. 

Skattekonsekvenser i samband med uppbyggandet av eget kapital i eko
nomiska föreningar måste analyseras. LRF vill framhålla som mycket an-

5 Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 165. Bilaga 3 
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gelägct att utredningen om kooperationen och dess roll i samhället erhäller 
tilläggsdircktiv. sä att denna fråga kan behandlas. LRr vill slutligen äter 
betona uppfattningen att system för värdesäkert lönsparande måste göras 
konkurrensneutrala. 

2.17 Sveriges indust1 iförbund och Svenska handelskammarförbundet 

I de stora övergripande frägorna om hur i framtiden utbudet pa langsik
tigt kapital i allmänhet och riskkapital i synnerhet skall genereras i ekono
min tar utredningen inte ställning. Mot bakgrund av ett omfattande empi
riskt material diskuterar man utförligt förutsättningarna för olika alternati
va lösningar men överlämnar ställningstagandet åt andra utredningar och 
åt politikerna. 

Valet av former för sparande och kanalisering av detta till olika kapital
och kreditmarknader är emellertid av avgörande betydelse för företagsam
hetens villkor. Bakom varje ställningstagande till förändringar i den nu rå
dande institutionella kredit- och kapitalmarknadsstrukturen mäste ligga en 
uppfattning om hur dessa villkor bör utformas. Vi vill i en kort inledning 
till detta yttrande redovisa vära synpunkter i detta avseende. 

Den svenska ekonomins huvudproblem idag är att höja det rådande ext
remt laga kapacitetslllnyttjandet inom näringslivet och att komma till rätta 
med ett allt större underskott i bytesbalansen. För att klara dessa mål och 
tillväxten pä läng sikt krävs industriinvesteringar i en omfattning som inte 
kan komma till ständ under de nu rådande lönsamhetsförhållandena. 

Som el\ alternativ till ökad lönsamhet diskuterar utredningen en "skat
tefinansierad industriexpansion". dvs. att kompensera en för läg investe
ringsniva med direkta statliga investeringar inom industrin och/eller en 
ökad insats av selektiva ekonomisk-politiska medel så all privata industri
investcringar stimuleras. Metoden innebär all staten satsar riskvilligt kapi
tal med lågt förräntningskrav i kombination med olika former av subven
tioner. Det betyder att kravet på en räntabilitetsförbättring blir mindre. 
Löneandclen i industrins förädlingsvärde kan därmed hållas uppe. Lönta
garna kommer emellertid via statliga skatter och avgifter att återbetala en 
del av lönen till företagen. 

Det är vår uppfattning att en på det bär sättet skattefinansierad industri
expansion medför allvarliga risker för lägre effektivitet i användningen av 
produktionsresurserna och därmed försämrad produktivitet och möjlighet 
till reallönehöjningar. I en bilaga till utredningen kommer de här farhågor
na till uttryck shlunda: "Om investeringarna sker i fel branscher och fel fö
retag så medför det att man trots stor investerings volym ändå inte får snab
bare tillväxt eller bättre extern balans. Risken är idag extra stor att fatta fel 
investeringsbcslut efter de kraftiga förskjutningar i priser och vinstförut
sättningar som skett mellan olika marknader. Samma förhållande förklarar 
även att vi idag har stora strukturproblem. Vinstförutsättningarna har för
sämrats för värn traditionella tunga branscher. En subventionspolitik som 
bygger pt1 stödåtgärder åt företag och branscher med akuta problem idag 
och dåliga framtidsutsikter riskerar därför att på längre sikt leda till ett 
sämre resultat än om man inte gör nagot alls." (Bil. 4, sid 28) 

Produktivitetsutvecklingcn inom industrin kan alltså inte ses isolerad 
från finansieringssättet. Vår nedan redovisade syn på de av utredningen 
föreslagna institutionella förändringarna på den svenska kapitalmarknaden 
präglas av övertygelsen om behovet av en snar återgång till ett i större ut
sträckning vinststyrt näringsliv. De krav pa investeringar som i det nu va-
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randc läget ställs pä industrin kräver i första hand att industrin tillförs risk
villigt "eget kapital" genom nedplöjning av vinstmedel och nyemission av 
aktier. För en effektiv fördelning av resurserna krävs att fördelningen av 
detta riskkapital sker på marknadsmiissiga grunder. Detta betyder i sin tur 
att avkastningen pä det egna kapitalet. som redan finns i företaget. maste 
hållas pä viss niva. Att av fördelningspolitiska eller andra skäl pressa ner 
denna niva och med selektiva medel kompensera företagen är enligt var 
uppfattning en oacceptabel politik. 

En förändring som föreslås av utredningen är att avdragsprocenten en
ligt "Annell-lagen" bör höjas och varieras med ohligationsräntan. Vi till
styrker denna förändring med den avvikelsen att inflationen i stället för oh
ligationsräntan bör vara riktpunkt för avdragsproeentens förändring. Vi 
vill ocksa hänvisa till det förslag om successiv övergang från den nuvaran
de dubbelheskattningen till det pa kontinenten nu tillämpade avräknings
systemet som mer ingående beskrivs i Sveriges lndustriförbunds yttrande 
över Företagsskatteheredningens betänkande. SOU 1977:86. 

2.18 Sveriges k(ipmannaförbund 

Inledningsvis konstaterar vi att det digra betänkandet innehåller mycket 
vänlefull redovisning av den svenska kapitalmarknaden. Dock måste vi 
konstatera att utredningen inte med ett ord tar upp den svenska detaljhan
delns betydelse och funktion som den viktiga länken mellan hushållens 
ekonomiska situation och agerande å ena sidan och företagen liggande 
bakom detaljhandcln ä den andra sidan. Vi hade därför förväntat oss att 
detaljhandeln skulle blivit behandlad i kapitalmarknadsutredningen. Den 
egentliga detaljhandcln exklusive försäljning av bilar. vin och sprit och 
varor på apotek omsatte 1977 85 miljarder kronor. Det finns även ett sär
skilt argument som motiverar att detaljhandeln skulle ha belysts i kapital
marknadsutredningen nämligen att detaljhandelns funktion i den svenska 
kapitalmarknaden är mycket dåligt utredd. 

Kapitel 2.4.4.1. behandlar indirekt detaljhandcln i kapitalmarknaden. 
Det avsnittet behandlar den s. k. grå kreditmarknaden. Det är med till
fredsställelse som vi där noterar att utredningen understryker att den kre
ditgivning som betecknas som den grå marknaden är oundgänglig för att 
det finansiella systemet skall fungera smidigt. Företagen måste ha möjlig
heter att lämna levcrantörskrediter. Däremot anser vi att utredningen i det
ta kapitel tagit allt för lätt på den kreditgivning som sker inom koncernbild
ningar. Vi anser inte att enskilda självständiga detaljhandelsföretag skall 
befinna sig i en sämre situation sett ur finansieringssynpunkt än företag 
som mer eller mindre hårt är knutna och styrda av ekonomiska samman
slutningar. Vi vill med detta inte säga att vi är kritiska mot den betydande 
kanalisering som sker i form av koncernfordringar och koncernskulder 
utan vi vill att det skapas resurser och möjligheter även för enskilda själv
ständiga företag att erhålla 'samma ekonomiskt fördelaktiga krediter. De 
mindre och medelstora företagens finansieringssituation - som speciellt 
gäller detaljhandeln - har ansetts så. väsentlig att särskild utredning till
satts. 

2.19 Svensk industriförening 

Föreningen vill understryka den utomordentliga vikten av att våra mind-
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re företag får tillgång till långfristiga krediter och att den hittillsvarande 
diskrimineringen av de mindre företagen i detta avseende gentemot storfö
retagen gradvis och så snart som möjligt undanröjes. I denna mttlsättnings 
uppfyllande kan mellanhandsinstituten Industrikredit och Företagskredit 
komma att spela en ytterst viktig roll. Parentetiskt föreslår föreningen att 
den ur språklig synpunkt närmast groteska termen "mellanhands"-institut 
omgäcnde utmönstras ur språkbruket, detta sa mycket hellre som småföre
tagen regelmässigt när det gäller långa krediter kommit just "pa mellan
hand"'. "Förmedlingsinstitut"' kant. ex. tänkas som en mera adekvat be
tei:kning. 
- - - (Se 5.24) 

När det gäller kravet på tillgång till långa krediter för småföretagarna vill 
föreningen instämma i det särskilda yttrande som avgivits av ledamoten 
Bengt Sjönell. En löptid om 15 år kan icke enligt vanligt språkbruk och 
praxis ge krediten ifråga karaktären långfristig och olikheten i kreditvillkor 
- i första hand ifråga om kreditens längd - när småföretagaren jämför den 
som gäller dels hans villa dels hans industrifastighet ter sig som närmast 
skrattretande. På grund av skattereglernas utformning måste de korta lå
nen på en industrifastighet amorteras betydligt snabbare än avskrivning på 
fastighet svärdet kan ske. Detta ökar självfallet pressen pä smMöretagarna. 
som regelmässigt lider av bristande tillgimg på eget kapital. 

Föreningen understryker Sjönells krav på en snar utredning av dessa 
frågor om likvärdiga regler icke på annat sätt kan införas så att även lån till 
industrifastigheter erhåller den längre amoneringstid som gäller för villor. 
- - - (Se 1.20) 

Föreningen vill slutligen starkt ansluta sig till kapitalmarknadsutred
ningens klart uttalade farhåga. att en ytterligare sänkning av företagens so
liditet icke är acceptabel och att industrins investeringar - oberoende av 
hur bra konjunkturen blir - icke kommer att öka i den omfattning som är 
nödvändig om företagens egna kapital icke ökar i snabbare takt än hittills 
under 1970-talet. Föreningen vill också understryka att detta konstateran
de i särskild hög och allvarlig grad gäller de mindre företagen. vilka i långli
ga tider även före 70-talet haft för liten andel eget kapital. dvs. för låg soli
ditet. Kraftfulla åtgärder i syfte att snabbt rida spärr mot denna hotande ut
veckling är nödvändiga. men eftersom åtgärderna måste bli av rent politisk 
art avstår föreningen från att komma med nagra egna rekommendationer. 

2.20 Svenska företagares riksförbund 

En av förutsättningarna för att näringslivet skall kunna utvecklas efter 
marknadshushållningens principer är att marknaden för långfristigt kapital 
är i funktion. Det måste därför vara en förstahandsangelägenhet för det all
männa att se till att riskvilligt kapital tillföres expanderande och nya före
tag. dels genom att underlätta för företagarna att plöja ner vinstmedel i 
dessa, dels genom att stimulera sparande i nyemitterade aktier såväl i gam
la som nystartade företag. Den viktigaste åtgärden från del allmännas sida 
måste därför vara att se över berörda delar av skattelagstiftningen och kan
ske framförallt vidtaga kraftfulla åtgärder för att hejda den alarmerande in
nat ionsutvec kl ingen. 

Förbundet vill ta tillfället i akt att presentera det förslag till löntagares 
sparande genom aktieköp i det företag i vilket de arbetar eller genom köp 
av aktier i särskilt upprättade regionala investmentbolag. Förslaget är för
ankrat i företagarkåren genom en riksomfattande enkät och inställningen 



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 69 

till förslagets olika delar måste anses representativt för landets egenföreta
gare. 

De senaste årens kanalisering av ägarkapital/riskkapital och långfristiga 
krediter frt111 det allmännas sida har icke stärkt det svenska niiringslivets 
ställning varken ur konkurrenssynpunkt p{t den internationella marknaden 
eller som bas för en förbättrad levnadsstandard för medborgarna. 

Även om speciella orsaker. exempelvis syssdsättningsskäl. kan göra det 
nödvändigt med en statlig dirigering av kapitalströmmarna vid vissa tillfäl
len är detta ett system som inte för bli bcstacnde som ett naturligt sätt att 
tillföra näringslivet långfristiga krediter och ägarkapital. 

Svenska Företagares Riksförbund vill därför starkt understryka att kapi
talmarknadsutredningens förslag måste fä karaktären av kompletterande 
politiska ätglfrder men att åtgärder främst vidtages för att återföra kapital
marknaden till e;:n fri och obunden funktion. 

Utreuningcns förslag innebär bättre betingelser beträffande tillgangen pa 
långfristigt kapital för nya och expanderande företag. Det är dock viktigt 
att detta justeras i enlighet med de invändningar som Förbundet framfört 
och bör därefter kunna bli föremål för lagstiftning. 

De ätgärder som föreslagits. även med de ändringar som Förbundet an
fört. innebär emellertid bara marginella förblittringar i situationen. 

Förbundet har inledningsvis pekat på de grundläggande faktorerna för 
en fungerande kapitalmarknad. tillräcklig lönsamhet. liberal beskattning 
av företagsvinstcr. skattepremiering av aktiesparande samt kraftfulla åt
glirder för att begränsa inflationen. 

Det måste vara en av det allmännas mest angelägna uppgifter att krafttag 
vidtages pti dessa områden. 

2.21 Finansieringsföretagens förening 

Finansbolagen tillh:mdagi'lr sina kunder med finansiering i förening med 
administrativ service. 

Finansbolagens kreditgivning sker i speciella former som i mycket liten 
utsträckning återfinns hos andra kreditinstitut. Kreditgivningen kan inde
las i a) företagskrediter såsom factoring. leasing. confirming och lagerfi
nansiering, b) fordonskrcditer såsom belåning av avbetalningskontrakt och 
leasingavtal. lagerfinansiering och c) konsumentkrediter sasom belåning 
av avbetalningskontrakt och leasingavtal. kontokrediter. Enligt Statistiska 
Centralbyråns statistik utgjorde finansbolagens utestående krediter inkl. 
det bokförda värdet av utestående leasingobjekt per den 31.12.1976 8.6 
miljarder kronor. varav föreningens medlemmar svarade för 7.5 miljar
der. Det bör framhällas alt centralbyråns statistik i olika avseenden är 
bristfällig. Mer än 90 r;:;.. av finansbolagens kunder. som erhåller finansie
ring, är mindre och medelstora företag. De beräknas svara för mer än två 
tredjedelar av finansbolagens utestående krediter. När de bankmässiga 
traditionella säkerheterna utnyttjats, vilket ofta är fallet för framför allt de 
små och medelstora företagen ger finansbolagen krediter mot andra reella 
säkerheter, vilket bidrar till att befintliga resurser utnyttjas effektivt. 

Finansbolagens verksamhet är i mycket högre grad än andra kreditinsti
tut mera inriktade på administrativa tjänster till framför allt mindre och 
medelstora företag. Över två tredjedelar av finansbolagens personal är 
sysselsatta med administrativt arbete för kunders räkning, exempelvis 
med lik vidmottagning. betalningspåminnelser. reskontraföring. försälj-
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ningsstatistik. solvensbcvakning och inkassering. Detta innebär stora 
kostnadsbesparingar för kunderna. Den stora skillnaden mellan det admi
nistrativa arbete somt.ex. banker utför och det som finansbolagen utför är 
att finansbolagen övertar administrativt arbete som eljest skulle ha utförts 
av kunderna. 

Finansbolagens verksamhet kiinnetecknas i övrigt av att den är en inte
grerad del i kundföretagens försäljningsverksamhet samt av rik produktut
veckling. 

Föreningen efterlyser även i föreliggande betänkande liksom i Finansie
ringsbolagskommittens betänkande ett avsnitt om den kreditpolitiska reg
leringens utformning. Föreningen hänvisar härvidlag till bilagorna 3 och 4 i 
föreningens remissvar över Finansieringsbolagskommittens betänkande. I 
nämnda bilagor förordas bl. a. en omprövning av lagen om kreditpolitiska 
medel. vars ofta äterkommande användning har förhindrat en uppbyggnad 
av fungerande marknader. Föreningen hemställer att i nämnda bilagor 
framtällda yrkanden beaktas. 

Enligt direktiven skulle Finansieringsbolagskommitten inte bara utreda 
tinansbolagens verksamhet utan även annan kreditgivning. Kommitten 
konstaterade att ett sätt att nå samhällelig kontroll av och insyn i den kre
ditgivningsverksamhet som sker skulle vara att 11// kreditgivning skulle om
fattas av en samhällelig kontroll. Av skäl. vilka föreningen delar. avvisade 
kommitten en sådan lösning. Ej heller Kapitalmarknadsutredningen be
handlar denna fråga. 

Den I fi.11. 1977 efter det egentliga kommittearbetets avslutande med be
tänkandet "Finansieringsbolag", undertecknade emellertid kommittens 
ordförande ett cirkulärbrcv från Sveriges Riksbank till emittentbankerna 
varigenom företagen tvingas placera minst 80 % av sina likvida medel i 
bank om de vill komma i fråga för emission av obligations- och förlagslån. 

Mot bakgrund av kommittens ställningstagande finner föreningen denna 
Mgärd synnerligen anmärkningsvärd eftersom densamma är en rcglerings
åtgärd som dessutom påverkar finansbolagens upplåningsmöjligheter. 

Föreningen hänvisar i övrigt till vad föreningen framfört i bilaga 5 i för
eningens remissvar över Finansicringsbolagskommittens betänkande. I 
likhet med vad föreningen däri yrkade hemställer föreningen i första hand 
att de lagstiftningar som Riksbanken lyder under eller tillämpar komplette
ras i erforderlig utsträckning på sådant sätt att Riksbanken ej har möjlighe
ter att ställa villkor varigenom företagen tvingas placera sina likvida medel 
i bank om de vill komma ifråga för emission av obligations- och förlagslån. 
I andra hand hemställer föreningen att finansbolagen här likställs med ban
kerna som placeringsmottagare. Finansbolag och banker skall således fritt 
kunna konkurrera om placerande företags likviditetsöverskott. Ett sådant 
förhållande är nödvändigt om finansbolagen skall kunna fortsätta sin verk
samhet som gagnar främst mindre och medelstora företag. 

Kapitalmarknadsutredningen har i sitt huvudbetänkande SOU 1978: 11 
lämnat en ingå.ende studie av kapitalmarknaden i svensk ekonomi på drygt 
I. 100 sidor. 

I avsnittet om industrins finansiering (sid. 249-282) för utredarna ett 
värdefullt resonemang bl. a. kring vikten av flexibilitet och marknadsan
passning av kreditgivningen. Detta utmynnar i att utredningen framhåller 
vikten av att företagen fär sina krediter i konkurrens med andra företag pä 
kreditmarknaden, så att kreditresurserna blir effektivt utnyttjade. Dess
utom framhålles vikten av att kreditvillkoren anpassas till låntagares speci
ella behov. 
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Utredningen betonar starkt vikten av att marknaden själv får bestämma 
hur kreditresurserna skall fördelas, vilket ger den bästa dvs. effektivaste 
och därmed billigaste fördelningen av de resurser som står till buds. 

Föreningen delar utredningens uppfattning. Det är värt att notera att Fi
nansieringsbolagskommittens betänkande strider mot kapitalrnarknads
utredningens. Om kommitten hade kunnat tillgodogöra sig utredningens 
budskap, nämligen det väsentliga i att ej störa marknadskrafternas alloke
ring och utformning av kreditgivningen, hade man sannolikt klarare sett fi
nansbolagens positiva funktion i denna process genom deras flexibilitet 
och innovationsförmåga. I stället har Finansieringsbolagskommitten före
slagit en reglering, som kommer att byråkratisera och försvära finansbola
gens möjligheter att anpassa sin verksamhet efter marknadens behov. 

Näringslivet har och kommer även i fortsättningen att ha finansierings
problern eftersom lönsamheten genomsnittligt är svag. för att näringsli
vets lönsamhet ej skall försämras utan ev. t.o.m. förbättras är det av vikt 
att näringslivet även kan administrera sin kreditverksamhet optimalt för 
att spara kostnader. Som redan nämnts under punkt I ovan tillhandagär fi
nansbolagen sina kunder med finansiering i förening med administrativ 
service, varigenom näringslivets nyss nämnda behov kan uppfyllas. 

Finansbolagen stödjer genom sina system hemmamarknadsindustrin. 
Finansbolagens existerande och nya finansieringsformer fär även alltmer 
ökande betydelse för exportindustrin. 

Behovet av industriell finansiering ökar inte enbart i kvantitativ utan 
ocksä i kvalitativ bemärkelse. Finansbolagen är särskilt väl rustade för att 
tillgodose detta behov genom sina till de olika företagens behov anpassade 
finansiella tjänster. 

Om finansbolagens anpassningsrika och dynamiska verksamhet skall 
kunna bibehållas erfordras att hänsyn tages till vad föreningen ovan sagt 
och till vad föreningen anfört i sitt remissvar över Finansieringsbolags
komrnittens betänkande. 

Det är därvid också nödvändigt att finansbolagen får tillgi'mg till pen
ningmarknaden genom en rätt att i likhet med bankerna utge mot bankcer
tifikat motsvarande papper. Föreningen kräver att detta yrkande blir till
godosett. Det vore vidare önskvärt om finansbolagen med medel eller 
långfristiga kundengagemang somt.ex. leasing kunde beredas tillgång till 
kapitalmarknaden genom utgivande av bl. a. obligationslån och förlagslån. 
Därigenom kan finansbolagen i än högre grad tillmötesgå näringslivets och 
dä särskilt de mindre och medelstora företagens behov av finansbolagens 
finansiella och administrativa tjänster. De mindre och medelstora företa
gen saknar nämligen direkt tillgång till kapitalmarknaden. 

2.22 Styrelsen för Stockholms fondbörs 

Det är - - - inte tillgången pä lånekapital och riskbärande kapital som 
är det primära problemet. Detta är, om expansionen skall ske på mark
nadsekonomiska villkor, företagens lönsamhet. Som väl är bekant har inte 
bara företagens räntabilitet utan även deras soliditet under åren 1975-77 
drastiskt försämrats. För 1977 redovisade 20 börsföretag förlust pä sam
malagt ca 2,4 mdr kr. Erhållna statssubventioner har då inte frånräknats. 
Denna utveckling har tvingat en rad företag att under senare år sänka ut
delningen. För 1977 inställde 13 företag den helt. Mindre observerat synes 
vara att företagens räntabilitet och finansiella struktur trendmässigt för
sämrats under en lång följd av år - med året 1974 som ett markant avsteg 
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frän trenden. Räntabiliteten är i nuläget helt otillfredsstmlande och är, om 
den blir bestående, ett hinder för den eftersträvade expansionen. Det har 
alltid ri\.tt en betydande spridning i räntabilitetshänseende mellan företagen 
- och detta är i själva verket betet:knande för ett dynamiskt utvecklings
förlopp i en marknadsekonomi. Det bekymmersamma med den nuvarande 
situationen är att antalet företag, som har och som för den närmaste framti
den kan se fram emot en tillfredsställande avkastning. är så utomordentligt 
litet. 

Börsstyrelsen har liksom KMU knappast anledning att gå djupare in på 
de allmänna ekonomiska och politiska förutsättningarna för en förbättring 
av räntabiliteten i företagen. Det är dock anledning att starkt understryka 
vikten av att den ekonomiska politiken inriktas på att skapa förutsättning
arna för en sådan utveckling. Det är i själva verket inte endast fråga om att 
åstadkomma en lönsamhetsförbättring genom en allmän ekonomisk expan
sion, skattepolitiska åtgärder och åtgärder, som på sikt ökar antalet rän
tabla investeringsprojekt m. m. Det gäller också att öka den allmänna insik
ten om behovet av högre lönsamhet i företagen. Räntabilitetstalen för 1977 
måste nämligen åtta-tiodubblas enbart för att den genomsnittliga räntabili
tetsnivän för ären 1970- 74 skall återuppnås - och det är diskutabelt om 
ens detta är tillräckligt för att återge vinsterna sin roll som incitament till 
och finansieringskälla för investeringar. En återgång till en räntabilitetsni
vt1 avsevärt över den nuvarande är en förutsättning för att en marknad för 
riskvilligt kapital på sikt skall kunna fungera. 

Även soliditeten i företagen befinner sig som redan framgått i flertalet 
företag pi\. en helt otillfredsställande nivä. En sjunkande soliditet innebär 
att företaget blir mera sårbart. Dess buffert mot svängningar i vinsten blir 
mindre. Ett mycket stort antal företag har nu ett eget kapital, som inte är 
tillräckligt stort för att fänga upp vinstnedgångar från ett år till ett annat av 
den storleksordning som förekommit på senare år. Turbulenta marknader, 
svängningar i valutakurserna m. m. har avsevärt ökat riskerna för företa
gen. Därför torde man få räkna med att för flertalet företag en förbättrad 
soliditet är en absolut förutsättning för att företagsledningarna skall våga 
engagera företagen i expansiva investeringar. Även långivarc har anled
ning ställa sådana krav. Detta fär till konsekvens att det egna kapitalet 
mäste växa snabbare än företagens totala kapital. Utredningens förmodan 
all företagen skulle förmås att expandera med fortsatt sänkning av solidite
ten. under förutsättning av att de i stället erbjuds ökad tillgång på långa 
krediter, delas ej av styrelsen. En så.dan utveckling är icke heller enligt sty
relsens mening vare sig möjlig eller önskvärd. 

Det förefaller dock inte realistiskt att räkna med att företagen uthålligt 
skulle kunna nå och hålla en sådan vinstnivå att den för expansionen nöd
vändiga tillväxten av det egna kapitalet helt kan klaras genom företagsspa
rande. Mera realistiskt är att räkna med att de vinster som kan uppnås inte 
blir större än att en avsevärd och i jämförelse med vad som genomsnittligt 
varit fallet under 1960- och 70-talen betydligt större del av ökningen av det 
egna kapitalet maste ske genom nyemissioner - såsom framgår av de kal
kyler utredningen li'ltit göra. 

I vilken utsträckning företagen kommer att kunna finansiera sig med ny
emissioner, är naturligtvis avhängigt av vilken avkastning som kan erbju
das placerarna. Detta är icke enbart en funktion av företagens vinst före 
skatt utan också, såsom framgår av utredningen. i hög grad beroende av 
de skatteregler, som gäller för olika kategorier av placerare. Dubbelbe
skattning av bolagens vinster och höga marginalskatter för enskilda indivi" 
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der i förening gör att gapet mellan de avkastningskrav före skatt ett företag 
måste räkna med inför en nyemission och den ersättning efter inkomst
skatt, som den individuelle placeraren erhåller, blir mycket stort. Företa
gen måste ställa höga och i nuvarande läge ouppnåeliga avkastningskrav 
för att kunna lämna en avkastning. som för placeraren är konkurrenskraf
tig med andra alternativ. 

Under en följd av år har flertalet börsföretag inte kunnat lämna en kon
kurrenskraftig avkastning, vilket tagit sig uttryck i att börskurserna ge
nomsnittligt motsvarar mindre än hälften av företagens substansvärden. 
Med hänsyn tagen till inflationen har avkastningen efter placerarnas in
komstskatt för flertalet papper varit negativ. Som framgår av de kalkyler 
som professor Sven-Erik Johansson utfört för utredningens räkning (bilaga 
2). ligger aktier som placeringsobjekt utomordentligt illa till i förhållande 
till vissa andra. främst fastigheter. Bilagan belyser också på ett pedagogiskt 
sätt de snedvridande effekterna av inflation. höga marginalskatter. belå
ningsgrad m.m. på kapitalresursernas fördelning och därmed på aktie- och 
lånemarknadernas funktion. För att aktiemarknaden skall kunna spela den 
roll som tillkommer den. om det svenska näringslivet skall expandera och 
utvecklas pa marknadsekonomiska förutsättningar, måste genomgripande 
förändringar i beskattningen sättas in. Dessa gäller såväl beskattningens 
höjd som tekniska utformning. Styrelsen återkommer längre fram med 
några mera konkreta synpunkter. 

Utbudet av riskvilligt kapital på aktiemarknaden står inte i något nöd
vändigt direkt samband med det löpande sparandet. Ett ökat utbud på ak
tiemarknaden kan vara en följd av att en större del av ett oförändrat totalt 
sparande dirigeras till denna marknad eller av att kapital i form av fastighe
ter. banktillgodohavanden m. m. transformeras till mera riskbärande pla
ceringar. Huruvida det verkligen blir ett utbud, beror av de avkastnings
förhållanden m. m. som berörts i det föregående. Enligt det material IUI 
ställt till utredningens förfogande var marknadsvärdet av hushållens totala 
förmögenhet år 1975 650 mdr kr. Av detta var endast 36 mdr kr aktier. 
- - - (Se J.21) 

Börsstyrelsen sammanfattar i nu berörda delar sina ställningstaganden 
till utredningens förslag på följande sätt: 

Styrelsen tillstyrker att Anneli-avdraget höjs. Dessutom bör, såsom Fö
retagsskatteberedningen föreslagit, tiden för avdragsrätten utsträckas till 
15 år. Styrelsen anmärker även att avdragsrätten eventuellt skulle kunna 
utvidgas till att avse även gammalt kapital, eventuellt med lägre räntesats. 
Vidare bör förutsättningarna för en harmonisering av den svenska bolags
beskattningen med EG:s avräkningssystem utredas. 

2.23 Svenska fondhandlareföreningen 

KMU betonar behovet av en ökad kapitalbildning och de negativa sam
hällsekonomiska konsekvenserna av den sparandebrist som råder. Fond
handlareföreningen anser att de viktigaste orsakerna till dessa missförhål
landena beror på: 

I) Hård reglering av den svenska kapitalmarknaden, som har medfört 
att prismekanismen på stora delar av marknaden har satts ur spel. Räntan 
har inte tillåtits att gå upp till de nivåer där jämvikt mellan efterfrågan och 
utbud råder. Detta förhållande har sannolikt bidragit till att en mindre del 
av resurserna har gått till sparande och en större del till konsumtion. 

2) Lä.g lönsamhet i svensk industri som har lett till att aktiemarknaden ej 
har lyckats attrahera en tillräcklig volym av kapital. 
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KMU visar att räntabiliteten på det totala kapitalet och soliditeten i 
svensk industri med vissa undantag trendmässigt har sjunkit sedan 1950. 
Trots denna utveckling har industriinvesteringarna förutom de tre senaste 
åren utvecklats positivt, vilket troligtvis beror på att företagen varit villiga 
att acceptera en sänkt räntabilitet på det totala kapitalet och en sänkt soli
ditet p. g. a. den s. k. hävstångsefTekten. Dvs. en ökad skuldsättning. om 
denna kan ske till gynnsamma villkor, ökar räntabiliteten på eget kapital 
relativt sett mer än vad en ökad skuldsättning ökar <len finansiella risken. 
För framtiden tror dock föreningen att denna utveckling inte kan fortgå. 
dvs. svenskt näringsliv har nu nått en sådan låg lönsamhets- och soliditets
nivå att den nödvändiga framtida investeringsutvecklingen inte kommer 
till stånd om inte situationen förbättras. En förbättring av soliditeten krä
ver en höjd lönsamhet. och/eller tillförsel av externt eget kapital. För börs
företagen kommer detta troligtvis att medföra ett ökat inslag av nyemisso
ner eller emissioner av potentiellt eget kapital typ konvertibla skuldebrev. 
För att kunna attrahera den nödvändiga volymen av riskvilligt kapital 
krävs en höjd lönsamhet i företagen. Att dagens lönsamhetsnivå är alldeles 
för låg visas genom att börskurserna genomsnittligt motsvarar mindre än 
hälften av företagens substansvärden. Detta medför för många börsföretag 
stora problem att anskaffa riskvilligt eget kapital. Vill man bevara mark
nadsekonomin och samtidigt uppnå de uppställda tillväxt- och balansmå
len för samhällsekonomin måste man följa vissa spelregler. som att företa
gen har en tillräcklig lönsamhet. Det går inte att ersätta kravet på en till
räcklig lönsamhet med olika former av bidrag eller subventioner till företa
gen. Då är riskerna uppenbara för misshushållning med resurserna. 
- - - (Se avsnitt 1.22) 

KMU:s enda rekommendation är att det nuvarande Anneli-avdraget bör 
höjas vad gäller avdragsprocenten. Fondhandlareföreningen stöder helt 
denna tanke men vill även föreslå att man utsträcker tiden under vilken av
draget erhålles från tio till t. ex. femton år. Föreningen anser vidare att 
man bör överväga om inte dubbelbeskattningen på utdelningar bör tas 
bort. I och med att nya kapitalformer, som utgör ett mellanting mellan eget 
kapital och skuldkapital, typ konvertibla skuldebrev. introduceras fram
står dubbelbeskattningen av utdelningar som principiellt tveksam. 

Fondhandlareföreningen anser vidare att det är ytterst angeläget att 
skattereglerna ändras så att man erhåller neutralitet mellan olika place
ringsformer och mellan reala och finansiella tillgångar. För närvarande är 
aktieplaceringar i ett avsevärt sämre skattemässigt läge än exempelvis pla
ceringar i fastigheter och lös egendom. Föreningen vill förorda en ändring 
av realisationsvinstbeskattningen så att den inte träffar omplaceringar av 
aktier utan endast nettoförsäljning. 

2.24 Sveriges aktiesparares riksförbund 

Utredningen uppmärksammar och beskriver ingående den sjunkande 
reala avkastningen på aktier sedan 1950. Därvid betonas också den krafti
ga försämring som skett under slutet av perioden. Aktiespararna är eniga 
med utredningen om de allvarliga konsekvenser detta har för hushållens 
nysparande i aktier och för sparande överhuvudtaget eftersom lättillgängli
ga intlationsskyddade placeringsalternativ i stort sett saknas. 

Vidare visar utredningen på den soliditetsförsvagning som skett inom de 
börsnoterade bolagen i Sverige och som innebär att det egna kapitalet i 
förhållande till totalkapitalet minskar på ett oroväckande sätt. Som utred-
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ningen visar gäller denna utveckling sl1väl i reala som i nominella termer. 
Sammantaget innehär detta att risktagandet med aktieplaceringar ökar 
samtidigt som den reala räntabiliteten är i sjunkande. Denna utveckling lir 
alltsä i dubhlel bemärkelse negativ för aktiesparandet. Även om prognosen 
enligt utredningens beräkningar i såväl 0-alternativet som I-alternativet in
nebär en kraftigt förbättrad räntabilitet jämfört med utfallet de senaste 
åren. pekar siffermaterialet på en ytterligare soliditetsförsvagning för indu
striföretagen. Detta innebär i sin tur att om vi nägon gång på 80-talct skulle 
fä konjunktur- eller strukturmässiga påfrestningar i likhet med dem vi haft 
under 1975- 77. skulle detta kunna leda till katastrofala konsekvenser för 
företagen. Den soliditetsbuffert som vid ingången till 1975 fanns hos börs
företagen är idag i stort sett ianspråktagen för 1976/77 års påfrestningar. 

Aktiespararna är eniga med utredningen om det allvarliga med den soli
ditets- och lönsamhetsförsvagning som inträffat men vill än kraftigare un
derstryk<• de allvarliga konsekvenser denna utveckling kan fä i det fall att 
ett par dåliga år kommer under början av 80-talet. Det lir således angeläget 
att utredningens analyser och slutsatser än tydligare ges publicitet i den 
ekonnmiska och politiska debatten och därmed leder till konkreta åtgär
der. 

Industrins expansion och finansiering 
De heräkningar som utredningen gör för det industripolitiska alternati

vet innebär - allt annat lika - att det kommer att krävas ett större tillskott 
av ligarkapital än vad som kan antas komma att tillföras industrin i form av 
nedplöjda vinstmedel och nyemissioner av aktier. Liksom utredningen fin
ner Aktiespararna detta teoretiskt beräknade glapp allvarligt. Även om 
sjunkande avkastning i viss utsträckning är en internationell företeelse in
nebär glappet att allmänt omfattade krav på tillväxt i ekonomin har svårt 
att realiseras eftersom lönsamheten i företagen är svag. 

Det är därför angeläget att göra aktieplaceringar så attraktiva att det er
forderliga riskkapitalet kan erhållas på den ordinarie marknaden för risk
villigt kapital. dvs. frän hushållen och institutionerna. Om man finner det 
osannolikt att en tillräcklig förbättring av lönsamheten skulle kunna upp
nås som grund för stimulans av den erforderliga tillförseln av riskkapital, 
mi\ste antingen industriexpansionen bli lägre eller aktieplaceringar med 
andra medel göras attraktivare än idag. Utredningen anvisar vissa förslag 
på hur detta skulle kunna ä.stadkommas. t. ex. genom skattelättnader eller 
subventioner som höjer aktieavkastningen efter skatt. Kapitalmarknadsut
redningen anger vidare att det ligger utanför utredningens område att gå in 
på de ekonomiska och politiska frägeställningar som då kan bli aktuella. 
Alternativet till ett frivilligt sparande blir helt naturligt tvångsmässigt spa
rande. Aktiespararna är principiellt negativa till sådana former av tvä.ngs
sparande som gör att individen inte själv kan förfoga över sina sparmedel. 

Utredningen pekar på olika sparstimulerande åtgärder som skulle kunna 
hli aktuella. Lönsparutredningens betänkande innehå\\er förslag på ett 
skattestimulerat sparande som bör ge aktiesparandet ny aktualitet framför
allt för grupper av småsparare utan kunskaper om aktiemarknaden. Detta 
sparande som ligger i linje med flera av utredningsförslagen, bör också ge 
icke oväsentligt nysparande i form av riskkapital. 

Som ytterligare en faktor tillkommer dubbelbeskattningen av företags
vinster samt den ofta förekommande beskattningen av inflationsvinster i 
samband med aktieförsäljningar. Kapitalmarknadsutredningen föreslår att 
det s. k. Anneli-avdraget skulle kunna ökas upp till obligationsräntan mot 
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nuvarande 5 procent. Aktiespararna finner det angeläget att man tar fasta 
på utredningsförslaget och även beaktar de synpunkter som framkommer i 
bilaga 4 i utredningen i detta avseende. Härvid åsyftas förslaget att Annell
avdraget bör göras evigt för ätminstune framtida nyemissioner. Än mer 
angeläget finner Aktiespararna det vara att anvisa tekniska lösningar för 
svenska förhållanden om tillämpning av det skatteavräkningsförfarande 
som gäller inom de flesta EG-länder. 

Aktiespararna menar även att det bör övervägas att göra aktieutdelning
arna skallefria för mottagaren alternativt höja sparavdraget ytterligare upp 
till 5.000 eller 10.000 kronor eller säsom utredningen framkastar - uttaga 
kupongsskatt pti t. ex. 30 procent pti aktieutdelningar och för övrigt göra 
dem skattefria. Aktiespararna finner titskilliga uppslag i utredningens bila
ga 4 så intressanta all dessa frtigor bör utredas ytterligare. Frägan om upp
skjuten skatt vid omplaceringar bör övervägas. Pti stl sätt sker ocksti en an
passning till gällande realisationsvinstbeskattning av fastigheter. Framför
allt är det viktigt att även utdelningsinkomsterna blir en attraktiv inkomst 
for hushållen. Som det nu är beskattas utdelningarna hårt medan värde
stegringsvinster beskattas avsevärt gynnsammare. Eftersom aktieägandet 
såsom det beskrivs i nämnda bilaga 4. kommer att bli alltmer riskfyllt i 
framtiden. är det rimligt att detta sparande i skattehänseende ger en positiv 
realränta både före och efter skall. Så är inte fallet idag. något som tydligt 
framgår av utredningens bilaga 2. Utdelningsinkomsterna spelar därvid en 
viktig roll. 
- - - (Se 5.28). 

Utredningen behandlar konvertibla skuldebrev, skuldebrev med op
tionsräll samt vinstandelslån. Av desa är konvertibla skuldebrev särskilt 
intressanta. Dessa erbjuder nämligen i riskhänseende en unik kombination 
av hög avkastning och låg risk. Denna finansieringsform bör således upp
muntras för grupper som ännu inte börjat spara i aktier. För att erbjuda 
samma rätt till inflytande (t. ex. i samband med emission av konvertibla 
skuldebrev till större grupper löntagare) bör övervägas en lagstiftningsänd
ring, så all konvertibla skuldebrev kan utges med rösträtt i likhet med vad 
som gäller stamaktier. 

2.25 Sveriges finansanalytikers förening (SFF) 

Företagens efterfrägan på riskvilligt kapital 
Industriföretagens lönsamhets- och investeringsutveckling under senare 

år ger anledning till stark oro. Industrins investeringar är av stor betydelse 
för svensk ekonomi och det är därför, vilket utredningen påpekar, av vitalt 
intresse att ekonomisk-politiska åtgärder vidtas för att stimulera industri
investeringarna. Dessa åtgärder bör inriktas på att väsentligt förbättra in
dustriföretagens lönsamhet. Den låga lönsamheten inom svensk industri 
under det senaste decenniet torde vara huvudorsaken till den vikande in
vesteringsviljan. Även under de goda åren 1973 och 1974 torde det vara 
tveksamt om företagen i genomsnitt uppnådde acceptabla lönsamhetstal, 
om man med "acceptabel" avser vinster, som är nödvändiga för att med 
bibehållen soliditet finansiera företagens expansion. 

Utredningen drar slutsatsen att den nödvändiga/önskvärda framtida 
expansionen av industrins investeringar kommer att starkt öka efterfrågan 
på riskvilligt kapital. inte minst pga den starka soliditetsförsämring, som 
ägt rum under 1976 och 1977. En absolut förutsättning för en sådan i hög 
grad önskvärd utveckling är dock att industrins lönsamhet (avkastning på 
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eget kapital efter skatt) når upp i en nivå som någorlunda motsvarar mark
nadens nuvarande avkastningskrav. vilket idag torde ligga mellan 
13- 16 '!f .. Innebörden av detta är att en mycket kraftig förbättring måste 
ske av 1977 års vinslnivå 

I belysning av ovanstående finner SFF att de övriga Mgärder utredning
en pekar på i syfte att öka företagens efterfrågan på riskvilligt kapital är av 
underordnad betydelse, ehuru de inte är oväsentliga. 

I utredningen diskuleras olika möjligheter att sänka företagens kostna
der för det riskvilliga kapitalet i syfte att underlätta för företagen att an
skaffa sådant kapital. Utredningens förslag att höja det s. k. Anneli-avdra
get finner SFF vara välmotiverat. SFF förordar att avdraget höjs från 5 %. 
till minst 8 <,:;;, mot bakgrund av att den långa räntan numera ligger kring ca 
10 'if,. I framtiden bör Anneli-avdraget tillåtas att följa förändringar i den 
långa räntan. SFF vill dock också påtala behovet av en harmonisering av 
den svenska bolagsbeskattningen på denna punkt med bolagsbeskattning
en i andra länder främst inom F.G-området. Det kan nämligen ligga en fara i 
att genom Anneli-avdrag och liknande regler skapa specifikt "svenska av
kastningskrav" som överstiger motsvarande utländ~ka. 

SFF anser vidare att företagens kapitalkostnader bör kunna sänkas ge
nom att stämpelskatt och inregistreringsavgift avskaffas eller åtminstone 
görs skattemässigt avdragsgilla. 

Utbudet av riskvilligt kapital 
Sett ur samhällsekonomisk synvinkel är aktiemarknadens primära upp

gift att som en del av kapitalmarknaden vara ett instrument vid fördelning
en av riskvilligt kapital. För att aktiemarknaden skall fungera väl i detta 
avseende krävs att kursbildningen på aktier är effektiv. dvs. kurserna bör 
ge en så riktig bild och aktuell bild som möjligt av företagens framtidsutsik
ter. En effektiv kursbildning förutsätter, förutom en god informationsgiv
ning från företagen, att ett stort antal fristående placerare tillåtes konkur
rera på marknaden i syfte att finna de bästa placeringsalternativen. Ju fler 
placerare som konkurrerar på detta sätt. desto effektivare kan alltså kurs
bildningen förväntas bli. Det är också uppenbart att kursbildningen blir ef
fektivare om institutionella regler inte finns, som begränsar placerarnas 
handlingsfrihet av typen skatter. placeringsregler. transaktionskostnader 
etc. I den mån institutionella regler ändå finns. bör dessa helst vara likar
tade för olika typer av placerare. 

Utredningen diskuterar olika förslag i syfte att öka utbudet av riskvilligt 
kapital. Först vill SFF emellertid betona att den faktor. som främst skulle 
kunna bidra till en ökning av utbudet av riskvilligt kapital. vore en kraftig 
höjning av företagens lönsamhet. En höjning av företagens lönsamhet 
skulle leda till förväntningar om ökad avkastning på aktier. Detta i sin tur 
skulle öka efterfrågan på aktier som placeringsobjekt jämfört med andra 
placeringsalternativ. Den höga nyemissionsaktiviteten under 1974 och 
1975 utgör ett starkt belägg för det samband. som finns mellan företagens 
lönsamhet och utbudet på riskvilligt kapital. 
- - - <Se 6.261 

Utredningen pekar på behovet av att skattereglernas betydelse för hus
hållens sparande och dess placering i olika tillgångar uppmärksammas. 
SFF anser för det första att nuvarande mycket krångliga regler för beskatt
ning av aktievinster å det snaraste bör förenklas. Även för specialister 
framstår nuvarande regler som alltför svåra att i praktiken tillämpa. 

För det andra anser SFF att nuvarande regler för beskattning av aktieut-



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 78 

delningar och aktievinster (realisationsvinster) på sikt bör ändras i en libe
ralare riktning i syfte att göra placeringar i aktier mer attraktiva jämfört 
med andra placeringsalternativ (fastigheter. frimärken, konst etc.). Här 
skall ges några exempel på förändringar i aktievinsbeskattningen som en
ligt SFFs mening skulle kunna bidra till en icke oväsentlig ökning av hus
hållens sparande i aktier. 

I) Införande av kupongskatt på aktieutdelningar alternativt att tillåta att 
en del av eller hela bolagsskatten på den utdelade vinsten får avräknas från 
aktieägarnas inkomstskatt. 

2) Realisationsvinstbeskattningen ändras så att den endast träffar netto
försäljningar. ej omplaceringar samt att real beskattning införs så att inte 
effekter av penningvärdets försämring beskattas. En dylik ändring av reali
sationsvinstbeskattningen måste dock kunna förenas med kravet att be
skattningssystemet måste vara någorlunda enkelt att tillämpa. 

En annan åtgärd, som säkert skulle öka utbudet av riskvilligt kapital. vo
re att låta utlänningar. i större utsträckning än som idag är tillåtet, förvärva 
aktier i svenska företag. Svenska aktier är i ett internationellt perspektiv 
lågt värderade och svenska multinationella företag har ett mycket gott re
nomme utomlands. varför de skulle vara attraktiva placeringsobjekt. 

Slutligen bör påpekas att mer information till allmänheten om aktiespa
rande starkt kan öka medvetenheten om denna sparform. 

2.26 Företagareföreningarnas förbund 

Det statliga finansiella stödet till småföretagsverksamheten har under 
det senaste decenniet ökat väsentligt såväl beträffande antalet stödformer 
som de belopp stödformen omfattar. Bland de många kreditformer som står 
till småföretagens förfogande är mellanhandsinstituten. Industrikredit och 
Företagskredit. av stor betydelse för företagens bottenfinansiering. Det or
dinarie bank väsendet svarar för en stor del av de mindre företagens övriga 
kreditförsörjning. För toppfinansieringen är Statens Hantverks- och lndu
strilånefond. från vilken de nuvarande företagareföreningarna tilldelats lå
nemedel för sin utlåning till mindre och medelstora företag. viktig. Företa
gareföreningarnas utlåning kan även kompletteras med påbyggnadslän 
frän lnvesteringsbanken. Statens Hantverks- och lndustrilånefond decen
traliserades den I juli 1978 till de nybildade regionala utvecklingsfonderna. 

Företagareföreningarnas Förbund anser att en värdefull komplettering 
till mellanhandsinstituten Industrikredit och Företagskredit - som genom 
sin kreditgivning är en motsvarighet till de större företagens möjligheter till 
lån pa kapitalmarknaden - vore att utvecklingsfonderna för sin kreditgiv
ning av toppkaraktär kunde få sina egna lånefonder kompletterade genom 
att en viss del av AP-fondernas resurser kanaliseras på i princip samma 
sätt som nu gäller för Industrikredit och Företagskredit. Detta skulle kun
na ske genom att regeringen ställer garanti för en årlig ram för reverslån 
frän AP-fonderna till utvecklingsfonderna. 

I sammanhanget bör också nämnas att det. såsom utredningen påpekar, 
är omöjligt att skapa en överblick över alla bidrag och subventioner till fö
retag. Tiden är inne för en utvärdering så att det inte långsiktigt satsas på 
företag utan framtid till men för innovationsprojekt. 

Finansiering av eget kapital 
Småföretagens möjligheter att öka det egna kapitalet är synnerligen be- . 

gränsade. Andelen eget kapital i förhållande till omslutning och det i före-
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taget arbetande kapitalet minskar. Många företag i snabb expansion för
mår inte bygga upp det egna kapitalet i samma takt som samhället och före
tagets olika intressenter kräver. Minskad självfinansieringsgrad driver 
fram behov av ökad uppläning. Till slut lever man farligt nära gränsen för 
likvidation. Större företag kan ofta vända sig till sina ägare via aktiemark
naden för att öka det egna kapitalet. medan ägarna av de mindre företagen 
oftast har större delen av kapitalet arbetande i företaget. 

Ett sätt att öka det egna kapitalet, även i mindre företag, är att ta in fler 
delägare. Det odelade sambandet mellan ägande och ledning kan emeller
tid vara ett hinder för detta alternativ. Likartade svårigheter föreligger vid 
förvärv av företag. Möjligheterna är begränsade för personer utan tillräck
ligt eget kapital att överta eller grunda ett nytt företag. Genom tillkomsten 
av Företagskapital AB infördes en ny möjlighet till kapitaltillskott. 

Utredningen har anfört att Företagskapitals verksamhet i hög grad bör 
inriktas pi'I förhi'lllandevis väletablerade företag med inarbetad administra
tion och produktion. Institutets resurser är knappast tillräckliga för att 
stödja nyetablerade företag under längre perioder. 

Kapitallån 
Samhället skulle också med tanke på de mindre företagens betydelse 

kunna bidra till att lösa problemet med det egna kapitalet i dessa företag 
genom att ge en attraktiv lånemöjlighet för företagarens kapitalsatsning vid 
etablering, kapitalökning eller övertagande av företag. Om företagaren på 
detta sätt kan få låna medel bibehålles det odelade sambandet mellan ägan
de och ledning. Om det rör sig om större lånebelopp kan återbetalningen 
stöta pi'I problem med hänsyn till att den personliga beskattningen i princip 
drabbar medel som intjänas för detta ändamål. En alternativ eller kom
pletterande väg som kan underlätta i'lterbetalningen är att ge nämnda lån 
direkt till företagen. Sådana "kapitallån" skulle avsevärt stärka företagens 
möjligheter att få goda leverantörer därest dessa genom en lagändring skul
le komma i en bättre prioritetsordning vid en eventuell likvidation. Nu är 
ju förhällandet detta att leverantörsfordringar ligger efter t. ex. företagare
föreningarnas lån. För att effekten på det egna kapitalet då skall bli den av
sedda fordras emellertid att sådana "kapitallån" i olika sammanhang, 
bl. a. då det gäller att fastställa om likvidationsplikt föreligger. får inräknas 
i det egna kapitalet. Detta blir möjligt först genom lagändring. Återbetal
ningen av kapitallanen mäste sedan fä göras under en relativt H\ng tid 
(t. ex. 10 i'lr) så att företaget kan hinna att skapa erforderliga resurser. 

Förbundet föreslår således att utvecklingsfonderna ges möjlighet att ge 
kapitallån till mindreföretagen. 

Tyngdpunkten i det statliga finansieringsstödet för mindre och medel
stora företag ligger pä framförallt långfristiga krediter. Med låg soliditet 
har emellertid även företag med goda lönsamhetsutsikter svårt att låna upp 
kapital beroende både på riskaversionen hos eventuella långivare och 
ägarnas obenägenhet att ytterligare försämra förhållandet mellan eget och 
främmande kapital. Företagens investeringsvillighet kommer därför att 
sammanhänga med tillgängen på riskvilligt kapital framförallt inom de 
mindre företagen. Riksdagen beslöt år 1972 att inrätta det halvstatliga Fö
retagskapital AB vars uppgift är att genom köp av minoritetsposter, aktier 
o. d. förmedla riskvilligt kapital till mindre och medelstora företag. Många 
företagare är emellertid ovilliga att vidga ägarkretsen. Därför bör ytterliga
re vägar prövas för att tillföra mindre och medelstora företag riskkapital. 

Ett ökat utbud av riskfritt kapital har kommit till stånd genom kanalise-
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ringen av medel till Investeringsbanken och genom fjärde AP-fonden. Fi
nansieringsproblemen inom näringslivet har blivit trängande under senare 
år. Till en del är dessa störningar beroende av konjunkturer och därmed 
förhoppningsvis övergående. 

2.27 KF 

- - - (Se I. 16) 
Utredningen bedömer det angeläget att hushållen ökar sitt riskvilliga 

sparande. Ett sätt att stimulera en sådan utveckling anser utredningen vara 
att höja det s. k. Anneli-avdraget. Därigenom kan avkastningen för aktie
placerarna höjas utan att företagens kapitalkostnader ökar. Som KF tidiga
re påpekat i sitt remissvar över företagsskatteberedningens slutbetänkan
de, "Beskattning av företag" (SOU 1977: 86). innebär det faktum att An
neli-lagen endast omfattar aktiebolag en diskriminering av ekonomiska för
eningar. De sistnämnda har för närvarande inte rätt till avdrag för insats
ränta på ökning av insatskapitalet. medan aktiebolagen kan göra avdrag för 
utdelning på ökning av aktiekapitalet. En utvidgning av nuvarande av
dragsrätt enligt Anneli-lagen skulle ytti;:rligare förstärka den negativa sär
behandlingen. KF yrkar därför att den s. k. Anneli-lagen omarbetas sa att 
den även kommer att omfatta ekonomiska föreningar. 

3 Bostadssektorns finansiering 

Flertalet remissinstanser delar utredningens uppfattning att någon statlig 

totalfinansiering av bostadsbyggandet inte bör införas. Några remissin

stanser är dock av motsatt uppfattning och ansluter sig i stort sett till reser

vationen till utredningens ställningstagande i denna fråga. 
Utredningens förslag att prioriterad bostadsobligationsupplåning bör få 

utnyttjas endast för att finansiera de prioriterade bostadsändamålen. dvs. 

byggande med statliga län samt privatfinansierad nyproduktion, stöds av 
flertalet remissinstanser. Några är dock negativa eller anser att förslaget 

endast kan godtagas under vissa förutsättningar. 

Remissinstanserna är splittrade när det gäll!!r utredningens förslag att 

amorteringstiden för bostadsinstitutens bottenlån bör sänkas. En del vill 

inte att amorteringstiden för utlåningen förkortas på grund av konsekven

serna för boendekostnaderna. medan andra stöder utredningens förslag. 

Några remissinstanser påpekar också. att ombyggnader ofta innebär att 

huset får en teknisk och ekonomisk livslängd i paritet med ett nybyggt hus. 

Amorteringstiden bör därför förlängas i stället för förkortas. 

3.1 Bankinspektionen 

Utredningen föreslår inte några djupgående förändringar vad gäller bo
stadssektorns finansiering. Inrättande av en särskild bostadsbank för att 
den vägen åstadkomma totalfinansiering av bostadsbyggandet anser utred
ningen således inte vara befogat. De friktioner som uppträtt i byggnadskre
ditgivningcn under senare tid rubbar inte denna ·slutsats. Inspektionen är 
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av samma uppfattning som utredningen. I grunden ;ir det nuvarande syste
met ratil1nellt och i den mån friktioner uppstår. bör de kunna elimineras 
utan så långt gående och svåröverblickbara åtgärder som inriittandc av en 
statlig bostadsbank eller ett lotalfinansieringssystem. Inspektionen har i ti
digare sammanhang uttalat sig bestämt emot de nämnda finansierings
systemen. Vad kapitalmarknadsutredningen anfört har ytterligare styrkt 
inspektionen i dess uppfattning i dessa frågor. 

Inspektionen kan m:kså ansluta sig till vad utredningen anför i fråga om 
prioritering av bostads institutens utlåning och avkortning av vissa amorte
ringstider. I den mån förslaget i sistnämnda avseende berör bankerna far 
dessa på grund av den snabbare återströmningen av likvida medel ökade 
möjligheter att stödja nya projekt. Inspektionen tillstyrker från sina ut
gångspunkter utredningens förslag i nämnda avseende. 

3.2 Konjunkturinstitutet 

Institutet finner det obestridligt att störningar i kreditgivningen vid vissa 
tillfällen under de senaste 10-15 åren orsakat förseningar av bostadsbyg
gandet, som inte varit grundade på samhällsekonomiska överväganden. 
Visserligen har de skiftande orsakerna till dessa störningar successivt eli
minerats genom olika reformer inom systemet. men innan dessa hunnit ge
nomföras. har vid flera tillfällen märkbara förseningar inträffat. Dessa för
seningar har medfört extra kostnader för såväl samhället som byggherrar 
och entreprenörer och i sista hand de boende. lnsititutet finner det därför 
angeläget att undvika detta slag av störningar i kreditgivningen till bostads
byggandet. Den kreditpolitiska lagstiftningen ger möjlighet för myndighe
terna att älägga individuella banker att svara för byggnadskrediter till ett 
angivet projekt. I sista hand kan denna utväg användas för att trygga kre
ditförsörjningen till bostadsbyggandet. Institutet instämmer därför i stort 
set\ i utredningens bedömning att bostadsbyggandets kreditförsörjning bör 
kunna tryggas inom den befintliga institutionella ramen. och därmed bort
faller det tyngst vägande argumentet för en statlig totalfinansiering av bo
stadsbyggandet. 

Institutet vill slutligen beröra frågan om de samhällsekonomiska vinster, 
som enligt kapitalmarknadsutredningen skulle kunna uppnås därigenom 
all kreditmarknadens organisation vid en övergång till statlig totalfinansie
ring skulle kunna reduceras något utöver vad som krävs för den nödvändi
ga utbyggnaden av den statliga administrationen. Institutet finner - i lik
het med utredningen - att dessa vinster på sikt blir förhå.llandevis begrän
sade. Dessutom förefaller det mera troligt, att omläggningen dessförinnan 
leder till samhällsekonomiska effektivitetsförluster under en tämligen lång 
övergångsperiod. 

3.3 Arbetsmarknadsstyrelsen 

Ut redningen diskuterar utförligt finansieringsproblemen för bostadssek
torn och föreslår en del förändringar i det nuvarande bostadsfinansierings
systemet. I likhet med utredningen vill styrelsen i detta sammanhang fram
hålla de förseningar i igångsättningen av bostadsbyggandet. som uppstått 
under det senaste året bl. a. till följd av svårigheterna att få byggnadskredi
tiv. Eftersläpningen av kreditgivningen har i hög grad bidragit till den för
sämring i sysselsättningsläget för byggnadssektorn som inträffat. Styrelsen 
vill därför understryka, att det är synnerligen angeläget med kraftfulla åt-

6 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 165. Bilaga 3 
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gärder för att motverka en fortsatt hög byggarbetslöshet. De överenskom
melser beträffande byggnadskreditiv som under flera år träffats mellan af
färs- och sparbankerna och delegationen för bostadsfinansiering har under 
1977 och delvis även hittills under 1978 inte fungerat tillfredsställande. Det 
är enligt styrelsens meoirg nödvändigt att de kredithinder. som alltjämt 
föreligger för ett bostadsbyggande i planerad omfattning snarast undanrö
jes. 

3.4 Bostadsstyrelsen 

Totalfinansiering 
I sitt yttrande över boende- och bostadsfinansieringsutredningarnas be

tänkande Totalfinansiering !SOU 1975: 12) anslöt sig styrelsen till utred
ningarnas beskrivning av de nackdelar som var förknippade med en upp
delning av finansieringen på bottenlån och statliga bostadslån. Styrelsen 
delade helt uppfattningen att en fullständig finansiering medförde för
enklingar i ansökningsförfarande och låneadministration och därmed icke 
oväsentliga arbets- och kostnadsbesparingar bl. a. genom att förekomman
de dubbelarbete försvann. Styrelsen delade också de kritiska synpunkter 
som utredningarna anfört om uppdelningen av bostadskrediterna på bygg
nadskrediter och fastighetslån. En integrerad finansiering erbjöd enligt sty
relsens mening en administrativt smidig lösning och en tekniskt sett enkel 
väg för att nä en rationell kreditförsörjning inom bostadsbyggandet. 

Sammanfattningsvis fann styrelsen att en fullständig och integrerad fi
nansiering inom bostadssektorn medförde att lånehanteringen förenklades 
och administrationskostnaderna blev lägre. Styrelsen hade vid sin bedöm
ning - liksom utredningarna - begränsat sig till bostadspolitiska, admini
strativa och lånetekniska synpunkter på frågan om totalfinansiering. 

Kapitalmarknadsutredningen har bedömt att de fördelar som kan upp
nås vid en övergång till totalfinansiering inte är av sådan omfattning att de 
motiverar en övergång till totalfinansiering i budgetfinansierad statlig regi, 
som enligt utredningen är alternativet till nuvarande system. 

Bostadsstyrelsen har med anledning av utredningens prövning av förde
larna med ett totalfinansieringssystem inte funnit anledning till ändring av 
vad styrelsen anfört i sitt ovan refererade yttrande. En betydande admini
strativ förenkling - och därmed kostnadsbesparingar - skulle bli följden 
av en övergång till statlig totalfinansiering. Styrelsen förutsätter därvid -
liksom utredningen och styrelsen i sitt ovan refererade yttrande - att bo
stadsfinansieringen handhas av bostadsstyrelsen, länsbostadsnämnderna 
och de kommunala förmedlingsorganen. I bilaga (intagen efter referatet) 
redovisas exempel på de förenklingar som kan uppnås. 

Rostadsstyrelsen anser att utredningen underskattat de administrativa 
vinster som kan uppnås vid en statlig totalfinansiering. 

Som ett motiv för att inte förorda totalfinansiering har utredningen i oli
ka sammanhang hänvis;1t till de olika reformer som genomförts under den 
senaste tioårsperioden och som anges ha inneburit att bostadsbyggandets 
kreditförsörjning i allt väsentligt tryggats. Nuvarande system bör vid be
hov kunna justeras efter de linjer som hittills följts. 

En av dessa reformer utgör de ärliga överenskommelserna mellan dele
gationen för bostadsfinansiering och bankerna angående bostadsbyggan
dets försörjning med byggnadskrediter. Trots överenskommelserna har 
det tidvis förekommit stora kreditsvårigheter. Som utredningen beskrivit i 
ett särskilt avsnitt gällde detta i hög grad under 1977. Förseningar i igång-
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sättningen med konsekvenser för produktionskostnader och sysselsättning 
blev följden. 

Som utredningen redovisat har vissa speciella förhållanden medverkat 
till problemen under år 1977. Bostadsstyrelsen hyser dock allvarliga farhi\
gor inför möjligheterna att via överenskommelser av hittillsvarande slag 
klara kreditgivningen utan olägenheter för igångsättningen. 

Fr. o. m. innevarande år har kontakterna mellan länsbostadsnämnderna 
och bankerna förbättrats genom inrättande av samrådsgrupper inom varje 
län. Dessa skall i största möjliga utsträckning lösa uppkommande kredi
tivproblem. Om detta inte lyckas finns möjlighet att föra fragorna vidare 
till delegationens centrala expertgrupp. Ett flertal s. k. nödlidande projekt 
har redan förts upp till denna grupp och det har blivit förseningar i igång
sättningen innan kreditivfrågan kunnat lösas. Problemen kommer sanno
likt att öka mot slutet av aret, då de olika bankgrupperna kan bli tveksam
ma inför sådana åtaganden för olika projekt som bedömes leda till att den 
andel de totalt åtagit sig kan komma att överskridas. Först då kan man 
slutligt bedöma systemets effektivitet och förmåga att lösa problemen. 

Den kreditpolitiska lagstiftningens möjligheter till s. k. särskild place
ringsplikt måste under alla förhållanden finnas kvar och göras till ett smi
digt och effektivt alternativ till de årliga överenskommelserna. 

Styrelsen har sålunda på nytt velat understryka fördelarna med en statlig 
totalfinansiering och de risker för komplikationer som finns i det nuvaran
de kreditsystemet. Styrelsen avstår däremot från att väga dessa mot de 
kreditmarknadsmässiga konsekvenserna av införandet av en statlig totalfi
nansiering. 

Prioriteringssystemet 
Bostadsstyrelsen har ingen erinran mot förslaget om slopande av regler

na om att 90 % av institutens utlåning skall avse prioriterade projekt och 
om att i stället två serier av obligationer skall emitteras: en för prioriterade 
projekt och en för oprioriterade. 

Styrelsen förutsätter att emissionstillstånd för den sistnämnda serien ges 
i sådan omfattning att hinder inte uppkommer för finansiering av sådan be
byggelse som icke kan få bostadslån men som ändå utgör ett angeläget 
komplement till den statsfinansierade bebyggelsen. 

Bostadsstyrclsen kan vitsorda de skäl som utredningen anfört för att un
derlätta finansiering vid förvärv av äldre småhus. Det är i regel lättare för 
ett hushåll att klara finansieringen av en nybyggnad än att finansiera för
värvet av ett äldre. bra hus med låg låneskuld. Denna fråga är gammal och 
har tidigare behandlats i olika sammanhang. Mot en lösning av frågan har 
framförts - liksom även nu av kapitalmarknadsutredningen - risken för 
en höjning av prisnivån för äldre fastigheter. Utredningen pekar på en möj
lig lösning i form av behovsprövad statlig belåning. Styrelsen förordar att 
denna fräga utreds i särskild ordning. 

Utredningen har ifrågasatt om allt nybyggande för bostadsändami\.I bör 
generellt prioriteras. Styrelsen förutsätter att utredningen i första hand syf
tar på att det är det helt privatfinansierade småhusbyggandet som inte skall 
prioriteras. 

Styrelsen anser sig icke böra förorda en sådan ändring. Omfattningen av 
detta byggande styrs av statsmakterna via byggnadsregleringen, och det 
fyller i vissa lägen en uppgift som sysselsättningsreserv. Härtill kommer 
att eget kapital i vissa fall används för finansiering och att sålunda några 
anspråk på lånemarknaden inte ställs. En förutsättning för byggnadstill-
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stånd är vidare all hyggnadskostnadcn inte överstiger cl! av regeringen 
fastställt helopp. 

Arnortcringstidcrna 
Den av utredningen föreslagna sänkningen av amorteringstiden för ny

byggnad från 60 till 50 år för flerfamiljshus har liten betydelse ur kapital
kostnadssynpunkt. Detsamma kan sägas gälla en förkortning från 50 till 40 
år för småhus. Styrelsen har därför ingen erinran mol dessa ändringar. 

Vad gäller ombyggnad har emellertid styrelsen en annan uppfal!ning än 
utredningen. 

Vid en mera omfattande ombyggnad - vilket är det vanliga när det gäller 
tlerfamiljshus - kan objektets ekonomiska livsfängd inte anses vara korta
re än den är för ett nybyggt hus. Detta förhållande borde snarare motivera 
en förliingning av amortcringstiden från nuvarande i regel 40 år till 50 år för 
flerfamiljshus. Som jämförelse kan nämnas att amorteringstiden på det 
statliga bostadslånet i regel är densamma vid ny- respektive ombyggnad av 
flerfamiljshus: 30 år. 

Ombyggnadsverksamheten i vad avser flerfamiljshus dras med stora 
problem. En förkortning av amorterings tiden i intervallet mellan 40 och 20 
är innebär en betydande ökning av kapitalkostnaderna. Styrelsen anser 
diirför att amorteringstiden vid omfattande ombyggnad av flerfamiljshus 
inte bör vara kortare än 40 år. Vid mindre omhyggnad av sådana hus och 
vid ombyggnad av småhus kan däremot amorteringstiden vara kortare, 
särskilt om åtgärderna huvudsakligen avser inredning eller andra delar 
som förslits snabbt. 

Bi/aga till hostadsstyrel.H·11s yttra11de. 

Förenklingar inom bostadsvcrket vid ett system med totalfinansiering i 
bostadsverkets regi 

I) Besluts förfarandet 
Förutsättningen att kreditiv skall finnas för nybyggnadsföretag hehö-

ver ej prövas. 
Arbetet med att lösa kreditivproblem bortfaller. 
Behovet av fördjupning behöver ej prövas. 
Vid belåning av gemensamhetsanläggningar erfordras inte samråd 

med bottenlångivare om valet av finansieringsform. 
Vid utbyggnad av tlerfamiljshus i etapper på samma fastighet behöver 

säkerheten för utbetalt statslån till tidigare etapp(-er) inte förskjutas 
för att säkerhetsutrymme skall beredas för kreditgivning till senare 
etapp(-erl. 
21 Utbetalningen 

Andrahandspantförskrivningar erfordras ej. 
3) Förvaltningen 

Beslut om i'lterhelåning. postpositioner och rclaxer kan genomföras 
enklare. 
4) Räntebidrag 

Uppgifter om bottenlånens kapitalskuld, ränte- och amortcringsvill
kor samt ändringar i dessa erfordras ej. Omläggningen från kreditiv till 
lån behöver ej beaktas. 

Nuvarande metod för avisering och tillgodoföring av räntebidrag kan 
utbytas mot ett enkelt system med nettoränta för olika årgångar av hus. 
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Ett system med statlig totalfinansiering innebär en minskning av antalet 
paragrafer i bostadsfinansieringsförordningen. en begränsning av bostads
styrelsens föreskrifter till förordningen, en minskning av instruktioner för 
utbetalning och förvaltning. färre och enklare blanketter. en minskning av 
bostadsverkets externa kontakter !kontakter med andra kreditinstitut och 
information till låntagare), lägre felfrekvenser m:h enklare datasystem. 

3.5 Statens planverk 

Planverket ansluter sig till kapitalmarknadsutredningens slutsats "att en 
statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet kan framställas som en ur 
byggarnas synvinkel enklare och mer rationell ordning än nuvarande sy
stem" men delar ocksa utredningens uppfattning "att de fördelar som kan 
uppnås vid en övergång till totalfinansiering inte är av en sådan omfattning 
att de motiverar att man avvecklar det inarbetade system som visat sig fun
gern väl och där förekommande friktioner kunnat elimineras genom suc
cessiva reformer". 

Det är planverkets uppfattning att det nuvarande bostadsfinansierings
systemet i stort sett fungerat. Att verket ändå inte helt oreserverat stöder 
utredningens förslag om bibehållande av nuvarande ordning beror på att 
verket har svärt att bedöma om de aktuella friktionerna på kredit- och ka
pitalmarknaden är av så exceptionell och tillfällig natur som utredningen 
anser. Planverket anser det därför inte fullt motiverat att för närvarande 
överväga statlig totalfinansiering men anser att frågan bör övervägas på 
nytt senare om utvecklingen ger anledning härtill. 

Planverket anser inte att argumenten för en generell begränsning av bot
tenlånens löptider är helt övertygande. Detta gäller särskilt flerfamiljshu
sen. En sänkning av amorteringstiden från 60 är till 50 år för flerfamiljshus 
skulle eventuellt ytterligare kunna förstärka bostadsbyggandets inriktning 
mot småhus. Ätgärden framstår därför om än företrädesvis av psykologis
ka skäl som mindre motiverad för närvarande. 

Planverket ansluter sig till uppfattningen att utvidgningar av den priori
terade sektorn på kapitalmarknaden måste dimensioneras inom stabilise
ringspolitikcns ram och med hänsyn även till de oprioriterade sektorerna. 
Planverket instämmer i utredningens slutsats att låncköernas längd i bo
stadsinstituten är avhängiga av en ekonomisk-politisk avvägning och inte 
av brister i det institutionella systemet. Den avgörande frågan är alltså hur 
de ekonomisk-politiska avvägningarna kan ändras utan att bryta sönder 
det fungerande institutionella finansieringssystemet. 

3.6 Länsstyrelsen i Stockholms län (Helen, Wallmark. Nilsson, Söder
ström. Hjerne. Elgfelt, Haglund och Lidskog) 

Kapitalmarknadsutredningen har dragit slutsatsen att bostadsfinansie
ringssystemet numera är så väl utvecklat att kreditförsörjningen i huvud
sak är oberoende av läget på kreditmarknaden. Några genomgripande in
stitutionella förändringar såsom totalfinansiering genom inrättande av en 
särskild bostadsbank är därför inte befogade. 

Länsstyrelsen delar denna uppfattning men vill framhålla att de friktio
ner som uppträtt i byggnadskreditgivningen såväl under 1977 som 1978 inte 
kan bortses ifrån. Frågan kan komma att kräva energiska insatser från 
statsmakternas sida. Det av samhället fastlagda bostadsbyggnadsprogram-
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met måste kunna genomföras utan störningar på grund av ryckighet i kre
ditgivningen. 

I en reservation (Hörlen, Forsberg, Olof Andersson, Wictorsson, Hell
mark och TrodinJ ansågs att följande tillägg skulle göras: 

Om förseningar på grund av otillräcklig kreditförsörjning även i fortsätt
ningen uppkommer finns det enligt länsstyrelsens mening anledning att 
ånyo överväga en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet och där
med sammanhängande kommunala investeringar. 

Enligt en annan reservation (Jacobson) borde länsstyrelsens yttrande i 
denna del istället lyda: 

Om man betraktar alla människors rätt till en rymlig m:h bra bostad till 
en rimlig kostnad som en social rättighet kan man inte ge fritt spelrum at 
marknadskrafterna. Därför menar länsstyrelsen att en särskild statlig bo
stadsbank med låg och fast ränta bör inrättas. Byggnadskreditgivningen 
måste fungera så att man uppnår ett jämnt och högt bostadsbyggande. 

3. 7 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Frågan llm totalfinansiering har under lång tid tillhört bostadsdebatten. 
Meningarna har varit och är fortfarande delade mellan det system som nu 
finns med flera kreditinstitut inblandade vid finansiering av byggandet och 
en modell där staten svarar för hela finansieringen såväl i fråga om krediter 
under byggnadstiden som när projektet är färdigställt och därtill finansie
ring av hela investeringskostnaden. De skilda uppfattningarna framträder 
också i utredningen där en reservation till majoritetens förslag står bakom 
tanken på totalfinansiering. Under vissa perioder har brist på kapital hind
rat nödvändig volym på bostadsbyggandet. Argumenten för ett statligt 
övertagande av ansvaret har därvid ökat i styrka. För närvarande ligger 
bostadsbyggandet för lågt men den främsta orsaken är inte kapitalbrist. 
Allmänt dämpad konjunktur. höga kostnader, rädsla för att äter fä tomma 
lägenheter och viss tröghet i kommunernas mark- och planarbete är vikti
gare förklaringar till all byggvolymen är för liten. För att smidigare klara fi
nansieringen har på senare tid också skapats samrådsorgan i varje län och 
såvitt länsstyrelsen erfarit har detta inneburit en effektivare hantering av 
bostadssektorns kapitalfrågor. 

På kapitalmarknaden finns ingen sektor av större betydelse där staten 
har ett fullständigt finansieringsåtagande. Staten medverkar emellertid på 
flertalet områden och genom skilda organ ofta med kapital som bär den 
största förlustrisken. Bostadssektorn skiljer sig från flertalet andra sektorer 
genom sin karaktär av samhällsåtagande. Planering och genomförande lig
ger också företrädesvis på olika samhällsorgan. Denna omständighet talar 
för att staten skulle svara för hela finansieringen. Måhända skulle en sådan 
uppläggning också kunna medverka till en dämpning av de uppskruvade 
marknadspriser på främst enfamiljshus som inträder i lägen och på orter 
där efterfrågan starkt överstiger utbudet. 

Häremot får ställas den erfarenhet och den goda förmåga att förse bo
stadsbyggandet med nödvändigt kapital som finns etablerad i nuvarande 
system med banker. hypoteksinstitut och staten som samverkande parter. 

Länsstyrelsens sammanvägda bedömning på denna punkt blir att nuva
rande bostadsfinansieringssystem bör gälla också fortsättningsvis. 
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3.8 Länsstyrelsen i Kalmar län (Westerlind. Christersson. Johansson. 
Kronblad, Bernt Nilsson, Schultz. Adolfsson och Jonsson). 

Bostadsbyggandet har de senaste två åren minskat kraftigt. Brister i bo
stadsfinansieringen har varit en av orsakerna härtill. Det är dessvärre inte 
första gängen bostadsfinansieringen medverkat till störningar i produktio
nen. Med hänsyn till bostadsbyggandets stora betydelse för sysselsättning 
och samhällsekonomi bör detta åtgärdas. Då bostadsbyggandet nu måste 
öka till en högre nivå än vad som varit fallet de senaste åren och samtidigt 
näringslivets anspråk på kapital kommer att ligga högt, finner länsstyrelsen 
det angeläget att finansieringen av bostadsbyggandet i alla lägen garanteras 
av staten. Länsstyrelsen finner att detta bäst tillgodoses genom en statlig 
bostadsbank och vill därför föreslå att en sådan inrättas för ändamålet. 
Lån från denna bank bör utformas så att i princip endast ett lån behövs för 
varje fastighet vid byggnation och fortsatt ägande. Vidare bör lånen med
verka till ekonomisk likställdhet mellan olika boendeformer. 

Enligt en reservation (Hansson, Karlsson. Ivar Nilsson. Schött och 
Åbornl borde länsstyrelsen ha yttrat följande. 

Länsstyrelsen kan dela slutsatsen att det statligt finansierade bostads
byggandet numera erhållit en avskild och prioriterad del av kreditgivning
en på sådant sätt att bostadsbyggandet inte i någon betydande grad störts 
av konjunkturvariationerna. Mot bakgrund av att bostadsbyggandet kan 
behöva öka till en högre nivå än den som gällt under mitten av 1970-talet, 
och att samtidigt näringslivets anspråk på kapital kommer att stiga. finner 
länsstyrelsen det angeläget att det slås fast att inga intrång fär göras på den 
del av kapitalmarknaden som måste förbehållas bostadsbyggandet. 

Länsstyrelsen har inga erinringar mot de förslag utredningen lagt om av
skaffande av kvoteringsregler för bostadsinstitutens utlåning eller om in
förande av en övre gräns för bottenlän till småhus, anpassad till länetaket 
för statliga bostadslån. 

3.9. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän 

Utredningen drar slutsatsen, att finansieringssystemet successivt ut
vecklats så att det statligt finansierade bostadsbyggandet nu i huvudsak är 
oberoende av kreditmarknadsläget. Några fördelar finns inte att vinna med 
en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet. Länsstyrelsen instämmer 
i denna uppfattning. 

Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag, att de nuvarande kvote
ringsreglerna för bostadsinstitutens utlåning avskaffas. K voteringssyste
met föreslås ersatt med en ordning där bostadsinstituten ger ut obligationer 
av två slag, varav det ena helt skall avse utläning för prioriterade ändamäl. 

Med utgångspunkt frän de faktorer som utredningen haft att beakta har 
man föreslagit en förkortning av amorteringstiderna för bostadsinstitutens 
nya län. Länsstyrelsen har inte något att erinra mot utredningens förslag i 
detta hänseende. 

3.10 Länsstyrelsen i Västerbottens län (Lyberg. Brännström. Bäckman, 
Eriksson, Hedlund. Johansson, Lauritz, Lundström, Lövbom, Nilsson, 
Persson, Schmidt och Svanberg) 

Länsstyrelsen hänvisar till sitt utlåtande över kommunalekonomiska ut
redningens betänkande (SOU 1977: 78) och till yttrande av länsbostads
nämnden i länet, vari nämnden anför följande. 



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 88 

Vid frågans behandling i riksdagen (statsutskottet är 1967 och civilut
skottet tir 1975) har bl. a. utlalats om totalfinansiering all "de fördelar som 
frtm bostadsscktorns synpunkt är förenade med en sådan finansieringsord
ning synes utskottet så påtagliga att de bör avstås endast av mycket tungt 
vägande skäl". 

En totalfinansiering omfattande såväl fullständig statlig finansiering 
(från botten till den fastställda övre lånegränsen) som finansiering under 
hyggtiden skulle innebära en avsevärt förenklad administration. Medver
kan av särskilda långivare för bottenlån och byggnadskreditiv skulle ej be
hövas. vilket ju eliminerar åtskilligt arbete hos dessa. Dessutom bortfaller 
en mycket omfattande korrespondens mellan de olika inblandade längivar
na. 

Minst lika värdefull är den förenkling, som det skulle innebära för lånta
garna att såväl i ansökningsskedct som senare under lånets löptid endast 
ha med en långivare att göra. 

Under ären 1968-1974 beviljades statliga lån för bostadsbyggande som 
paritetslän. 1975 utbyttes paritetslånesystemet mot en ordning med statliga 
räntebidrag. Erfarenheterna ha gett vid handen. att utvecklingen medför 
hehov av ganska genomgripande ändringar av reglerna för de statliga lånen 
med några års mellanrum. Sannolikt kommer omläggningar av lånesyste
met att krävas även framdeles. I fråga om de löpande lånen leder dessa 
ändringar i länesystemet till en ganska svåröverskådlig regelflora, där den 
enskilde låntagaren ej alltid har sä lätt att förstå innebörden i vad som gäl
ler för hans lån. Om fastigheten är finansierad med ett enda län, blir låne
villkoren enkelt begripliga även om de ändras emellanåt. 

I paritetslånesystcmct var villkoren för det statliga lånet sådana att man 
med avgiften å detta lån reglerade storleken av de totala årskostnaderna 
för såväl statslånedelen som bottenlånedelen av fastighetens finansiering. 
Reglernas uppbyggnad och formlerna för låneuträkning var så invecklade 
att de flesta låntagare knappast kunde sätta sig in i systemets funktion -
ett förhållande som kan förmodas vara ett av skälen till att denna lånetyp 
blev misskänd. Med totalfinansiering skulle det bli lättare att ge låntagarna 
en begriplig information om lånereglerna. Ur denna synpunkt skulle total
finansiering vara värdefull även med det nuvarande räntcbidragssystemet. 
Av än större värde för förståelsen av lånereglerna skulle totalfinansiering 
vara. om det pä nytt blir aktuellt att införa någon form av paritetslän eller 
sådant lån kombinerat med någon form av subvention. 

Utöver en i och för sig önskvärd administrativ förenkling av lånesyste
met skulle en över statsbudgeten finansierad totalfinansiering·innebära, att 
tillgången till län vore säkerställd för ett bostadsbyggande enligt den av 
statsmakterna fastställda bostadsbyggnadsplanen. 

Länsbostadsnämnden vill för sin del understryka, att man inte få.r under
skatta värdet av de administrativa rationaliseringar som kan erhållas vid 
totalfinansiering och de ekonomiska besparingar en sådan innebär. 

I sistnämnda avseende bör även vägas in de mycket stora kostnader, vil
ka föranledes av den desorganisation av byggplaneringen, som bristen på 
byggnadskreditiv förorsakar. Utredningen anser att byggnadskreditivgiv
ningcn numera fungerar bra med undantag av "vissa friktioner" under 
1977. I vart fall i Västerbottens län upplevs kreditivsituationen nu som en 
period av ideliga hinder och förseningar. som började redan år 1976 och 
alltjämt fortsätter. 

Länsbostadsnämnden förordar därför ur de synpunkter nämnden har att 
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beakta, att statlig totalfinansiering - innefattande även finansiering under 
byggtiden - införes. 

I fråga om fördelningen av bostadsinstitutens upplåning på medel för 
prioriterade resp. oprioriterade ändami'll har länsbostadsnämnden ingen 
erinran mot att instituten i enlighet med utredningens förslag emitterar sär
skilda obligationer för vartdera av dessa ändamål. 

Utredningen behandlar också spörsmålet angående långivning till dyra 
småhus. 

Hårdare produktionskostnadsprövning som villkor för statligt lån till 
styckebyggt (ettbesluts) småhus är knappast genomförbar i praktiken. Det 
bör dock påpekas. att riksdagen nu har att pröva ett förslag om snävare be
gränsning av belåningen för såväl styckebyggda som gruppbyggda småhus. 

I fråga om de icke statligt belånade småhusen kan heller knappast för
hindras att lån - till tillämpat länemaximum - kommer att beviljas även 
till hus med dubbla kostnaden eller mer. Det synes rimligt, att bostadsinsti
tuten ej höjer sitt l!memaximum snabbare än de statliga lånen ändras. 

Inom länsstyrelsen var tvä. ledamöter (Hellgren och Larsson) skiljaktiga 
och ansåg att länsstyrelsen efter att ha instämt i länsbostadsnämndens ytt
rande skulle ha tillagt att detta dock inte innebär ett förord för en statlig bo
stadsbank. 

3.11 Statens råd för byggnadsforskning 

Finansieringssystemets uppbyggnad 
Utredningen har visat på bostadssektorns allmänekonomiska och socia

la betydelse. En utförlig diskussion ägnas uppbyggnaden av bostadssek
torns finansieringssystem i ett historiskt perspektiv. Detta angreppssätt 
skulle ha kunnat utnyttjas till en genomgripande analys av hur finansie
ringssystemet fungerat (lyckats/misslyckats) när det gäller målsättningar 
om 

- paritetskravet (lika kostnad - lika bostad) 
- minskningar av kapitalvinster i det äldre beståndet 
- marknadsanpassad hyresstruktur. 
Ovan nämnda frågeställningar har väckts av utredningen men försök att 

utvärdera finansieringssystcmets användbarhet för styrning av bostads
sektorn har inte gjorts och ligger kanske inte heller inom utredningens upp
gift. Rådet menar dock att dessa frågor har stor aktualitet och betydelse för 
finansieringssystemets uppbyggnad. 

Bankerna och bostadsinstituten 
Analysen av de tre dominerande bostadsinstitutens sätt att fungera och 

ändamålsenlighet borde gjorts utförligare. Utredningen konstaterar att in
slaget av real planering inom bostadssektorn har eliminerat konkurrens
moment som är normala för kreditmarknaden i övrigt. Den växande bety
delsen av överenskommelserna mellan myndigheterna och instituten fram
hålls. Denna frågeställning får trots detta inte någon egentlig behandling. 

Totalfinansiering av bostadsbyggandet 
I en historisk rekapitulering av tidigare utredningars argumentering visar 

utredningen att olika brister i det finansiella funktionssättet vid skilda tid
punkter orsakat friktioner i bostadssektorns kreditförsörjning. Flera av de 
brister och motåtgärder, som i Knut Johanssons reservation sägs vara vä-
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sentliga. diskuteras inte utförligt av utredningen. Utredningen beskriver 
nuvarande system som en historisk produkt utan direkt motivering av nu
mera rådande förhållanden. Mot denna bakgrund påpekar utredningen: 
"Det hindrar emellertid inte att finansieringssystemet alltjämt kan vara ra
tionellt" (sid. 346). En argumentering utöver detta påpekande saknas. Ut
redningen ställer frågan om huruvida en statlig kredit-organisation kan för
väntas byggas ut till ett finfördelat och smidigt nät men den besvaras ej. 

Ett flertal bedömningar av den ekonomiska situationen i Sverige inför 
och under 1980-talet implicerar att en dramatisk höjning av investerings
verksamheten och sparandet i landet är önskvärd. Det är troligt att bo
stadsbyggandet ökar. En sådan utveckling kommer att ställa bostadskre
ditförsörjningen inför andra problem än under första hälften av 1970-talet. 
Det är bl. a. mot denna bakgrund som argument för och emot totalfinansie
ring bör utvärderas. Finansieringens roll i byggprocessen måste också be
dömas mot bakgrund av kreditsystemets effektivitet i tidshänsende och 
möjligheter till regional samordning av kreditgivningen. Dessa problem
komplex lämnas obehandlade av utredningen men vore värda en vidare 
analys. 

3.12 Fullmäktige i Sveriges riksbank 

Fullmäktige vill - - - understryka att bostadssektorns kreditförsörj
ning visserligen kan tryggas pä det sätt utredningen beskriver men att detta 
förutsätter att myndigheterna vid behov kan använda samtliga de medel 
som de nu har till sitt fö1fogande. Trots att bostadsbyggandet under senare 
år legat på avsevärt lägre nivå än tidigare, och trots att fiansieringssystc
met successivt förbättrats inträffade vissa störningar under 1977. I en re
servation till betänkandet anförs dessa störningar som ett huvudargument 
för inrättande av en bostadsbank. Utredningen redovisar utförliga argu
ment för och emot en bostadsbank men kommer till slutsatsen att systemet 
i dess nuvarande utformning kan tillgodose bostadssektorns finansierings
behov utan nfigra allvarliga störningar. Fullmäktige ansluter sig till denna 
slutsats. 

En viktig förutsättning. som framförs av utredningen. och med vilken 
fullmäktige instämmer. är att bankernas finansieringsandelar och finansie
ringsbidragens tidsmässiga förlopp noggrant fastslås i deras överläggningar 
med delegationen för bostadsfinansiering. Erfarenheterna från 1977 har 
enligt fullmäktige också visat att förutom de kreditpolitiska medel som hit
tills kommit till användning även den i 1974 års lag om kreditpolitiska me
del införda speciella placeringsplikten kan fylla en viktig funktion. Till
lämpning av detta medel kan innebära komplicerade administrativa pro
blem. och man kan inte utesluta att insikten om detta hos bankerna under 
1977 verkat återhållande pa deras benägenhet att snabbt komma överens 
om sina marknadsandelar. Enligt fullmäktiges mening utgör dock den spe
ciella placeringsplikten garanti för att bostadsfinansieringen kan genomfö
ras även i mycket ansträngda lägen, även om i första hand överenskom
melser med bankerna bör prövas. 

Fullmäktige instämmer med utredningens slutsats att bostadsfinansie
ringssystemet numera är så väl utvecklat att några genomgripande institu
tionella förändringar inte är befogade. En ändring som utredningen före
slår är att den nuvarande kvoteringen av bostadsinstitutens utlåning av
skaffas. I stället för att som nu 90 % av utlåningen skall avse prioriterade 
objekt föreslås att instituten emitterar obligationer av två slag. Den ena ob-
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ligationstypen skall hell användas för finansiering av utlåning till priorite
rade ändamål och räknas som prioriterade placeringar vid fastställande av 
kreditinstitutens likviditets- och placeringskvoter. Det andra slaget av ob
ligationer skall icke räknas som prioriterade placeringar för banker och 
försäkringsinstitut. Bostadsinstitutens motsvarande utlåning får användas 
till icke-prioriterade ändamål. Fullmäktige tillstyrker förslaget, eftersom 
det innebär en renodling av prioriteringsbegreppet och överför en viss typ 
av utlåning som hittills har ingått i prioriteringen till den övriga kreditmark
naden där den får avvägas mot andra låntagargruppers finansieringsbehov 
enligt allmänna ekonomisk-politiska riktlinjer. 

3.13 AP-fonden, första-tredje fondstyrelserna (Majoriteten: första fond
styrelsen. Åström. Hörlen. Blom. Hörnlund. Lundgren och Granqvist; i 
andra fondstyrelsen Eckerberg, Ekman. Nicolin, Odhner, Lindqvist, 
Ljunggren och Leo: i tredje fondstyrelsen Westerlind, Träff, Stefanson, 
Rundkvist och Andersson) 

Kapitalmarknadsutredningen har haft i särskilt uppdrag att pröva frågan 
om s. k. totalfinansiering av bostadsbyggandet. Utredningens analys av 
denna fråga är enligt fondstyrelsernas mening klarläggande och övertygan
de. - - - Fondstyrelserna ansluter sig till kapitalmarknadsutredningens 
slutsatser i denna fråga. 

Av de frågor kapitalmarknadsutredningen tagit upp i avsnittet Priorite
ringssystemet. vill fondstyrelserna endast kommentera förslaget om av
skaffande av kvoteringsreglerna för bostadsinstitutens utlåning. - - -

Fondstyrelserna tillstyrker de föreslagna förändringarna. Styrelsen vill 
härvid uppmärksamma alt de nuvarande kvoteringsreglerna inte beslutats 
av statsmakterna. utan av riksbanken inom ramen för dess kreditpolitiska 
befogenheter. En förändring av dessa regler bör därför ske av riksbanken. 
Såvitt avser förslaget om utgivande av obligationer av två slag, ankommer 
detta på bostadsinstituten att genomföra. 

I avsnittet 6.4.3 Villkoren på bottenlånemarknaden föreslår kapital
marknadsutredningen att amorteringstiden för bostadsobligationer sänks 
från 50 till 40 år. Inte heller denna förändring kräver beslut på statsmakts
nivå. utan den ankommer på bostadsinstituten själva att efter samråd med 
riksbanken genomföra. Fondstyrelserna vill något belysa den nuvarande 
ordningen, och därvid fästa uppmärksamheten på ett förhållande som inte 
kommenterats av kapitalmarknadsutredningen. 

De nuvarande bostadsobligationslånen har formellt sett en 20-årig löp
tid. Amorteringarna sker efter en 50-årig annuitetsplan, vilket i nuvarande 
ränteläge medför att det utestående lånebeloppet på slutbetalningsdagen 
efter 20 år uppgår till 95 % av det ursprungliga lånebeloppet. En motsva
rande uppsägning av bostadsinstitutens utlåning sker inte efter 20 år. För 
att vid inlösningstillfällena kunna täcka det upplåningsbehov som härige
nom uppstår, måste instituten emittera nya obligationslån (i praktiken går 
detta till så att innehavarna av de gamla obligationslånen erbjuds "konver
tering" till nya lån). För dessa börjar en ny 50-årig amorteringsplan löpa. 
Detta innebär att bostadsobligationslä.nens löptid i realiteten inte grundas 
på. en 50-årig annuitetsplan, utan på en 50-årig annuitetsplan som förnyas 
vart tjugonde är. En ordning med konvertering vart tjugonde ä.r till en ny 
amorteringsperiod innebär att bostadsobligationslånen i princip blir eviga. 
Som exempel kan nämnas att amortering av halva lånebeloppet skulle krä
va en tidsrymd om 300 år. Amorteringarna till bostadsinstituten följer där-
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emot den ursprungliga annuitetsplanen. Efter de första 20 åren utvecklas 
sålunda amorteringarna till instituten resp. de amorteringar instituten gör 
till sina långivare - obligationsinnehavarna - olika. Skillnaden i amorte
ringsflödena ökar institutens likviditet och kan användas för egen utlåning. 
Denna ordning är uppenbarligen otillfredsställande ur obligationslångivar
nas synpunkt. För att öka amorteringarna till obligationsinnehavarna samt 
för att förkorta bostadsobligationslånens reella löptid bör de län som upp
läggs vid konverteringstillfallet efter 20 lir fortsätta och amorteras enligt 
den ursprungliga annuitetsplanen. Sker inte detta skulle den av karital
marknadsutredningen föreslagna förkortningen av annuitetsplanen från 50 
till 40 år för kapitalmarknadsrlacerarna bli av helt marginell betydelse. En 
övergång till att använda den ursprungliga amorteringsplanen under lånets 
hela reella löptid påverkar som nämnts inte låntagarnas upplåningskostna
der. Denna förändring medför endast att amorteringarna pft bostadsinstitu
tens upplåning och utlåning kommer att sammanfalla. Däremot leder själv
fallet den föreslagna förkortningen av amorteringsperioden från 50 år till 40 
år till en ökning av låntagarnas årliga kapitalutgifter. Ökningen innebär att 
den årliga annuiteten (vid nuvarande ränteläge JO%·) stiger från 10,09 % till 
I0,23 %, eller med 0, 14% .. Den av kapitalmarknadsutredningen föreslagna 
förkortningen av arnorteringstiderna för bostadsobligationslånen fär därför 
sägas vara mycket modest. 

A 1Tikande uppfatrninR har i följande hänseende redovisats inom fond
styrelserna (inom första: av Nicklasson, Axelsson och Lindvall. inom and
ra: av Odhner, Molin och Persson samt inom tredje: av Fjällström. Carls
son, Granlund och Bodström): 

.Beträffande bostadssektorns finansiering anser vi att ett system med to
talfinansiering inte bör avfärdas så enkelt som utredningen gör. Det nuva
rande systemet har inte i praktiken fungerat så väl som utredningen och 
fondstyrelsernas majoritet vill göra gällande. 

Såväl under år 1977 som 1978 har återigen betydande störningar uppstatt 
i kreditgivningen till bostadsbyggandet. Många bostadsprojekt har stop
pats eller kraftigt försenats på grund av brist på krediter. De frivilliga över
enskommelserna mellan regeringen och bankerna, som skulle ha garante
rat krediter till bostadsbyggandet, har inte fungerat. Samhället måste där
för öka sitt engagemang i bostadsfinansieringsfrågorna. Detta gäller såväl 
byggnadskreditiv som långfristig belåning, dvs. statlig totalfinansiering. 

Vi stöder därför den reservation som ledamoten i Kapitalmarknads
utredningen Knut Johansson avgivit. 

3.14 Svenska bankföreningen 

Totalfinansiering av bostadsbyggandet 
I betänkandet påpekas att frågan om en statlig toalfinansiering av bo

stadshyggandet har prövats tidigare av andra statliga utredningar. Dessa 
har behandlat frågan från bostadspolitiska utgångspunkter men har inte 
haft till uppdrag att utreda de kreditpolitiska och institutionella aspekterna 
på en statlig totalfinansiering. Eftersom den bedömningen nu gjorts av ka
pitalmarknadsutredningen - på ett enligt bankföreningens uppfattning 
mycket uttömmande och sakkunnigt sätt - måste frågan härmed anses ha 
blivit utredd så grundligt som är möjligt. 

Utredningen framhåller att successiva reformer i bostadsfinansieringen 
under den senaste tioårsperioden har medfört att bostadsbyggandets kre.-
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ditförsörjning i allt väsentligt tryggats och att de statligt helånade bostads
projekten nu i huvudsak är oberoende av kreditmarknadsläget. Analysen 
av frågan om en statlig totalfinansiering leder till slutsatsen i betänkandet 
att några väsentliga fördelar inte vore att vinna med en sådan reform. 
Bankförcningen vill understryka att den delar utredningens uppfattning i 
dessa avseenden. 

Prioriteringssystcmet 
Bankföreningen kan under vissa bestiimda förutsättningar acceptera ut

redningens förslag att bostadsobligationerna uppdelas i en prioriterad och 
en oprioriterad kategori. För att det föreslagna systemet skall fungera på 
ett tillfredsställanJe sätt är enligt hankföreningens uppfattning en helt nöd
vändig förutsättning att de oprioriterade bostadsobligationerna får emitte
ras på marknaJsmiissiga villkor. Räntesiittningcn bör sfllcdes vara fri och 
ingen emissionskontroll tillämpas. I annat fall kan Jet bli mycket svårt att 
upprätthfilla proJuktioncn av dessa projekt. 

När det giiller gränsdragningen mellan prioriterade och oprioriterade 
projekt tar utredningen upp frågan om nybyggda bostäder utan statliga J{m 
bör räknas som prioriterade (som för närvarande) eller som oprioriterade. 
Utredningen anser sig dock inte ha tillräckligt underlag för att föresta några 
begränsningsregler för prioritcringssystemet. Bankföreningen anser för sin 
del att mycket starka skäl talar för att all nybyggnad av bostäder även i 
fortsättningen bör betraktas som prioriterad verksamhet. Nybyggnad av 
bostäder utan statliga lån bidrar ju till att hålla bostadsbyggandet och sys
selsättningen uppe. Det icke statsbelånade byggandet åtnjuter inga direkta 
subventioner och belastar således inte statsbudgeten. vilket ocksä gör det 
omotiverat att inskrida mot just denna del av bostadsbyggandet. 

Villkoren pi\. bottenlånemarknaden 
Bankförcningen tillstyrker utredningens förslag att sänka amorteringsti

derna dels för bostadsinstitutens krediter, dels för bostadsobligationerna. 

3.15 s,·enska sparbanksföreningen m. n. 
Utredningen har efter en omfattande kartläggning funnit att det nuvaran

de finansieringssystemet för nyproduktion av bostäder fungerar tillfreds
ställande. De friktioner som tidvis inträffat och som framför allt berott pi\. 
att överkostnaderna skapat problem med topplänefinansieringen. gi'lr att 
lösa inom ramen för nuvarande system. Vi instämmer i utredningens all
männa slutsats om det existerande finansieringssystemet. Det är värdefullt 
att tillvarata och vidareutveckla den lokala erfarenhet som bankerna i sin 
kreditivgivning tillgodogör sig. Vi anser det också väsentligt att det nuva
rande systemet för finansiering av nyproducerade bostäder successivt ut
vecklas sä att friktioner undviks. Bland annat skulle mellanhandsinstituten 
kunna tilldelas en större roll vid topplånefinansieringen. Under 1978 har en 
regional fördelning av bankernas ansvar för keditivgivningen genomförts 
på sparbankernas initiativ. 

Vi vill också pil.minna om att bostadsfinansieringen under årens lopp i 
hög grad förbättrats och numera i grunden är ett effektivt system. Trots 
detta finns utrymme för ytterligare utveckling. Med relativt små tillägg kan 
systemet utvecklas till att garantera varje önskvärd finansiering. Ytterst är 
det en fräga om vilken prioritet riksdag. regering och riksbanken vill ge bo
stadsfinansieringen. Vi anser också att den ökade betydelse som länsbo-
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stadsmyndigheterna erhållit under 1978 på. sikt kommer att medverka till 
att den reala och finansiella sidan av bostadsbyggandet korresponderar 
bättre. Det måste vara ett allmänt intresse att de regionala myndigheterna 
tilldelas större befogenheter i detta sammanhang. 

Vid sidan av finansieringen av nyproducerade bostäder finns det dock 
betydande delar av bostadssektorns finansiering som enligt vår uppfatt
ning inte fungerar tillfredsställande, och som utredningen förbigätt. Säle
des sker finansieringen av ombyggnad, tillbyggnad samt köp och försälj
ningar av äldre fastigheter idag på ett mycket otillfredsställande sätt. En 
stor del av denna finansiering sker utanför den organiserade kreditmarkna
den på ett sådant sätt att dels väsentliga förbättringar av det nuvarande bo
stadsbeståndet hotas att omintetgöras, dels medför lånetransaktioner för 
privatpersoner av oroande karaktär. Det är överhuvudtaget allvarligt att 
en så stor del av kreditgivningen sker utanför den organiserade kredit
marknaden, vilket innebär att den konsumenttrygghet som finns inom den 
existerande institutionella apparaten inte tas tillvara. Det är vår uppfatt
ning att betydande tekniska förbättringar kan genomföras beträffande fi
nansieringen av äldre bostäder utan att detta skall behöva inkräkta på övri
ga sektorns kreditutrymme. 

Utredningen föreslår att den nuvarande JO-procentregeln för bostadsin
stitutens emissionstillstånd avskaffas och anför goda argument för en så
dan förändring. Vi vill dock fästa uppmärksamheten på att det nuvarande 
utrymmet täcker mycket angelägna investeringsområden. Hit hör bl. a. fi
nansieringen av betydande delar kontorshus och icke statligt belånade när
serviceanläggningar. Redan idag är utrymmet för finansiering av sådana 
och andra angelägna projekt mycket begränsat. Vi anser det därför vara 
viktigt att utredningens förslag om nya obligationslån för bostadsinstituten 
genomförs och att dessa också får ett tillräckligt utrymme på kapitalmark
naden. Lämpligen bör det utrymme varje bostadsinstitut har för emission 
av prioriterade obligationer motsvaras av ett visst proportionellt tillstånd 
för emission av de nya obligationerna. 

Utredningen föreslår att löptiden på bostadsinstitutens nya lån skall sän
kas med i princip ca 10 år och att detta även skall leda till en motsvarande 
sänkning av amorteringstiden på bostadsinstitutens obligationslån. Efter
som effekten på boendekostnaderna beräknas bli relativt begränsad och 
egensparandet inom bostadssektorn förstärks biträder vi utredningens för
slag på denna punkt. 

3.16 Sveriges föreningsbankers förbund 

Förbundet hade gärna sett att bostadsbyggandets omfattning och inrikt
ning av utredningen hade blivit föremål för en närmare analys, relaterad till 
den betydelse denna sektor bör ha i den totala samhällsekonomin. Utred
ningen synes i stället utgå från att den nuvarande starka prioriteringen 
skall bestå oberoende av de anspråk som finns och kan komma att ställas 
främst från näringslivets sida. 

Det är också mot denna bakgrund man har att se de svårigheter banker
na haft att uppfylla de anspråk som statsmakterna uppställt ifråga om fi
nansieringen av bostadsbyggandet om man samtidigt har en naturlig ambi
tion att fylla sin uppgift att tillhandahålla näringslivet krediter i erforderlig 
omfattning. För föreningsbankernas vidkommande är detta problem sär
skilt påtagligt. Redan nuvarande åläggande i fråga om bostadsfinansiering
en gör att föreningsbankema får allt svårare att uppfylla sin primära funk-
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tion som kreditgivare till lantbruket. Ytterligare ökade krav på deltagande i 
bostadsfinansieringen skulle definitivt medföra att föreningsbankerna inte 
längre kan uppfylla sin lagliga ändamålsbestämmelse att främst tillgodose 
lantbrukets kreditbehov. För en kooperativ rörelse. grundad och utveck
lad av lantbrukets utövare. är givetvis en sådan utveckling helt oaccepta
bel. 

Förbundet delar utredningens uppfattning att den nuvarande kvotering
en av bostadsinstitutens utlåning mellan prioriterade och oprioriterade än
damå.l (90% resp. 10%) har nackdelar och bl. a. medför en viss stelhet i 
kreditgivningen genom den fixerade kvotandelen. Däremot avvisar för
bundet bestämt utredningens förslag till lösning av detta problem. nämli
gen att dela upp bostadsinstitutens obligationer i prioriterade och opriori
terade. Redan nuvarande kreditutrymme för oprioriterade bostadsändamäl 
ter sig mot bakgrund av de långa och växande \äneköerna i bostadsinstitu
ten otillräckliga och önskemål om ökat utrymme har framförts i olika sam
manhang. 

Med hänsyn till den starka förskjutning som sker i relationen primär
sekundär likviditetsreserv redan på grund av att bankerna måste förvärva 
betydande mängder bostadsobligationer (för föreningsbankerna även 
landshypoteksobligationer) för att fä avlyft av byggnadskrediter och tem
porärt lämnade krediter finner förbundet det inte realistiskt att förvänta att 
icke likvida obligationer skulle finna någon större marknad. Följden skulle 
sannolikt bli att bankerna mer eller mindre tvingades avstå från att finan
siera oprioriterade objekt. 

Förbundet finner det över huvudtaget inte motiverat - vare sig ur sam
hälls- eller bostadssociala synpunkter - att upprätthålla den nuvarande 
strikta gränsdragningen mellan prioriterade och oprioriterade objekt. Det
ta gäller såväl ny- som ombyggnad. Med hänsyn till föreningsbankernas in
riktning och huvudsakliga verksamhetsfålt är det naturligt att dessa banker 
får svara för en oproportionerligt stor andel av dessa objekt. vilket bör vä
gas in vid bedömningen av föreningsbankernas engagemang i bostadsbyg
gandet. 

Förbundet får därför bestämt avstyrka den av utredningen föreslagna 
lösningen. Betecknande för den nuvarande situationen är att vissa bostads
institut inte längre tar emot oprioriterade ansökningar. De åtgärder som 
vidtas bör syfta till att lätta på denna situation och inte ytterligare förvärra 
denna. Om man därvid inte anser sig kunna helt slopa prioriteringsreglerna 
bör dock dessa ändras från nuvarande 90-10 % till förslagsvis 70-30 %. 

Förbundet har tidigare pekat på den förskjutning av bankernas likviditet 
som uppstår genom att dessa i ökad omfattning tvingas till placeringar i ob
ligationer. Detta förhållande jämte den föreslagna rätten för bankerna att 
själva ge ut obligationer - vilket tillstyrkes av förbundet - kan enligt för
bundets mening inte undgå att radikalt förändra hela kreditmarknaden och 
de olika institutens funktion och verksamhetsfält. Det är att beklaga att ut
redningen inte ansett sig försöka göra en analys av detta stora långsiktiga 
problem. 

3.17 Svenska försäkringsbolags riksförbund 

Riksförbundet instämmer i utredningens slutsatser i avsnittet "Bostads
sektorns finansiering" att någon mera genomgripande omläggning av fi
nansieringsformerna inte är nödvändig. I anslutning härtill föreslår utred
ningen att de nuvarande kvoteringsreglerna för bostadsinstitutens utlåning 
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avskaffas. Riksförbundet finner denna tttgärd principiellt riktig under för
utsättning att uppdelningen också tilläts bli t1terspeglad i räntesättningen. 
Rätteligen bör emellertid de btlda kategorierna obligationer emitteras av 
skilda institut eftersom lån ges till olika objektkategorier. 

I förevarande avsnitt föreslår utredningen en sänkning av bostadsinstitu
tens amorteringstider. Om de synpunkter på finansieringsformerna som 
framförts i föregående avsnitt beaktas finner riksförbundet för sin del att 
amorteringstiderna från långivarnas synpunkt främst har intresse från sä
kerhetssynpunkt. Vid sidan av detta är det emellertid angeläget att amorte
ringstiderna inte bestäms så långa att inte långivarna kan anpassa sina pla
ceringar till nya och bättre låneformer och lånevillkor. 

3.18 Folksam 

Folksam inser i likhet med utredningen att en statlig totalfinansiering in
te skapar mer kapital till bostadsbyggandet. Att tanken kring en sådan fi
nansieringsform kommer upp till debatt tid efter annan beror på att det 
statliga finansieringssystemet för bostadsbyggandet ej lösts på ett tillfreds
ställande sätt för de bostadsproducerande. Det är inte tillräckligt att priori
tering av bostadsbyggandet föreligger. Man måste också tillse att värden 
som ligger till grund för belåning av varje enskilt projekt ej på grund av 
bristande realism försvårar finansieringen. 

Det pantvärde som åsättes nyproducerade bostadshus fastställes på 
orealistiska grunder dvs. det tas inte tillräcklig hänsyn till den prisutveck
ling som är förhärskande på marknaden. Om pantvärdet sammanföll med 
dagens kostnadsläge pti den bostadsproducerande marknaden skulle an
tagligen inte bara totalfinansieringen ske med mindre friktioner utan för
delningen av byggnadskreditivgivningen skulle säkert lösas på ett för bo
stadsproducerande tillfredsställande sätt. 

Under detta avsnitt föreslår utredningen att kvoteringssystemet för bo
stadsinstituten ersättes med en ordning där bostadsinstituten ger ut obliga
tioner av två slag. varav det ena helt skall avse utlåning till prioriterade än
damål. 

Folksam har ingenting att erinra häremot men vill tillägga att de nya obli
gationerna för oprioriterade ändamål bör fä emitteras i en sådan utsträck
ning att de kvantitativt motsvarar nuvarande kvot på IO%. Dessa pengar 
går nämligen i viss utsträckning till sådana ändamål som specialinstituten 
inte täcker av på sin marknad. Ifrågavarande kvotering utgör med andra 
ord till en del "'kittet" i fogarna mellan de olika specialinstituten samt ut
gör ett komplement vid vissa andra projekt på den oprioriterade markna
den. 

Kapitalmarknadsutredningen föreslår en sänkning av amorteringstider
na för bostadsinstituten. Folksam anser att en förkortning av amorterings
tiden kan i vissa fall vara nödvändig ur säkerhetssynpunkt. Så långt Folk
sam kan finna föreligger stor risk för en höjning av hyresnivån om en all
män förkortning av amorteringstiderna införes. Vidare sti'lr amorteringsti
derna i en viss relation till de avskrivningsutrymmen som beskattningsreg
lerna bestämmer. 

3.19 LO 

Bostadsbyggandets kapitalförsörjning utgör en väsentlig del av hela kapi
talmarknaden. En fungerande kreditförsörjning till bostadsbyggandet är en 
grundförutsättning för ett förverkligande av den sociala bostads politiken. 
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Byggnadsinvcsteringama och då särskilt investeringar inom bostadssek
torn spelar en central roll för sysselsättningen inom en rad branscher. För
utom byggnads- och anfaggningssektorn berörs anställda inom byggmateri
alsektorn direkt av byggvolymens utveckling. De indirekta sysselsätt
ningscffcktcma är också stora. Det gäller I. ex. för verkstadsindustrin lik
som för järn- och sti\lindustrin samt för den kommumtla sektorn. 

Mot denna bakgrund har den samlade fackföreningsrörelsen under de 
två senaste åren kraftigt reagerat mot den allt svagare utvecklingen av 
hyggnadsinvesteringarna och särskilt då det synnerligen svaga bostads
byggandet. Man får gå tillbaka till 1950-talets början och den s. k. Korea
krisen för att finna motsvarigheten till ett så lågt bostadsbyggande som un
der är 1977. 

Den negativa utvecklingen av bostadsbyggandet beror inte på att efter
frttgan på bostäder iir svag. Tvärtom har åtskilliga kommuner börjat redo
visa underskott pä bostäder. Det är inte oväntat de unga som först fätt kän
na av dessa tendenser till bostadsbrist. 

Det svaga bostadshyggandet under år 1977 har orsakats av flera faktorer 
t. ex. otillräcklig kommunal planberedskap. tvekan hos byggherrar att star
ta projekt p. g. a. den snabba prisstegringen. 

Den orsak till förseningar av byggstarter och till en minskad bostadspro
duktion. som skapat mest irritation. är svårigheterna att få fram byggnads
kreditiv. Varje år sedan 1967 har bankerna och statsmakterna träffat över
enskommelse om att kreditiv skall lämnas till det av riksdag och regering 
faststlillda bostadsbyggandet. Under år 1977 har bankerna inte uppfyllt 
detta åtagande. Det är närmast en skandal att så inte har skett under ett år 
då bostadsbyggandet har nått en bottennivå. Det råder stor enighet om att 
bostadsbyggandet måste öka kraftigt de närmaste åren. Anspråken på kre
ditgivningen kommer då också att växa. Erfarenheterna från 1977 bådar in
te gott för framtiden. Problemen att få fram tillräckliga byggnadskrediter är 
inte nya. Avsevärda svårigheter förekom särskilt under 1960-talets senare 
hälft. Detta föranledde en livlig debatt om vårt bostadsfinansierings
system. Ett par statliga utredningar, bostadspolitiska kommitten år 1966 
och delegationen för bostadsfinansiering år 1968 diskuterade i positiva or
dalag införandet av någon form av statlig totalfinansiering. På flera håll 
inom arbetarrörelsen fanns starkt stöd för en sådan reform. Inom Svenska 
byggnadsarbetareförbundet genomfördes en omfattande utredning (Bygg 
70l inför förbundets kongress år 1969. I utredningen krävdes bl. a. följande 
reformer av bostadsfinansiering. 
I) Den statliga långivningen utvidgas steg för steg till att omfatta hela finan

sieringsbehovet. 
2) Förskott på de långfristiga statliga lånen ersätter byggnadskreditiven. 
3) Bostadslånen utvidgas successivt till att omfatta alla de erforderliga 

följdinvesteringarna till bostadsbyggandet. 
Slutmålet - såsom det skisserades i Bygg 70 - skulle vara en statlig 

"samhällsbyggnadsbank" som lämpligen kunde byggas upp kring de exi
sterande statliga låneorganen: länsbostadsnämnderna och bostadsstyrel
sen. Tanken var att medel för utlåningen även fortsättningsvis skulle till
föras från statsbudgeten. Detta skulle givetvis erfordra en överföring via 
den statliga uppfäning av de medel bankerna och hypoteksinstituten dittills 
disponerat för bostadskreditgivning. 

Reformen skulle medföra att beslut om statliga bostadslån också innebar 
en garanti för att krediter verkligen ställdes till byggherrens förfogande. 
Byggstart skulle kunna ske vid en tidpunkt som var planerad av byggherren 

7 Riksdagen 1978/79. 1 sam/. Nr 165. Bilaga 3 
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och arbetsmarknadsorganen. Reformen skulle vidare medföra att kommu
ner som svarar för nödvändig expansion av samhällsbyggandet skulle kun
na finansiera de boendekomplement som måste byggas samtidigt med bo
städerna, med statliga bostadslån. Den utvidgning av långivningen som 
skett under den första hälften av 1970-talet skulle därmed fullföljas. Exem
pel på boendekomplement som hör ingå i en sådan reform är i första hand 
läg- och mellanstadieskolor samt halvöppna institutioner för åldringsvärd. 

Erfarenheten frän är 1977 visar att problemen med kreditförsö1jningen 
kvarstår. Visserligen finns numera möjligheter för regeringen all genom
driva att bankerna bidrar till hostadsfinansieringen även om dessa skulle 
vägra all gå med på en överenskommelse. År 1974 infördes nämligen en 
kreditpolitisk lag som ger regeringen l)(;h riksbank möjlighet att tvinga en
skilt bankinstitut all lämna byggnadskreditiv till s. k. nödlidande projekt. 
Men det finns anledning att tro all man i det längsta vill undvika att använ
da denna lag. Det skulle nämligen bli ell synnerligen byråkratiskt och tung
rott maskineri att tvångsfördcla projekt oberoende av kund-bankrelatio
ner. Med all säkerhet skulle det krävas ett stort antal akuta problem innan 
en så drastisk lösning skulle tillgripas. Även med en användning av lagen 
skulle problem uppstå till följd av oundvikliga förseningar. Förseningar i 
kreditgivningen är ett mycket allvarligt problem för byggbranschen och 
kan - genom att omöjliggöra uppgjorda tidsplaner - orsaka såväl syssel
sättningsstörningar som stora kostnader. 

LO och flera av fackförbunden har i ett flertal remissvar uttalat krav om 
totalfinansiering och slutit upp kring Bygg 70. Detta lades också fast vid 
LO-kongressen 1976. Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna läm
nade år 1975 förslag om en sådan reform.' Därmed har samtliga hostads
utredningar sedan mitten av 1960-talet varit positiva till en statlig totalfi
nansiering. De kreditmarknadsmässiga aspekterna har nu utretts av kapi
talmarknadsutredningen. 

Utredningens majoritet har förordat att det nuvarande systemet med fri
villiga överenskommelser skall fortsätta i oförändrad form. LOs represen
tant i utredningen har reserverat sig mot utredningens ställningstagande i 
detta avseende och förordar en statlig totalfinansiering. 

De krav som förs fram i reservationen är starkt motiverade och ligger väl 
i linje med de krav som tidigare förts fram av olika grenar av den fackliga 
och politiska arbetarrörelsen. LO finner det dä1för nödvändigt att försla
gen i reservationen av LOs representant i utredningen förverkligas. 

Utredningen föreslår att amorteringstiden för de statliga bostadslånen 
förkortas. En sådan åtgärd höjer boendekostnaderna och är således ett be
slut med bostadssociala konsekvenser. Därför bör i första hand ett sådant 
beslut styras av bostadspolitiska överväganden och icke enbart inom ra
men för kapitalförsörjningen. LO avvisar därför i denna del utredningens 
förslag. 

3.20 TCO 

Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna förordade i ett betän
kande 1975 (SOU 1975: 12) en övergång till en totalfinansiering av bostads
hyggandet, vilket TCO tillstyrkte. Det förutsattes dock att konsekvenser
na för kapitalmarknaden och institutionella frågor ytterligare måste utre
das. innan ett slutligt ställningstagande till en sådan övergång kunde tas. 
Dessa frågor har behandlats inom ramen för kapitalmarknadsutredningen. 
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Kapitalmarknadsutredningen avvisar en övergäng till en si1dan totalfi
nansiering. En ledamot har reserverat sig mot utredningens slutsatser. 

Med totalfinansiering kan avses s. k. fullsHindig finansiering rn:h/cller in
tegrerad finansiering. Med fullständig finansiering menas all bo!tenlan och 
överliggande lfm tdvs. statliga bostadslän) slås samman till ell enda lån, 
medan integrerad finansiering innebär att fastighetsllm utbetalas i samband 
med byggandets framätskridande, varvid behovet av särskilda byggnads
krediter bortfaller. 

Kapitalmarknadsutredningen skisserar tvä modeller för en integrerad fi
nansiering. Den ena innebär att nuvarande bostadsinstitut CSpintab. BO
FAB. stadshypoteksföreningarna) svarar för en sådan finansiering. Detta 
betyder. som utredningen p:'lpekar. inte nödviindigtvis att lånen i utgängs
läget behöver vara långfristiga. Umeunderlaget är inte känt under bygg
skedet. samtidigt som svårigheter skulle föreligga att uppbringa långfristi
ga lån i takt med byggandets framåtskridande. Utredningen avvisar en in
tegrerad finansiering enligt denna modell. 

TCO delar denna uppfattning. Från finansieringssynpunkt löses inga 
problem. om bostadsinstituten skulle svara för långivning även under 
byggskedet. Bostadsinstituten skulle i ett sådant system vara lika beroende 
av bankernas beredvillighet att ställa kapital till förfogande som i dagens 
läge. Samma krav skulle också gälla att siikerställa bankernas insatser ge
nom överenskommelser eller kreditpolitiska åtgärder. Samtidigt torde. 
som utredningen påpekar. intresset vara begränsat från bankernas sida att 
medverka till sådan finansiering. med hänsyn till att den direkta kontakten 
med kunderna upphör. 

Den andra modellen för integrerad finansiering innebär att denna ombe
sörjs inom det statliga finansieringssystcmet. Enligt kapitalmarknadsut
redningen torde en sådan modell förutsätta att också den långfristiga bot
tenfinansieringen övc1fors frtm bostadsinstituten till staten. 

En integrerad finansiering enligt denna modell analyseras med hänsyn 
till dels kostnadseffekter. dels kreditmarknadsmässiga aspekter. Från 
kostnadssynpunkt finner utredningen att endast marginella besparingar 
kan åstadkommas. Visserligen kan de kommunala förmcdlingsorganen 
inom nuvarande finansieringssystem utnyttjas, men bankerna måste ända 
bibeh:'.i.lla viss organisation för icke statlig belåning. för finansiering av 
toppkrcditer etc. TCO delar utredningens uppfattning att en integrerad fi
nansiering enligt nämnda modell ej torde ha så stor betydelse för byggnads
kostnaderna i sin helhet. men likväl är det troligt att möjligheterna till ra
tionaliseringsvinster skulle föreligga genom en rationellare handläggning 
av l:'.i.neärenden. Detta innebär också all kapitalkostnaderna för byggandet 
i första hand m.:lste bestämmas inom ramen för en ekonomisk-politisk re
sursavvägning. 

Enligt TCOs uppfattning synes utredningen i alltför hög utsträckning 
lata de kostnadsmässiga aspekterna ligga till grund för dess slutsatser. Ar
gumenten för en integrerad finansiering bör i stället sökas p:'.i. andra plan. 

I radande finansiella system söker man på det kreditpolitiska området 
säkerställa bostadsfinansicringen p:'.i. två sätt. Dels inräknas bostadsobliga
tioner som prioriterade placeringar för kreditinstituten, dels äger årliga 
överläggningar rum med kreditinstituten om deras engagemang i bostadsfi
nansieringen. 

Det kan konstateras att de arliga överläggningarna fram till de allra se
naste åren lett till att bostadsfinansicringen kunnat tryggas. Men det är 
ocksä uppenbart att den låga volymen på bostadsbyggandet under 
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1977-1978 till icke ringa del kan förklaras av trögheter i det finansiella sy
stemet. Projekt har redan tidigt under året blivit stoppade - och hänvisade 
till den s. k. nödlidandclistan - med hänsyn till dessa trögheter. 

Det tir uppenhart att. som kapitalmarknadsutredningen understryker. 
endast en finansiering över statsbudgeten i alla lägen kan säkerställa bo
stadstinansieringen. Enligt utredningens uppfattning är nuvarande ordning 
med kortfristiga krediter under byggnadsskedet och långfristiga under fas
tigheternas förvaltningsskede rationell. Därigenom kan bostadsbyggandet 
tryggas. samtidigt som avlyft kan ske alltefter läget pä kreditmarknaden. 
Utredningens slutsats är att lfmeköerna (dvs. avlyfteni i bostadsinstituten 
är resultatet av en ekonomisk-politisk avvägning och inte ett uttryck för 
brister i det finansiella systemet. 

Det är väsentligt att. i likhet med utredningen. konstatera att det real
ekonomiska utrymmet för investeringar i sig inte påverkas till följd av en 
statlig totalfinansiering. En sadan finansiering innebär från kreditpolitisk 
synpunkt att de finansiella resurser som friställs på kreditmarknaden vid 
statlig totalfinansiering på något sätt måste samlas upp sä att en icke önsk
värd utlt1ningsökning till andra sektorer förhindras. I den mån de resurser 
som eljest hade placerats i bostadsobligationer i ett system med statlig to
talfinansiering placeras i statsobligationer uppstär vissa kreditpolitiska 
prnhlcm. som hänger samman med skillnaden mellan amorteringstiden pä 
bostadsobligationer och de nya skuldbevisen. Om amorteringstiden på de 
senare är kortare försämras kreditpolitikens effektivitet, eftersom värde
pappersstocken får en genomsnittligt kortare omloppstid. 

TCO delar dock inte utredningens slutsats att dessa negativa effekter 
från kreditpolitisk synpunkt kan ligga till grund för ett avvisande av en 
statlig totalfinansiering. 

Real planering 
De principiella sk1ilcn för en övergang till en totalfinansiering hänger nä

ra samman med förekomsten av en real planering inom bostadsbyggnads
omrt1dct. Denna reala planering innebär att det ärligen fastställs ett bo
stadsbyggnadsprogram, som skall finansieras inom ramen för den priorite
rade utlåningen. Det fär förutsättas att i denna reala planering även den fi
nansiella resursfördelningen beaktas. 

Med utgångspunkt frän en sådan målsatt utveckling vad avser det priori
terade bostadsbyggandet bör ett självklart krav vara att det finansiella sy
stemet är utformat sä att de av bostads-, sysselsättnings- och stabilise
ringspolitiska skäl fastställda bostadsbyggandet kan näs. Föreligger en real 
planering måste det bedömas som mindre rationellt att en marknadsstyrd 
fördelning av finansiella resurser pä kreditförsörjningsomrädet skall för
svära uppfyllelsen av en viss volym på bostadsbyggandet. Från denna ut
gångspunkt bör bostadsfinansieringen ordnas så att en näst intill automa
tisk överenskommelse kan nås mellan real planering och tillgången till fi
nansiella resurser. 

Det föreligger enligt TCOs uppfattning icke heller några rimliga skäl att 
särskilda institut ombesörjer långfristig kreditgivning inom bostadsfinan
sieringen. För finansiering av dessa instituts kreditgivning krävs särskilda 
insatser från bankernas sida i form av obligationsköp. En bättre ordning 
torde vara att bankerna mera direkt ombesörjde den långfristiga bostads
kreditgivningen, icke minst med hänsyn till att bostadsinstituten är beroen
de av omfattande finansiella tjänster från bankerna. 

Särskilt de problem, som varit förenade med fördelningen av byggnads-
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krediter mellan de olika bankgrupperna hör understrykas. och som i syn
nerhet under 1977-7R lett till förseningar i byggstarterna. Det kan inte an
ses vara rimligt att förändringar eller omprioriteringar i bankernas utlä
ningspolitik fär kraftiga återverkningar på möjligheterna alt genom bygg
nadskreditgivningen fullfölja en mMsatt utveckling av hlistadshyggandet. 

En övergång till en statlig totalfinansiering bör genomföras i etapper st1 
att de kreditpolitiska effekterna kan bringas under kontroll. En sådan SLH:

cessiv övergång skulle exempelvis kunna innebära att byggnadskreditgiv
ningen i ett initialskede enbart omfattade bostadsbyggandc för vissa speci
ficerade ändamål. En annan möjlighet är att de lfingfristiga lånen betalas ut 
som förskott med utnyttjande av banksystemet som mellanhand. 

Kommunala följdinvcsteringar 
Med bostadsbyggandct är förenat en rad kommunala följdinvesteringar. 

TCO vill understryka det väsentliga i att redan ptl planeringsstadiet den to
tala bostadsmiljön (service-, fritids-, arbets- och värdnadssektorerna) ga
ranteras en tillräcklig finansiering. Möjligheterna att kombinera bostads
byggandet med en god boendemiljö hänger idag nära samman med de fi
nansiella omständigheterna inom respektive kommuner. Reglerna för vilka 
följdinvesteringar, som är föremål för statlig bernning innebär oi.:kså en 
tämligen godtycklig gränsdragning. En övergäng till en statlig totalfinansie
ring bör därför också leda till att en real planering av den totala bostadsmil
jön garanteras en tillräcklig finansiering. 

Prioriteringsregler 
Enligt kapitalmarknadsutredningen är det angeläget att en bättre över

ensstämmelse skapas mellan å ena sidan prioriteringsreglerna med avseen
de pä bostadsinstitutens kreditgivning och å den andra sidan bankernas 
köp av prioriterade bostadsobligationcr. utgivna av hostadsinstituten. För 
detta ändamål föreslår utredningen att nuvarande bestämmelser, som inne
bär att bankernas köp av bostadsobligationer i alla lägen inräknas som 
prioriterade placeringar. tas bort. Nuvarande bestämmelser innebär all 
placeringar, som från kreditpolitisk synpunkt räknas som prioriterade i bo
stadsinstituten kan användas för utlåning till oprioriterade ändamål, efter
som bostadsinstitutcns utlåning endast till 90 procent skall omfatta priori
terade ändamål. Bestämmelserna leder till att bankerna måste hälla bo
stadsobligationer till ett värde som med IO procent överstiger den utltlning 
för prioriterade ändamål som sker hos bostadsinstituten. Utredningen 
föreslår att bostadsinstituten framdeles ger ut två obligationsserier, den 
ena avseende prioriterad utlåning hos bostadsinstituten, den andra för fi
nansiering av oprioriterad utlfrning. TCO tilbtyrker utredningens förslag 
på denna punkt. Kreditgivningen för oprioriterade ändamål kan därigenom 
på ett bättre sätt än i dagsläget anpassas till kreditmarknadsläget. 

Utredningen ifrågasätter om det icke statsbelånade bostadsbyggandet 
bör ingå i den prioriterade kreditvolymen. Det kan diskuteras om inte det 
privatfinansierade småhusbyggandet hör konkurrera om kreditutrymmet 
på den oprioriterade kreditmarknaden. TCO delar reservantens uppfatt
ning att enbart statsfinansierat byggande bör omfattas av gällande priorite
ringsregler. 

Sammanfattningsvis förordar TCO av bostadspolitiska skäl en övergång 
till ett system med statlig totalfinansiering, innebärande såväl en integre
rad som en fullständig finansiering. För detta ändamål krävs icke inrättan
de av ett särskilt bostadsinstitut. Framför nuvarande ordning finner TCO 
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det ocksä mer rationellt att bankerna direkt ombesörjer den långfristiga 
kreditgivningen. inte minst med hänsyn till att bostadsinstituten är beroen
de av omfattande finansiella tjänster frän bankerna. 

3.21 SACO/SR 

SACO/SR instämmer i utredningens avslttndstagande fri'tn en statlig to
talfinansiering av bostadsbyggandet och kan diirmed ej stödja ledamoten 
Knut Johansslins reservation i detla avsnitt. 

SACO/SR delar utredningens motivering för förslagen att avlägsna de 
nuvarande kvotcringsreglerna för de tre bostadsinstitlllens utläning re
spektive att förkorta amorteringstidema. 

Utredningen framht1ller att de för fastighetsägarna gynnsamma beskatt
ningsreglerna inneburit att ett system för förmögenhctsbildning utvecklats 
genom att en hög intlationstakt sänker skuldernas rcalviirde samtidigt som 
hela den nominella riintekostnaden är avdragsgill. Utredningen anser att 
lösningen pf1 detta problem bör sökas inom beskattningssystemct för att 
reducera hävs!tingseffekten pf1 den egna kapitalinsatsens avkastning. Även 
SACO/SR har i remissvaret p:'1 skatteutredningen tagit upp denna möjlig
het. Andra sidan av det problem som här beröres är emellertid att bankspa
rarna (nominalspararna) tvingas skalla även för inflationskompensationen 
och därigenom i regel fä negativ behållen realavkastning. Denna sida av 
problemet löses inte med "hävstängsf1tgärder". Enligt SACO/SR:s upp
fattning bör därför i första hand prövas den i föregäende avsnitt antydda 
utvecklingen av skattesystemet mot en real beskatlning av kapitalinkoms
ter/utgifter. 

3.22 Svenska arbetsgh·areföreningen 

Föreningen har niir det gäller avsnittet om bostadssektorns finansiering 
tagit del av remissyttrandet frän Niiringslivets Byggnadsdelegation och in
stiimmer i delegationens synpunkter <se 3.28). Föreningen vill särskilt un
derstryka att den delar utredningsmajoritetens slutsats att inga väsentliga 
fördelar står att vinna vid en övergång till en statlig totalfinansiering av bo
stadsbyggandet. 

Den nuvarande decentraliserade byggnadskreditgivningen innebär ett 
värdefullt samhand mellan in- och utlåning. Vidare är nuvarande pluralis
tiska struktur mer utvecklingsbcfrämjande än ett system där staten ensam 
svarar för huvudparten av finansieringen av byggandet. Det statliga över
tagandet skulle endast gälla nytillkommande statliga lån. medan bostads
institutens verksamhet skulle fortsätta som hittills för icke statligt belånat 
byggande. Förvaltningskostnaderna i bostadsinstituten reduceras därför 
knappast mer än ökningen av statens förvaltningskostnader. Bankernas or
ganisation för byggnadskreditgivning kan inte heller avvecklas i och med 
att krediterna till icke statligt belånat byggande kvarstår och bankerna fort
farande skulle svara för finansiering av topplan m. m. 

3.23 LRF 

Som utredningen framhåller har bostadssektorns finansieringssystem ut
vecklats så att det statligt finansierade bostadsbyggandet nu huvudsakli
gen är oberoende av kreditmarknadsläget. De brister i systemets funk
tionssätt som vid skilda tillfällen konstaterats har efter hand reducerats. 
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Bankinstituten svarar för hyggnadskreditgivningen, medan den långfristiga 
belåningen avlyfts till särskilda bostadsinstitut. Den separata kreditgiv
ningen under hyggnadstiden medverkar till att byggnadsprogrammen kan 
genomföras oberoende av tillgången på li\ngt kapital, samtidigt som lånta
garen ej drabbas kostnadsmässigt vid väntan pti avlyft. Bankerna har kun
nat omvandla byggnadskrcditer motsvarande bottenlån till s. k. mellankre
diter. Mellankrediterna far liksom bostadsobligationerna ingå hland priori
terade placeringar vid beräkningen av bankernas likviditetskvot. Genom 
ärliga förhandlingar med kreditinstilllten har tillgången på längf ristiga lån 
tillgodosetts. Kreditinstituten har därvid åtagit sig förvärva bostadsobliga
tioner. Kreditförsörjningen tryggas i sista hand med stöd av den kreditpoli
tiska lagstiftningen som ger möjlighet för myndigheterna att inte bara före
skriva den volym bostadsobligationer som kreditinstituten har att förvärva 
utan också att ålägga en individuell bank att svara för byggnadskredit till 
angivet objekt. 

Bostadsbyggandets kreditförsörjning har således i allt väsentligt tryg
gats. Utredningen har därför ej ansett betydande reformer vara erforderli
ga. Emellertid föreslås de nuvarande kvoteringsreglema för bostadsinsti
tutens utlåning avskaffas. Avsikten är främst att lösa knytningen mellan 
icke prioriterad utlåning och den prioriterade, vilket f. n. sker utan avseen
de på kreditmarknadsläget och situationen på byggmarknaden. I stället 
föreslår utredningen att kvoteringssystemet ersätts med en ordning där bo
stadsinstitut ger ut obligationer av två slag. varav det ena helt skall avse ut
låning till prioriterade ändamål. LRF anser att det är angeläget att den icke 
prioriterade utlåningen anpassas till kapitalmarknadens villkor i övrigt. 
Särskilt fäster LRF vikt vid att volymen bostadsobligationer som skall för
delas mellan olika kreditinstitut minskar. Vidare bör, som utredningen 
föreslår, en granskning ske av principerna för vilka objekt som bör räknas 
som prioriterade ändamål på kreditmarknaden. 

Beträffande amorteringstiderna för bottenlån har utredningen konstate
rat att dessa framstår som orimligt långa. särskilt vid tillämpningen av en 
annuitetsplan där amorteringarna i början av lånets löptid är mycket små. 
Därför föreslås att amoneringstiderna sänks vad gäller flerfamiljshus från 
60 till 50 ar och från 50 till 40 år för småhus. Dessutom förordar utredning
en att övre gränsen för bostadsinstitutens bottenlån till smähus inte höjs 
snabbare än lånetaket för statliga bostadslån. LRF vill understryka dessa 
förslag vilka dels ger en förbättrad anpassning till låneobjektets ekonomis
ka livslängd och dels med tanke på att ökat sparande åter kanaliseras till 
kapitalmarknaden. 

I de bedömningar som kapitalmarknadsutredningen gjort ligger även 
räntebindningstiderna och det förhållandet att förmögenhetsöverföringar 
kan ske mellan långivare och låntagare vid olika kreditpolitiska lägen. För 
långivama på kapitalmarknaden kan detta få besvärande effekter för olika 
åtaganden. 

LRF vill betona betydelsen av räntebindningstiderna. Det är i detta syfte 
som LRF vill föreslå en ökad flexibilitet i bostadsfinansieringen. Räntevill
koren och amorteringstiden bör ges en ändamålsenlig utformning så att 
den starka bindningen av kapital i möjligaste mån förminskas. Utrymmet 
på den långa kapitalmarknaden bör tillvaratas på ett sådant sätt att det in
nebär ett effektivare utnyttjande. De av utredningen föreslagna förändring
arna bör därför i några avseenden enligt LRF:s mening få en mera långtgå
ende utformning. Särskilt vill LRF peka på amorteringstidema för småhus. 
Annuiteterna bör komma i ett rimligare förhållande till de starkt stegrande 
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fastighetspriserna. Det bör i detta avseende även övervägas lämpligheten 
av differentierade amorteringstider, vilket kan öka möjligheten till sparan
de hos olika kategorier. 

Utredningen har vidare övervägt en total statlig bostadsfinansiering. 
LRF vill härvid framhålla att olika vägar måste prövas för att förbättra ka
pitalmarknadens funktionssätt. framförallt med avseende på bostadsfinan
sieringssystemels konsekvenser för övriga sektorer. 

3.24 Sveriges industriförbund och Svenska handelskammarförbundet 

Vi har här tagit del av yttrande från Näringslivets Byggnadsdelegation 
lse 3.28) och kan instämma i de synpunkter på bostadssektorns finansie
ring som här kommer till uttryck. Vi vill särskilt framhålla att vi delar ut
redningsmajoritetens uppfattning om att några väsentliga fördelar inte kan 
vinnas genom en övergång till statlig totalfinansiering av bostadsbyggan
det. 

3.25 Svenska företagares riksförbund 

Näringslivets Byggnadsdelegation har framfört synpunkter på finansie
ring av bostadssektorn. Förbundet ställer sig bakom Näringslivets Bygg
nadsdelegations synpunkter (se 3.28) och understryker det nödvändiga i 
att även bostadsbyggandet underkastas en fungerande marknad. En statlig 
totalfinansiering av bostadsbyggandet skulle, beroende på dess omfatt
ning. bli ett allvarligt hot mot kapitalmarknadens funktion i övrigt. 

3.26 Svenska kommunförbundet 

Utredningen föreslår - - - att nuvarande kvoteringsregler för bostads
institutens utlåning avskaffas och ersätts med en ordning där bostadsinsti
tuten ger ut obligationer av två slag. 

Den ena obligationstypen skall helt avse utlåning till prioriterade ända
mål och räknas som prioriterade placeringar för bank- och försäkringsinsti
tut. Den andra obligationstypen får användas för finansiering av icke prio
riterade ändamål och underställas emissionskontrollen på samma sätt som 
t. ex. kommunobligationer och skall inte räknas som prioriterade place
ringar för banker och försäkringsinstitut. 

Detta förslag kan komma att försvåra den kommunala upplåningen på 
två sätt. Konkurrensen om utrymmet på den befintliga kapitalmarknaden 
torde komma att skärpas ytterligare eftersom ännu en obligationstyp kom
mer in under emissionskontrollen. Bostadsinstitutens oprioriterade utlå
ning har även kunnat komma kommunerna till del. Då denna utUming för 
närvarande är kopplad till bostadsinstitutens prioriterade utlåning obe
roende av rådande kreditmarknadsläge har kommunerna även under tider 
med restriktiv kreditpolitik kunnat placera vissa lån. 

Styrelsen motsätter sig inte att de ovannämnda förslagen genomförs 
men noterar att förslagen kan komma att ytterligare försvåra kommuner
nas upplåningsmöjligheter i framtiden. Det är emellertid allt mer angeläget 
att nybyggda områden ges fullgod kommunal service framför allt ifråga om 
skola, social omvårdnad och fritidsaktiviteter. 

Styrelsen förutsätter därför att till den prioriterade ändamålssektorn 
räknas väsentliga delar av bostadsbyggandets följdinvesteringar. 

Noteras bör dock att utredningen också lägger fram vissa förslag som 
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enligt styrelsens mening kan inverka gynnsamt på den organiserade låne
marknaden utan all kommunsektorns utrymme riskerar all beskäras. Så
lunda föreslår utredningen att amorteringstiderna för bostadsinstitutens 
kommande utlåning förkortas. vilket innebär en ökad omsättning på kapi
talmarknaden. 

Styrelsen vill starkt betona vikten av en friktionsfri kreditförsörjning så 
att förseningar i igångsättningen inte uppsti\.r. Om förseningar på grund av 
otillräcklig kreditförsörjning även i fortsättningen uppkommer finns det 
enligt styrelsens mening anledning att ånyo överväga de problem som sam
manhänger med en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet. 

3.27 Svenska riksbyggen förening u. p. a. 

Utredningen föreslår inga större förändringar i det system som f. n. till
lämpas för bostadsbyggandets kapitalförsörjning. Motiveringen är att det 
har fungerat tillfredsställande. De svårigheter som drabbat bostadsbyggan
dets kapitalförsörjning förutsätts uppvägas av att motsvarande svårigheter 
kunnat undvikas eller åtminstone mildras inom andra delar av den ekono
miska verksamheten. främst exportindustrin. vars investeringsbehov det 
under senare tid varit nödvändigt att prioritera. 

Vi ifrågasätter mycket starkt riktigheten i utredningens resonemang i 
dessa avseenden. 

Bostadsfinansieringen har inte fungerat tillfredsställande under senare 
tid. Inte heller har brister i bostadsfinansieringssystemet kompenserats 
inom andra sektorer. 

Kreditgivningen till bostadsbyggandet följer inte de intentioner som fast
lagts i överenskommelsen mellan statsmakterna och bankerna. Redan i 
mars 1978 - dvs. inom två månader efter det att överenskommelse om 
1978 års kreditivförsörjning träffats - kunde vi konstatera att projekt mot
svarande inemot 20% av vår planerade och av respektive kommun till bo
stadsstyrelsen för finansiering under året anmälda produktion inte kunde 
få kreditiv. På från bostadsförsörjningssynpunkt godtyckliga grunder stop
pades projekten och hänvisades till särskilda förhandlingar mellan länsbo
stadsnämnd och kreditinstitut såsom "nödlidande". Förhållandena var 
likartade 1977. En sådan ordning kan inte kallas tillfredsställande. 

I bostadsfinansieringssystemet har låneunderlag och pantvärde en viktig 
roll även från kapitalanskaffningssynpunkt, vilket i detta sammanhang är 
av intresse. Upp till pantvärdet är finansieringen prioriterad. Flertalet pro
jekt kan emellertid endast genomföras till en produktionskostnad som 
överstiger pantvärdet. Storleken och spridningen av denna underbelåning 
vid projektens slutliga finansiering redovisas inte i bearbetad offentlig sta
tistik utan endast i projektens preliminära skede. Ofullständigheter och 
systematiska tillrättalägganden i detta tidiga skede leder till att tillgänglig 
statistik i detta fall är mycket otillförlitlig. Klart är emellertid att främst bo
stadsföretag som arbetar enligt självkostnadsprincipen - bostadsrättsför
eningar och allmännyttiga bostadsföretag - måste konkurrera på kapital
marknaden med bl. a. exportindustrin för att klara finansieringen över 
pantvärdet. Och denna är som bekant lika nödvändig för att ett projekt 
skall kunna komma igång som den prioriterade finansieringen inom pant
värdet. 

Det säger sig självt att självkostnadsföretagen inom bostadssektorn sär
skilt i tider av kreditknapphet har mycket svårt att klara sig i denna kon
kurrens. 
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Den vanligaste följden av dessa svä.righeter är en försenad igä.ngsättning. 
Ofta kombineras denna försening med kvalitetsmässiga prutningar i pro
jekten. Detta görs för att man i någon mån skall kunna sänka kostnaderna. 
Helt följdriktigt resulterar de kvalitetsmässiga prutningarna i ökat repara
tions- och underhållsbehov. Den paradoxala konsekvensen blir på sikt 
större anspråk pä kapitalmarknaden än som skulle ha förelegat vid ett kva
litetsmiissigt bättre och följaktligen dyrare utförande från början! 

Självfallet föreligger heller inget samband mellan ett bostadsprojekts 
angelägenhetsgrad frä.n bostadsförsörjningssynpunkt och frånvaron av fi
nansieringssvarigheter i form av underbelåning. Bostadspolitiskt slår såle
des systemet blint. 

Det finns vidare ingenting som säger att de investeringar som kreditinsti
tuten prioriterar före "toppbelåning'" av bostadsbyggnadsprojekt skulle 
vara de mest angelägna frän andra synpunkter än de som dikteras av långi
varnas kortsiktiga avkastningsförväntningar. Några fördelar av den otill
räckliga bostadsfinansieringen i form av bättre kapitaltillgång för angeläg
na investeringar kan inte dokumenteras. 

Det finns således goda skäl påstå att bostadsfinansieringen inte heller i 
de fall systemet kan tillämpas enligt intentionerna - genom att begränsa 
topplånen - fungerar tillfredsställande. 

Uppdelningen av bostadslångivningen på ett kreditiv under byggnadsti
den och slutliga län framstår alltmer omotiverad. Vi har inte kunnat finna 
att det i annat än mycket säregna undantagsfall kan finnas motiv för den 
högre ränta och dubblerade riskprövning som den tudelade belåningen 
bl. a. innebär. Däremot framstår fördelarna med en integrerad finansiering 
allt klarare. Den långa väntetid som f. n. föregår ett av lyft av byggnadskre
ditiv lättar i sig inte trycket på kapitalmarknaden. Den mest synliga effek
ten torde vara högre räntekostnader och därmed högre boendekostnader 
än som skulle varit fallet vid snabbare avlyft. Att svenskt bostadsbyggande 
lärt sig leva med ett system med dessa inslag hindrar inte att systemet även 
pa denna punkt måste anses vara allt annat än tillfredsställande. 

Allt bostadsbyggande förutsätter omfattande kommunala investeringar i 
vägar, skolor m. rn. eller alstrar behov av sådana investeringar. En god 
service till medborgarna och en god hushållning med ekonomin i samhälls
utbyggnaden förutsätter att bostadsinvesteringar och därav betingade 
kommunala investeringar kan samordnas i tiden. Då normalt endast lånefi
nansiering är aktuell betyder detta att en samordning av långivningen har 
stora fördelar. Det nuvarande bostadsfinansieringssystemet innehåller i sig 
inga incitament till sådan samordning. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att nuvarande bostadsfinansie
ringssystem i ett flertal avseenden visar brister som inte utan vidare bör 
godtas. Även Riksbanksfullmäktige har i sin årsredovisning noterat att bo
stadsfinansieringen inte fungerat tillfredsställande. 

Vi vill inte förneka att vissa av de brister som har påpekats skulle kunna 
avhjälpas med lämpliga åtgärder. Exempelvis skulle en mera bestämd upp
följning av överenskommelsen med bankerna kunna förhindra att projekt 
som i övrigt är klara för igångsättning inte fär kreditiv. Färska erfarenheter 
visar emellertid att garantier för ett sådant bestämt handlande från stats
makternas sida uppenbarligen inte står att fä. 

Problemet med underbclåningen skulle säkert också med god vilja kun
na bemästras inom det nuvarande systemet. Möjligen skulle också snabba
re avlyft av byggnadskreditiv kunna ordnas. 

Samordningsförsök mellan olika institutioner inom det aktuella området 
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har emellertid hittills utmärkts av en stor tröghet. Vi ställer oss därför 
mycket tveksamma till om de samhällsekonomiskt nödvändiga förenkling
ar och samordningar i systemet som vi efterlyst verkligen kan genomföras 
utan att helt nya institutionella former etableras för iindamålet. I all syn
nerhet gäller detta samordningen mellan bostadsinvesteringar och därav 
betingade kommunala investeringar. 

Enligt vår mening är det således nödviindigt att bostadsfinansieringssy
stemet ses över och organiseras om i princip i enlighet med de synpunkter 
som anförts i Knut Johanssons reservation. Endast pä det sättet tror vi att 
det skall vara möjligt att fä till stl'lnd den ganska självklara ordningen att fi
nansiella resurser i nödig omfattning finns tillgängliga för den samhällsut
byggnad som statsmakterna genom beslut om bostadsbyggnadsram anser 
nödvändig och möjlig. 

Ändringar i systemet medför i sig inte större tillgång pä kapital om man 
bortser från besparingar genom en ökad rationalitet. Även om effekten be
gränsas till att statsmakterna kan ta ställning till resurstilldelningen eller åt
minstone fä kännedom om resurstillgången i samband med beslutet om bo
stadsbyggnadsramar skulle detta vara en avsevärd förbättring i förhållande 
till den situation som råder i dag. 

Utredningens förslag i övrigt är av förhållandevis marginell betydelse för 
bostadsfinansieringen. I vissa avseenden har dock förslagen konsekvenser 
som det finns anledning att beakta. 

De föreslagna kortare amorteringstiderna för bottenlänen leder självfal
let inte bara till bättre tillgång pä kapital utan också till högre boendekost
nader. E!t genomförande av förslaget ger en ytterligare ekonomisk belast
ning för nyproduktionen, där boendekostnaderna redan nu är ogynnsamt 
höga i förhållande till kostnaderna i det äldre beståndet. 

Vi förutsätter att dessa konsekvenser närmare utreds och bemästras i ett 
samlat bostadspolitiskt perspektiv. 

Vi förordar således att de synpunkter som anförts i Knut Johanssons re
servation och i vårt yttrande läggs till grund för utformningen av bostadsfi
nansieringen i framtiden. 

3.28 Näringslivets byggnadsdclcgation 

Det vore av stor samhällsekonomisk betydelse om stödet till bostads
sektorn i större utsträckning utformades med hänsyn tagen till behovet av 
en friare kapitalmarknad. Genom nuvarande bostadsfinansieringssystem 
har de boendes räntekostnader släppt kontakten med marknadsräntans ut
veckling. Man behöver således inte riskera att hyresnivåerna i det statsbe
lånade beståndet pi\verkas om mera marknadsmässiga kreditvillkor skulle 
börja tillämpas. Den nuvarande regleringspolitiken orsakar samhällseko
nomiska förluster i form av mindre effektivt kapitalutnyttjande och ett 
otillräckligt sparande. 

Prioriteringssystemet 
Sannolikt kan avsevärda effektivitetsvinster nås med ett kapitalförsörj

ningssystem som fungerar utan omfattande kontroller och fysiska regle
ringar. I ett kortare perspektiv får man emellertid övergångsvis fortsätta 
att tillämpa en prioriteringsordning. Denna bör kunna avvecklas. genom 
att nyutgivna bostadsobligationer förräntas marknadsmässigt. Redan nu 
syns det rimligt. att som utredningen föreslår, låta det oprioriterade byg
gandet i princip bli finansierat med obligationer som utges pä marknads-
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mässiga villkor. Ett absolut krav är därvidlag att utredningens förslag om 
emissionskontroll inte fullföljs samt att förändringar i gränsdragningen för 
den prioriterade sektorn inte görs. 

Umeformer 
Delegationen instämmer i karitalmarknadsutredningens slutsatser be

träffande indexlfm. Ett införande av indexreglerade län pa bostadsmarkna
den är förknippat med betydande svårigheter. Det faktum att försök i ut
landet med indexlim måste avbrytas talar ocksä för att indexlänesystemet 
är en teoretisk konstruktion som är svår att förena med marknadens krav 
pft smidighet. 

De räntejusteringsklausuler som börjat tillämpas pä länga län under 1977 
är enligt delegationen en betydelsefull nyhet. Följs denna ordning med av
talade räntejusteringar vid konverteringstillfållena av en fortsatt utveck
ling av låneformer som anpassas till de individuella investeringso~jektens 
förväntade räntabilitet motverkas intlationens snedvridande effekter och 
marknaden kan "växa ur" de problem som nominella låneformer medför. 

Totalfinansiering av bostadsbyggandet 
Utredningens ingäende analys av fragan om en statlig totalfinansiering 

utmynnar i att en sådan ordning inte skulle medföra några väsentliga förde
lar för låntagarna. Delegationen delar helt denna uppfattning. Tvärtom kan 
detta medföra nya komplikationer. 

Bostadssparande och ökad självfinansieringsgrad 
Sparandets otillräcklighet berörs utförligt av kapitalmarknadsutred

ningen. De perspektiv som avtecknar sig tyder enligt delegationen entydigt 
på ett stort behov av bostadssparande och höjd självfinansieringsgrad 
inom bostadssektorn. 

Det nuvarande skattesystemet försvårar starkt ett mera utbrett hushålls
~parande. När flertalet inkomsttagare har mycket högt marginalskatte
tryck ter sig ett ärligt avdragsgillt sparbelopp lika för alla inkomsttagare 
som tämligen neutralt fördelningspolitiskt sett. Ett obeskattat individuellt 
sparande om ca 5 000 kr/år skulle väsentligt underlätta kapitalbildning och 
lösa balansproblem i samhället. Etl sådant skattestimulerat sparande kan 
utnyttjas av hushållen på flera sätt förutom till bostadssparande bl. a. för 
livförsäkrings- och pensionssparande. 

Självfinansieringsgraden höjs om den hushållsförvaltade sektorn på bo
stadsmarknaden utökas. vilket skulle underlättas om också flerfamiljshu
sen ges samma skattemässiga och lånemässiga behandling som småhusen. 

Förenklad bostadslångivning 
En angelägen reform vore vidare att förenkla administrationen i fråga 

om lånevillkor och byggbestämmelser. Bestämmelserna om lå.neunderlag 
bör kunna omformas så att statliga lån kan utgå med schablonbelopp. 
Även räntebidrag skulle kunna utgå enligt schabloner. Med schablonmeto
der bortfaller behovet av detaljerad kostnadskontroll och stegrade bygg
nadskostnader leder enbart till att det statliga finansieringsstödet relativt 
sett minskar. Något egentligt behov av kostnadstak skulle därmed inte 
längre finnas. 
- - - <Se 1.23) 
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Prioriteringssystcmet 
Utredningen föreslar som framgått att kvoteringsreglcrna (90/10-regeln) 

för bostadslån avskaffas. En uppdelning föreslås av obligaticinsutgivning
en. lHif den ena l)bligationstypen skall tillgodose den med statens bostads
lflngivning förknippade prioriterade lånesektorn. medan den andra typen. 
som skall tillgodose den oprioriterade sektorn. inte får räknas som priorite
rade placeringar för bank- och försäkringsinstitut. Även de oprioriterade 
obligationerna understiills enligt utredningens förslag emissionskontroll. 

Fortsatta regleringar framställs i betänkandet som en närmast ofrånkom
lig lösning dfi del gäller bostadsmarknadens kapitalförsörjning. Delegatio
nen kan inte dela detta synsätt. Att tillgodose det prioriterade bostadsbyg
gandet med obligationer. vars förräntning inte motsvarar marknadens 
krav. är i princip en dold subvention. En sådan ordning borde inte behövas 
vid sidan av nuvarande räntegarantisystem. Kostnaderna borde tvärtom 
kunna framkomma som en politisk prioritering. som betalas över stads
budgcten. En marknadsmässig förräntning har självfallet intresse ockst1 i 
system. som byggs upp med ett omfattande obligatoriskt sparande i offent
lig regi. säsom nuvarande AP-fondsmedel. Utan en tillfredsställande för
r~intning riskerar avgiftskraven stegras pt1 ett sätt som kan bli alltför be
tungande till nackdel för företagen och en tryggad sysselsättning på arbets
marknaden. 

Utredningen framhi'lller AP-fondens stagnation och väntade avtrappning 
som ett växande problem. inte minst för bostadssektorn som i stor omfatt
ning försörjs med fondmedel. Det förtjänar diskuteras, om ett mer omfat
tande obligatoriskt sparande i offentlig regi ger ett effektivt bidrag till att 
lösa balansproblemen i ekonomin. Det ärt. ex. ovisst om ett system med 
arbetsgivareavgifter respekteras tillräckligt vid löneförhandlingar genom 
avräkning mot tillgängligt realekonomiskt utrymme. Beaktas inte de eko
nomiska begränsningarna uppstår lätt intlationseffekter. Samma sak blir 
följden om naturliga sparstimulanser - t. ex. bostadssparande begränsas 
och ersätts av omfattande offentlig finansiering. 

Jämfört med obligatoriska sparformer kan si'lledes stimulanser till ett 
ökat spontant hushållssparande vara att föredra för att nå en tillräcklig ka
pitalbildning i samhället. i synnerhet om sparformen fär en tillräcklig 
bredd. 

Delegationen finner det således angeläget att pröva nya metoder för att 
nå ett tillräckligt sparande i samhället som alternativ till fortsatta reglering
ar genom prioriteringssystem, emissionskontroller osv .. i synnerhet i ett 
längre perspektiv. Sannolikt finns också avsevärda effektivitetsvinster i att 
söka nå ett kapitalförsör:iningssystem. som fungerar utan omfattande kon
troller och fysiska regleringar. I ett senare avsnitt kommer vi därför att 
skissera en modell för tänkbara utvägar att stimulera ett avsevärt vidgat 
hushållssparande. bl. a. för bostadsändamål, som kan bidra till att trygga 
hostadssektorns kapitalförsörjning. 

I ett kortare perspektiv får man övergångsvis fortsätta att tillämpa en 
prioriteringsordning. Denna bör kunna avvecklas, bl. a. genom att nyutgiv
na bostadsobligationer förräntas marknadsmässigt. 

Enligt delegationens uppfattning syns det redan nu rimligt, att som ut
redningen föreslår, låta det oprioriterade byggandet i princip bli finansierat 
med obligationer som utges på marknadsmässiga villkor. Ett absolut krav 
är därvidlag att utredningens förslag om emissionskontroll inte fullföljs, 
samt att andra förändringar i gränsdragningen för den prioriterade sektorn 
inte görs. 
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Då det gäller den prioriterade sektorn bör denna inrymma inte bara det 
statligt belt'made bostadsbyggandet utan - som hittills - även icke statligt 
belånat bostadsbyggande. De restriktioner som utredningen diskuterar för 
frifinansierade småhus medför risker för nya regleringar. som medför svå
righeter för planering och igångsättning. Det icke statligt belånade småhus
byggandet fungerar som en b:ide välbehövlig och viktig syssclsättningsre
serv och bidrar till att underlätta bostadsförsörjningen utan belastning för 
det allmänna. Restriktioner för att begränsa den efterfrågan som finns ter 
sig också tvivelaktiga från principiell synpunkt, då det gäller konsumenter
nas valfrihet i ett fritt samhälle. 

Den oprioriterade sektorn kommer att omfatta icke statligt belånade bu
tiker. lokaler. serviceinrättningar som betjänar bostadsbebyggelsen samt 
icke statligt finansierade ombyggnader och överlåtelser av äldre fastighe
ter. 

Vidare kommer sektorn med den avgränsning, som vi nu diskuterar. 
också att omfatta bl. a. finansiering av överkostnader och finansieringsbe
hov i samband med omläggning av tidigare fastighetskrediter. 

Alla dessa ändamål fyller väsentliga funktioner på bostadsmarknaden. 
Bristande finansiering betyder exempelvis störningar i planerad igångsätt
ning. Lokaler och butiker återigen utgör viktiga bostadskomplement. 
Även omsättningen på bostadsmarknaden är en viktig angelägenhet för att 
bostäderna skall kunna utnyttjas på ett optimalt sätt. 

Byggnads verksamheten inom denna oprioriterade sektor är i princip un
derkastad särskild tillståndsgivning genom igångsättningstillstånd. som 
prövats främst från konjunktur- och arbetsmarknadspolitiska synpunkter. 
Detta byggande står därmed under direkt kontroll från samhällets sida från 
utgångspunkter som i stora stycken överensstämmer med de övervägan
den som kan bli aktuella också från kapitalmarknadssynpunkt. I vart fall 
kan sl'ldana hänsynstaganden mycket väl vägas in i den tillståndsgivning 
och reglering enligt lagstiftningen om igångsättningstillstånd, som myndig
heterna redan har i sin hand. Det ter sig föga rationellt att arbeta med 
dubbla regleringar frän samhällets sida för likartade syften. Har ett projekt 
bedömts angeläget att genomföra och fått tillstånd för igångsättning. bör 
det givetvis inte samtidigt försväras och ifrågasättas genom annan till
ståndsgivning, som leder till oförnuftiga störningar i av samhället redan 
prövad verksamhet. 

Mot denna bakgrund vill delegationen förorda att den av utredningen fö
reslagna emissionskontrollen för denna typ av byggande inte införs. I stäl
let bör obligationsutgivning på marknadsvillkor få tillgodose hela den 
oprioriterade bostadssektorn utan ytterligare hinder i form av emissions
kontroller. 

Vad gäller amorteringstiderna för icke prioriterad bebyggelse. som skall 
finansieras med obligationer utgivna med marknadsvillkor, vill delegatio
nen framhålla att fastighetslånen måste fä löptider som medger en rimlig 
kostnadsutveckling inom den oprioriterade sektorn. 

Dessutom bör möjlighet öppnas att låta delar av den icke prioriterade 
sektorn överföras till prioriterad bebyggelse, när anspråken från den prio
riterade sektorn är låg såväl på reala resurser som på kapital, dvs. en anti
cyklisk hantering av prioriteringsbestämmelserna i syfte att stimulera icke 
prioriterad bebyggelse, när reala resurser finns tillgängliga. Detta i motsats 
till dagens läge då 90-10-regeln innebär att om den prioriterade bebyggel
sen minskar, så minskar även möjligheterna att finansiera icke prioriterad 
bebyggelse. 
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Låneformer m. m. 
Som utredningen framhåller. är införandet av indexreglerade lån enbart 

för bostadsmarknaden förknippat med betydande problem. bl. a. beroende 
pft den särreglering som därmed skulle uppstå på en del av kapitalmarkna
den. Att övergå till indexlän på hela kapitalmarknaden medför än mer 
svtiröverski'ldliga problem. Det faktum att försök i utlandet med indexltm 
till sist mf1st avbrytas talar givetvis. som utredningen framhåller, också för 
att indexlånesystemet iir en teoretisk konstruktion som är svår att förena 
med marknadens krnv pä smidighet. 

Delegationen får med hänvisning till det sagda instämma i kapitalmark
nadsutredningens slutsatser beträffande indexlän. Delegationen motsätter 
sig inte heller utredningens förslag om förkm1ade amorteringstider för bo
stadsobligationer och bostadsinstitutens kreditgivning. 

De riintejusteringsklausuler som börjat tillämpas på långa lttn under 1977 
är enligt NBD en betydelsefull nyhet. Lånemarknaden har varit praktiskt 
taget helt i avsaknad av förnyelse under lång tid. Vi har länge haft behov 
av förändrade lfrneformer som verkar inflationsdämpande och nära ankny
ter till investeringsobjektens betalningstlöde. Följs denna ordning med av
talade räntejusteringar vid konvertcringstillfällena av en fortsall utve1.:k
ling av låneformer som anpassas till de individuella investeringsobjektens 
förväntade räntabilitet motverkas inflationens snedvridande verkningar 
och marknaden kan "växa ur" de problem som nominella låneformer med
för. 

Utredningen diskuterar vidare huruvida tilltron till den svenska kapital
marknaden påverkas av om kreditgivningen till bostadsmarknaden sker 
via statsobligationer eller bostadsobligationer. Kapitalmarknadsutred
ningen anser frågan svårbedömbar. I anslutning härtill bör det framhållas 
att frågan om direkt statligt' ansvar för obligationerna är av underordnad 
betydelse. dä som nu staten genom räntesubventioner svarar för 2/3 av ob
ligationernas förräntning i nybyggda fastigheter. Omfattningen av dessa of
fentliga åtaganden innebär de facto att bostadsobligationernas värde är di
rekt avhängiga av den statliga subventionspolitiken. Nya låneformer som 
möjliggör lägre inslag av subventioner blir således angelägna också för att 
minska belastningen på statsbudgeten. 

Kapitalmarknadsutredningen föreslår ett antal väsentliga förändringar i 
lagen om försäkringsrön:lse. Förslagen innebär bl. a. att den s. k. fria sek
torn vidgas från IO till 20 'i'(, av försäkringsfonden och att i de mot försäk
ringsfondcn redovisade värdehandlingarna fär inräknas skuldförbindelser i 
fastigheter värderade med ledning av uppskattnings värden istället för taxe
ringsvärden. 

De föreslagna åtgärderna är betydelsefulla för kapitalmarknadens funk
tionssätt och för fastighetsfinansieringen. Delegationen tillstyrker dessa 
förändringar. 

Totalfinansiering av bostadsbyggandet 
Det viktigaste motivet för en totalfinansiering har. enligt vad utredning

en visar. varit önskemålet att varaktigt förebygga de friktionsproblem för 
bostadsfinansiering som existerat. 

Utredningens ingående analys av frågan om en statlig totalfinansiering 
utmynnar i slutsatsen att ett införande av en sådan ordning inte skulle med
föra några väsentliga fördelar för låntagarna varken genom integrerad eller 
fullständig finansiering. Delegationen instämmer helt i denna uppfattning. 
Tvärtom kan detta. som delegationen framhållit i tidigare remissvar på 
boendeutredningarna. medföra nya komplikationer. 
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Kapitalmarknadsutredningen visar att effekten på kapitalmarknadens 
funk.tionssätt av ett institut för totalfinansiering blir beroende bl. a. av om 
institutet antages finansiera sin utlåning via egen upplåning eller via stats
budgeten. Utredningen framhåller enligt delegationens uppfattning helt 
riktigt. att en lösning där ett statligt bostadsinstitut finansierar långivning
en med egen upplåning på kreditmarknaden inte medför några fördelar ur 
uppläningssynpunkt jämfört med nuvarande system. 

Finansieringssystemets nuvarande utformning med en uppdelning mel
lan kortfristiga lån under byggnadstiden och långfristiga lån under fastighe
ternas förvaltningsskede är ett bra sätt att anpassa finansieringen till kre
ditmarknadcns förhållanden. Enligt delegationens uppfattning har utred
ningen fog för slutsatsen att situationen med låncköer i bostadsinstituten är 
en följd av en ekonomisk-politisk avvägning och att detta inte kan tas som 
intäkt för brister i det institutionella systemet. 
Bostadssparande och ökad självfinansieringsgrad inom bostadssektorn 

Sparandets otillräcklighet berörs, som tidigare påpekats. utförligt av ka
pitalmarknadsutredningen. Utredningen pekar bl. a. på AP-fondernas av
tagande betydelse som kapitalförsörjningskälla för bostadsmarknaden och 
de växande subventionerna till hyressektorn. De perspektiv som avteck
nar sig tyder enligt delegationens uppfattning entydigt på ett stort behov av 
bostadssparande och höjd självfinansieringsgrad inom bostadssektorn för 
att vår framtida bostadsförsörjning skall kunna tryggas. Bostadssektorns 
stora sparunderskott kommer visserligen att påverkas i positiv riktning av 
de förkortade räntebindningstider som introducerats på obligationsmark
naden. Likaså kommer den snabbare avtrappningen av räntesubventioner
na som föreslagits vårriksdagen att leda till minskade anspråk på statliga 
subventioner, och växer nya finansieringsformer fram i enlighet med vad 
som sagts ovan under avsnittet låneformer kan dessa också på sikt dämpa 
sparunderskottet. Sektorns sparande kommer emellertid även med beak
tande av dessa förändringar att vara starkt negativt under överskådlig tid. 

Det finns därför anledning att överväga också andra åtgärder som kan le
da till ökad självfinansiering samtidigt som hänsyn tas till att efterfrågan 
och produktilmen bör hållas uppe. 

Ett ökat hushållssparande kan åstadkommas, om konsumenterna er
bjuds delta i bostadsfinansieringen inom alla områden av bostadsmarkna
den, det vill säga utöver småhussektorn även de flerfamiljshus för vilka en 
stabil efterfrågan finns. Ett sätt att uppnå detta på är att öka andelen bo
stadsrätter på marknaden. 

En egen bostad har visat sig vara ett av de mest attraktiva målen för hus
hållens sparande. Ökas den sektor av bostads marknaden inom vilken hus
hållen tillåts delta. kommer också det samlade sparandet att öka. Den ge
nom förhandlingsuppgörelser reglerade hyresmarknaden ger inte ett riktigt 
mått på konsumenternas betalningsvi\ja. Ett klart tecken på detta är den 
omfattande "svarta" lägenhetshandeln i innerstadsdelar i våra större stä
der. Likaså är de höga värdena på bostadsrättslägenheter i attraktiva lägen 
delvis ett uttryck för samma sak. Underlättas en omvandling av hyresbo
städer till bostadsrätter samtidigt med att nyproduktionen i flerfamiljshus i 
ökad utsträckning inriktas på bostadsrättslägenheter, kan bostadssparan
det få högre prioritet och hushållens konsumtion anpassas bättre till till
gängligt utrymme. Effekten, utöver ökad kapitalbildning, kommer också 
att visa sig i betalningsbalansen vad gäller efterfrågan på varor med hög 
importbenägenhet. 
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Skattestimulerat bostadssparande 
Det nuvarande skattesystemet försvårar starkt ett mera uthrett hushålls

sparande - 60-80 '/f av intjänad inkomst dras genom marginalskatterna in 
till offentlig verksamhet för de flesta inkomstgrupper. Nuvarande system 
tenderar att begränsa viljan till arbetsinsatser. vilket fär återverkningar hä
de pi:i våra ekonomiska balansproblem rn.:h möjligheten att förbättra kapi
talförsörjningen i samhället. 

En utväg att söka komma tillrätta med dessa problem är bl. a. att stimu
lera ett ökat sparande med marginalskattelättnader. sil att avdrag vid he
skattningen medges för att öka hushållssparandet. Förslag med detta syfte 
har också framlagts av regeringen. Klart är att ett hetydande intresse finns 
för målsparande bland hushallen. Ett vidgat hushftllssparamle för bl. a. bo
stadsanskaffning kan därför väntas fä stor praktisk effekt för kapitalbild
ningen i det läge som nu råder. Visserligen ligger det en spareffekt i de 
höga kapitalkostnader som betalas inom den av hushållen själva förvaltade 
bostadssektorn (egnahem, hostadsrätt). speciellt om räntebetalningarna 
betraktas som realamortering till den del de utgör inflationskompensation. 
En begränsning som följer av detta är dock att huvuddelen av sparandet 
sker efter hosladsanskaffningen. 

Ett utökat sparande på bostadssektorn hehöver stimuleras även före 
hushilllens bostadsanskaffning. Enligt delegationens uppfattning kan detta 
också ske genom en fortsatt utbyggnad av de sparstimulerande åtgärder 
som redan föreslagits av regeringen. Det hör vara möjligt att genom ett 
ökat hushållssparande hemästra de tendenser till brister i kapitalförsörj
ningen som nu uppträder. Ett mycket utbrett hushällssparande, sett ur in
komsttagarnas hela aktiva livscykel. kan självfallet komplettera nuvarande 
ordning med kollektivt pensionssparande. när detta börjar trappas av. Ett 
hushållssparande med stor utbn:dning kan också utvecklas ptl ett fördel
ningspolitiskt mera acceptabelt sätt än begränsade sparformer. När flerta
let inkomstgrupper har mycket högt marginalskattetryck. ter sig givetvis 
ett ärligt vid beskattningen avdragsgillt sparhelopp lika för alla inkomstta
gare som tämligen neutralt fördelningspolitiskt sett. i synnerhet om kon
struktionen ges räck vidd över inkomsttagarens alla aktiva ar. Att inkomst
tagare exempelvis kunde beredas utrymme till obeskattat ackumulerat 
sparande av sin inkomst med ett halvt basbelopp - ca .'i 000 kr - behövde 
knappast te sig som nägon orimlighet, om det väsentligt underlättar kapi
talbildning och löser balansproblem i samhället. Ett sådant skattestimule
rat sparande kan utnyttjas av hushållen på flera sätt. bl. a. för ett ökat liv
försäkrings- och pensionsförsäkringssparande i former som hör te sig för
Jelningspolitiskt acceptabla. 

Det borde också finnas möjlighet att anpassa ett sådant hushållssparan
dc till finanspolitiken st1. att avdragsrätten varieras med konjunkturerna. 
Sparpremiens omfattning skulle därmed kunna bli ett komplement till of
fentligt sparande genom överbalansering av budgeten i en högkonjunktur. 
Fördelningspolitiskt borde heller inte ett samlat sparande som resultat av 
en livslång arbetsinsats på normalt ca 250000 kr - det vill säga värdet av 
ett normalt småhus - te sig oförsvarligt i ett av världens mest utvecklade 
länder. Delegationen vill därför förorda överväganden Mm statsmakternas 
sida till ett ytterligare utvidgat hushållssparande med skattestimulanser för 
att förbättra bl. a. hostadssektorns kapitalförsörjning. 

Ökning av den hushttllsförvaltade sektorn på bostadsmarknaden 
Av landets totala bostadsbeständ på ca 3 . .'i milj. lägenheter finns upp-
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skattningsvis 1,5 milj. i form av egnahem och ca 0,5 milj. i form av bostads
rätter. Den hushållsförvaltade sektorn är således större än hyressektorn 
som har ca I A milj. bostäder. 

Finansieringsformerna och skattesystemets utformning leder till olika 
tmendekostnader i ägda oc.h hyrda bostäder. Kostnadsparitet upprätthålles 
emellertid genom art kapitalkostnadssubventionerna har getts en större 
omfattning i hyres- t•ch bostadsrättshus än i de självägda småhusen. Detta 
är ett samhiillsekonomiskt kostsamt sätt att förverkliga kostnadsutjämning 
pil. speciellt i tider av inflation. 

De skilda skatteeffekterna kan motverkas direkt i skattesystemet och 
omfattningen av det statliga kapitalkostnadsstödet kan kraftigt begränsas. 
Fördelas de underskott som. i många fall. uppkommer vid schablontaxe
ringen i bostadsrättsföreningar direkt på de boende i föreningens hus, blir 
de skattemässiga fördelarna för bostadsrätt av samma slag som för små
husen. En tekniskt god lösning till hur avdragsrätten för bostadsrättsför
eningens medlemmar kan konstrueras har utarbetats av finansdepartemen
tet (Ds Fi 1971: 14>. Pör förvärvsarbetande blir värdet av avdragsrätten i 
flerfamiljshus ungefär lika stort i alla inkomstlägen till följd av att marginal
skattetrycket är högt även i relativt låga inkomstlägen. 

I själva verket skulle en omfattande övergång till ägande/bostadsrätt 
inom den statligt belånade sektorn inte öka statens utgifter nämnvärt. Un
dersökningar som företagits inom byggnadsdelegationen visar exempelvis. 
att en nyinflyttad småbarnsfamilj i Storstockholmsområdet 1977 med en 
årsinkomst på 55 000 kr för en yrkesverksam familjemedlem fick ca 17 000 
kr/år i sammanlagt samhällsstöd (bostadsbidrag inräknat) om hushållet 
flyttade in i en kommunal lägenhet på 100 m2 . Bodde familjen i stället i ett 
köpt småhus eller lägenhet av samma storlek. uppgick samhällsstödet till 
ca 19000 kr (skattereduktion genom ränteavdrag inräknat). 

Självfallet skulle en utveckling mot ökad hushållsförvaltning underlättas 
om ett utbrett hushållssparande fick skattestimulanser på tidigare föresla
get sätt. Det skulle underlätta för hushållen att betala erforderliga insatser 
för att förvärva bostäder. Detta gäller för övrigt inte bara nybyggnads- och 
ombyggnadssektorn utan även inom det befintliga bostadsbeständet. 

Av bostads sociala skäl finns i så fall också anledning underlätta över
gången till hushållsförvaltning med sikte även på inkomsttagare med mått
liga inkomster - jämför 55 000 kr-exemplet ovan. Med tanke på överkost
nader m. m .. som normalt uppkommer, torde ett system med särskilda bo
stadsanskaffningsltm med statlig eller kommunal borgen av rimlig storleks
ordning ('.!0- 30 000 kr) förtjäna övervägas. 

För att främja bostadssektorns självfinansieringsgrad skulle även kunna 
övervägas att enbart lita till skattestimulanser som bostadsstöd för den 
hushållsförvaltade sektorn. De fördelningspolitiska betänkligheterna mot 
en sådan förändring torde ofta överdrivas, eftersom skillnaderna i kost
nadsutfall mellan olika inkomstgrupper även med en sädan ordning blir re
lativt måttliga för bostäder av normalstorlek i dagens ekonomiska system. 
beroende på marginalskatternas relativa storlek inom flertalet inkomst
skikt och bostadsbidragens betydelse för de mindre inkomstgruppernas 
bostadskostnader. 

Vid en övergång från räntesubventioner till skattestimulanser inom bo
stadssektom kan de bostadssociala mälsättningama säledes upprätthä.llas 
genom en tämligen okomplicerad översyn av reglerna för det individuella 
bostadsstödet. Det kan för övrigt dessutom tänkas, att vissa justeringar i 
lånens utformning kan företas för att underlätta en sådan reform. 
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Förenklad bostadslångivning 
En angelägen reform är enligt delegationens uppfattning vidare. att söka 

rationalisera bostadsproduktionen genom förenklingar i administrationen. 
både i fråga om lånevillkor och byggbestämmelser. Effektivisering och 
produktutveckling betyder bättre resursutnyttjande, något som kan bli väl
hehövligt bidrag till en bättre självfinansieringsgrad på bostadsmarknaden. 

Bestämmelserna om låneunderlag bör i sådant syfte kunna omformas sä. 
att statliga län kan utgå med ett schablonbelopp. lika för alla räknat per m2 • 

Även räntebidragen skulle kunna beräknas pä detta sätt. Den statliga låne
givningen skulle enligt det sagda kunna utgå med ett schablonbelopp räk
nat per m2 , som anpassas till dagens kostnads läge. exempelvis 700 kr/m2 . 

Detta statslån fär så placeras i säkerhetsläge över bottenlån på 70~-; av fas
tighets värdet. Med schablonmetoden bortfaller behovet av detaljerad 
kostnadskontroll. De grundläggande funktionskraven på bostäder bör skri
vas in i byggnadsstadgan. Med stegrade byggnadskostnader minskar en
bart det statliga finansieringsstödet relativt sett per m2 och något egentligt 
behov av kostnadstak finns därmed inte längre. 

Också den statliga subventionen skulle kunna beräknas på likartat sätt 
till ett schablonbelopp räknat per m2 i dagsläget exempelvis på 140 kr. 
Först med sådana schablonmetoder blir det möjligt att avveckla raden av 
fysiska kontroller och rationalisera byggnadsproduktionen i kostnadssän
kande syfte. Den som bygger dyrt får då proportions vis mindre statligt kre
ditstöd och subvention. vilket är ett rimligt inslag i ett stabiliseringspro
gram. 

3.29 SHIO och 1-'amiljeföretagens förening och Svenska byggnadsentrepre
nörföreningcn 

Dessa båda sammanslutningar hänvisar till byggnadsdelegationens syn
punkter och åberopar delegationens yttrande som sitt eget. 

3.30 HSB:s riksförbund 

Utredningen föreslår inga större förändringar i nuvarande system för ka
pitalförsörjningcn till bostadshyggandet. Enligt utredningens uppfattning 
har kapitalförsörjningen fungerat tillfredsställande. Vidare hävdar utred
ningen, att det statsbelånade bostadsbyggandet numera i huvudsak är obe
roende av kn:ditmarknadsläget säväl for sin kreditvolym som för räntevill
koren. 

HSB delar inte utredningens uppfattning och slutsatser. Framförallt ur 
bostadspolitiska synpunkter måste starka invändningar anföras mot nuva
rande förhållanden. 

En rimlig bostadsförsörjning i vårt land kräver en nyproduktion av bo
städer om 70--75 000 lägenheter per är. Till denna slutsats kom boende- och 
bostadsfinansieringsutredningama är 1975 och den har senare bekräftats 
av bostadsstyrelsen. Bred politisk enighet räder också om en sådan mål
sättning för nyproduktionen av bostäder. Detta har under ett antal år fram
gMt av de beslut om ramarna för nyproduktionen. som fastlagts av riksda
gen. 

Det statliga bostadslånesystemet och kapitalförsörjningen till bostads
sektorn måste enligt HSB:s mening utformas så, att en nyproduktion av 
denna omfattning och därmed sammanhängande samhällsutbyggnad kan 
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ske med minsta möjliga störningar i form av fördröjningar. Sl)m alltid innc
h~ir klistnadsökningar. 

LI ndcr de senaste t1ren har bostadsbyggandet sjunkit kraftigt. Siirskilt 
h;'trt har nyproduktionen av flerfamiljshus drabbats. Nyproduktionen av 
k1st;ider ligger li:tngt under den nivå. som bedömts nödviindig fi.ir en till
fredsstiillamk hl1stadsfi.irsö1jning. 

Kostnadsniv[in har. vilket utredningen o<.:kstt konstaterar. samtiJigt 
höjts kraftigt. De hnemkknstnadcr. som hlir följden av produktionsknst
n;1dn ;i ven inl1m ramen for pantviirdet i Jen statliga lftngivningen. har nätt 
ni\~ier som g(ir hostiiJerna svåra att efterfräga for stora medhorgargntp
per. 

\tycket ofta föreligger vid igängsättning av projekt. som handlagts enligt 
giillande regler och villkor för anbudsupphandling och marktilldelning en 
skillnad mellan pantviirdet o<.:h den verkliga produktionskostnaden om 
10 ~~ eller mera. Vid nu ;tktuclla produktionskostnader innebiir detta ett 
extra finansieringsbehov om <.:a 20000 kmnor för en vanlig lägenhet. Detta 
finansieringsbehov maste tii<.:kas med upplfrning pä den allmänna kredit
marknaden med helt annan räntenivä än den statligt garanterade inom 
par.tvärdet. vilket kan inncb~ira. all kapitalkostnaden enbart för erforderlig 
fyllnadsfinansiering under de första åren kan närma sig och i vissa fall bli 
lika stor som kapitalkostnaden för hela finansieringen inom pantviirdct. 

Om finansiering över huvud taget kan anskaffas för att fylla bristen i 
statlig heli\ning blir resultatet säledes en kraftig höjning av boendekostna
den. Alternativet är att avsttt fr1rn produktion. Detta förhftllandc är troligen 
llfSak t il! en stor del av sänkningen i nyproduktionen framförallt av flerfa
miljshus i bostaJsrätt eller hyresriitt. 

Utredningen kl.1nstaterar. att trots det lägsta bostadsbyggandet pit tjugo 
;'.lr inte heller kapitalförsörjningen till byggnadskrediter inom ramen för det 
statligt godkända pant värdet fungerade tillfredsställande under är 1977. 
Kreditgivningen har uppenbarligen inte följt de intentioner. som fastlagts i 
iivcrenskommelse mellan statsmakterna och bankerna. Ett stort antal pro
jekt. som upptagits i Bostadsstyrelsens listllr över 1977 tirs produktilln. 
kunde inte erhillla kreditiv utan mt1stc hänvisas till särskilda förhandlingar 
som "nödlidande". Förhällandet synes vara detsamma för ett antal objekt 
ingilende i 1978 [1rs produktion trots att även denna blir lftg. En ökning av 
bostaJsproduktionen upp till den erforderliga volymen <.:a 70000 Higenhe
cer ter sig mot bakgrund av svårigheterna att erhålla byggnad skred i ter inte 
praktiskt möjlig att genomföra. 

Förhållandena bttde ifraga om sviirigheterna att erhålla byggnadskreditiv 
l.Kh ifräga om sv!i.righeterna att finansiera skillnaderna mellan pantvärde 
ll<.:h faktisk produktionskostnad visar. att bostadsfinansieringen icke fun
gerar tillfredsstiillande. 

Boende- o<.:h bostadsfinansieringsutredningarna lämnade i sitt betänkan
de SOU 1975: 12 "Totalfinansiering" motiveringar för och förslag om en 
samlad finansiering av bostadsbyggandet. I sitt remissyttrande tillstyrkte 
HSB i huvudsak utredningarnas förslag. Kapitalmarknadsutredningcn. 
som funnit det nuvarande finansieringssystemet godtagbart. har diirmed 
ockstt avsttltt från att belysa de institutionella problemen vid en samlad fi
nansiering av bostadsbyggandet. 

Starka skäl talar enligt HSB:s mening för en totalfinansiering av bostads
hyggandet. För att slutgiltigt kunna bedöma friigan är det emellertid nöd
vändigt att institutionella. organisatoriska och rutinmässiga frågor. som 
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uppkommer vid en övergfing frim det nuvarande finansieringssystemet till 
en totalfinansiering. blir ingäende utredda och analyserade. HSB finner det 
nödviindigt att en s[1dan tivcrsyn omgt1ende kommer till st{ind. I den över
synen bör fri deltaga ~iven representanter för bostadskooperationen. 

Utredningen har föreslagit förkortning av amorteringstiderna för botten
lånen. Förslaget kan mähLinda vara motiverat ur kapitalmarknadssyn
punkl. Det hostadssociala kravet måste emellertid idag vara att kapital
kostnaderna för bostadsbyggandct skall bli lägre än vad som nu är fallet. 
HSB avstyrker förslaget om förkortning av amorteringstiderna för bouen
ltin. 

HSB hitriider förslaget om ändrade regler för beriikningen av den priori
terade längivningcn till bostadshyggandet och om övre gränsen för bot ten
lån till smähus. 

3.31 Stockholms kooperativa bostadsförening ek. för. 1SK8). 

Bostadshyggandet intar i finansieringshänseende en gynnad ställning ge
nom att li'lngivningen till en mycket stor del av hostadssektorn är priorite
rad. Detta skall enligt kapitalmarknadsutredningen inte ses som ett uttryck 
för att hostadsinvesteringarna skulle ha ett högre samhällsekonomiskt vär
de. SKB vill dock hävda att dessa har en samhällssocial betydelse som 
överträffar flertalet övriga investeringar. Självklart gäller det sagda allde
les särskilt beträff:mde det bostadsbyggande. som saknar vinstsyfte. alltså 
del kooperativa och allmännyttiga. Främst den kooperativa och allmän
nyttiga bostadsproduktionen men även det övriga hostadsbyggande. som 
sker med stöd av statliga bostadslån bör kunna pil.räkna en tryggad och 
friktionsfri finansiering. 

Totalfinansiering av bostadshyggandet 
SKB har i sitt yttrande 1974 över betänkandet "Solidarisk bostadspoli

tik" ISOU 1974: 16) anfört att man eventuellt borde inrätta en bostadsbank 
samt införa s:'1väl fullständig som integrerad finansiering av det allmännyt
tiga och kooperativa bostadshyggandet. Oe erfarenheter. som SKB gjort 
sedan dess, har förstärkt uppfattningen att en totalfinansiering innebär 
stora fördelar framför allt kanske för sådana bostadsorganisationcr, som är 
fristående från banker och kreditinstitui. 

Kapitalmarknadsutredningen konstaterar att det under 1977 förekommit 
allvarliga friktioner i byggnadskreditgivningen. Likväl förutsätter utred
ningen att det nuvarande finansieringssystemet. som utredningen ju vill 
behålla. kommer att handhas på ett sätt som förebygger friktioner. SKB 
kan inte finna att i betänkandet redovisats några hållbara grunder för detta 
optimistiska synsätt. För egen del har SKB redan stött på svårigheter i frå
ga om 1978 och 1979 l'lrs planerade byggverksamhet. Ovissheten om erfor
derliga kreditiv och härmed förknippade svårigheter att tillräckligt långt i 
förväg bestämma starttidpunkten for ett byggnadsarbete medför särskilda 
bekymmer vid ombyggnad av äldre fastigheter. Ett bostadsföretag som av 
sociala skäl värnar om de boendes återflyttningsrätt tvingas till en mycket 
noggrann tidsplanering. I mycket god tid måste de boende fä vetskap om 
när de skall flytta och när de kan återinllytta i den moderniserade lägenhe
ten. Det är härvidlag oacceptabelt och inhumant att låta brister i krcditgiv
ningssystemet föranleda att de av ombyggnaden berörda hyresgästerna ut
sätts för extra besvär och ibland till och med lidande. Ett seriöst bostadsfö-
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retag mäste därför kunna kräva att bindande besked angäende finansie
ringen lämnas flera månader före den planerade igångsättningen. En ge
nom statens försorg garanterad totalfinansiering torde medföra väsentligt 
förhiittrade möjligheter att följa en tidplan. som upprättats med hänsyn 
bl. a. till hyresgiisternas berättigade intressen. 

I övrigt instämmer SKB i allt väsentligt i den reservation som ledamoten 
i kapitalmarknadsutredningen Knut Johansson avgivit angäende totalfi
nansiering. Som framhälles i reservationen är inte tillämpningen av en gi
ven teknisk lösning på bostadsfinansieringsproblemet det viktigaste. "Så 
länge slutmålet. en garanterad. störningsfri och rationell bostadsfinansie
ring kan uppnås har det mindre betydelse hur detta sker." 

Det nuvavarande statliga finansieringssystemet 
Behf1lles det nuvarande statliga finansieringssystemet uteslutes givetvis 

inte förbättringar av detta system. Utredningen anger att de låntagare som 
är berättigade till statliga län i allt väsentligt är oberoende av kreditmark
nadsliiget. Även om detta är riktigt hör inte underskattas betydelsen av 
den ökning av produktionskostnaden som uppstår genom det räntetillägg 
som får göras med visst promilletal från färdigställandet till en av länsbo
stadsnämndcn beräknad tidpunkt för utbetalning av bostadslånet. Oaktat 
kostnaden för räntetillägget endast är 3,4 procent det första äret är det 
angeläget att tiden för behandlingen av slutlig låneansökan blir kort. då el
jest kostnaderna för räntetillägget märkbart påverkar hyran. Vidare bör 
beaktas att utbetalningar av bostadslånet ibland sker avsevärt senare än 
vid den av länsbostadsnämnden beräknade tidpunkten. Följden härav blir 
att det ifrågavarande bostadsbygget under någon tid belastas med osub
ventionerade kreditivkostnader. eftersom räntebidrag inte utgår förrän 
från och med dagen efter utbetalningen av det statliga bostadslånet. Kapi
talförsörjningcn till bostadsbyggandet bör om möjligt organiseras så att 
kostnadsökningar av angivet slag elimineras. 

Prioriteringssystemet samt villkoren pä bottenlånemarknaden 
SKB tillstyrker förslaget om särskilda obligationssericr för den opriorite

rade utlåningen. 
Förkortningen av amorteringstiderna ställer sig SKB mera tveksam till. 

Kapitalmarknadsutredningcn har tyvärr inte lagt några synpunkter på sam
bandet mellan amorteringar, avskrivningar och hyror. Inom många bo
stadsföretag låter man avskrivningarna följa amorteringarna. varav följer 
att likvida medel i princip alltid finns tillgängliga för låneavbetalningarna. 
För bostadsföretag sorn gör avskrivningar efter samma procentsats varje 
år under exempelvis 65 år medför kortare amorteringstider att tillgången 
på likvida medel måste ökas. Detta kan föranleda hyreshöjningar. 

lnflationsproblemet 
Vad utredningen anfört om de fördelningsmässiga problem och motsätt

ningar som genom inflationen uppstår inom fastighetsförvaltningen kan 
SKB erfarenhetsmässigt bekräfta. Trots att SKB i egenskap av fastighets
ägare vid inflation har möjlighet att avsevärt öka sin förmögenhet delar 
SKB oförbehållsamt utredningens åsikt att det primära målet måste vara 
att permanent avlägsna inflationen. som för med sig betydande olägenhe
ter bland annat för en rättvis hyressättning. 

Utredningens uppfattning att räntan på långa lån inte bör bindas förläng-



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 119 

re tid än fem år kan ses som ett uttryck för en maktlöshet inför inflationen 
som inte stämmer väl överens med målsättningen om varaktigt avlägsnan
de av densamma. Vidare noterar SKB att tomträttsavgälder avseende mark 
för bostadsändamål gäller under minst tio år i sänder. Då tomträttsavgäl
den kan anses jämförbar med ränta, anser SK B att genom lagstiftning bör 
fastläggas att räntan på länga lån inte mot bostadsföretagets bestridamle 
får ändras oftare än vart tionde är. 

Försäkringsbolagens utlaning för fastighetsfinansiering 
Belåning av äldre tlerbostadsfastigheter i samband med överlåtelser är 

enligt SKB:s åsikt relativt sett mindre viktig än den längivning som sker för 
nybyggnad. ombyggnad eller större renoveringar. t. ex. fasadputsning, av 
!lerbostadshus. Mindre generositet frän bankers och andra kreditinstituts 
sida vid fastighetsaffärer skulle verka återhållande på priserna och spara 
kapital för viktigare ändamål. Förutsatt man kan räkna med att försäk
ringsbolagen fortsätter sin hittillsvarande försiktiga placeringspolitik och 
främst kommer att medverka till en ur samhällelig och bostadssocial syn
vinkel angelägen fastighetsbelåning. synes ingen invändning böra riktas 
mot kapitalmarknadsutredningens förslag om en vidgning av den fria sek
torn från tio till tjugo procent av försäkringsfonden. Härigenom torde 
toppbelåningen av nybyggda bostadsfastigheter underlättas. 

En övergång från taxeringsvärden till uppskattningsvärden vid försäk
ringsbolagens redovisning av säkerhetsläget för lån resulterar sannolikt i 
högre kostnader för låntagarna, då bolagen kan väntas debitera värderings
kostnaderna vid sidan av räntan. Trots att det här gäller en engångskost
nad av överkomlig storlek bör den ändå noteras, då SKB anser att alla 
kostnadsökningar som återverkar höjande på bostadshyrorna skall upp
märksammas. 

3.32 Hyresgästernas riksförbund 

Bostadsbyggandet har under 1970-talct genomgått en total omstrukture
ring. Produktionen av flerfamiljshus har minskat kraftigt och är nu nere i 
ungefär en femtedel av vad den var vid årtiondets bör:ian. Samtidigt har 
emellertid produktionen av småhus för äganderättsupplätelse kunnat öka. 
Detta innebär att nyproduktionsmarknaden i dag domineras av bostäder 
där upplåtelsen förenas med kapitalplacering. Även i det befintliga bo
stadsbeståndet har kapitaltransfereringar i samband med bostadsöverlåtel
ser fått ökande betydelse. Den sociala bostadsförsörjningen har kommit 
att skjutas allt mer i bakgrunden till en bostadsmarknad som uppvisar allt 
starkare inslag av spekulation och segregationstendenser. 

För den som har uppfattningen att bostaden är en social rättighet måste 
utvecklingen på bostadsmarknaden te sig starkt oroande. För hyresgäströ
relsen är den dock inte förvånande. Hyresgästernas Riksförbund har länge 
påtalat konsekvenserna av den bristande neutraliteten i ekonomiska vill
kor för olika upplåtelseformer och hustyper. Kapitalmarknadsutredningen 
har förtjänstfullt uppmärksammat en del av de ekonomiska problemen i 
boendet. Utredningen har således påvisat effekterna av det oneutrala skat
tesystemet och förekomsten av i det närmaste obeskattade kapitalvinster 
på bostadsmarknaden. Behandlingen av dessa problem har dock legat utan
för kapitalmarknadsutredningens uppdrag. Förbundet vill, för sin del, i 
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sammanhanget avisera att det inom hyresgäströrelsen pagär ett omfattan
de hostadspolitiskt programarhek. i vilket bl. a. dessa prohlem behandlas. 
Förbundet kommer stl.ledes att återkomma i dessa frågor vid en senare tid
punkt. 

En ltmg rad organisationer och politiker med en social syn pä boendet 
förväntade sig väl att Kapitalmarknadsutredningen skulle göra en sista 
kontroll av om det fanns några avgörande invändningar ur kreditmark
nadssynpunkt mot införandet av en statlig totalfinansiering av bostads
byggandet. Denna slutsats kan man dra utifrån den tidigare behandling 
som frågan har fått. Således har flera statliga utredningar tidigare förordat 
totalfinansiering. Dessa förord har understötts av en rad organisationer på 
bostadsmarknaden i bostadspolitiska program och i remissyttranden. Be
rörda utskott har i riksdagen uttalat all totalfinansieringen bör avslås en
dast av mycket tungt vägande skäl. Till och med Kapitalmarknadsutred
ningen själv har i remissyttrande tidigare ställt sig positiv i totalfinansie
ringsfrågan. 

Mot den ovan anförda bakgrunden har förbundet mottagit Kapitalmark
nadsutredningens slutbetänkande med förvåning och besvikelse. Utred
ningen har således inte funnit några avgörande skäl ur kreditmarknadssyn
punkt mot en statlig totalfinansiering. Detta har man emellertid avstått 
ifrån all klart uttrycka. I stället har man gett sig in på att på nytt gå igenom 
de bostadspolitiska motiven för införandet av statlig totalfinansiering pa 
bostadsmarknaden och därvid kommit fram till en annan uppfattning i frä
gan än vad man tidigare har redovisat. Förbundet ifrågasätter om man över 
huvud taget kan tillmäta dessa överväganden nagon betydelse eftersom ut
redningen uppenbarligen inte haft till uppgift att göra dessa överväganden. 
De har tidigare gjorts av andra statliga utredningar. 

Ledamoten i utredningen. Knut Johansson. har i en väl utvecklad reser
vation gett uttryck för en mot majoriteten starkt avvikande uppfattning. 
Reservationens innehåll står väl i överensstämmelse med den uppfattning 
som förhundet har och som bl. a. redovisats i vårt yttrande över boende
och bostadsfinansieringsutredningarnas betänkande ''Totalfinansiering··. 
Förbundet ser därför ingen anledning att gå närmare in på frågan här utan 
kan nöja sig med att ansluta sig till de synpunkter som anförs i ledamoten 
Johanssons reservation samt hänvisa till det tidigare nämnda remissyttran
det av förbundet. 
- - - (Se 4.18l 

Avslutningsvis vill förbundet konstatera att Kapitalmarknadsutred
ningen inte har anfört några starka invändningar mot ett genomförande av 
det sedan länge uppställda kravet på en statlig totalfinansiering av bostads
sektorn. Förbundet hemställer därför all regeringen tar initiativ för genom
förande av denna för bostadsmarknaden betydande reform. 

3.33 Sveriges fastighetsägareförbund 

Förbundet ansluter sig till de synpunkter som framförts i remissyttrande 
av Näringslivets Byggnadsdclcgation. Som där framhållits och som beak
tats även av utredningen har marknadsräntan genom bostadsfinansierings
systcmet kunnat frikopplas från bostadssektorn för statligt belånade fastig
heter. 

Redan idag föreligger emellertid svårigheter för ägare till hyresfastighe
ter utan statliga bostadslän. vilket inte behandlats av utredningen. Faslig-
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hetsägarna har fått vidkännas kraftiga stegringar av kapitalkostnaderna i 
samband med att iildre lån konverterats till marknadsränta. Även utökad 
amorteringsskyldighet på bottenlån har medverkat till att likviditeten blivit 
hårt ansträngd i äldre hyresfastigheter. Möjligheter föreligger inte att höja 
hyrorna i det iildre fastighetsbestä.ndet för att kompensera ökningen av ka
pitalkostnaderna. eftersom det statligt belånade beståndet inte påverkas av 
marknadsriintans utveåling och detta bestånd bestämmer hyresnivån vid 
nuvarande tillämpning av bruksvän.lcbegreppet. 

Med hänsyn till att kapitalmarknaden bör vara fri och obunden ställer sig 
förbundet tveksamt till möjligheterna. att komma till rätta med problemen 
med kraftigt ökade kapitalkostnader i det icke bostadsbelånade beståndet, 
genom att införa en begränsning av kreditinstitutens möjligheter att ge
nomföra riintchöjningar och skärpta amorteringsvillkor för bottenlån. 

De sätt som då står till buds för att motverka att likviditetspåfrestningar 
uppkommer är. antingen att räntesubventioner medges även till det fastig
hetsbcstfrnd som saknar statliga bostadslån, eller genom en förändring av 
bruksvärdebegreppet till en marknadsregel, vilket skulle leda till att man 
uppnår en riktigare hyressättning i äldre och nyare fästighetsbestånd, 
centralt och regionalt. 

Det förhållande att s. k. svarta lägenhetsaffärer förekommer måste ses 
som ett uttryck för att hyresnivån inte är anpassad till bostadskonsumen
ternas preferenser. Dessa problem skulle i stor utsträckning kunna elimi
neras genom en förändring av bruksvärde begreppet så att en marknadsan
passning av hyrorna möjliggörs. Utrymme skulle även skapas för moderni
sering och sanering av det äldre bostadsbeståndet i helt annan utsträckning 
iin idag, om hyran kan anpassas till vad hyresgästerna är beredda att betala 
för bostaden. Ett skydd för hyresgästerna mot s. k. lyxsanering finns i bo
stadssaneringslagens 2 a §.varför oönskade effekter vid modernisering av 
bostäder inte behöver befaras uppkomma. 

Förbundet avser att i annat sammanhang utveckla sina synpunkter i 
dessa frågor men har velat bringa synpunkterna till ekonomidepartemen
tets kännedom och får hemställa att kreditproblemen i det äldre fastighets
beståndet beaktas vid den överarbetning av betänkandet som sker i depar
tementet. 

3.34 Sveriges villaägareförbund 

Under senare år har det vid köp av nya statsbelånade småhus i regel inte 
erfordrats nagra stora kapitalinsatser av köparna. Att bo i eget småhus har 
därigenom blivit möjligt även för familjer utan egna stora kapitaltillgångar. 
Vid köp av äldre småhus är däremot finansieringssituationen mycket säm
re. Möjligheterna att fä goda lån med lång amorteringstid är mycket dåliga. 
Det dröjer normalt mfmga år innan hypotekslån beviljas, om det överhu
vudtaget är möjligt att fä sådana. Särskilt i storstadsområdena där prisni
vån är högre än på andra håll krävs ofta en egen kapitalinsats av omkring 
100 000 kr. Årskostnaderna blir i sådana fall så höga att endast hushåll med 
stor egen förmögenhet och/eller hög årsinkomst kan köpa sådana hus. Som 
utredningen påpekat är det ett faktum att förvärv av ändamålsenliga äldre 
småhus många gånger kan framstå som idealiska för exempelvis barnfamil
jer men att finansieringsfrågan kan te sig olöslig. Konsekvensen av det nu
varande systemet blir alltså inom sådana områden segregation i boendet 
som inte kan godtas. 
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I andra områden med inte lika stor efterfrågan på småhus kan verkning
arna bli annorlunda. Försäljningarna hindras här ofta under lång tid av att 
de presumtiva köparna inte kan skaffa fram de erforderliga krediterna. Kö
parkretsen kan i och för sig vara stor, men något avslut kan ändå inte kom
ma till stånd med anledning av kreditsvårigheterna. Äldre människor. som 
vill sälja för att flytta till en annan och för dem mera lämplig bostad, kan 
tvingas bo kvar i sin fastighet under lång tid. Ibland kan hus t. o. m. stå 
tomma av denna anledning. Flyttning mellan olika orter förhindras eller 
försvåras genom att den egna kapitaldelen inte kan utnyttjas i den nya fas
tigheten utan måste låsas i den som ska säljas. 

En följd av kreditsvårigheterna blir härigenom minskad rörlighet på fas
tighetsrnarknaden och därmed sämre tillgång till bostäder än vad som skul
le vara nödvändigt. 

Ett annat skäl för att förbättra kreditsituationen för äldre smä.hus hänger 
samman med inriktningen och lokaliseringen av bostadsproduktionen. Hit
tills har småhusbyggandet till största delen skett i form av nyexploatering 
inom tidigare ej ianspråktagna områden. Nu inriktas däremot produktio
nen alltmera på förtätning och upprustning inom befintliga områden. Sär
skilt i storstadsomräden är förekomsten av förtätnings- och förnyelseom
råden mycket stor. Enbart i stockholmsregionen finns ett möjligt bostads
tillskott av 50000-80000 nya lägenheter inom sådana områden. Antalet 
befintliga bebyggda fastigheter inom dessa områden är av storleksordning
en 75 000 st. (Utredning om förnyelse av äldre villa- och fritidsbebyggelse
omräden, länsstyrelsen i Stockholms län. rapport 9). 

I vissa kommuner utgör sådan förtätning och upprustning en mycket 
stor del av nytillskottet på bostadsmarknaden. Det är då också nödvändigt 
att kreditmöjligheterna förbättras så att verksamheten inte hämmas av 
brist på medel. 

Förbundet har länge arbetat intensivt för att förbättra kreditmöjligheter
na vid köp och ombyggnad av äldre småhus. Bland de åtgärder som vidta
gits kan pekas på en framställning till dåvarande finansdepartementet samt 
ett i slutet av år 1976 av riksbanksfullmäktige avgivet svar med anledning 
av framställningen. 

Som skäl mot förbättrade kreditmöjligheter har i debatten främst anförts 
dels att belastningen på statsfinanscrna skulle öka starkt. dels att följden 
skulle bli ytterligare ökad prisstegring pä. äldre hus. Vi vill inte förneka att 
dessa argument till en del är riktiga. Också helt motsatta meningar kan 
emellertid anföras. 

I de fall då försäljning av äldre hus trots de svårigheter som föreligger 
ändå kommer till stånd. krävs numera ofta antingen att säljaren binder ett 
större belopp av köpeskillingen i den kreditinstitution, som ställer lån till 
förfogande, eller själv ligger kvar med ett län i den försålda fastigheten. 
Detta uppfattas naturligt nog av säljaren som en stor olägenhet, som han 
söker kompensera sig för genom ett högre pris. 

Även om förbättrade kreditmöjligheter skulle leda till en ökad köpar
krets och därmed verka prishöjande finns alltså också helt motsatta ten
denser. Också det ökade utbudet av äldre fastigheter, om möjligheterna till 
lån förbättras, skulle verka prissänkande. Detta skulle för övrigt få verk
ningar också för nyproduktionen. Det är därför inte givet, att prishöjning
arna skulle överväga eller få den storlek man befarat. 

Vad gäller verkningarna på statsfinanserna och på det samhällsekono
miskt sett disponibla kreditutrymmet har också dessa enligt vår mening 
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överbetonats. Jämfört med vad som satsas i nyproduktionen är det fråga 
om mycket måttliga belopp. Ökade krediter till äldre hus leder m:ksä ät
minstone till en del till motsvarande minskning vad gäller nyproduktionen. 

Förbundet mäste med beklagaride konstatera att frågan inte fätt någon 
tillfredsställande lösning genom kapitalmarknadsutredningens förslag. 
Tanken att ersätta det nuvarande kvoteringssystemet med finansiering ge
nom obligationsserier torde inte leda till nilgra påtagliga förbättringar. Ett 
radikalt grepp hade varit att hänföra lån till äldre småhus till de prioritera
de ändamålen. Utredningen har emellertid avvisat den tanken under hän
visning till att en sådan regel skulle ha en prisdrivande effekt. Förbundet 
vill ifrågasätta om inte farhågorna härför är överdrivna. I vart fall synes de 
fördelar som från bostadspolitisk synpunkt står att vinna med en generös 
kreditgivning mer än väl uppväga nackdelarna av en eventuellt något höjd 
prisnivå. Även andra möjligheter skulle kunna övervägas. Utredningen har 
pekat ptt en ut väg, behovsprövad kreditgivning. 

Förbundet kan inte anvisa nagon färdig lösning för att komma till rätta 
med problemen. En möjlighet torde dock kunna vara. att bereda säljaren 
av småhus möjlighet att placera del av köpeskillingen på ett sätt som ger 
någon form av realvärdcsäkring. Härigenom torde lånemarknaden för de 
äldre småhusen kunna tillföras de ökade medel. som är nödvändiga för en 
förbättrad kreditgivning. 

För att fä till stånd en lösning av dessa för bostads- och fastighetsmark
naden mycket viktiga problem torde krävas en utredning. I denna bör så
väl bostadspolitiska och -sociala som kreditmarknadspolitiska synpunkter 
beaktas. Villaägareförbundet fä.r därför föreslå att en sådan utredning till
sätts snarast möjligt. 

Förbundet vill avslutningsvis i största korthet anföra några synpunkter 
på den myl:ket komplicerade och svarlösta frågan om förmögenhetsfördel
ningen genom inflationen. 

Utredningen har på sid. 95 uttalat, att möjligheterna att motverka denna 
omfördelning bör - i den mån politiken misslyckas i sitt primära mål att 
motverka inflationen - i första hand sökas inom beskattningssystemet. 

Förbundet kan inte ansluta sig till denna uppfattning. Inflationen på
verkar primärt relationerna mellan längivare och låntagare, oavsett för vil
ket ändamål lånen tages. Beskattning som knytes till innehav eller försälj
ning av fastighet innebär därför felaktiga medel. som drabbar enbart viss 
kategori av ltmtagare, och som inte heller förbättrar långivarnas situation. 
I den ml'm försämringar behöver göras för låntagarna bör dessa vara gene
rella och alltså gälla samtliga typer av lån oavsett ändamål. och också vara 
oberoende av om fastigheter eller andra nyttigheter försäljs eller inte. 

3.35 Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO (majoriteten) 

SABO beklagar att utredningen inte har redovisat konkreta och genom
arbetade alternativ till dagens former för bostadskrediter. SABO förordar 
en totalfinansiering av bostadsbyggandet. Enligt SABO bör bottenlån och 
statligt bostadslån läggas samman till ett län som utbetalas i takt med att 
byggnadsarbetena fortskrider. 

SABO instämmer därmed med vad ledamoten Knut Johansson anfört i 
sin reservation till utredningen. 

SABO avstyrker utredningens förslag om nya regler förs. k. oprioritera
de bottenltm till bostäder och om kortare amorteringstider för bottenlån. 
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För bottenlån vid ombyggnad förordar SABO en längre maximitid för 
amortering. 

Kreditförsörjningen - allmänt 
Det väsentligaste kravet pä bostadsfinansieringssystemet är att det skall 

fungera st1 att planerade bostadsinvcsteringar kan komma till stånd. Kre
ditförmedlingen skall ske till rimliga kostnader för samhälle och låntagare. 

Bostadssektorns kreditförsörjning har aldrig varit problemfri. Under 
stora delar av 1960-talet fungerade inte byggnadskreditgivning. Under 
1970-talet har det tidvis varit problem med tillgången på bottenlån. 

Sedan år 1977 har det åter varit betydande störningar i hyggnadskredit
givningen. Igångsättningen har försenats och vissa projekt drabbats av sär
skilt höga kostnader. 

Enligt 1968 års kapitalmarknadsutredning har friktionerna två orsaker. 
dels att bankerna inte har kunnat komma överens om den inbördes fördel
ningen av krediter, dels en exceptionell kostnadsstegring. Enligt utredning
en har även en restriktiv anpassning av lånetaket, särskilt i början av år 
1977, haft återverkningar - oförklarat vilka - på utbudet av byggnadskre
diter. 

De senare förklaringarna är felaktiga. Byggnads priserna steg i och för sig 
mycket under år 1977 men inte mer än under åren 1974 och 1976. Efter
släpningen av lånetaket var i genomsnitt mindre det första halvåret 1977 än 
den var åren 1975 och 1976. Det är alltså uppenbart att bankerna får ta på 
sig hela ansvaret för att byggnadskreditgivningen inte fungerar. 

Enligt SABOs mening är kreditförsörjningen f. n. alltför känslig för stör
ningar. Det är dessutom anmärkningsvärt att störningarna åter uppträder 
ett år när bostadsbyggandet är extremt lågt. Nya behov av investeringar, 
t. ex. i energibesparande åtgärder eller andra förändringar av bostadsbe
ståndet, kan bli ännu svårare att klara inom ramen för gällande ordning på 
kreditmarknaden. 1968 års kapitalmarknadsutredning har dock inte närma
re belyst framtida krav på bostadsfinansieringen. 

Totalfinansiering 
I fråga om totalfinansiering av bostadsbyggandet konstaterar utredning

en (s. 356): "Likväl står det klart att om ett system för bostadsfinansiering 
skulle byggas upp frän grunden utan bindningar av historisk natur så skulle 
knappast den nuvarande uppdelningen på tre olika kreditgivare förordas. 
Troligen skulle då någon form av fullständig finansiering införas med eller 
utan integrering av byggnadskrediterna." 

Trots detta konstaterande innebär utredningens redovisning ett ganska 
okritiskt försvar för det kreditsystem som vi har för närvarande. Utred
ningen går därigenom ifrån ett tidigare ställningstagande från är 1974 då ut
redningen i princip förordade en statlig s. k. fullständig finansiering. 

Enligt utredningen är det viktigaste skälet för att behålla nuvarande ord
ning att uppdelningen mellan byggnadskrediter och fastighetslån ger ut
rymme för en betydande flexibilitet i byggandet. - - - (se betänkandet s. 
356) 

Enligt SABOs mening är inte denna flexibilitet någon garanti för att bo
stadshyggandet skall kunna genomföras. Snarare är den ett uttryck för en 
eftergift åt bankerna, vars likviditet och räntabilitet kan påverkas positivt 
om det finns ett visst spelrum i tid när det gäller deras långfristiga place
ringar. Frän konjunkturpolitiska utgångspunkter är av självklara skäl bris-
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ten på längfristig kredit tämligen likgiltig så länge denna brist inte ger några 
reala effekter. 

I annat sammanhang anför också utredningen synpunkter som stödjer 
SABOs uppfattning - - - (se betänkandets. 371 andra stycket) 

I fråga om de samhällsekonomiska konsekvenserna av en totalfinansie
ring menar utredningen att man skulle kunna göra vissa vinster men att ef
fekterna knappast skulle bli av nämnvärd betydelse. Utredningen redovi
sar inte något närmare underlag för denna slutsats. I en reservation anför 
ledamoten Knut Johansson (s. 748): "Det är förvånande med vilken lätthet 
frågan om samhällsekonomiska besparingar behandlas av utredningens 
majoritet. .. SABO delar denna uppfattning. 

Enligt SABOs mening bör frågan om totalfinansiering bedömas mot bak
grund av följande faktorer: 
I) Kreditgivningen fungerar inte tillfredsställande. 
211968 års kapitalmarknadsutrednings redovisning visar att det inte finns 

nagra avgörande kreditpolitiska skäl mot en integrerad eller fullständig 
finansiering. 

3) Väsentliga samhällsekonomiska besparingar är möjliga genom en totalfi
nansiering: att besparingarna i vissa fall inte minskar låntagarnas ränte
kostnader är av mindre intresse i sammanhanget. 

4) Ett ökat bostadsbyggande och nya investeringsbehov i bostadsseklllrn 
kommer att kräva ett direkt samband mellan stabiliseringspolitik och bo
stadsfinansiering. 
Dessa faktorer leder till slutsatsen att det behövs en statlig totalfinansie

ring av hostadsbyggandet. Totalfinansieringen bör avse både en integrerad 
och en fullständig finansiering. dvs. bottenlån och statligt bostadslän sam
manläggs till ett lån som utbetalas i takt med att byggnadsarbetena fortskri
der. Av kreditpolitiska skäl bör långivningen finansieras över statsbud
geten: låneverksamheten bör handhas av bostadsstyrelsen och länsbo
stadsnämnderna. SABO beklagar att 1968 års kapitalmarknadsutredning lå
tit sina egna slutsatser styra utredningens arbete så att dagens former för 
kreditgivningen inte kan jämföras med konkreta och genomarbetade alter
nativ. SABO instämmer således med vad ledamoten av utredningen Knut 
Johansson anfört i sin reservation. 

Prioriteringssystemet 
Bottenlåneinstitutens obligationer är prioriterade placeringar för banker 

och försäkringsinstitut. Enligt riksbankens föreskrifter skall 90 ~+ av bot
tenlåneinstitutens utfäning avse vissa prioriterade ändamål. Prioriterade 
ändamål är i princip all nybyggnad och ombyggnad med statligt stöd. IO <:( 

av den prioriterade upplä.ningen kan avse oprioriterad utlåning. En effekt 
av detta kvotsystem är att den prioriterade sektorns behov ger kapacitet 
för oprioriterad utlåning. 

Utredningen föreslår att den oprioriterade utlåningen framdeles skall fi
nansieras genom särskilda obligationer som inte skall räknas som priorite
rade placeringar. 

Genomförs utredningens förslag kommer sannolikt kapaciteten för den 
oprioriterade utlåningen att minska utan att utlåningen för prioriterade än
damål därigenom ökar. Utredningens förslag medför möjligen att man 
minskar behovet av kreditpolitiska åtgärder för att säkerställa bostadsbyg
gandets långfristiga finansiering. 

En annan effekt av förslaget är att man skapar nya olikheter mellan bo-
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städer på annan fastighet och på jordbruksfastighet. På grund av att alla 
obligationer utfärdade av Sveriges allmänna hypoteksbank även framdeles 
skall vara prioriterade placeringar kommer belåningsmöjligheterna i prin
cip att vara bättre för de 330 000 bostadsbyggnadema påjordbruksfastighet 
än för andra bostäder. 

Enligt SABOs mening bör bottenlåneinstituten framdeles kunna använda 
en del av sin prioriterade upplåning för utlåning till oprioriterade ändamål. 
Denna utlåning bör dock endast avse bostäder med statliga län. Det be
hövs t. ex. nästan regelmässigt oprioriterade bottenlån i samband med stat
ligt belånad ombyggnad. Ett särskilt problem i detta sammanhang är att 
man inte kan få prioriterade län till pantvärdelokaler vid statligt belånad 
ombyggnad, även om ombyggnaden leder till nybyggnadsstandard. I detta 
avseende bör ombyggnad likställas med nybyggnad. 

Utredningen har väckt frågan om det framdeles skall utgå prioriterade 
lån till nybyggnad av privatfinansierade småhus. Utredningens diskussion 
torde avse all privatfinansierad nybyggnad. Huvuddelen av motsvarande 
utlåning till flerfamiljshus går sannolikt till bostadsrättsföreningar med 
s. k. strimlade lån. 

De hus som byggs utan statliga lån avviker i regel inte från hus med stat
liga lån när det gäller utformning etc. Den avgörande skillnaden är priset. 
De statliga lånen är förenade med priskontroll, både för småhus och flerfa
miljshus. Intresset att bygga privatfinansierade hus är således i första hand 
spekulativt. Av bostadspolitiska skäl finns det ingen anledning att priorite
ra privatfinansierad nybyggnad. Enligt SABOs mening finns det tillräckligt 
underlag för att slopa prioriteringen omedelbart. Därmed likställs nybygg
nad och ombyggnad i prioriteringshänseende. Det privatfinansierade byg
gande som kan vara nödvändigt av stabiliseringspolitiska skäl kan finansie
ras i annan ordning. 

Villkor för bottenlån m. m. 
1968 års kapitalmarknadsutredning uttrycker vissa uppfattningar i fråga 

om maximigränsen för bottenlån till privatfinansierade småhus och om 
amorteringstiderna för bottenlån. I fråga om både maximigräns och amor
terings villkor gäller att riksbanken har ett avgörande inflytande över bot
tenlåneinstituten. Sedan utredningen lämnade sitt betänkande har riksban
ken höjt maximigränsen för bottenlån från 300000 kr. till 350000 kr. Hös
ten 1977 halverade riksbanken bindningstiden för räntan på nya bostadsob
ligationer. Ytterligare förändringar i fråga om räntevillkor är inte uteslut
na. I den situationen ter det sig mindre meningsfullt att yttra sig över syn
punkter på två delfrågor inom ett stort område som är i kontinuerlig för
ändring. Detta gäller i synnerhet som frågorna inte förutsätter ställningsta
ganden från regeringen och riksdag utan ligger inom riksbankens kompe
tensområde. 

Trots dessa synpunkter behandlar SABO frågan om kortare amorterings
tider för bottenlån. Utredningen motiverar sin uppfattning med att amorte
ringstiderna, 60 år för flerfamiljshus och 50 år för småhus vid nybyggnad, 
är för långa med hänsyn till husens tekniska och ekonomiska livslängd. 
För att visa detta anför utredningen bland annat (s. 373) "Det kan vara illu
strativt att tänka sig att en slutamortering idag på ett lån till flerfamiljshus 
enligt nuvarande regler skulle gälla ett hus byggt är 1917." 

Utredningens argumentering är svårbegriplig, särskilt mot bakgrund av 
att den i många andra sammanhang belyser inflationens effekter. Med da-
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gens bottenlåncvillkor skulle det ursprungliga bottenlånet i ett hus byggt år 
1917 ha varit ca 150 kr. per m2

• Motsvarande belopp för ett nytt hus idag är 
ca 2100 kr. per m2 • När det gäller säkerheten för lånet skulle man ha kun
nat tillåta en längre amorteringstid än 60 år för 1917 års hus. Dagens hus är 
bättre än 1917 års hus i tekniskt och ekonomiskt avseende. SABO motsät
ter sig därför kortare amoneringstider för bottenlån till nybyggnad. 

Också vid ombyggnad har utredningen föreslagit kortare amortcringsti
der utan särskilda motiv och uppenbart utan närmare kunskap om botten
låneinstitutens praxis. 

Ett hus som är ombyggt till nybyggnadsstandard har samma tekniska 
och ekonomiska livslängd som ett nybyggt hus. Amorteringstiden för bot
tenlånet är dock kortare än för ett motsvarande nybyggt hus. Den maxima
la amorteringstiden vid ombyggnad bör därför förlängas så att den motsva
rar vad som gäller vid nybyggnad. 

Ledamöterna i SABO:s styrelse från moderata samlingspartiet. center
partiet och folkpartiet reserverade sig mot föreliggande remissyttrande och 
instämde med vad kapitalmarknadsutredningens majoritet anfört i här be
handlat avseende, kap. 6 Bostadssektoms finansiering. 

3.36 Konungariket Sveriges stadshypotekskassa 

Styrelsen gör. mot bakgrund av utredningens material, en genomgång av 
aktuella utvecklingstendenser på obligationsmarknadens efterfråge- och 
utbudssidor. Enligt styrelsen är risken uppenbar för starkt försämrad ba
lans på obligationsmarknaden, främst till följd av statens starkt ökade låne
behov men också genom avtagande utlåningskapacitet för AP-fonderna. 
Det är därför angeläget att pröva alla rimliga åtgärder som kan förbättra 
balansen, primärt syftande till en breddning av marknaden. I nära anslut
ning till utredningen betonas hur finansieringsproblcmen allvarligt försvå
ras vid en kombination av inflation och aktuella skatteregler. Styrelsen un
derstryker starkt betydelsen av att lämpliga vägar snarast prövas att till
föra obligationsmarknaden ytterligare kapital genom all stimulera hushål
len till obligationsplaceringar. 

Styrelsen behandlar härefter vissa avsnitt i betänkandet som har ome
delbart samband med bostadsfinansieringen. 

Beträffande frågan om totalfinansiering av bostadsbyggandet delar sty
relsen utredningens uppfattning att nuvarande system på bostadsfinansie
ringsområdet bör bibehållas och vid behov justeras efter de linjer som hit
tills följts. Styrelsen understryker att en organisering av bostadsfinansie
ringen som skulle innebära att de nuvarande bostadsinstitutens administra
tiva och finansiella kapacitet inte skulle utnyttjas måste vara felaktig från 
samhällsekonomisk och bostadspolitisk synpunkt. Det påvisas att stadshy
poteksinstitutionen trots en stark expansion av lånerörelsen arbetar med 
mycket låga kostnader. En totalfinansiering skulle inte medföra några för
enklingar av betydelse eller märkbara besparingar för låntagarna. Styrel
sen avstyrker bestämt det experiment som en totalfinansiering på bostads
finansieringens område skulle innebära i fråga om kreditmarknadens funk
tionssätt. 

I fråga om prioriteringssystemet motsätter sig styrelsen inte en uppdel
ning av den nuvarande upplåningen på så sätt att affärs- och kontorshusen 
finansieras genom en särskild obligationsserie. Enligt styrelsens mening är 
det däremot inte motiverat att på upplåningssidan särskilja de oprioritera-
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de bostadshusen från de prioriterade. Styrelsen föres lär dlirför att som lik
vida medel enligt lagen om kreditpolitiska medel alltid skall r;iknas obliga
tioner som utfärdats av bostadsinstitutcn och som avser kreditgivning för 
bostadshus. 

I anslutning till utredningens synpunkter när det gäller nyproducerade ej 
statligt finansierade småhus uttalar styrelsen att det synes nödvändigt att 
objekten liksom hittills inryms i den prioriterade sektorn. om det av syssel
sättningsskäl och av andra skäl anses ön sk v~irt att ett visst antal privatfi
nansierade småhus skall produceras. Styrelsen ansluter sig till utredning
ens mening att det är angeläget att bostadsinstitutcn är restriktiva vid fast
ställandet av den maximala belåningen till småhus. 

När det g~illcr villkoren på bottenlånemarknadcn utgår styrelsen ifri'rn att 
de bostadspolitiska aspekterna rörande utredningens förslag till avkor1ning 
av nuvarande amorteringstider kommer att beaktas av statsmakterna. 
1-'rfln ren kapitalmarknadssynpunkt har styrelsen ingen erinran mot utred
ningens förslag i denna del. Styrelsen ifrågasätter dock om inte andra 
amorterings modeller än de av utredningen berörda kunde prövas. 

Såvitt gäller utredningens förslag att bankerna skall ges rätt att utge obli
gationer kvarstår det enligt styrelsens mening på åtskilliga punkter stor 
tveksamhet till förslagets ändamålsenlighet. Det är framför allt frågan om 
en tillfredsstlillande funktionsfördelning och bevarad konkurrenssituation 
på kapital- och kreditmarknaden som måste beaktas. Styrelsen anser att 
ställning till förslaget i denna del inte kan tas utan ytterligare analys och ut
redning och avstyrker därför förslaget. 

Obligationsmarknaden som bas för bostadstinansieringen 
Stadshypotcksinstitutionens framväxande och etablerade stlillning pa 

kapitalmarknaden. bl. a. markerade gennm statens direkta engagemang i 
institutionen. är ett uttryck för att det bedömts betydelsefullt med väl orga
niserade kreditformer för att finansiera det stora fastighetsbeständet i ett 
modernt samhlillc. Särskilt bostadssektorn ~ir i högsta grad beroende a\' en 
omfattande. långfristig lånefinansiering. 

Den dominerande källan för sektorns slutfinansiering iir obligations
marknadcn. Denna marknads funktionsförmåga och kapacitet har avgö
rande betydelse för hur hottenlåneinstituten skall kunna fullgöra sina upp
gifter. Innan kapitalmarknadsutredningens olika analyser och förslag i 
kap. 6 rörande hostadssektorns finansiering behandlas. vill styrelsen dlir
för först ta upp vissa frtlgor som mera allmänt berör obligationsmarkna
den. Det sker bl. a. i anslutning till material och synpunkter i betänkandets 
kap. I och 12. 

Det finns enligt styrelsen anledning att särskilt rikta uppmärksamheten 
pä förutsättningarna för obligationsmarknadens fortsatta utveckling. efter
som man i dag kan se drag i denna som ter sig utomordentligt oroande för 
alla institutioner som är beroende av obligationerna som kapitalkälla. 

Internationellt sett har den svenska obligationsmarknaden frlimst genom 
tillkomsten av AP-fonden kommit att bli relativt omfattande sedd i relation 
till BNP och till investerings verksamheten. Detta är dock inte liktydigt med 
att '"balans" har rått på en fri marknad. Endast genom ransonerande åtgiir
der från riksbankens sida har - under i övrigt givna betingelser vad avser 
räntenivä. finanspolitik etc. - efterfrågan kunnat anpassas till utbudet. 

I dagsläget gäller alltjämt denna situation. trots all bostadsinvesteringar
na. mätta som relation till BNP. sjunkit under hela 70-talet och att investe-
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ringsverksamheten liven inom näringslivet sedan flera är minskat n:all 
sett. Inom fastighctskreditens område har gen<im myndigheternas iHglirder 
för s. k. prioriterade ändamill - i huvudsak nyproduktion och viss om
byggnad av bostäder - bottenlån kunnat ställas till förli.>gande i acceptabel 
omfattning. För långfristiga krediter till s. k. oprioriterade iindamål har 
däremot stätt till förfogande mycket begränsade länehclopp, trots att inom 
denna kategori rymmes i hög grad legitima kreditanspråk avseende både 
bostäder och affärsfastighcter. Obligationsmarknadcn har alltsi'I inte haft 
sådan kapacitet att en väl fungerande marknad för .. normala" långfristiga 
fastighetskrcditer utan stark köbildning och ransonering kunnat utbildas. 

Det bör också observeras att den med reglerande ingrepp upprätthållna 
.. balansen" på den inhemska obligationsmarknaden även haft som en vik
tig förutslittning en relativt begriinsad upplåning från den offentliga sek
torns sida. Statens uppläningsbehov var tidigare förhållandevis måttligt: 
när budgetunderskotten på senare tid starkt ökat. har de i huvudsak täckts 
genom uppläning i utlandet eller kortfristigt. Hur ter sig dä den fortsatta 
utvecklingen. jiimförd med denna summariska karakteristik av utgi'mgslä
get? 

Vad först beträffar de sektorer som efterfrågar obligationskapital finns 
det beträffande bostadssektorn anledning räkna med stigande finansie
ringsbehov. liven realt sett. Sektorn kan förutsättas alltjämt vara i hög 
grad beroende av lånefinansiering. även om snabbare amorteringar i fram
tiden kan tänkas nägot öka sektorns finansiella sparande. Man bör vidare 
utgå från alt 1970-talets nedgång av nyproduktionen nu upphör och att en 
viss ökning av bostadsbyggandet kommer till stånd. 

För framtiden blir det också allt betydelsefullare att rationella former för 
finansiering av det befintliga fastighetsbeståndet kan underlätta ett opti
malt utnyttjande av det mycket stora samhälleliga kapital detta represente
rar. Den starka tillvlixten av fastighetsbeståndet under efterkrigstiden och 
särskilt den under senare tid ökade småhusproduktionen kommer i framti
den att ställa ytterligare krav pi'I kapital både för ombyggnader och moder
nisering och för ägarbyten. Samhällsekonomiskt görs stora förluster om in
te detta kapital på flera hundra miljarder kronor utnyttjas effektivt. Ett vik
tigt exempel härptt är den anpassning av det äldre fastighetsbeståndet till 
strängare normer i energibesparingssyfte som nu förestår. I betänkandet 
framhålls att utredningen inte kunnat ta hänsyn till de kapitalbehov dessa 
insatser representerar. 

Både nliringslivet och kommunsektorn kan föruts~ittas ha betydande fi
nansieringsproblem i fortsättningen. Även om dessa endast till en del kan 
lösas genom tillgång på lånekapital. är det givetvis av stor betydelse att en 
väl fungerande .ich tillräcklig obligationsmarknad kan tillhandahålla rela
tivt långfristiga bundna krediter. 

Den i särklass viktigaste förändringen i förhållande till tidigare som nu 
kan förutses på obligationsmarknadens efterfrågesida härrör från statens 
starkt ökade upplåningsbehov. en utve\:kling som är så färsk att den inte 
helt kunnat beaktas i betänkandets behandling av obligationsmarknaden. 
Den senaste långtidsbudgeten tyder på att man under lång tid måste räkna 
med mycket ~tora budgetunderskott. för såvitt inte en drastisk finanspoli
tisk åtstramning vidtages. En gynnsam utveckling av produktionen - som 
f. ö. ännu inte säkert kan förutsättas - skulle genom automatiska effekter 
på budgetens inkomst- och utgiftssida endast till en del reducera dessa 
stora underskott. Det är tydligt att i ett sådant. under längre tid bestående 
läge den statliga upplåningspolitiken förutsätter en omfattande långfristig 

9 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 165. Bilaga 3 
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finansiering rå den inhemska kreditmarknaden. detta alldeles oavsett i vil
ken utstrlkkning det kan befinnas möjligt och - från valutapolitisk syn
runkt - ön sk viirt att staten också fortsätter utlandsurplåningen. 

Om detta starkt ökade långfristiga lånebehov från statens sida inte mot
svaras av nya kapitaltillskott på marknaden. blir konsekvenserna för övri
ga låntagare av ohligationskapital mycket allvarliga. Alternativet - att sta
ten avstår från att söka inhemsk långfristig finansiering av de ökade under
skotten - är inte heller en framkomlig väg genom den destabiliserande lik
viditetsuprladdning som då blir följden. inte bara i banksektorn där dess 
effekter sannolikt kan någorlunda kontrolleras utan hos allmänheten, vil
ket iir vida farligare. 

l'ä ohligationsmarknadens utbudssida är de institutionella placerarna 
f. n. dominerande. Enda undantag av någon betydelse är allmänhetens köp 
av premie- och srarohligationer, upplåningsformer förbehållna staten. De 
institutioner det gäller är AP-fonden, försäkringsbolagen och bankerna. 

Ett betydelsefullt negativt drag i utvecklingen som utredningen pekar på 
är den minskade kapacitet som AP-fonderna vid oförlindrat avgiftsuttag 
även vid ganska ortimistiska antaganden kommer att ha. Därmed bryts en 
utveckling som varit av avgörande betydelse för obligationsmarknadens 
expansion under de senaste 15 åren. Konsekvenserna av en sådan utveck
ling är så allvarliga. att den måste föranleda överväganden av lämpliga 
motåtgärder. Man kan nämligen knappast utgå från att försäkringssektorn, 
den andra genuina institutionella placerargruppen av långfristigt kapital. 
t::ns vid en gynnsam utvt::ckling skulle kunna kompensera ett bortfall av 
AP-fondskapital. 

Bankerna har i varierande men relativt hög grad - vid de former för pla
cering av finansiellt sparande som sedan länge förekommer i Sverige -
kommit att fungera som kapitalkälla för obligationsmarknaden. Denna ut
veckling är väsentligen resultatet av myndigheternas marknadsregleringar 
och inte bankernas fört::tagsekonomiska överväganden. Av vad som redan 
sagts om starkt stigande efterfrågan på finansiering över obligationsmark
naden och de egentliga kapitalmarknadsinstitutens sannolikt begränsade 
sammanlagda kapacitet följer. att bankerna i ännu högre grad än nu skulle 
behöva rlacera i obligationer. i varje fall om inte en verkligt betydande till
växt i allmänhetens obligationsköp kan komma till stånd. Bankernas obli
gationsköp kommer sannolikt att vara så omfattande att särskild hänsyn 
kan behöva tas till detta förhållande vid utformningen av obligationsvillko
ren . 

.. Allmänheten·· är, som redan framgätt. av liten betydelse pä den svens
ka obligationsmarknaden. Det är en heterogen grupp, som grovt kan upp
delas på företag inom industrin m. m. och privatpersoner. Likvida företag 
skulle under vissa förutsättningar kunna ha intresse av att placera medel i 
obligationer på lämplig tid. Gruppen privatpersoner har mycket stora fi
nansiella tillgångar. främst i form av bankmedel, som dessutom växer i re
lativt stabil takt. 

För häda grupperna gäller att särskild vikt torde läggas vid att en even
tuell rlacering i obligationer är relativt likvid. Särskilt privatpersoner har 
stark aversion mot att stå kursrisk. Uthällig obligationsförsäljning riktad 
mot dessa båda grnpper måste alltsä förutsätta obligationskonstruktioner. 
alternativt en väl fungerande andrahandsmarknad, som uppfyller placerar
nas krav. Betydande informations- och försäljningsinsatser mäste också 
till. i vilket sammanhang bankernas medverkan är nödvändig. De betydan
de kostnader som en försäljning till privatpersoner på bred front innebär 
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gör. att sådana insatser ter sig naturligare för staten som läntagare än 
exempelvis mellanhandsinstitut eller enskilda läntagare. 

Säsom utn:dningen framhäller verkar också skattereglerna återhållande 
på l1bligationsförvärv för enskilda personer. 1 själva verket torde. vid hit
tills vanligen förekommande ränterelationer. skattereglerna i kombination 
med allmänt utbredda inflationsförviintningar göra ett försök att intressera 
en bred allmänhet för ordinära räntebärande obligationer iir dömda att 
misslyckas. 

Denna översiktliga genomgång av utvecklingstcndenser på obligations
marknadens efterfråge- och utbudssidor torde klart ge vid handen. att vi 
star inför starkt stigande svårigheter och att väsentliga finansieringshehov 
riskerar att inte kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen är med
veten om all en mera inträngande analys av landets finansiella problem in
te kan begränsas till obligationsmarknaden. Utredningen har också redovi
sat sådana analyser av stort intresse. Såvitt styrelsen kan förstä pekar 
emellertid dessa inte i annan riktning iin att slutsatserna blir de ovan angiv
na. när styrelsen. som den finner naturligt, särskilt riktar uppmärksamhe
ten pä den betydelsefulla del av kapitalmarknaden som obligationsmarkna
den utgör. 

Styrelsen är ocksä medveten om att upplåning på utländska obligations
marknader. såsom f. n. sker. till en tid och för enskilda låntagare kan fram
sUi som en lösning på akuta finansieringsproblem. Styrelsen kan emellertid 
inte finna att utlandsuppli'ming inom dess speciella ansvarsområde - fas
tighetskreditens - kan bli annat än en marginell lösning. därtill förenad 
med betydande problem. Utvecklingen av den inhemska obligationsmark
naden är därför av vitalt intresse för bostads- och övrig fastighetsfinansie
ring, liksom för lösningen av andra väsentliga ekonomisk-politiska pro
blem. 

Då risken synes uppenbar för starkt försämrad balans på obligations
marknaden - från ett utgångsläge som inte heller kan karaktäriseras som 
tillfredsställande - måste det vara angeläget att pröva alla rimliga åtgärder 
som kan förbättra denna balans. Åtgärderna bör primärt vara inriktade pä 
att genom en breddning av marknaden ernå ett ökat kapitalutbud. även om 
det också kan finnas skäl att tillvarata möjligheter att eliminera sadan ef
terfrågan på kapital som utan olägenheter kan skäras bort. 

Vid en genomgång av förutsättningar för och vägar till en bättre balans 
på obligationsmarknaden finns det skäl att liksom utredningen understryka 
att övriga tänkbara åtgärder i hög grad skulle underlättas och vinna i effekt 
om en dämpning av inflationsförväntningarna inträdde och om skattereg
lerna ändrades så att t. ex. köp av räntebärande obligationer för en privat
person framstod som en attraktiv placering. Möjligheten av realvärde
skydd även efter skatt vid placeringar i olika slag av s. k. realvärden å ena 
sidan. bristande möjlighet till realvärdeskydd och beskattning av den no
minella avkastningen vid finansiellt sparande i form av bl. a. obligationer å 
andra sidan är vid inflation en olycklig kombination. 

Inte minst fastighetsmarknaden och dess finansiering ger god illustration 
till hur kombinationen av inflation och olämpliga skatteregler bidrar till att 
skärpa obalansen på kapitalmarknaden. Om fortsatt inflation med stigan
de byggnadskostnader och fastighetspriser bedöms som sannolikt fram
tidsperspektiv. minskar motståndet mot prisstegringar och förstärks moti
ven för forcerade och överdrivet stora investeringar. Bristen pa intlations
säkrade former för finansiellt sparande förstärker motiven för investering i 
realkapital ytterligare, genom att detta också tär ett egenvärde som place-
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ringso~jekt. Denna tendens till ··överinvestering .. leder till "'övereflerfrä
gan · · på lånekapital. ytterligare förstärkt genom att utbytet av investering
en vid aktuella skatteregler och långfristiga låneformer starkt förbättras 
vid hög belåning. Smf1husmarknaden under senare ar kan tjäna som exem
p~I. 

Effekten av denna mekanism iir olycklig inte bara genom att pf1 en knapp 
kapitalmarknad generera .. överefterfrägan ... Den bidrar ock sa i sig själv 
till prisslt:gring. Den försvårar vidare de hostadssociala strävandena och 
diskrediterar vissa ;n· dess stödformer genom att dessa fär icke avsedda ef
fekter. Den kan ocks:1 locka människor 1ill alltför vidlyftiga engagemang. 
som kan komma att omfatta så stora grupper att det förstärker behovet av 
statliga direkta och indirekta stödjande insatser. 

Effekten av inPatinn 11ch skaller~'gler på sparandets totala omfattning 
brukar anses som svärbedömd. Om man begränsar sig till hushållens finan
siella sp<trande 11ch da i synnerhet till obligationsplaceringarna torde det in
te råda nitgon tvekan om att reformer som förbättrade det reala resultatet 
av sådana placeringar jämfört med tillgiingliga alternativ skulle skapa för
utsättningar för betydande tillskott av kapital på obligationsmarknaden. 
Hur otillfredss@lande ·~n kalkyl för placering i räntebärande obligationer. 
jämfört med vissa andra alternativ. i dagens läge måste te sig för en sparare 
framgår indirekt av vis~a riikneexempel som redovisas i bil. 2 till betänkan
det. 

En annan indirekt illustration av samma förhållande ges i det förslag till 
nytt skalteprcmierat lönsparande. som nyligen godtagits av riksdagen och 
träder i kraft till hösten. Inom ramen för detta lönsparande ges betydande 
skattemässiga förmå.ner. avsedda att vid aktuell räntenivå och förutsedd 
prisstegringstakt ge en positiv realränta efter skatt. Förhoppningen är gi
vetvis att motiven till ltmgsiktigt hushallssparande därigenom skall förstär
kas. Oavsett effekterna härav på det totala hushållssparandet. är det allde
les uppenbart att en kanalisering av sparandet kommer att ske till den spe
ciellt premierade sparformen. Detta förhållande är av stort intresse. om 
man anser det alldeles särskilt viktigt. både av kreditpolitiska, näringspoli
tiska och bostadspolitiska skäl. att tillföra obligationsmarknaden nya kapi
talresurser. Genom en likartad skattemässig premiering för hushåll och ev. 
andra placerare vid obligationsköp. såsom i dag redan i viss utsträckning 
sker beträffande premie- och sparobligationer. skulle en betydande för
stärkning av obligationsmarknaden kunna ske. 

I 11era yttranden över förslaget till nytt löns parande, bl. a. riksbankens 
och AP-fondernas. har tagits upp angelägenheten av att finna former för ett 
skattepremierat sparande också i obligationsform. I prop. 1977/78: 165 ut
talar föredraganden i anledning härav följande: 

"'Jag delar i princip de synpunkter som har framkommit när det gäller att 
kanalisera en del av sparmedlen direkt till den långa kapitalmarknaden. 
Visserligen betyder en ökad långfristig inlåning i bankerna att dessas möj
ligheter att köpa obligationer vidgas. Får sparandet stor omfattning skulle 
det medföra ökade krav på bankerna härvidlag. Det skulle. som kapital
marknadsutredningen har påpekat, förstärka utvecklingen mot att banker
na maste komma att sta för en allt större del av köpen av långsiktiga obliga
tioner. Det senare skulle förändra deras hittillsvarande karaktär och funk
tioner. \'ilket reser problem för kreditpolitiken och kreditmarknadens ef
fektivitet. 

för att göra sådana förändringar i det föreslagna systemet som här har 
angivits kan det emellertid behövas ytterligare utredning om utformningen 
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av ett obligationssparande. Det måste därvid beaktas att skattesubventio
nen av sparandet är avvägd med hänsyn till den räntenivå för riskfria pla
ceringar som den högsta inlåningsräntan i bankerna kan väntas represente
ra. Om det föreslagna sparsystemet genomförs är jag emellertid beredd att 
senare aterkomma med förslag om möjligheten till en direkt slussning av 
en viss del av sparmedlen till den långa kapitalmarknaden ifall lönsparan
dct visar sig fä betydande omfattning."· 

Styrelsen vill för sin del starkt understryka betydelsen av att lämpliga 
vägar snarast prövas att tillföra obligationsmarknaden ytterligare kapital 
genom att stimulera hushållen till sådana placeringar. Inte minst mot bak
grunden av statens starkt ökade H\nebehov kan det ligga nära till hands att i 
första hand skapa nya former för statsupplåningen. Åtgärderna bör emel
lertid inte begränsa sig härtill utan även avse upplåning för näringslivets 
och bostadsscktorns behov. 

Styrelsen har relativt utförligt velat beröra de problem som på obliga
tionsmarknaden och inom bostadsfinansieringen är förknippade med infla
tionsutvecklingen och skattereglernas utformning, och inte minst dessa 
faktorer i kombination. Bättre betingelser i berörda hänseenden är avgö
rande forntsättningar för en väl fungerande obligationsmarknad i framti
den. Givetvis finns emellertid utrymme också för reformer av själva låne
formerna och tekniken på obligationsmarknaden och detta gäller även på 
fastighetsfinansieringens område. Styrelsen återkommer i det följande 
med sina synpunkter pä vissa speciella förslag som framläggs av utredning
en men vill först beröra utredningens behandling av några mer generella 
problem berörande obligationsmarknaden. 

Utredningen hävdar att det är oundvikligt, bl. a. på grund av den höga 
ambitionsnivån för bostadssektorns planering och kreditförsörjning. att 
emissionskontrollen bibehålles i sin nuvarande funktion som ett led i kre
ditpolitiken. men att detta inte bör hindra att en ökad flexibilitet kan med
ges i lånevillkoren på obligationsmarknaden. Styrelsen delar denna upp
fattning. Måhända kan synsättet uttryckas så, att inom ramar som upp
ställs för att garantera finansiering av de prioriterade sektorerna och kon
troll av den allmänna räntenivån, bör villkoren bli så nära "marknadsmäs
siga .. som möjligt. En sammanvägning av alla för långivare och låntagare 
relevanta faktorer skall alltså komma till stånd. såsom kreditrisk. ränteni
vå. räntans bindningstid. lånetidens totala längd. amorteringstakt etc .. och 
resultera i att samtliga finansieringsbehov i rimlig utsträckning tillgodoses. 

Vad gäller exempelvis räntans beroende av övriga lånevillkor är det 
uppenbart att placerarna i dag, till skillnad mot vad fallet var för 40 är se
dan. till en viss gräns föredrar kortare löptid. snabbare amortering och kor
tare bindningstid av räntan. En låntagare med motsatta önskemål får där
för under marknadsmässiga förhållanden köpa sig dessa förmåner genom 
en högre ränta. På obligationsmarknaden har också., helt eller delvis, skett 
en anpassning enligt detta schema av löptider, räntebindningstid och amor
terings takt. 

För fastighetskrediterna krävs dock - även om en viss ökning av amor
teringstakten skulle kunna ske i syfte att öka det nu läga finansiella sparan
det inom bostadssektorn - alltjämt länga län och lång amorteringstid. 
Detta skulle alltså kräva en relativt hög ränta för att på obligationssidan 
attrahera placerarna. Hittills har prioriteringen av bostadsobligationer lett 
till att denna relativa räntehöjning inte framtvingats. Utredningen framhäl
ler visserligen att syftet med prioriteringsreglerna inte är att åstadkomma 
en räntedifferentiering mellan de prioriterade läntagarna och andra länta-
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gan: och att man i snillet. för bostadssektorn. valt ett speeiellt räntesuh
ventionssystem som över statsbudgeten avskärmar marknads räntornas ge
nomslag på boendekostnaden. Det torde dock vara uppenbart att. främst 
med hänsyn till den långa löptiden och långsamma amorteringstakten. men 
också på grund av den överflödande tillgången på bostadsobligatiLmer på 
marknaden. räntan pa bostadsobligationer i dag inte är helt ··marknads
mässig". Huruvida detta förhållande i dagens läge kan sägas försvåra bo
stads finansieringen inom den prioriterade sektorn är svtirt att avgöra. 

Däremot kan av det anförda dras en annan. fullt säkerställd slutsats. Om 
- som utredningen föreslår - den oprioriterade delen av bottenlåneinsti
tutens utlåning i framtiden brytes ut och baseras på en särskild oprioriterad 
obligation. skulle en väsentlig r~intehöjning behöva ske för att denna skall 
vara attraktiv. Utredningen har förutsatt en betydligt snabbare amorte
ringstakt än för närvarande. nämligen 20 år eller lika med lånetiden. Detta 
skulle göra den erforderliga uppjusteringen av räntan mera begränsad. För 
en stor del av den oprioriterade sektorn inom stadshypoteksinstitutionen 
(större affärs- oeh kontorshus. ombyggda flerfamiljshus) är emellertid en 
så snabb amorteringstakt knappast realistisk. varför iiven obligationens 
amorteringstakt skulle behöva vara långsammare. med motsvarande kon
sekvenser för räntan. 

I och för sig torde inte finnas mycket att invända mot en sådan räntesätt
ning. om den garanterar en tillfredsställande tillförsel av kapital. Däremot 
ter sig den betydande ränteskillnad, eventuellt också den skillnad i amorte
ring. som skulle bli följden mellan prioriterad och oprioriterad belaning av 
även nära besläktade objekt. som oberiittigad oeh ägnad att ytterligare öka 
pressen att få lånet i det enskilda fallet att bli betraktad som prioriterat. 
Det bör i detta sammanhang understrykas att skillnaden mellan prioritera
de och oprioriterade iindamål - som utredningen vill betrakta som en reg
leringsteknisk eller ··statsrättslig"' fråga (prioriterat ändamål= investe
ringsverksamhet som är garanterad finansiering genom statsmakternas be
slut i reala termer). utan samband med hur man värderar de olika ändamä
lens angelägenhetsgrad - för låntagarna ofta maste te sig svårförståelig. 
Konsekvenserna av uppdelningen ter sig i praktiken godtyckliga, om de in
neb~ir starkt skiljaktiga förutsättningar för finansieringen inte bara i låne
villkor utan även i tillgång på krediter inom rimlig tid. 

Efter dessa mera allmänna synpunkter pa ohligationsmarknadens fram
tida betydelse för bostadssektorn tar styrelsen i det följande upp vissa av
snitt i betänkandet som har omedelbart samband med bostadsfinansiering
en. 

Finansieringssystemet 

Kapitalmarknadsutredningens slutsats. efter en grundlig genomgång av 
bl. a. kostnadseffekter och kreditmarknadsmässiga aspekter. är att nuva
rande system på bostadsfinansieringsområdet bör bibehållas och vid be
hov justeras efter linjer som hittills följts. Styrelsen, som anser att utred
ningen analyserat frågan på ett uttömmande oeh övertygande sätt. delar 
denna utredningens uppfattning. Mot bakgrund av utredningens analys 
och de synpunkter som förs fram på denna punkt i reservationen av utred
ningens ledamot Knut Johansson utvecklar styrelsen i det följande närma
re sin syn på vissa punkter som styrelsen anser betydelsefulla. Styrelsen 
har tidigare utförligt lagt fram sina synpunkter rörande finansieringssyste
mets rationella utformning i remissyttrande över bostadsutredningarnas 
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nyssniimnda betänkande. Dessa synpunkter äger fortfarande tilliimpning. 
Den kritik som av bostadsutredningarna och i reservationen riktas mot 

den nuvarande bdåningsproccssen iir att denna iir förhållandevis kompli
cerad och medför förseningar. kostnader och administrativa svårigheter. 
En totalfinansieringsrcform skulle enligt kritikerna medföra administrativa 
vinsta. Vidare skulle en budgetfinansierad totalfinansiering skapa förut
sättningar för en tryggad kreditgivning till det byggande som statsmakterna 
beslutat om. 

Vad först beträffar den fullständiga finansieringen kan det konstateras 
att den nuvarande uppdelningen av den långfristiga bostadsfinansieringen 
är betingad av den historiska utvecklingen. För stadshypoteksinstitutionen 
gäller alltjämt den uppgift som stadshypotekskassan vid sin tillkomst år 
1909 enligt statsmakternas beslut erhöll. nämligen att lämna sina låntagare 
billiga och efter förhällandena lämpade 15.n. Stadshypoteksinstitutiont.:ns 
låntagare iir st.ledes tillförsäkrade att utifrån rådande marknadsmässiga 
förutsättningar erhälla bästa möjliga villkor. Av skäl som inledningsvis an
förts synes det ocksfl ofrånkomligt att bottenltlngivning sker under beak
tande av sädana förutsättningar. De statliga bostadslanen utgör ett medel 
för srntens hostadspolitik. De bostauspolitiska reformer som genomförts 
efter bostadslånens tillkomst ger vid handen att någon direkt marknads
anknytning inte är avsedd beträffande dessa lån. Denna kreditgivning i 
högt risklägc är motiverad av bostadspolitiska skäl. Det föreligger enligt 
styrelsens mening goda grunder för den nuvarande uppdelningen av den 
lfmgfristiga hostadslinansieringen. De olika förutsättningar som ligger till 
grund for bostadsinstitutens verksamhet och de bostadspolitiska organens 
verksamhet äger fortfarande giltighet. 

I kritiken av det nuvarande finansieringssystemet har det inte gjorts gäl
lande att bottenlångivningen i och för sig skulle vara organiserad på ett ur 
rationell synpunkt mindre tillfredsställande sätt. Det kan kom.taterns att 
den specialisering av kreditgivningen som här förekommer gör det möjligt 
att förmeula lånen till mycket låg kostnad. Stadshypotcksinstitutionens 
räntemarginal mellan upp- och utlåning utgörs av ett s. k. förvaltnings- och 
fondbidrag. som årligen fastställs. Denna marginal utgör 0.2 t;( för bostads
hus och övriga prioriterade objekt samt 0,4 'li för icke prioriterade affärs
och kontorshus. För vissa äldre prim~irlån är marginalen 0.1 1.:;.. Det bör un
derstrykas att stadshypoteksinstitutionens låntagare - medlemmar inte 
debiteras någon annan kostnad avseende exempelvis avisering. upplägg
ning av lån etc. Stadshypotcksinstitutionen har också under åren kunnat 
sänka låntagarnas kostnader med sammantaget betydande belopp genom 
avskaffandet av särskild ersättning för courtagekostnader och för värde
ring av belåningsobjekten. 

Jämfört meu marginalerna hos övriga kreditinstitut som verkar på kre
ditmarknaden och även med den marginal som tas ut på de statliga bo
stadsH\nen kan det konstateras att den marginal som bostadsinstituten be
tingar sig är låg. Bostadsinstitutens marginal skall täcka kostnaderna för lå
neförvaltningen och för fondavsättning. För stadshypoteksinstitutionens 
del har kostnaderna för låneförvaltningen kunnat hållas nere trots en stark 
expansion. Institutionen har kunnat bedriva verksamheten med en liten 
personell organisation och med utnyttjande av moderna tekniska hjälpme
del. vilket gynnsamt påverkat förvaltningskostnaderna. Dessa kostnader 
tar således i anspråk en mindre del av marginalen. Större delen av institu
tionens överskott tillförs institutionens egna fonder. Dessa skall enligt gäl
lande bestämmelser vara lägst 2 r;. av de utestående skulderna. 
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Att stadshypoteksinstitutioncn kunnat arbeta med en sa låg marginal 
hänger bl. a. samman med den positiva utvecklingen av institutionens 
fondställning. De egna fonderna var vid utgången av år 1977 2 290 mkr. 
Med den nuvarande fondtillväxten kan stadshypoteksinstitutionen öka sin 
utl<'tning mycket snabbt utan att behöva öka räntemarginalen mellan upplå
ning och utlä.ning. Skulle utlhningstakten å andra sidan i fortsättningen 
kllmma att stagnera för institutionen ta ställning till en nedsättning eller ett 
helt slopande av de nuvarande förvaltnings- och fondbidragen. Styrelsen 
vill understryka att en organisering av bostadsfinansieringen i enlighet med 
vad som föresläs i reservationen. innebärande att de nuvarande bostads
institutens administrativa och finansiella kapacitet inte skulle utnyttjas. 
från samhällsekonomisk och bostadspolitisk synpunkt måste vara felaktig. 

Styrelsen delar utredningens uppfattning att inga kostnadsmässiga effek
ter av betydelse torde uppstå för låntagarna genom en totalfinansiering. 
S;ivitt styrelsen kan bedöma skulle några förenklingar av betydelse eller 
märkbara besparingar för låntagarna inte uppstå genom en fullständig fi
nansiering. 

Med anledning av det avsnitt i reservationen som behandlar bostadsbyg
g;mdets följdinvesteringar vill styrelsen framhålla att bostadskomplement 
av den art som åsyftas i avsnittet mycket väl kan belånas inom ramen för 
det nuvarande linansieringssystemet om statsmakterna medger det. 

Vad sedan angår den integrerade finansieringen konstaterar utredningen 
att den kritik som vid olika tidpunkter riktats mot bostadsfinansieringens 
funktionssätt efter hand har reducerats genom reformer inom den befintli
ga institutionella ramen. Systemen med separat kreditgivning under bygg
nadstiden utgör enligt utredningen ett flexibelt element som möjliggör att 
bostadsbyggnadsprogrammen kan genomföras oberoende av tillgången på 
långt kapital samtidigt som låntagarna inte drabbas kostnadsmässigt vid 
viintan på av lyft, eftersom räntesubventioner utgår i princip redan från fär
digställandet. Några friktioner i bostadssektorns kreditförsörjning som 
hänger samman med bostadsinstitutens verksamhet föreligger således inte 
enligt styrelsens erfarenheter. 

Problem har däremot förekommit både tidigare och på senare tid såvitt 
gäller byggnadskreditgivningen. Utredningen redovisar situationen under 
år 1977 avseende denna kreditgivning och konstaterar att allvarliga friktio
ner förekommit. Dessa kan dock enligt utredningen inte läggas till grund 
för ett underkännande av tinansieringssystemet. Utredningen utgår härvid 
ifrån att eventuella motsättningar angående byggnadskreditgivningen mel
lan olika bankgruppcr otvivelaktigt kan lösas inom systemets ram. Styrel
sen instämmer i dessa utredningens slutsatser. De alternativa lösningar för 
en integrerad finansiering som föreslås i reservationen och som analyse
rats av utredningen innebär bl. a. att staten via budgeten skulle stå för ka
pitalanskaffningen till bostadsbyggandet. Att i den överblickbara budgetsi
tuationen överföra denna stora kapitalanskaffning till staten synes emeller
tid knappast välbetänkt med hänsyn till att den ekonomiska politiken där
igenom skulle ställas inför ytterligare starkt ökade problem. Utredningen 
pekar på åtskilliga negativa följder av en sådan utveckling bl. a. från kredit
politisk synpunkt. Budgetomslutningen skulle vid en totalfinansiering öka 
inte bara med den upplåning som bostadsinstituten eljest skulle ha stått för 
utan även genom avlösning av den byggnadskreditgivning som nu sker 
inom banksystcmet. Det säger sig självt att även en etappvis genomförd 
övergång till en integrerad budgetfinansierad totalfinansiering måste orsa
ka en genomgripande omstöpning av banksystemet med därav följande 
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oöverskädliga konsekvenser och inte minst under en lång period medföra 
stora risker för störningar i byggnadsfinansieringen. Styrelsen avstyrker 
bestämt frän det experiment som en_ totalfinansiering på bostadsfinansie
ringens område skulle innebära i fråga om kreditmarknadens funktions
sätt. 

I sammanhanget konstaterar utredningen också att problemen såvitt gäl
ler byggnadskreditgivningcn hänger samman med den exceptionella kost
nadsstcgringen. Den restriktiva anpassningen. särskilt i början av är 1977, 
av lånctakct till kostnadsutvecklingen har enligt utredningen haft återverk
ningar på utbudet av byggnadskrediter. I anslutning härtill vill styrelsen 
starkt understryka behovet av en anpassning av lånetaket till produktions
kostnaderna. 

När det gäller förslaget om integrerad finansiering vill styrelsen erinra 
om att stadshypotcksinstitutionen sedan länge har rätt att bedriva bygg
nadskrcditgivning. Styrelsen har emellertid ännu inte funnit det möjligt att 
ta upp en sådan verksamhet främst beroende på den brist på kapital som 
förelegat. Att påbö1ja en byggnadskreditgivning med det långfristiga kapi
tal som stått till kassans förfogande har inte kunnat ifrågakomma. Styrel
sen vill emellertid framhålla att stadshypoteksinstitutionen är beredd att ta 
initiativ till en provvcrksamhet genom att lämna byggnadskreditcr som en 
normal del av sin verksamhet om bl. a. finansiella förutsättningar kan stäl
las till institutionens förfogande. 

Prioriteringssystcmet 
Utredningen konstaterar att bostadsbyggandets kreditförsörjning i hög 

grad styrs av det s. k. prioriteringssystemet. Det är behovet att säkerställa 
bostadsbyggandets kreditförsörjning som fört fram till dagens priorite
ringssystcm. Detta system kan sägas ha vuxit fram gradvis sedan slutet av 
1960-talet. Frän början ankom det i princip på bostadsinstituten själva att 
pröva olika kreditändamål. Numera är bestämmelserna i princip knutna till 
beslut som fattas av länsbostadsnämnderna i och med att allt byggande 
som sker med stöd av statligt bostadslån också är prioriterat hos bostads
instituten. Nybyggda bostadshus som privatfinansieras är emellertid också 
prioriterade. Av bostadsinstitutcns nyutlåning skall f. n. kanaliseras minst 
90f;i till den prioriterade sektorn. 

Utvecklingen under senare år av de s. k. lånebalanserna, dvs. lån som 
beviljats men som inte kunnat utlämnas i huvudsak beroende på brist på 
medel. ger vid handen att kapitalförsörjningen till den prioriterade sektorn 
har fungerat någorlunda tillfredsställande. Den oprioriterade sektorn har 
däremot varit klart underförsörjd. (Av tabell 6.6 i betänkandet framgår 
stadshypoteksinstitutionens lånebalans åren 1969-1976.) Vid utgången av 
år 1977 var lånebalansen 5 496 mkr avseende prioriterade objekt och 3 0 JO 
mkr avseende oprioriterade objekt. Det kan noteras. att balansen avseen
de de senare objekten ökat från 321 mkr vid 1969 års slut till 3 0 I 0 mkr vid 
1977 års slut. I praktiken innebär dessa balanser att det med dagens upplå
ning i genomsnitt blir fråga om väntetider på ungefär ett år såvitt gäller 
prioriterade ohjekt och mer än fem år såvitt gäller oprioriterade objekt. 
Det har kommit att alltmera ifrågasättas om det är meningsfullt att bevilja 
nya lån när det blir fråga om så långa väntetider som över fem år. 

Utredningen föreslår att prioriteringssystemet skall renodlas på så sätt 
att bostadsinstitutens upplåning skall ske i olika obligationsserier avseende 
den prioriterade och den oprioriterade sektorn. Den prioriterade obliga
tionsserien skall få räknas som prioriterat placeringsobjekt för instituten 
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på kredilmarknaden. Utgivningen av den oprioriterade obligationsserien 
förutsätter riksbankens emissionskontroll på samma sätt som nu är fallet 
beträffande andra obligationer än statsobligationer och bostadsobligatio
ner. Förslaget föranleder ändring av lagen om kreditpolitiska medel. 

Med beaktande av dessa utredningens förslag synes det angeläget att 
analysera de kreditbehov som hänförs till den oprioriterade sektorn. För
delningen hos stadshypoteksinstitutionen på olika typer av objekt i låneba
lansen på totalt 3010 mkr vid 1977 års slut var 409 mkr avseende flerfa
miljshus. I 304 mkr avseende småhus och I 297 mkr avseende affärs- och 
kontorshus. Den del av den aktuella oprioriterade utlåningen som gäller 
äldre bostadshus kan bedömas ligga på 4-5 '.f av den totala utlåningen 
medan 5-6'7( avser affärs- c.ch konlorshus. 

En betydande del av den oprioriterade sektorn gäller således affärs- och 
kontorshus. Det ~ir här i huvudsak fråga om nyproducerade objekt. som i 
många fall fyller en väsentlig funktion även för det byggande som sker med 
prioriterade medel. Det ankommer sedan länge pil. bostadsinstitulen att ha 
hand om den långfristiga finansieringen av dessa objekt. Stadshypoteks
instilulionen ser det också som en angelägen uppgift att söka så längl möj
ligt försöka nedbringa väntetiderna på avlyft av sådana byggnadskrediter. 
Dessa v~intetider är emellertid mycket långa. 

Vad gäller bostadshus tar utredningen upp till diskussion vissa tinansie
ringssiluationer. nämligen finansiering av ombyggnad och finansiering vid 
förvärv av äldre fastigheter. Bada dessa finansieringsbehov kan i och för 
sig sägas vara fullt legitima. Bristen på utlaningsmedel när det gäller den 
oprioriterade sektorn har emellertid medfört för stadshypoteksinstitu
tiom:ns del att ytterligt hårda restriktioner fält införas avseende lånebevil
jandet rörande de äldre bostadshusen. Under senare år har därför i princip 
oprioriterade län beviljats endast när det gällt direkta investeringar såsom 
om- och tillbyggnad. Stadshypoteksföreningarna har härvid sett till att lä
nen inte överstigit nedlagda kostnader. Belåning har vanligen skett i form 
av avlyft av byggnadskrediter. Denna ransonering - som ändå inte kunnat 
hindra en kraftig ökning av väntetiderna - har således medfört att andra 
lånebehov inte kunnat tillgodoses. Nägon belåning av s. k. ingångs värden 
har knappast förekommit. 

Enligt styrelsens erfarenhet är de lånebehov som föreligger på den 
oprioriterade sektorn när del gäller ombyggnad av bostadshus ofta synner
ligen väl motiverade. Det är här fråga om investeringar som av olika anled
ningar helt eller delvis inte kan finansieras med stöd av statligt bostadslån 
men för vilka ända en finansiering genom bottenlån är befogad. Även om 
stadshypoteksföreningarna söker se till att möjligheterna till statlig belå
ning utnyttjas. är det otvivelaktigt så att vissa typer av om- och tillbyggnad 
faller utanför denna långivning. Det kan också konstateras såvitt gäller 
flerfamiljshusen all godkänt låneunderlag ofta inte räcker till för att finan
siera kostnader i samband med ombyggnad och upprustning. Erfarenhets
mässigt erfordras i dessa fall utöver det prioriterade bottenlånet ett opriori
terat län. Denna typ av finansiering kan bedömas som nödvändig för att 
göra det möjligt alt över huvud taget sätta igång ombyggnader och upprnst
ningar och har således betydelse även från sysselsättningssynpunkt. 

Styrelsen ser med oro pä ett genomförande av utredningens förslag i 
denna del också dlirför att det inte på något sätt kan anses klarlagt att ett 
skäligt utrymme kommer att stå till förfogande på marknaden för ifrågava
rande oprioriterade ändamål och att alltså förändringen kan komma att in
nebära en försämring t. o. m. i förhållande till dagens otillfredsställande si
tuation. 
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Mot bakgrund av vad som nu anförts och med beaktande av vad som an
förts i det inledande avsnittet ovan vill styrelsen sammanfatta sina syn
punkter p<'i. de förslag som utredningen lagt fram rörande prioriteringssys
temet ph följande siitl. 

Kvoteringen av hostadsinstitutens utlåning i prioriterade och opriorite
rade ändamttl kommer även med utredningens förslag att bestå. Som ut
redningen anser kan det i princip anses oegentligt att kreditpolitiska atgär
der att trygga hostadslinansieringen skall få till följd att den utlåning på den 
oprioriterade sektorn som avser affärs- och kontorshus främjas. Däremot 
kan det knappast anses felaktigt alt den utlåning på den oprioriterade sek
torn som avser hostadshus tryggas på samma siitt som f. n. sker i upplå
ningen. Det är härvid att märka att riksbanken genom rapporter och på an
nat sätt tar del av utltiningsverksamheten och direkt kan föreskriva de be
stiimmelser som kan anses nödvändiga. Bostadsinstituten är säkerligen vil
liga att se till att lånemedlen fördelas på sätt som bestäms skäligt. 

Vad gäller regleringen av prioriteringssystemet kan det konstateras att 
åtskilliga ändringar skett av prioriteringsbestämmelsema under senare år. 
Det finns inget som tyder på att bestämmelserna framdeles inte kommer 
att hchöva ses över och korrigeras. En viktig synpunkt måste därför vara 
att systemet är sa nexibelt att sådana behövliga ändringar kan göras utan 
allt för stor omgång. Om ett så preciserat stadgande införs i lagen om kre
ditpolitiska medel som det utredningen föreslår, synes följden bli att priori
teringssystemet låses på ett olyckligt sätt. 

Enligt styrelsens mening bör i stället prioriteringsbestämmelserna på 
upplaningssidan utformas så att obligationer, som utfärdats av bostadsin
stituten och avser kreditgivning för bostadshus. alltid räknas som likvida 
medel enligt lagen om kreditpolitiska medel. Med en slidan utformning av 
bestämmelserna följer att riksbanken liksom hittills kan föreskriva att viss 
procentuell del, får användas för äldre ej statligt belånade objekt. Finansie
ringen av näringslivsinvesteringar som avser affärs- och kontorshus skulle 
ske på sätt som föreslagits genom en särskild obligationsserie som inte 
skulle vara likviditetsgrundande. Obligationsupplåning för detta ändamål 
skulle även kunna ske utomlands. 

Den ändring av utredningsförslaget i denna del som styrelsen föreslår är 
nödvändig även av det skälet. att problemen med kapitalanskaffningen för 
huvuddelen av de ändamål som det är fråga om och som ovan beskrivits, i 
annat fall får anses som i det närmaste olösliga. Det måste sävitt styrelsen 
förstår vara i hög grad rimligt att det finns nägon möjlighet att långfristigt 
finansiera investeringar av detta slag. 

Det synes även följdriktigt att alla obligationer som avser Kreditgivning 
för bostadshus får anses likviditetsgrundande utan begränsningar på sam
ma sätt som alla obligationer som avser kreditgivning för jordbruk utan be
gränsningar är likviditetsgrundande. Utredningen föreslår nämligen ingen 
ändring av lagen om kreditpolitiska medel såvitt avser Sveriges allmänna 
hypoteksbanks obligationer. 

Belåning av nyproducerade ej statligt finansierade småhus 

Såvitt styrelsen förstår skulle en överföring av de privatfinansierade 
nyproducerade småhusen till den oprioriterade sektorn i hög grad äventyra 
igångsättningen av dessa objekt. Styrelsen har i det föregående gett ut
tryck för sin oro att genom en särskild oprioriterad obligationsupplåning fä 
tillräckligt finansiellt utrymme för de oprioriterade bostadslånen enligt <la-
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gens gränsdragning. M~d den knapphet på lånemedel som kan väntas om 
också de privatfinansierade småhusen skulle bli oprioriterade synes det åt
minstone för stadshypoteksinstitutionens del minst sagt tveksamt om 
nämnvärt utrymme skulle föreligga inom sektorn för denna kategori. Om 
det av sysselsättningsskäl och av andra skäl anses önskvärt att ett visst an
tal privatfinansierade småhus skall produceras. synes det nödvändigt att 
objekten liksom hittills inryms i den prioriterade sektorn. Det är ocksa att 
märka att omfattningen av detta byggande årligen fastställs av statsmakter
na inom ramen för det totala bostadsbyggnadsprogrammet. 

Med anledning av att utredningen ifrågasätter om inte de statliga låne
regler som nu gäller för gruppbyggda småhus bör tillämpas konsekvent 
även för styckebyggda småhus så att statliga lån inte utgår om kostnaderna 
överstiger en fastställd nivå vill styrelsen uttala sin tveksamhet till en allt
för restriktiv långivning på detta område. Det synes naturligare att lösa 
eventuella allokeringsproblem på annat sätt inom ramen för den bostads
politiska prövningen. Vid bestämmandet av lånetaket måste hänsyn rimli
gen tas till de olika förutsättningar som föreligger kostnadsmässigt när det 
gäller styckebyggda och gruppbyggda småhus. vare sig dessa är statligt be
lånade eller ej. 

I sammanhanget uttalar utredningen att den anser det angeläget att de 
tre bostadsinstituten tillämpar restriktiva kriterier vid fastställandet av den 
maximala belåningen till småhus. Denna maximigräns bör enligt utredning
ens bedömning visserligen anpassas till kostnads ut vecklingen. men juste
ringar bör inte ske med tätare intervall eller i snabbare takt än höjningen av 
lånetaket vid statlig belåning. 

Den av utredningen åsyftade maximigränsen kom för stadshypoteksin
stitutionens del till redan år 1965. Då fastställdes den övre belåningsgrän
sen avseende småhus till 175 000 kr. Gränsen höjdes i juli 1967 till 200 000 
kr, i maj 1974 till 250000 kr och i december 1975 till 300000 kr. Bostadsin
stituten har därefter i maj 1978 med riksbankens medgivande höjt maximi
gränsen till 350 000 kr. 

Om ut vecklingen av bostadslåneinstitutens övre belåningsgräns ställs 
mot utvecklingen av pantvärdena i de statliga lånebesluten finner man att 
pantvärdena tillåtits stiga i snabbare takt än den ifrågavarande övre belå
ningsgränsen. De lånegränser för statliga lån som i dag godkänns avseende 
styckebyggda småhus ligger i storstadsområden i många fall över 350 000 
kr. Som framgår av den försiktighet varmed stadshypotekskassan har höjt 
den övre belåningsgränsen. är kassan i hög grad medveten om synpunkter 
av det slag som anförs av utredningen. Med den knapphet på lånemedel 
som sedan lång tid förelegat på bostadssektorn finns all anledning att iakt
taga restriktivitet vid fördelningen av resurserna. En generös långivning 
från bostadsinstitutens sida skulle också påverka prisnivån för dessa ob
jekt i höjande riktning. Stadshypotekskassan kommer därför i sin långiv
ning även i fortsättningen att tillämpa de principer som på denna punkt 
framförs av utredningen. 

Styrelsen vill i sammanhanget även beröra tolkningen av den statistik 
över nyutlåningen till det privatfinansierade småhusbyggandet som utred
ningen utgår fran. Som framgår av tahell 6.17 i betänkandet visar bostads
låneinstitutens redovisning av nyutlåningen avseende småhus en i förhål
lande till bostadsbyggnadsprogrammen skev fördelning mellan statsbelå
nat och privatfinansierat byggande. För stadshypoteksinstitutionens del 
måste det härvid understrykas att en viss del av den utlåning som redovi
sas som privatfinansierad i själva verket kan vara statsbelånad. lnstitutio-
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nen har nämligen inte haft anledning all undersöka de bakomliggande för
hflllandena tillräckligt noga. En annan anledning till att objekten redovisas 
som privatfinansierade kan vara att iigama av olika anledningar avstått 
från de statliga lånen. Efter räntesubventioneringens tillkomst och sedan 
pantvärdena höjts i förhållande till bostadslåneinstitutens maximigräns har 
emellertid under senare tid antalet småhusägare som pä detta sätt avstått 
från statliga lån kraftigt minskat. Även om det frfin kapitalmarknadssyn
punkt kan synas egalt om den länga finansieringen sker hos bostadsinstitu
ten eller ho~ staten kan således konstateras att de helt privatfinansierade 
objekten numera tar i anspråk mindre kapitalmarknadsresurser än vad som 
antyds i betänkandet. 

Villkoren på bottenlånemarknaden 
När det gäller villkoren på bottenlfinemarknaden anser utredningen att 

som en generell regel bör gälla att bostadsinstituten skall tillämpa samma 
villkor på upp- och utlåningssidorna med undantag för den marginal som är 
motiverad för att täcka förvaltningskostnader och fonderingskrav. För 
stadshypoteksinstitutionens vidkommande har denna generella regel till
liimpats sedan mycket länge. 

Före år 1966 då de s. k. enhetslånen tillkom tillämpades dock beträffan
de primärlånen den ordningen avseende viss utlåning att denna bands till 
den första tidpunkten för konvertering av motsvarande obligationslån. Be
träffande s. k. fasta lån gällde även den lagbestämmelsen att lån inte fick 
bindas på längre tid än 20 år, varigenom bristande kongruens kunde uppstå 
mellan upp- och utlåning. Enligt riksbankens föreskrifter har förfallande 
utlåning sedan är 1962 konverterats till nya lån med aklllell marknadsrän
ta. Det ackumulerade överskott på äldre lån som uppkommer på grund av 
att utlåningen omsatts till högre räntor än upplåningsräntorna. kan som ut
redningen påpekar beräknas till 500 a 600 mkr under åren 1977-84 i 1977 
års räntenivå. Denna av stadshypotckskassan i princip opåverkbara intäkt 
kommer således att avta under de närmaste åren i den takt som upplåning
en förfaller. De nettovinster som tillförts stadshypoteksinstitutionen av 
denna anledning har använts för att konsolidera institutionens egna fonder. 
Vinsterna har återförts till utlåningsverksamheten och på detta sätt kom
mit bostadssektorn tillgodo. Denna konsekvens synes väl förenlig med in
stitutionens karaktär av bottenlåneinstitut utan vinstsyfte och därmed 
även till fördel för institutionens låntagare och lä.ngivare. Av skäl som an
förs av utredningen vill styrelsen instämma i utredningens slutsats att in
grepp i obligationsvillkoren såvitt avser äldre ute löpande obligationslån in
te bör vidtas. 

I sak föreslår utredningen beträffande lånevillkoren att amorteringsti
dema sänks från 60 till 50 år för flerfamiljshus och från i regel 50 till 40 år 
för småhus. Vid belåning i samband med ombyggnad bör enligt utredning
en mer differentierade och kortare amorteringstider tillämpas än de amor
teringstider om 30 till 40 år som nu används. I samband med behandlingen 
av prioriteringssystemet anför utredningen att villkoren avseende den 
oprioriterade utlåningen bör förändras på så sätt att räntorna höjs något 
samt att löptiderna förkortas jämfört med nuvarande förhållanden. 

De förslag om förkortning av amorteringstidema som utredningen lägger 
fram påverkar såvitt gäller bostadshusen i sista hand boendekostnaderna. 
Styrelsen utgår ifrån att de bostadspolitiska aspekterna rörande dessa ut
redningens förslag kommer att beaktas av statsmakterna. Från ren kapital
marknadssynpunkt finns det ingen erinran mot utredningens förslag i den- · 
na del. 
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Styrelsc:n anser att det i sammanhanget bör övervägas. om den sedan 
länge använda annuitetsprim:ipen när det gäller amortering i nägon form 
bör modifieras. Genom att räntorna kommit att successivt förskjutas uppåt 
till dagens nivä om 10 C.·t har annuitetsprincipen medfört att amorteringsbe
loppen under de första 20 åren blivit allt lägre. På en räntenivå om 7 % 
amorteras under de första 20 åren enligt en 60-ärig amorterings plan 4,8 '>c 
av det ursprungliga lanebcloppet. På en räntenivä om JOt;; är motsvarande 
amm1eringar totalt 1.7(:,;,. Ändras amorteringsplanen till 50 år blir amorte
ringarna under de första 20 åren 9.w:.;. om räntan är 7 '+och 4.6% om rän
tan är 10 1

.:;. Dessa uppgifter ger vid handen att den faktiska amorterings
takten. trots oföriindrad princip. kommit att förändras på grund av ränteut
vecklingen under de senaste åren. 

En förkortning av amorteringstiderna på sätt som utredningen föreslår 
innebär med dagens rlinteläge endast marginella förändringar under hu
vuddelen av lån1.:ns löptid. Detta kan givetvis framstå som en fördel ur 
boendekostnadssynpunkt. Man skulle dock. åtminstone för vissa låntagar
kategorier. kunna överväga att välja amorteringsmodeller som gör att 
amorteringarna blev något jämnare fördelade över hela lånetiden. Man kan 
exempelvis med beaktande av annuitetsprincipen beräkna amorteringarna 
enligt en lägre räntenivå än den aktuella. varefter amorteringarna låses i 
detta läge (s. k. falsk annuitet). Även andra amorteringsmodeller är givet
vis möjliga. Det är inte omöjligt att nuvarande amorteringstider i så fall i 
princip kunde bibehållas. 

En speciell fräga i sammanhanget som utredningen inte tagit upp gäller 
den fortsatta amorteringen av de s. k. enhetslånen. Dessa lån kom till 1966 
och förfaller första gången 1986. Det har ännu inte slagits fast vilka princi
per som skall gälla för den fortsatta amorteringen av dessa lån. Styrelsen 
utgår emellertid ifrån att den amortering som påbörjats under den första 
20-ärsperioden fullföljs under följande perioder och att den amortering 
som härvid åstadkommes tillförs kapitalmarknaden genom amortering av 
utestående obligationer. Denna successivt växande amortering kommer 
att tillföra kapitalmarknaden inte oväsentliga tillskott fr. o. m. 1986. Mot
svarande resonemang kan föras beträffande andra utestående lån, som för
faller samtidigt med att motsvarande obligationslån löper ut. 

Vad slutligen gäller villkoren för bottenlån avseende affärs- och kontors
hus vill styrelsen framhålla att amorteringstidema inte bör förkortas på ett 
alltför drastiskt sätt. Någon anledning att ur säkerhetssynpunkt avkorta 
amorteringstidema i förhållande till dagens amorteringstider synes inte 
föreligga. Mot detta får ställas obligationsköpamas motstånd mot långa 
amorteringstider och eventuella svårigheter att garantera konvertering av 
lånen efter den första låneperiodens slut. Lånevillkoren skall enligt utred
ningens förslag bli marknadsbetingade. Bostadsinstitutens lånevillkor av
seende ifrågavarande låneobjekt bör givetvis inte avvika från de villkor 
som erbjuds pä kreditmarknaden i övrigt för motsvarande länetyper. 

3.37 BOFAB 

Ifråga om det nuvarande bostadsfinansieringssystemets funktionssätt 
får BOFAB härmed lämna sitt instämmande i de slutsatser som Kapital
marknadsutredningens majoritet dragit: att det är väl ägnat att möta kredit
behoven och att några förbättringar knappast står att vinna genom statlig 
totalfinansiering förmedlad av en särskild bostadsbank. BOFAB kan såle
des ej dela den bedömning som görs i herr Knut Johanssons reservation 
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m.:h som leder till att han förordar en budgetfinansierad långfristig bostads
långivning organiserad via de statliga bostadslänemyndigheterna. 

1 övrigt får BOFAB ansluta sig till de synpunkter beträffande bostadssek
torns finansiering som Svenska Bankföreningen framför i sitt remissyttran
de (se 3.14) över Kapitalmarknadsutredningens betänkande. 

3.38 Svenska civilekonomföreningen 

Vi instämmer i utredningens avståndstagande från en statlig totalfinan
siering av bostadsbyggandet och kan därmed ej stödja ledamoten Knut Jo
hanssons reservation i detta avsnitt. 

Ifråga om de förmögenhetsomfördelande effekter som dagens system in
nebär påvisar bilagan av professor Sven-Erik Johansson att orsaken i hög 
grad är att söka i den helt otillräckliga avkastningen på alternativa place
ringar. I särskilt hög grad gäller detta nominella placeringar i bank eller ob
ligationer. 

Genom tillkomsten av det senaste lönsparförslaget har en grund lagts för 
att garantera en positiv realavkastning även på nomindlt sparande. Inom 
hostadsfinansieringen gäller redan att en väsentlig del av räntekostnaden 
härs över statsbudgeten som subvention av boendekostnaderna. I flera 
andra länder förekommer särskilda bostadsobligationer som är skattefria 
för fysiska personer och därmed kan hli intressanta placeringsalternativ 
för ett långsiktigt sparande. Vi vill förorda att möjligheterna utreds att in
troducera en motsvarande form av t. ex. bostads- eller kommunlåneobliga
tioner med skattefri kupong. 

Vi delar utredningens motivering för förslagen att avlägsna de nuvaran
de kvoteringsreglerna för de tre bostadsinstitutens utlåning. respektive att 
förkorta amorteringstiderna. 

4 Den offentliga sektorns finansiering 

Utredningens ståndpunkt att något nytt kommunkreditinstitut inte bör 

inrättas delas av samtliga remissinstanser som har yttrat sig i frågan. Flera 
remissinstanser framför emellertid krav på förbättrade upplåningsmöjlig
heter för kommunerna. Dessa krav gäller bl. a. finansieringen av investe

ringar som har samband med bostadsbyggandet. En del remissinstanser tar 

upp frågan om kommunernas utlands upplåning och framhåller att kommu
nerna bör beredas utrymme på den inhemska kreditmarknaden eller i nå
gon form skyddas mot de kursrisker som är förknippade med utlandsupp

låning. 

4.1 Bankinspektionen 

Kreditmarknaden har ansetts inte uppfylla rimliga krav såvitt gäller 
kommunernas möjligheter att låna upp medel för att fullfölja sina samhälls
funktioner. Från den utgångspunkten har utredningen övervägt i vad mån 
inrättande av ett nytt kreditinstitut kan medföra några förbättringar. På i 
betänkandet anförda grunder har utredningen kommit fram till att den inte 
bör förorda att ett nytt sådant institut inrättas. Detta ställningstagande av 
utredningen synes väl grundat. 
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Utredningen förordar att kommunernas underställningsplikt i låneären
den avskaffas. De synpunkter som kan läggas härpå ligger väsentligen 
utanför inspektionens kompetensområde. Möjligen bör dock erinras om 
att med län skall likställas borgensätagande av kommun. t. ex. borgen för 
att underlätta företags etablering inom kommunen. Skäl kan också åbero
pas för att större sådana åtaganden och andra liknande engagemang av 
kommun - de är inte sällan riskbetonade - blir prövade i ett övergripande 
sammanhang av länsstyrelsen eller regeringen. försåvitt de inte är förutsat
ta i de regionalpolitiska planerna. 

4.2 Arbetsmarknadsstyrelsen 

I betänkandet framhålles även att kommunernas finansiella situation på 
sikt framstår som bekymmersam. Som bl. a. sysselsättningsutredningen 
pekat på synes en fortsatt expansion av den kommunala sektorn vara en 
förutsättning för att de sysselsättnings politiska målen skall uppnås. Styrel
sen delar denna uppfattning. Det är därför nödvändigt att finna former för 
att underlätta kommunal finansiering. 

Även om den offentliga sektorn kommer att spela en avgörande roll för 
den långsiktiga sysselsättningsutvecklingen. är det nödvändigt att stärka 
den svenska industrins ställning. Styrelsen vill därför betona vikten av att 
samhället med aktiva ekonomisk-politiska. näringspolitiska och industri
politiska åtgärder skapar möjligheter att öka industrins investeringar och 
därmed sysselsättning. 

4.3 Bostadsstyrelsen 

Det är synnerligen angeläget att bostadsbyggandet hälls uppe på en så
dan nivå att inte brist på bostäder uppstår med svåra sociala problem som 
följd. Kommunerna har en nyckelställning genom att de har att svara för 
vissa grundläggande investeringar före själva bostads byggandet. Med hän
syn härtill måste kommunerna beredas möjligheter att uppta län i erforder
lig omfattning och på skäliga villkor. 

Bland åtgärder som kan underlätta kommunernas upplåning nämner ut
redningen successiv anpassning av reglerna för den statliga bostadslängiv
ningen, varigenom vissa kommunala investeringar kan finansieras med bo
stadslån och därmed få lån inom den prioriterade sektorn. 

Ett exempel på en sådan anpassning är möjligheter till belåning av skol
lokaler om de utgör en integrerad del av anläggning för boendeservice. 
Kommunalekonomiska utredningen föreslog i sitt slutbetänkande (SOU 
1977: 78) att hostadslan borde kunna utgå till alla skolbyggnader. Bostads
styrelsen utvärderar för närvarande - inför en decentralisering av lånebe
sluten frän bostadsstyrelsen till länsbostadsnämnderna - de erfarenheter 
som har vunnits av den hittills bedrivna långivningen. Eventuella förslag 
med anledning härav kommer att redovisas i styrelsens anslagsframställ
ning för budgetåret 1979/80. 

Styrelsens principiella uppfattning i denna fråga är att bestämmelserna 
om bostadslån inte bör primärt ändras m. h. t. kommunernas allmänna 
upplåningsproblem. En eventuell utvidgning av den krets av lokaler som 
kan omfattas av bostadslånefinansieringen bör sålunda prövas m. h. t. bo
stadsservice - och bostadsmiljösynpunkter. 
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4.4 Statens planverk 

Beskrivningarna av kommunernas situation med avseende på möjlighe
terna till lånefinansiering är uttömmande och klargörande. 

Kommunerna har inte möjligheter att få kreditbehoven tillgodosedda i 
ett sammanhang. I regel krävs långvariga förhandlingar med en rad kredit
givare. Kommunerna har t. o. m. svårigheter att överblicka likviditetssi
tuationen på sä kort tid som ett är. En meningsfull finansiell planering på 
femårsbas i anslutning till KELP-systemet bedöms ofta överhuvudtaget in
te vara möjlig. Kreditvillkoren tillgodoser inte alltid rimliga krav med hän
syn till kommunernas långfristiga finansieringsbehov. Stora investerings
projekt med lång ekonomisk livslängd kan ofta inte genomföras annat än 
med stöd av kortfristiga bankkrediter. 

Sä länge finansieringen av investeringar med samma funktionella inne
håll förutsätts ske på olika vägar, kan garantier inte skapas för en balanse
rad utbyggnad där bostäder och bostadskomplement färdigställs i samma 
takt. 

Kapitalmarknadsutredningen är medveten om dessa svårigheter men 
förordar av andra skäl inte att ett nytt kreditinstitut för längfristig lånegiv
ning till kommunerna inrättas. 

Enligt kapitalmarknadsutredningen bör alltså kommunernas finansie
ringsproblem lösas inom nuvarande institutionella ram. Sålunda bör AP
fondens rätt att ge direkta lån till kommunerna bibehållas som ett balanse
rande element på marknaden. Enligt utredningens mening bör det även i 
framtiden vara ändamålsenligt att successivt revidera reglerna för de statli
ga bostadslånen på det sätt som hittills skett när det anses nödvändigt att 
säkerställa finansieringen av angelägna investeringsobjekt. Utredningen 
framhåller dock att en vidgning av den prioriterade sektorn inte ökar kom
munernas tillgång till krediter totalt sett. Om prioriteringen initierar en in
vesteringsexpansion kan kommunerna därför ställas inför ökade svårighe
ter att finansiera sin övriga verksamhet. 

Verket ställer sig starkt positivt till en fortsatt utvidgning av bostadsbe
låningssystemet för att den vägen finansiera vissa bostadskomplement och 
följdinvesteringar med lång ekonomisk livslängd. 

Planverket förordar en översyn av belaningssystemets omfattning och 
stöder utredningens önskemål om en översyn av prioriteringsreglerna. 

4.5 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Kommunernas expansion har under 1960-talet och början av 1970-talet 
varit betydande. Detta har främst haft sin förklaring i ett omfattande bo
stadsbyggande med åtföljande kommunala investeringar i olika bostads
komplcment och utbyggnader av sjuk- och äldrevården, barnomsorgen 
och grund- och gymnasieskolan. Stora investeringar har också gjorts i re
ningsverk och i övrigt inom det miljöpolitiska området. Den starkt expan
derande verksamheten har till stor del skett genom en hög självfinansiering 
dvs. finansierats via höjda kommunalskatter. Kommunerna har haft ett be
gränsat utrymme på krcditmarknaden. I själva verket har upplåningens an
del av kapitalutgifterna successivt sjunkit delvis till följd av de senaste 
årens kreditåtstramningar. De kraftiga kommunalskattehöjningarna sedan 
1960-talets början är i viss utsträckning en effekt av att kommunerna inte 
getts möjligheter att finansiera en del av de nödvändiga investeringarna ge
nom upplåning. 

10 Riksda!,c'n 1978/79. I sam/. Nr 165. Bilaga 3 
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Utredningen diskuterar i vad mån inrättandet av ett nytt kreditinstitut 
för långivning till kommunerna skulle kunna medföra väsentliga förbätt
ringar. De tänkbara fördelarna med ett nyinrättat institut skulle emellertid 
enligt utredningen inte uppväga de nya slag av koordineringsproblem som 
skulle uppstå. 

Länsstyrelsen delar denna bedömning och anser i likhet med utredning
en att ett sådant institut skulle komma att spela rollen av ett slags central 
planerare på kreditmarknaden för kommunernas del vilket inte kan anses 
vara förenligt med principerna för den kommunala självstyrelsen. 

Länsstyrelsen anser emellertid att något bör göras för att öka kommu
nernas utrymme på kreditmarknaden i tider då stora anspråk ställs pä. kom
munala investeringar t. ex. för att skapa sysselsättning eller undvika bo
stadsbrist. Som utredningen påpekar är upplåning en metod att fördela 
kostnaderna för den kommande verksamheten i tiden. Kommunerna bör, 
naturligtvis inom vissa ramar med hänsyn till den övergripande samhälls
ekonomiska planeringen och effekterna på kreditmarknaden i stort. fä en 
större frihet att avgöra vilken finansieringsform som är den mest lämpliga 
för olika typer av investeringsprojekt. För kommuner som t. ex. befinner 
sig i en stark befolkningsmässig expansion kan det vara motiverat att ge
nom upplä.ning till viss del uppskjuta annars nödvändig beskattning av 
kommuninvånarna. Ett sätt att öka kommunernas utrymme på kreditmark
naden är att. i likhet med vad som är fallet för statspapper och bostadsobli
gationer låta kommunobligationer ingå bland prioriterade tillgångar vid be
räkning av kreditinstitutens likviditetskvoter eller placeringskvoter. Ut
redningen avvisar en sådan lösning då den nuvarande klassificeringen av 
kommunlänen delvis grundas på en restriktiv syn på upplåningens roll för 
kommunernas finansiering och då prioriteringsreglerna i grunden skall ses 
som ett kreditmarknadstekniskt instrument snarare än som ett uttryck för 
angelägenhetsgraden av vissa låneändamål. Länsstyrelsen anser likväl 
med hänsyn till den allt viktigare roll kommunerna spelar för samhällseko
nomin att denna fråga bör övervägas ytterligare. 

Till följd av kommunernas begränsade utrymme på kreditmarknaden 
och den under senare år restriktiva kreditpolitiken har många kommuner 
fått täcka sitt lånebehov genom upplåning i utlandet. Enligt utredningen 
gäller det att fördela den nödvändiga upplåningen i utlandet så att rimlig 
spridning erhålls av den utländska skulden bland olika låntagarkategorier. 
Kommunerna måste därför även framöver påtaga sig en del av denna upp
låning. 

Länsstyrelsen anser att kommunerna bör beredas utrymme på den in
hemska lånemarknaden och inte tvingas till utlandsupplåning. Om tillräck
ligt utrymme av samhällsekonomiska skäl inte kan beredas kommunerna 
på den inhemska kreditmarknaden bör staten, i de fall den genom egna be
slut direkt påverkar valutakurserna t. ex. genom devalvering. ge valutaga
rantier för de kommunala utlandslånen. Kommunerna saknar inkomster i 
utländsk valuta och kan därför inte den vägen kompensera kursförluster. 

Kapitalmarknadsutredningen förordar från sina utgångspunkter att kom
munernas underställningsplikt i låneärenden avskaffas och ansluter sig 
därmed till statskontrollkommittens förslag i betänkandet "Minskad stats
kontroll över kommunerna och landstingskommunerna - Underställning 
av lån och borgen" (Ds Kn 1977: 7). 

Länsstyrelsen delar denna bedömning och tillstyrkte också i sitt yttran
de 1978-04-27 (dnr 11.80-1152-77) över statskontrollkommittens betän
kande ett avskaffande av underställningsprövningen då denna har relativt 
liten betydelse ur formell synpunkt. 
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4.6 Länsstyrelsen i Kalmar län 

De senaste årens kärva läge på den svenska kn::ditmarknadcn synes i 
särskilt hög grad ha försvårat kommunernas möjligheter till upplåning. I 
Kalmar län är det en allmän tendens att beslut om upplåning för investe
ringar inte kunnat verkställas så som varit planerat. I stället har kortfristiga 
krediter fått tagas upp för att tillfälligt lösa en prekär situation. Kommu
nerna synes ha haft olika förutsättningar att genomföra en förmånlig upplå
ning. Möjligheterna till utlandslän torde i första hand varit förbehållna de 
största ~\<'mmunerna. 

Den bedömning kapitalmarknadsutredningen gjort om en önskvärd ut
veckling för den svenska ekonomin, innebär att näringslivets investeringar 
kommer att prioriteras. Kommunerna förutsättes därför få fortsatta svårig
heter att fullfölja investeringar som måste lånefinansieras. I ett sådant läge 
uppstår ett behov för kommunerna att få en organiserad planering av de 
samlade uppläningsbehoven. där också de mindre kommunerna har möj
lighet att hävda sina anspråk. Länsstyrelsen finner kapitalmarknadsutred
ningens invändningar mot att skapa ett nytt kreditinstitut för Umgivning till 
kommunerna beaktansvärda. Samtidigt finner länsstyrelsen det otillfreds
ställande att möjligheter till en organiserad samordning av de långa kredi
terna till kommunerna inte kan ges. Länsstyrelsen vill därför förorda att 
förutsättningarna ytterligare undersöks att finna former för en samverkan 
mellan de kreditinstitut. som lånar ut pengar till kommunerna, pä sådant 
sätt att detta inte behöver frirutsätta tillskapande av ett nytt kreditinstitut. 

4. 7 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 

Huvudproblemet är om en godtagen expansion skall kunna äga rum un
der bibehållen finansiell balans. Utredningen konstaterar. att likvärdiga 
förutsättningar tydligen inte föreligger bland kommunerna att erhålla kre
diter med ändamålsenliga villkor. Utredningen vill dock inte föreslå. att ett 
nytt dominerande kreditinstitut inrättas. Ett sådant skulle i praktiken 
tvingas att prioritera mellan investeringsobjekten i olika kommuner. Den 
kommunala upplåningen bör därför alltjämt ske inom ett diversifierat 
system av kreditinstitut. Länsstyrelsen delar denna uppfattning. 

Utredningen ansluter sig till statskontrollkommittens förslag att under
ställningsplikten i låneärenden för kommunerna skall avskaffas. Länssty
relsen har avgivit yttrande i denna fråga 1978-04-24 till kommundeparte
mentet och tillstyrkt. 

4.8 l'ullmäktige i S\'eriges riksbank 

Fullmäktige instämmer med utredningens bedömning att nackdelarna 
med ett nytt kommuninstitut skulle överväga. Detta gäller enligt fullmäkti
ges mening i första hand kriterierna för kreditprioriteringen. Om sålunda 
ett nytt kommuninstitut skulle svara även för bostads finansieringen skulle 
hela dess upplåning. även den del som motsvarar finansiering av icke-prio
riterade objekt. ges prioriterad ställning på kreditmarknaden. Utredningen 
avvisar en sädan vidgning av prioriteringsreglerna, och fullmäktige instäm
mer med denna uppfattning. 

Även om ett institut skulle inrättas. som endast skulle finansiera kom
munernas egentliga investeringar. uppkommer emellertid enligt utredning
en svårigheter vid avvägningen av de olika kommunernas kreditbehov. En 
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sådan avv;igning sker för närvarande genom att kommunerna vänder sig 
till många olika Uingivare. Allmänna pensionsfonden har genom sin domi
nerande st;illning ri\ kapitalmarknaden också kommit att svara för en viss 
s:'idan avv;igning och utredningen förordar att fondens rätt att ge direkta 
''in till kommunerna bibehålles som ett balanserande element på markna
den. Fullmiiktige delar denna syn. 

Utredningen förordar att kommunernas underställningsplikt vid urplå
ning avskaffa., eftersom den inte längre fyller någon funktion. Fullmäktige 
har framfört sin mening att undersUillningsplikten bör avskaffas i ett re
missyttrande till kommundepartementet den 6 arril 197H. 

4.9 AP-fonden, första-tredje fondstyrelserna 

I kapitlet '"Kommunerna och Kn:ditmarknaden" lämnar kapitalmark
nadsutredningen en utförlig redogiirelse för kommunernas upplåning på 
kredit- och kapitalmarknaden. de skilda institutionella formerna härför 
m. m. Fondstyreberna har ingcn erinran mot utredningens redovisning. En 
huvudfråga i utredningens diskussioner och överväganden om kommuner
na och kreditmarknad :n har varit om det skulle vara lämpligt att inrätta ett 
nytt kreditinstitut för !angivning till kommunerna. som härvid i huvudsak 
skulle överta all kommunal kreditgivning. En sådan åtgärd skulle inte i sig 
medföra att en större volym krediter kunde ställas till kommunernas förfo
gande. Bakom tanken ligger ett teoretiskt antagande att det vore möjligt att 
institutet. om det tog över större delen av de nu verksamma långivarnas ut
lt111ing till kommunerna. skulle kunna genomföra en bättre fördelning av 
tillgiingligt kreditutrymme samt att institutets länevillkor bättre skulle kun
na anpassas till de individuclla kommunernas behov. 

Utredningen har emellertid dragit slutsatsen att ett nytt och domineran
de kreditinstitut inte hör inrättas. - - -

Fondstyrelserna har i avsnittet om Allmänna pensionsfonden tillstyrkt 
kapitalmarknadsutredningens förslag att AP-fondens kreditgivning till 
kommunerna hör fortsätta enligt den ordning som gäller. I likhet med ut
redningen finner fondstyrelserna sålunda att tanken på ett nytt kreditinsti
tut för långivning till kommunerna bör avvisas. 

4.10 Svenska bankföreningen 

Bankföreningen delar utredningens åsikt. att inrättandet av ett nytt kapi
talmarknadsinstitut inte skulle bidra till att undt:rlätta kommunernas finan
siering. 

Betriiffande de hrister som enligt utredningen vissa kommuner anser fin
nas i det existerande kreditsystemet. vill bankföreningen påpeka. att i 
mänga fall en medveten statlig politik varit att begränsa en kommunal kre
ditexpansion. Detta gäller t. ex. prioriteringsreglerna. som först på senare 
tid har utvidgats till att omfatta en större del av de för bostäderna önskvär
da kringinvesteringarna. Vidare har riksbankens räntekontroll över den 
kommunala upplåningen varit i kraft ända till juli 1977. vilket inte kan ha 
undgått att påverka kommunernas förmåga att konkurrera om kreditutbu
det. 
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4.11 Svenska sparbank.'iföreningen m. fl. 

Enligt kapital marknads utredningen förväntas den finansiella utveckling
en hos kommunerna bli ogynnsam under första hälften av 1980-talet. Detta 
sammanhänger bl. a. med att utgiftsökningarna hos kommunerna beräknas 
bli snabbare än den totala resurstillväxten hos ekonomin. Dessutom har 
kommunerna en ogynnsam relativprisutvcckling. Utredningen konstaterar 
att de grundläggande finansiella problemen hos kommunerna inte kan och 
inte bör lösas över kreditmarknaden. Man menar att lösningen på de 
grundläggande problemen måste ske pä något annat sätt. Konsekvenserna 
blir att kommunernas totala tilldelning på kreditmarknaden inte kan öka på 
något avgörande sätt. Vi instämmer i detta utredningens principiella stiill
ningstagande. Vi menar dock att det finns områden där kommunernas 
ställning på kreditmarknaden bör förbättras. 

Således har kommunerna stora svårigheter att genomföra finansieringen 
av investeringsobjekt även inom sådana områden som är starkt prioritera
de i den övergripande ekonomiska politiken. Hit hör exempelvis vissa 
följdinvesteringar till bostadsbyggandet och den viktiga utbyggnaden av 
fjärrvärmeanläggningar. I praktiken gäller idag samma tinansieringsförhi'll
landen för högt prioriterade objekt som för lågt prioriterade. Det är därför 
uppenbara risker att störningar kan uppkomma som få.r konsekvenser för 
bl. a. bostadsbyggandet och energipolitiken. Vi menar därför att en sär
skild översyn av kommunernas ställning på kreditmarknaden inom ramen 
för nuvarande kredittilldelning bör genomföras. 

4.12 TCO 

Med utgångspunkt från kommunalekonomiska utredningens kalkyler 
över kommunernas finansiella utveckling fram till 1985 konstaterar kapi
talmarknadsutrcdningen att det finansiella läget för kommunerna framstår 
som bekymmersamt. Utrymmet på kreditmarknaden kan i detta tidspers
pektiv knappast antas bli större än i dagsläget. Kommunernas expanderan
de verksamhet har kännetecknats av en hög självtinansieringsgrad. 

Kommunernas upplåning härrör från en rad olika kiillor med AP-fonden. 
försäkringsbolagen och de två kommuninstituten som domirn:rande långi
vare. På obligationsmarknaden uppträder endast fyra kommuner. medan 
övriga kommuner för sin långfristiga upplåning är hänvisade till kommun
instituten och AP-fonden. Kreditmarknaden har för kommunernas del an
setts vara behäftad med i första hand brister i tre avseenden. För det första 
anses inte möjlighet föreligga att fä kreditbehoven täckta i ett samman
hang. För det andra anses en brist på län med lång löptid föreligga. För det 
tredje försvårar prioriteringsreglerna finansieringen av vissa följdinveste
ringar i samband med bostadsbyggande. Förslag har med anledning av 
dessa konstaterade brister framförts om inrättande av ett nytt kreditinsti
tut, som skulle täcka kommunernas finansieringsbehov. Härigenom skulle 
de olika finansieringsbehoven bli föremål för en övergripande prövning. 

Kapitalmarknadsutredningen avvisar införandet av ett sådant kreditin
stitut. TCO delar denna uppfattning. Ett institut med en så central roll för 
kommunerna skulle på ett helt annat sätt än nu befintliga institut samla upp 
bedömningsgrunder, som avviker från de strikt finansiella. En central pla
nering skulle i realiteten bli följden, vilket strider mot den kommunala 
självstyrelsen. AP-fonden, som i dagsläget spelar en dominerande roll för 
kommunernas långfristiga kapitalförsörjning, spelar en mer passiv roll 
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gentemot kommunerna. eftersom prövningen är strikt finansiell. Det kan 
inte heller förväntas att ett centralt kommuninstitut skulle leda till ökade fi
nansiella resurser för kommunerna. Enbart statens och bostadssektorns 
upplaning räknas som prioriterad. De finansiella resurser som blir tillgäng
liga för kommunerna följer av en ekonomisk-politisk avvägning. Dessa för
hl\.llanden ändras inte genom institutionella reformer. 

Kommunerna intar jämte staten en förmtmlig ställning gentemot AP-fon
den. Fonden har nlimligen rätt att ge direkta lån till kommunerna. Enligt 
utredningens mt:ning bör denna rätt bibehållas. TCO delar denna uppfatt
ning. 

Som tidigare framhållits i samband med diskussionen av bostadsfinan
siering bör kommunernas möjligheter till finansiering av bostadskomple
ment stärkas. Detta bör. enligt TCOs mening. ske genom en utvidgning av 
den prioriterade sektorn vad avser kommunala följdinvesteringar. 

4.13 SACO/SR 

Den mycket ojämna belastningen mellan olika kommuner har tagits upp 
av bl. a. kommunalekonomiska utredningen. Till den del skillnaderna är 
bestående och kan relateras till fundamentala olikheter i skattekraft. ål
dersstruktur osv. synes en utveckling av skatteutjämningsbidragen vara 
att förorda. I flera fall är problemen emellertid av övergående natur och 
dessa bör i första hand mötas med en utökad långivning till berörda kom
muner. Härigenom undviks en onödigt kraftig ökning av den totala kon
sumtionen i kommunerna. vilket i det medelltrnga perspektivet ytterligare 
anstränger den samhällsekonomiska balansen. 

I likhet med utredningen vill SACO/SR avvisa tanken på ett nytt kredit
institut för samordning av långivningen till kommunerna. 

4.14 LRF 

Utredningen har ej ansett att inrättandet av ett nytt kreditinstitut för 
långivning till kommunerna skulle kunna medföra förb~ittringar ifråga om 
den kommunaht längivningen. Nackdelen med ett sådant institut över
väger fördelarna. Enligt LRFs uppfattning bör vid kreditgivningen till 
kommunerna ett decentraliserat beslutsfattande om ändamålen råda. Ett 
centralt institut kommer troligen att i strama kreditlägen tvingas till en än
damålsprövning. LRF vill emellertid framhålla den svåra ekonomiska si
tuation som många kommuner befinner sig i. Det gäller särskilt små och 
medelstora kommuner. Ofta sker en kortfristig upplåning, för att möta oli
ka samhällskrav. I ett senare läge får detta utslag i ökade kommunalskatte
uttag eller i att andra angelägna investeringar ej kommer till stånd. Det 
finns därför ett behov av en förbättrad finansiell planering och en tillgång 
till expertis. vilken kan vägleda kommunala förtroendemän i ofta kompli
cerade finansieringsfrågor. 

De smä och medelstora kommunerna saknar möjlighet att ha en sådan 
expertis ständigt till sitt förfogande. Pa upplåningssidan har de mindre 
kommunerna ej samma möjligheter som de större. Med hänsyn tagen till 
att en ökad utlandsupplåning kommer att rekommenderas kommunerna 
och att fördelningen av långfristigt kapital till små och medelstora kommu
ner har ett begränsat utrymme bör enligt LRFs mening en översyn ske av 
de angivna problemen. LRF föreslår att en sådan översyn kommer att avse 
de befintliga in~tituten. LRFs förslag motiveras även av att den kommu-
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nalekonomiska utredningen har analyserat de ekonomiska problemen för 
kommunerna. Mot denna bakgrund har beträffande den kommunala upplå
ningen frågan hänskjutits till kapitalmarknadsutredningen. LRF vill beträf
fande de små och medelstora kommunerna framhålla att det regionalpoli
tiskt är angeläget att en sådan förordad översyn kommer till stånd. Härvid 
är det av avgörande betydelse att brister i finansieringssystemet i möjligas
te mån avhjälps. 

4.15 Svenska kommunförbundet 

Kommunernas finansiella utve<.:kling 
Utbyggnaden av den kommunala sektorn har varit mycket snabb sedan 

böi::jan av 1950-talet och framför allt under 1960-talet. I sitt yttrande över 
kommunalekonomiska utredningen~ betänkanden pekade styrelsen på 
några faktorer som i huvudsak torde kunna förklara expansionen på 1960-
talet. 

Befolkningstillväxten uppgick då till ca 55 000 per är samtidigt som be
folkningsomtlyttningarna var betydande och ledde till den snabba tillväx
ten av landets tätorter. Ett omfattande bostadsbyggande kom till stånd 
med kommunala investeringar i vatten och avlopp, gator etc. som följd. 
Efterfrågan på sjukvård och äldrevårdstjänster ökade på grund av den änd
rade ålderssammansättningen och den ökade kvinnliga förvärvsfrekvensen 
ledde till utbyggnadsbehov för barnomsorgen. Dessutom medförde den 
ökade privata standarden att anspråken på kommunal service vad gäller 
fritids- och rekreationsanläggningar. kulturaktiviteter. etc. ökade. Vissa 
uppgifter flyttades också från staten till kommunerna, främst gymnasie
skolan och mentalvården. Under 1960-talet har såväl gnmdskolan som 
gymnasieskolan byggts ut i avsevärd omfattning. 

Enligt styrelsens mening är den kommunala expansionen i allt väsentligt 
ett resultat av att kommunerna fått ta på sig ett betydande ansvar för den 
strukturomvandling vi haft i vårt samhälle. 

Kommunalskatterna utgör den dominerande finansieringskällan för 
kommunerna. Medelutdebiteringen har sedan 1960-talets början i stort sett 
fördubblats, från 14: 63 kr. 1960 till nuvarande 28: 71 kr. Bakom denna ut
veckling ligger. av skiil som ovan antytts. en omfattande utbyggnad av oli
ka verksamheter. Till bilden hör också att den kommunala prisutveckling
en orsakat kommunerna betydande finansieringsproblem. Den har varit 
och är betydligt snabbare än prisutvecklingen i den totala ekonomin på 
grund av att verksamheten är personalintensiv och svår att rationalisera. 

Kommunernas möjligheter att lånefinansiera sin verksamhet är begrän
sad bl. a. på grund av kommunernas ställning som oprioriterad sektor på 
kreditmarknaden. vilket innebär att lånemöjligheterna beskärs väsentligt i 
tider med restriktiv kreditpolitik. Särskilt för de expanderande kommuner
na har knappheten på lånemedel under de senaste åren varit ett problem. 
Enligt styrelsens mening har också de senaste årens kreditåtstramning i 
många kommuner bidragit till att tidigarelägga en höjning av utdebitering
en. 

Nedanstående tablå visar hur stor primärkommunernas genomsnittliga 
årliga uppläning varit sedan början av 1960-talet och hur stor del av kapi
talutgifterna som denna upplåning har finansierat. 



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 152 

1960-64 1965-69 1970-7() 

Bruttoupplåning (Mkrl I 225 2 214 3040 
Nettoupplåning (Mkrl 849 1477 1584 
Bruttoupplåningens andel 
av kapitalutgifterna(%) 35 31 30 
Nettoupplåningens andel av kapital-
utgifterna exkl. amorteringar(<.::;.) 27 23 18 

Lånefinansieringen, mätt som bruttouppfäningens andel av kapitalutgif
terna, har successivt minskat. frän 35 procent under 1960-talets första hälft 
till 30 procent under perioden 1970-76. Under år med restriktiv kreditpo
litik har lånefinansieringen legat runt 25 procent. Övriga år har andelen 
varierat mellan 30 och 40 procent. 

Exkluderas amorteringarna blir nedgången än mer markant. från drygt 
27 procent till drygt 18 procent, vilket bl. a. beror på att amorteringstidema 
har förkortats. Tidigare var lån med 20-25-åriga amorteringstider vanliga. 
Numera har amorteringstiderna reducerats till ca 15 år. 

Till utgångspunkt för bedömningen av kommunernas ställning på kredit
marknaden har utredningen tagit de kalkyler som den kommunalekono
miska utredningen har utarbetat. Dessa kalkyler visar att kommunernas fi
nansiella läge kommer att försämras väsentligt under perioden fram till 
mitten av 1980-talct. Enligt alternativet med den snabbaste volymökningen 
erhålls en total kommunal medelutdebitering på ca 36 kr. 1985. mot 26: 85 
för utgängsäret 1977. dvs. en genomsnittlig ökning på drygt en krona per 
år. Det har emellertid senare visat sig att det finansiella läget för basåret 
1977 bedömts alltför optimistiskt. Kalkylerna baserades pä ett finansiellt 
sparandeöverskott på ca 2,5 Mdr .. medan de senaste beräkningarna i den 
reviderade finansplanen visar på ett finansiellt sparandeunderskott på när
mare 2 Mdr. Höjningen av medelutdebiteringen för 1978 blev dessutom 
I: 86 kr. De långsiktiga perspektiven för den kommunala ekonomin synes 
därför enligt styrelsen ännu mer bekymmersamma än vad kommunaleko
nomiska utredningens kalkyler visar. 

Utrymme på lånemarknaden 

I överenskommelsen med regeringen sommaren 1977 om den kommuna
la ekonomin 1978 betonades att kommunernas möjligheter att hålla nere 
utdebiteringsökningama påverkades av i vilken mån kommunerna kunde 
fä ta upp lån för finansiering av investeringar. Höjningen av medelutdebi
teringen 1978 blev. som tidigare nämnts. mycket kraftig. vilket åtminstone 
delvis torde ha berott på svårigheterna på lånemarknaden. 

Utredningen pekar på att den genomsnittliga amorteringstiden på långa 
lån minskat från drygt 18 år 1961 till ca 14 år 1976. Detta innebär att vid ett 
fortsatt kärvt kreditmarknadsläge de årliga amorteringarna ökar varige
nom utrymmet för direkt skattefinansiering reduceras. Detta medför att fi
nansieringen av nödvändiga investeringar ytterligare försvåras. 

Styrelsen återkommer längre fram i sitt yttrande till frågan om priorite
ringen på lånemarknaden och problemen i samband med utlandsupplåning
en. Liksom i sitt yttrande över kommunalekonomiska utredningen vill 
dock styrelsen betona att det är nödvändigt att kommunernas utrymme på 
kreditmarknaden anpassas till den investeringsvolym som kommunerna 
från tid till annan förväntas realisera. Om kommunerna aktivt skall med
verka till sysselsättningsskapande investeringar och satsa på andra av 
statsmakterna förordade investeringar I. ex. fjärrvärmeutbyggnad och in-



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 153 

vesteringar i samband med bostadsbyggandet är. enligt styrdsens mening. 
en förutsättning härför att kommunerna bereds tillräckligt utrymme på kre
ditmarknaden. 
- - - <Se 3.26l 

Kommunerna nch den organiserade kredit marknaden 

För kommunsektorn som helhet förutses - som redan antytts - utveck
lingen leda mot en mer permanent ansträngd ekonomi. vilket kan väntas ge 
upphov till ökad låneefterfrågan. Enligt utredningens överväganden är det 
emellertid inte sannolikt att denna efterfrågeökning kan tillgodoses genom 
att kommunerna bereds ett väsentligt ökat utrymme på den svenska kredit
marknaden. En stor del av kommunernas lånebehov kommer också att få 
täckas genom fortsatt upplåning i utlandet. 

Enligt styrelsens uppfattning kan utredningens resonemang på denna 
punkt inte lämnas helt utan invändningar. Genom de växelkursförändring
ar som varit aktuella och som givetvis kan komma att ske även framgent 
riskerar kommunerna att åsamkas ökade kostnader för räntor och amorte
ringar. Enligt styrelsens mening är en utveckling mot en ökad låneskuld i 
utländsk valuta med det risktagande detta innebär otillfredsställande för 
kommunerna. En inom förbundskansliet gjord uppskattning visar att kom
munernas låneskuld i utländsk valuta har till och med 1977 års utgång ökat 
med ca 700 Mkr. - från 2.7 Mdr. till 3.4 Mdr. - som en följd av kursför
ändringar. Till skillnad från exportindustrin saknar kommunerna inkoms
ter i utländsk valuta och därmed möjligheter att kompensera kostnadsök
ningar. Med hänsyn härtill och i motsats till utredningen anser således sty
relsen att kommunernas lånebehov till allra största delen måste tillgodoses 
genom att låneutrymme skapas inom landet. Skulle kommunerna ändå 
tvingas till fortsatt utlands upplåning är det. enligt styrelsens mening, nöd
vändigt att kommunerna i någon form skyddas mot de kursrisker som är 
förknippade med utlandsupplåning. 

Utredningen konstaterar att kommunernas nuvarande kreditförsörjning 
kan vara förenad med friktioner. En sådan friktion är att lik värdiga förut
sättningar att erhålla krediter med ändamålsenliga villkor inte föreligger 
bland kommunerna. Medan vissa kommuner har en väl organiserad finan
siell planering där krediterna ingår som ett viktigt led både vad gäller voly
mer och villkor. uppvisar andra en splittrad bild med övervägande kortfris
tiga län som uppbringats hos en mängd olika kreditgivare. I konkurrensen 
om den begränsade tillgången på krediter klarar sig vissa kommuner bättre 
och andra sämre. Styrelsen har samma syn som utredningen på detta pro
blem men konstaterar att utredningen inte anvisat någon lösning. 

Utredningen pekar på att kreditmarknaden för kommunernas del är be
häftad med brister i tre avseenden - - - (se betänkandet s. 433 fjär
de-sjätte styckena). 

Styrelsen instämmer i denna beskrivning. Det är naturligt att en balans
brist pä kreditmarknaden berör alla sektorer i samhällsekonomin. främst 
de oprioriterade. Inte desto mindre är det enligt styrelsens bestämda upp
fattning ytterst angeläget att de av statsmakterna gjorda prioriteringarna av 
den kommunala sektorns investeringar får en bättre ätcrspegling på kredit
marknaden än vad som nu är fallet. Vad styrelsen då åsyftar är främst de 
kommunala investeringarna som sammanhänger med bostadsbyggandet. 
Problemen för de snabbt expanderande kommunerna är i detta avseende 
mera uttalade än i normalfallet. 
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Nytt kornmunkreditinstitut? 

Som styrelsen tidigare framhållit är det helt nödvändigt att kommunerna 
tillförsäkras ett utrymme på lånemarknaden som svarar mot den investe
ringsverksamhet de förväntas bedriva. Inrättandet av ett nytt kreditinstitut 
löser inte detta huvudproblem. vilket också utredningen konstaterat. 

Även om ett nytt kreditinstitut skulle skapa bättre förutsättningar för en 
likvärdig bedömning av de enskilda kommunernas kreditbehov skulle den 
centrala kreditfördelning som en sådan ordning kräver. enligt styrelsens 
uppfattning. kunna innebära ett icke önskvärt ingrepp i den kommunala 
självstyrelsen. 

Med hänsyn härtill biträder styrelsen utredningens uppfattning att ett 
nytt kreditinstitut inte bör inrättas. 

4.16 Landstingsförbundet 

Styrelsen instämmer i utredningens slutsats om att lånefinansieringen 
enbart inte kan lösa kommunernas finansieringsproblem. Styrelsen vill 
dock påpeka att utvecklingen av landstingens verksamhet också måste 
medföra ökad tillgång till kreditmarknadens resurser. 

Landstingens externa kapitalutgifter dvs. främst investeringar i byggna
der. mark och inventarier samt amorteringar uppgick under perioden 
1972-76 till totalt ca 11 miljarder kronor. Av dessa finansierades omkring 
2.7 miljarder kronor eller 25 procent med nya lån. Under perioden 
1978-82 räknar landstingen med att de externa kapitalutgifterna skall upp
gå till 22.6 miljarder kronor och nya lån till 3. 7 miljarder kronor. Under 
denna period skulle således inte mer än 16 procent av kapitalutgifterna fi
nansieras med nya lån i första hand beroende på att den beräknade upplå
ningen sjunker mot slutet av planperioden. Detta kan i sin tur hänföras till 
att landstingen har stora svårigheter att på förhand beräkna hur stor ny
upplåningen under ett givet år blir. Som exempel kan nämnas 1974 då ny
upptagn<l lån endast uppgick till 392 miljoner kronor mot ca 550 mkr i ge
nomsnitt under perioden 1972-76. Styrelsen vill därför framhålla att en 
förutsättning för att landstingen skall kunna anpassa sig till de krav sam
hällsekonomin ställer, är att de, genom förhandlingsöverenskommelser 
med staten eller på. annat sätt, tillförsäkras en viss andel av kreditmarkna
den. 

Kommunernas tillgång till kreditmarknaden begränsas både av statliga 
regleringar och strukturella problem. Kommunerna har svårigheter att få 
sina lånebehov täckta hos en långivare och att få lån med någorlunda lång 
löptid. Prioriteringsreglerna på kreditmarknaden överensstämmer inte 
med prioriteringarna inom samhällsutbyggnaden. Den av landstingen och 
staten prioriterade utbyggnaden av långtidssjukvården är således inte i 
större utsträckning än annan verksamhet prioriterad när det gäller upplå
ning. 

Styrelsen delar utredningens uppfattning att inrättandet av ett institut 
för totalfinansiering av kommunernas lånebehov kan vara svårt att genom
föra med bibehållande av den kommunala självstyrelsen. Landsting och 
primärkommuner bör dock få en garanterad tillgång till kapitalmarknaden. 
Landstingens utbyggnad av den prioriterade långtidssjukvården bör få 
samma ställning som t. ex. primärkommunala daghem och täckas av bo
stadsfinansieringsförordningen så att de godkäm'ls för statlig belåning. 
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Statskontrollkommitten har i ett betänkande föreslagit att underställ
ningsplikten för kommunal upplåning slopas. Kapitalmarknadsutred
ningen förordar frän sina utgångspunkter också slopandet av underställ
ningsplikten. Styrelsen vill här hara ytterligare understryka att detta bör 
genomföras snarast möjligt. 

Sammanfattningsvis vill styrelsen anföra att landstingens växande andel 
av samhällsekonomin också bör fä slå igenom på kreditmarknaden. Lands
tingen bör fä större möjligheter att placera långfristiga län och de hör vara 
placerade på den svenska kreditmarknaden. Redan nu utgör amorteringar
na en tung post i vissa landstings budgetar mycket beroende på att viss del 
av den beslutade upplåningen endast kunnat placeras i kortfristiga lån. 

Landstingen bör också fä bättre underlag för sin planering genom att ga
ranteras utrymme på kreditmarknaden och genom att vissa verksamheter 
godkänns för statlig belåning. 

4.17 KF 

K F delar utredningens uppfattning att den kommunala kreditförsöi:i
ningen även i fortsättningen bör ske inom ramen för ett diversifierat 
system. 

4.18 Hyresgästernas riksförbund 

Kapitalmarknadsutredningen har också behandlat kommunerna och 
kreditmarknaden. Förbundet inser att utredningen endast har kunnat be
handla kommunernas finansiella problem ur begränsade aspekter. De 
överväganden som utredningen gör i detta avseende torde därför endast 
kunna tillmätas begränsad betydelse. Det finns i dag en växande insikt om 
att det räder stor brist på kunskaper om samhällsekonomiska konsekven
ser av olika sätt att utforma bebyggelse och om fördelningspolitiska konse
kvenser av olika metoder för finansiering av kommunal verksamhet. Beho
vet av ett kommunalekonomiskt utredningsarbete med andra utgångs
punkter än vad sådant utredningsarbete hittills haft växer sig således allt 
starkare. 

4.19 Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO 

Det finns ett direkt samband mellan bostadsbyggande och investeringar i 
bland annat skolor. daghem etc. och kommunaltekniska anläggningar. Den 
kommunalekonomiska utredningen har föreslagit att bostadslån skall kun
na utgå till alla skolbyggnader. Kommunaltekniska anläggningar av gene
ralplanekaraktär kan inte finansieras med bostadslån. I huvudsak finansie
rar kommunerna sådana anläggningar genom skatter eller oprioriterade 
län. Kommunala investeringar i samhällsbyggande är normalt av den ka
raktären att de bör lånefinansieras. Av praktiska skäl torde det inte vara 
möjligt att vidga ändamälsbestämningen för bostadslån till att omfatta hela 
samhällsbyggnadsprocessen. Därför är det nödvändigt att kommunerna får 
ett tillräckligt utrymme på andra delar av kapitalmarknaden för att klara 
sådana samhällsinvesteringar som inte kan finansieras med bostadslån. 
Hindras kommunerna från att göra nödvändiga investeringar i anslutning 
till bostadsbyggandet kommer bostadsområdena att fungera dåligt. Entydi
ga erfarenheter visar att det medför stora påfrestningar för individer och 
samhälle. inte minst frän ekonomisk synpunkt. 
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4.20 Svenska civilekonomföreningen 

Den på kort sikt mycket ojämna belastningen mellan olika kommuner 
har tagits upp av bl. a. kommunalekonomiska utredningen. Till den del 
skillnaderna är bestående och kan relateras till fundamentala olikheter i 
skattekraft. ålderstruktur osv. synes en utveckling av skatteutjämningsbi
dragen vara att förorda. I flera fall är problemen emellertid av övergående 
natur och dessa bör i första hand mötas med en utökad långivning till be
rörda kommuner. Härigenom undviks en onödigt kraftigt ökning av den to
tala konsumtionen i kommum:rna. vilket i det medellånga perspektivet yt
terligare anstränger den samhällsekonomiska balansen. 

I likhet med utredarna vill vi avvisa tanken på ett nytt kreditinstitut för 
samordning av långivningen till kommunerna. 

5 Allmänna pensionsfonden (AP-fonden) 

Meningarna är delade i frågan om huruvida återlånesystemet i sin nuva

rande utformning bör avskaffas och att aterlhnen bör förbehållas de mindre 

och medelstora företagen. Flera remissinstanser hälsar förslaget om ett 

omlagt system med tillfredsställelse. Från några håll understryks vikten av 

att omläggningen inte försämrar den totala finansieringssituationen för de 

företag som inte kommer att kunna fä återl<'.in som förut. Ätskilliga remiss

instanser. främst näringslivsorganisationer. motsätter sig att återlånemöj

ligheten begränsas. Den femåriga ackumuleringsrätt för återlånerätten som 

utredningen föreslår tillstyrks i allmiinhet. Någon remissinstans anser att 

ackumulcringsperioden bör sättas till tio år. Flera remissinstanser vill att 

det föreslagna taket för ackumulerade återlån, 500000 kr., höjs till I eller 2 

milj. kr. 

När det gäller första-tredje fondstyrelserna är det i övrigt endast nägra 

remissinstanser som tar upp och kritiserar utredningens förslag om förbud 

för AP-fonden att förvärva bankobligationer och s. k. bankce11itikat (obli

gationer som löper på högst ett år) och om rätt för AP-fonden att förvärva 

konvertibla skuldebrev och s. k. warrants. 

I fråga om den föreslagna begränsningen i fjärde fondstyrelsens rätt att 

inneha aktier i samma bolag är meningarna delade efter samma linjer som 

inom utredningen. där två reservationer förekom på denna punkt. Under 

rcmissbchandlingen har vidare väckts förslag om att styrelsesammansätt

ningen i ljär<le AP-fonden bör ändras till bättre överensstämmelse med 

andra och tredje styrelserna samt om att delfondens avkastning inte bör 

återinvesteras utan användas för att täcka pensionsutfästclser. 

Remissinstansema tar också upp den av utredningen diskuterade frågan 

om ytterligare kapitaltillskott till ljärde fondstyrelsen och - på sikt - om 

inriittande av en femte fond. Många remissinstanser delar utredningens in

ställning medan andra anser att inrättandet av ny eller nya fondstyrelser 

bör övervägas nu och att nya fondstyrelser är att föredra framför ytterliga-
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re kapitaltillskott till 1.iiirde fondstyrelsen. En grupp remissinstanser anser 

att kapitaltillskott till den nuvarande styrelsen lir hiittre än att inrätta nya 

styrelser. En annan grupp slutligen motsätter sig ytterligare tillskott av ka

pital för aktieförvärv. vare sig medlen skulle ställas till (jiirde styrelsens el

ler en ny styrelses fö1iogande. 

5.1 Bankinspcktioncn 

Erfarenheterna av AP-fondens verksamhet iir föremål för utredningens 
analys. Ctredningen finner inte skäl att rubba den inarbetade organisatio
nen med tre delfonder. Med hlinsyn till den olika inriktningen på kreditgiv
ningen - diirvid den nuvarande uppdelningen i de tre fondstyrelserna sy
nes fungera väl - saknas enligt inspektionens uppfattning anledning att nu 
vidta några ändringar i organisationen. I den mån en kraftigare aktivering 
av AP-fondens medverkan pä kapitalmarknaden skulle äga rum. kan man 
möjligen ha anledning alt överväga en kom:entration av styrelsefunktio
nerna. En sammanslagning av de tre nuvarande styrelserna till en gemen
sam styrelse bn diirvid bli aktuell. Rationella och kostnadsmässiga skäl 
talar för att den nuvarande lösningen med en gemensam administration hör 
bestå. 

Inspektionen har ingen erinran mot utredningens uppfattning att AP-fon
dens rätt alt ge direkta lån till kommuner och till kommunala företag bör 
hestt1 i oföriindrad form. Detsamma gäller utredningens mening att rätten 
fiir AP-fonden att ge direkta län till statliga företag mot statlig garanti bibe
hrtlls. 

Vad giiller ltrn via bankinstituten delar inspektionen utredningens upp
fattning att sådan längivning kan vara äm.lamälsenlig i vissa fall och att rät
ten för fonden att ge reversl<in till bankerna därför bör kvarstå. doå med 
en rest rikt i\ tilliimpning. När det gäller möjlighet för AP-fonden att förvär
va bankobligationer och hankcertifikat - som utredningen föreslår att ban
kerna i li.irtsättningen skall få rätt att ge ut - anser utredningen att sådant 
förvärv inte hör ifrttgakomma. Bankinspektionen kan dela uppfattningen 
att AP-fomlens primära intresse hör vara att stödja den längfristiga kapital
marknaden och att detta inte skulle skc. tim fonden gavs ökade möjligheter 
att Llperera pf1 den korta kreditmarknaden. Bankerna torde inte heller för 
sin verksamhet bli beroende av att dcsa bank papper kan placeras i AP-fon
den. AP-fonden har dock i viss utsträckning behov av att kunna göra kort 
upplåning samt att under kortare tider även placera överskottsmedel. Pla
cering av sådana medel synes hittills ha kunnat göras på bankräkning till 
särskilda villkor (specialinlttning). Som en följd härav borde det vara möj
ligt för AP-fonden att i begränsad omfattning använda bankcertifikat. 

frågan om återlån diskuteras utförligt av utredningen. Utredningen på
visar att bankernas benägenhet att refinansiera sin kreditgivning genom lån 
i AP-fonden är avhiingig av läget på kreditmarknaden. Sålunda har återlå
nen ökat kraftigt i tider med kreditåtstramning. Under perioder med god 
likviditet i banksystemet föreligger inte anledning att refinansiera utlåning
en i AP-fonden. 

Givetvis är möjligheten att refinansiera återtan av stor betydelse för ban
kerna. Detta iir framförallt av vikt eftersom bankernas likviditetskvoter 
därigenom inte påverkas. I motsats till förhållandet vid upplåning i t. ex. 
riksbanken inräknas sålunda återlånen inte bland förbindelserna vid fast
ställande av likviditetskvoten. 
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Utredningens förslag innebär att de större företagens kreditmöjligheter 
minskar. eftersom möjligheterna till återlån föreslås begränsade till 500000 
kr. för var:ie låntagare. Vid prövning av krediter överstigande nämnda be
lopp måste banken. utöver sedvanlig kreditprövning, även ta hänsyn till 
krediternas inverkan på. bankens likviditetskvot. Däremot innebär försla
get ingen förändring när det gäller möjligheterna för de mindre företagen 
att erhålla återlån i AP-fonden. Under förutsättning att de föreslagna för
ändringarna inte leder till att de större företagens totala tillgång på långfris
tigt kapital reduceras. har inspektionen ingen erinran mot de av utredning
en framförda synpunkterna. Det kan tänkas att bankerna i det stramare 
kreditläge som uppkommer genom den föreslagna begränsningen av ban
kernas refinansieringsmöjligheter i AP-fonden inte i samma utsträckning 
anser sig kunna bevilja krediter till de större företagen. eftersom deras lik
viditetskvoter genom förslaget kommer att påverkas. Krediter till dessa fö
retag måste därvid även i fortsättningen tryggas genom möjligheter till lån 
över bank eller genom något mellanhandsinstitut. I sammanhanget förtjä
nar erinras om utredningens förslag att medge möjlighet för bankerna att 
ge ut bl. a. obligationer. Bankerna skulle här fä vissa möjligheter att låna 
upp kapital och det får härvid förutsättas att möjligheterna att fä emis
sionstillständ och att de emissionsvillkor som kan komma att meddelas 
svarar mot de intentioner som bär upp kapitalmarknadsutredningens för
slag. 

De samhällsekonomiska motiven för fondbildningen och önskemålen 
om marknadsmässiga hänsyn bör enligt utredningen återspeglas i riktlin
jerna för fondens förvaltning. Detta föranleder utredningen att föreslå ett 
tillägg till 11 * i fondreglementet, innebärande att AP-fonden skall förval
tas inom ramen för vad som är förenligt med den allmänna ekonomiska po
litiken och med beaktande av kreditmarknadens funktionssätt. Inspektio
nen har i och for sig ingen erinran mot det föreslagna tillägget men ifråga
sätter. med hänsyn till att någon erinran inte riktats mot det sätt på. vilket 
styrelserna hittills utfört sin förvaltningsuppgift. om tillägget behövs. 

Förslaget ctlt införa en begränsningsregel för fjärde AP-fondens förvärv 
av aktier i eu och samma företag överensstämmer med vad som är vanligt 
när det gäller placering av fondförmögenheter av mera betydande omfatt
ning. Här kan erinras om bestämmelserna i aktiefondslagen ( 1974: 931) in
nebärande dels att fondbolag ej får förvärva värdepapper med samma ut
färdare till större del än IO'o?c· av fondens värde. dels att i aktiefond ej får in
gå. mer än 5 % av röst värdet för samtliga aktier i ett och samma aktiebolag. 
Frän den förstnämnda bestämmelsen kan bankinspektionen medge undan
tag. om särskilda skäl föreligger. De anförda reglerna har internationell fö
rebild och har bl. a. kommit till uttryck i OECD: s och Europarådets re
kommendationer beträffande regler för aktiefonder. Utredningen har ock
så föreslagit att försäkringsbolagen skall medges rätt att förvärva aktier i 
svenska aktiebolag upp till 10 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. 
Inspektionen har ingen erinran mot utredningens förslag, som kombinerats 
med möjlighet för regeringen att ge dispens från I 0 %-regeln. 

För att motverka att fjärde AP-fonden på sikt bygger upp ett faktiskt fö
retagaransvar i en mängd företag anser utredningen att det bör övervägas 
att låta tillväxten av fondens aktieförvärv ske genom inrättande av en fem
te fondstyrelse, utrustad med egen administration. Eftersom denna fråga 
är beroende av flera faktorer såsom fondstorlek. önskemål om samtidig 
överblick över placeringsinriktningen, styrelsernas storlek och samman
sättning m. m .. anser inspektionen sig f. n. inte kunna ta ställning till ända
målsenligheten med en sådan uppdelning. 
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5.2 Konjunkturinstitutet 

Vad beträffar utredningens mera detaljerade förslag rörande de olika in
stitutionerna på kreditmarknaden finner institutet argumenteringen för 
dessa i huvudsak övertygande. Detta giiller bl. a. utredningens förslag att 
avskaffa de s. k. återlånen i <leras nuvarande form. Vid ett avskaffande av 
återlånerätten för de större företagen iir det emellertid av vikt att AP
fondsmedel i motsvarande män i stället kommer företagen till del genom 
obligationsmarknadcn och genom reversltln till de företagsfinansierande 
mcllanhandsinstituten. 

5.3 Statens industriverk 

Kapitalmarknadsutredningen föreslår att återlånen i AP-fonden bör av
skaffas i sin nuvarande utformning och begränsas till att avse de mindre fö
retagens behov. Återlånen har hittills till övervägande del utnyttjats av 
stora företag som skulle kunna ta upp län på den ordinarie kapitalmarkna
den. Reformen iir avsedd att öka utrymmet för kanalisering av AP-fondens 
medel i marknadsmässiga former i form av obligationslå.n utgivna av före
tag samt reverslån till de företagstinansierandc mellanhandsinstituten. In
dustriverket delar kapitalmarknadsutrcdningens uppfattning att det är 
önskviirt i effektivitetshänseende att företagen får konkurrera om det spa
rande som kanaliseras via AP-fonden. Den effektivitetsförbättring man 
uppnår genom att minska återlånen i AP-fonden är emellertid begränsad 
eftersom aterlånen är relativt små. Med tanke pä den aktuella finansie
ringssituationcn inom industrin och den betydelse som återlänerätten har 
för många företags långsiktiga likviditetsplanering anser industriverket 
därför att riitten till återlån i AP-fonden inte för närvarande bör inskrän
kas. För att även små företag skall uppnå. ett rimligt äterlå.nbart belopp till
styrker emellertid industriverket utredningens förslag att en ackumulerad 
återlånerätt avseende de senaste fem tlren införs. Denna rättighet kan be
gränsas till ett visst maximibelopp, exempelvis till 500 000 kronor per lån
tagare som utredningen föreslår. Industriverket förutsätter härvid att be
loppsgränsen löpande justeras med hänsyn till prisutvccklingen så att be
loppets realvärde inte urholkas. Med denna konstruktion bör de mindre fö
retagens möjligheter att få tillgång till långfristiga lån öka. Det vore även 
fördelaktigt om det som utredningen påpekar. vore möjligt att koppla åter
lånen till industrigarantilå.nen. vilket innebär att staten tecknar borgen. 
dvs. bär kreditrisken. Härigenom skulle de små företagen fä möjlighet att 
ställa erforderlig bankmässig säkerhet. 

5.4 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

(majoriteten: Ledamöterna Eckerberg. Färm, Anderson, Pettersson, 
Wärnberg. Karlsson. Magnusson och suppleanten Eriksson) 

Svensk kreditmarknad har i stor utsträckning influerats av AP-fondens 
medel. En del av fondens kapacitet avsattes 1972 för direktköp av aktier i 
svenska företag. En fjärde fond inrättades. En avsikt var här att den fjärde 
AP-fonden skulle efterfråga till fonden direkt riktade emissioner. Vissa far
hågor knöts till att fonden skulle fä ett dominerande ägarinflytande i 
svenskt näringsliv. Så. har ingalunda blivit fallet. Finansoperationer av 
andra huvudmän har närmast svarat för ett antal uppmärksammade så kal-
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lade takc overs. Utredningen lägger nu fram förslaget att fjärde fondens 
aktieinnehav i enskilt företag skall begränsas till tio procent räknat pfl rös
tetalet. Nu finns ingen sådan begränsning. Länsstyrelsen finner inte några 
bärande skäl för den diskuterade begrilnsningen. Fonden bör även i fort
sättningen stå fri att efter eget omdöme placera sina medel upp till den rös
tetalsgrilns som anses befogad. 

Tvi\. ledamöter (Wohlin-Andersson och Sunnerudljämte tre suppleanter 
<Engström, Pantzar och Johansson) reserverade sig till förmfln för utred
ningsm<tioritetens förslag i fråga om begränsning för fjärde AP-fonden att 
förvilrva aktier i samma bolag. 

Tvtt ledamöter !Strindberg oeh Thermaenius) reserverade sig till förmän 
för utredningsledamoten Wohlins reservation i denna fråga. 

5.5 Länsstyrelsen i Kalmar län 

AP-fonden har blivit en dominerande långivare på den svenska kapital
marknaden och har bidragit till finansieringen av en väsentlig del av indu
strins utbyggnad. Utredningen pekar på de risker som föreligger att fonden 
försvagas till följd av den automatik som ligger i infriandet av redan gjorda 
pensionsutfästelser. Utredningen diskuterar dock inte om AP-fonden bör 
förstilrkas eller om man bör söka sig fram till ett kollektivt sparande i andra 
former. 

Utredningen lägger ett par förslag som är avsedda att öka rörligheten i 
utnyttjandet av AP-fonden. Begränsningen av den s. k. återlånerätten för
utsättes leda till bättre möjligheter att sprida långivningen oekså till mindre 
och medelstora företag. Länsstyrelsen tillstyrker den modifiering av åter
Iänerätten som föreslås. 

AP-fonden har genom inrättandet av den fjärde fonden fått en ny funk
tion att förvärva aktier och därigenom bidraga till en förbättrad tillförsel av 
riskvilligt kapital till marknaden för att möjliggöra en önskvärd ökning av 
det egna kapitalet i företagen. En ökning av företagens eget kapital ingår 
ocksi\ som en väsentlig förutsättning i kapitalmarknadsutredningens be
dömningar. Länsstyrelsen delar utredningens uppfattning att den fjärde 
AP-fondens aktieförvärv kan utgöra ett betydelsefullt instrument när det 
gilller att förbättra soliditeten i många företag. Länsstyrelsen finner att ut
redningen kommit fram till en rimlig avvägning för AP-fondens medve,rkan 
i strävandena att förstärka det egna kapitalet hos företagen. 

5.6 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 

Den fria ställning som statsmakterna - - - givit AP-fonden. är en viktig 
del av systemet. Den fria ställningen innebär givetvis inte - så.vitt länssty
relsen kan bedöma - att AP-fonden kan föra en placeringspolitik som av
viker från statsmakternas intentioner. Utredningen har dock en något an
norlunda bedömning. när den föreslår att ett tillägg skall ske till 11 * i fon
dens plaeeringsreglcmente för att markera att fonden i sitt agerande skall 
ta ekonomisk-politiska h~tnsyn och beakta kreditmarknadens funktions
sätt. Länsstyrelsen är tveksam om ett sådant tillägg erfordras till place
ringsreglementet. 

Utredningen förordar, att AP-fonden inte skall ha rätt att förvärva obli
gationer utgivna av bank oeh s. k. bankcertifikat, som utredningen i annat 
sammanhang föreslår som en nyhet på den svenska kapitalmarknaden. 
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Länsstyrelsen delar utredningens uppfattning att AP-fondens medel allt
jämt bör kanaliseras via den öppna marknaden. Det synes ligga i linje här
med att fonden inte äger förvärva obligationer som utgivits av bank eller 
s. k. bankcertilikat. 

Återlånerätten infördes på sin tid som en kompensatinn för den belast
ning som pi\fördes företagen genom pensionsreformen. Savitt fänsstyrel
sen förstår. har återlanen haft stor betydelse för företagens finansiering. 
Fliretagen har vetat. att denna finansieringsform alltid statt till fö1fogande 
oavsett läget pt1 kapitalmarknaden. Detta har varit till fördel för företag
samheten. Utredningen förutsätter. att de stora företagen liven i fortsiitt
ningen skall fa tillgäng till långfristigt kapital i åtminstone samma omfatt
ning som tidigare. Utredningen vill således inte minska det totala utrym
met för dessa företag. Redan det förhållandet att lån frän AP-fonden - se
dan återlånemöjligheten stängts - endast kan ske via den öppna kapital
marknaden och på dess villkor. gör fansstyrclsen betänksam till utredning
ens förslag. Det kommer att ställas stora krav på marknaden si\ att varje fö
retag - trots konkurrensen om lånemedlen - kan fä sitt finansieringsbe
hov täckt. Uinsstyrelsen är inte övertygad nm att marknaden i alla Higen 
med säkerhet kommer att fungera pt1 ett sådant sätt. Uinsstyrelsen vill där
för för sin del inte tillstyrka att återlånerlitten borttages. 

Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag att fjärde AP-fonden skall 
få inneha aktier motsvarande högst 10 procent av röstetalet i varje enskilt 
företag. Den begränsning som utredningens majoritet sålunda föreslår får 
anses väl avvägd. Genom att regeringen ges rätt att meddela dispens för 
större förvärv om siirskilda skäl talar härför. öppnas möjlighet att avvika 
från huvudregeln i enskilda fall. 

5. 7 Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Vid prövning av ljiirde AP-fondens verksamhet finner länsstyrelsen att 
starka skäl talar för en ökad kanalisering av riskvilligt kapital från fonden 
till företagen. Risk för otillbörlig maktutövning kan ej anses vara för han
den. dä det allmänna har insyn i verksamheten. Länsstyrelsen vill därför 
för sin del avstyrka utredningens förslag om begränsning av föndens aktie
innehav. 

Vid sin bedömning av frågan om en femte AP-fond finner länsstyrelsen 
att kostnaderna för administration skulle öka samtidigt som de konkur
rensmässiga fördelarna är tveksamma. Länsstyrelsen kan därför ej förorda 
inrättande av en femte AP-fond. 

5.8 Fullmäktige i Sveriges riksbank 

Ang. riksbanksfullmäktiges allmänna synpunkter pä AP-fonden. se av
snitt 1.5. 

Fullmäktige instämmer med utredningens bedömning att fondens direk
ta långivning till företag och banker bör begränsas. Fullmäktige instämmer 
också med utredningens förslag att fonden ej skall ha rätt att placera i av 
banker utgivna obligationer. Detta bör framstå som naturligt med hänsyn 
till att fondens placeringskapacitet på sikt kan förutsättas krympa. Full
mäktige har även framlagt andra argument mot att pensionsfonden - eller 
försäkringsbolag - förvärvar bankobligationer. Däremot kan det vara be-

11 Riksdai:en 1978/79. 1 sam/. Nr 165. Bilaga 3 
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fogat att fonden skall fä möjlighet att placera i hankcertifikat. Det är klart 
att fonden behöver hålla en transaktionskassa och det är då naturligt att 
denna kassa placeras bl. a. i bankcertifikat. som är en lämplig form för pla
cering av större kortfristiga belopp i bankerna. Detta förutsätter dock att 
fondens kassa skall vara begränsad till att balansera kortsiktiga diskrepan
ser mellan in·· och utbetalningar. 

Utredningen föresltir att återlånerätten i dess nuvarande utformning av
skaffas och erstitts med en ackumulerad återlänerätt som är anpassad till 
de mindre och medelstora företagens finansieringsbehov. Fullmäktige in
stämmer med de argument som anförts mot det nuvarande åtcrlånesyste
met. som dels gynnar större företag som redan är mera oberoende av kre
ditåtstramningar än mindre företag och som tenderar att motverka kredit
politiken. Därtill kommer de nackdelar i allokeringshänsccnde som är för
enade med varje form av autnmatik i kredittillförsel. 

Fullmäktige har stor förståelse för utredningens synpunkt att den nya 
återlånerätten skall gynna de mindre företagen. Det finns dock skäl att på
peka att även det nya systemet innebär att en del av fondens ltingfristiga 
sparande kan komma att kanaliseras bort från marknaden. i en omfattning 
som samvarierar med graden av stramhet på kreditmarknaden. Visserligen 
avser utredningen att den nya i\.terlånerätten, liksom den nuvarande. skall 
utgöra basen för medel- eller långfristig utlåning hos bankerna, men det in
nebär likväl att det nuvarande systemets nackdelar ur kreditpolitisk syn
punkt kvarstår. Det har inte varit möjligt för utredningen att ge en någor
lunda säker skattning av de belopp som genom det nya äterlånesystemet 
kan komma att undandras fondens placeringskapacitet. Fullmäktige till
styrker utredningens förslag, men vill samtidigt framhålla att man måste 
noggrant följa utvecklingen och hälla möjligheten öppen att det kan vara 
nödvändigt att ompröva systemet när erfarenheter vunnits. 

Fullmäktige tillstyrker utredningens förslag att fonden skall få placera i 
konvertibla skuldebrev och skuldebrev meds. k. detached warrants om de 
i övrigt uppfyller kraven på obligationer som fonden får förvärva. dvs. att 
de bjudits ut på öppna marknaden. Rätten att omvandla skuldebreven till 
aktier eller att utnyttja rätten att nyteckna aktier förutsätts alltjämt vara 
förbehållen fjärde fonden. Ett problem kan uppstå om fonden skulle för
värva detached warrants i annat sammanhang än vid emission. 

Utredningens bedömning av de finansiella förutsättningarna för indu
strins investeringstillväxt leder till slutsatsen att tillförsel av riskvilligt ka
pital via kreditmarknaden blir av strategisk betydelse. I enlighet därmed 
föreslår utredningen att såväl fjärde pensionsfonden som försäkringsbola
gen skall få ökade möjligheter att placera i aktier. I ett remissyttrande den 
15 december 1977 har fullmäktige förordat att fjärde fonden skulle tilldelas 
vissa medel så att störningar i den löpande verksamheten skulle förebyg
gas. I det längre tidsperspektiv som kapitalmarknadsutredningen nu pre
senterat framstår tillförsel av riskvilligt kapital till företagen som mycket 
angelägen. Fullmäktige tillstyrker därför att pensionsfonden skall få ökad 
kapacitet att placera i riskvilliga former. 

Utredningen har föreslagit att den gräns för aktieinnehav i enstaka bolag 
som för närvarande gäller för försäkringsbolag, nämligen att innehavet 
skall få uppgå till belopp som motsvarar högst 5 % av röstetalet, skall höjas 
till att motsvara 10'/( av röstetalet. Utredningen föreslår att denna 10% 
gräns även skall gälla för fjärde AP-fonden. som för närvarande inte är un
derkastad några sädana restriktioner. Regeringen skall dock. enligt utred
ningens förslag, ha möjlighet att ge dispens. Fullmäktige (i denna fråga ma-
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joriten Bengtsson. Nonllander. Enlund lll.:h Börjessonl finner inte anled
ning att göra invändningar mot utredningens förslag. 

Reservation av tre ledamöter <Wärnberg, Nilsson och Striing): Vi reser
verar oss emot riksbanksfullmäktiges godkännande av utredningens för
slag om begränsning av Gärde AP-fondens aktieinnehav i enstaka bolag. 
Fonden är för närvarande icke underkastad några sådana restriktioner och 
enligt vår mening är någon ändring i detta avseende ej påkallad. 

5.9 Fullmäktige i riksgäldskontorct 

(m;tjoriteten: Ledamöterna Bergqvist. Magnusson, Boo m:h Norell) 

Lämpligheten av att även de tre första AP-fonderna medges placeringar 
som är förenade med ett högre risktagande än vad som f. n. gäller kan en
ligt fullmäktiges mening diskuteras. Kravet på värdesäkring av pensions
medlen bör dock måhiinda stå tillbaka för önskvärdheten av att näringsli
vet bereds möjlighet alt tillföras riskvilligt kapital. Vad däremot gäller frå
gan om fjärde AP-fondens aktieinnehav bör detta begränsas till den före
slagna tioprocentsregeln med de övergångvisa undantag som kan betingas 
av att aktieinnehavet i vissa bolag vid införandet av regeln kan överstiga 
tio pro.:ent. De fall diir ett statligt övertagande av större aktieposter be
döms angeläget torde kunna lösas i f. n. tillämpade former. 

Kapitalmarknadsutredningen föreslår vidare en kraftig begränsning av 
äterlåningssystemet sa, att den nuvarande formen ersiitts med en utlåning 
som är anpassad till de mindre företagens behov. - - -· 

Fullmäktige förutsätter alt former tillskapas som gör det möjligt för före
tag med h'lnebehov som ligger mellan den föreslagna 500000-kronorsgrän
sen och det lägsta belopp som f. n. tillämpas för obligationslån (fem mkr.) 
att fä tillgang till långfristiga lån med fast ränta till villkor som i övrigt kan 
jämställas med övriga grupper. - - -

Tre ledamöter <Adamsson, Kristenson och Jansson) reserverade sig mot 
riksgäldsfullmäktiges beslut i följande avseende: 

Den begränsning till tio procent av fjiirde AP-fondens aktieinnehav i en
skilda företag som kapitalmarknadsutredningen föreslog innebär enligt vår 
mening en försvagning av fondens möjligheter att bidra till en effektiv lös
ning av ett väsentligt finansieringsproblem för svensk industri. Fonden är 
för närvarande inte underkastad några sådana restriktioner och någon änd
ring i detta avseende anser vi därför inte vara påkallad. 

5.10 AP-fonden, första-tredje fondstyrelserna 

(M;tjoriteten: i första fondstyrelsen ledamöterna Åström. Hörlen, Blom. 
Hörnlund. Nicklasson, Axelsson. Lundgren. Granqvist och Lindvall; i 
andra fondstyrelsen ledamöterna Eckerberg, Lindqvist och Leo; i tredje 
fondstyrelsen ledamöterna Westerlind, Fjällström, Carlsson, Granlund, 
Bodströrn och Andersson) 

Inledningsvis finner fondstyrelserna det angeläget att beröra frågan om 
AP-fondens uppgifter och ställning. Enligt fondstyrelsernas erfarenhet rå
der det fortfarande - trots att AP-fonden har funnits i 18 är - på många 
håll oklarhet eller missuppfattningar härutinnan. Inte sällan, och i växande 
omfattning, tar sig detta uttryck i en uttalad oro för om AP-fonden kommer 
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att räl.:ka till för de framtida ATP-pensionerna. AP-fonden uppfattas <la 
som en garanti för ATP-pensionerna. 

Enligt fondstyrelsernas mening har kapitalmarknadsutredningen gett en 
korrekt och klarläggande redovisning av AP-fondens uppgifter och ställ
ning, i synnerhet när det gäller fondens roll inom den allmänna tilläggspen
sioncringen. Sålunda erinrar utredningen om att ATP-systemet i grunden 
lir uppbyggt som ett fördelningssystem. Utbetalning av ATP-pensioner in
r~'·bär vid var:ie tillfälle en omfördelning mellan den då aktiva befolkningen 
till pensionärerna. De framtida ATP-pensionerna - omfördelningen av re
surser mellan dem som åtnjuter pension i systemet och den aktiva genera
tionen - kan i princip finansieras löpande med inflytande avgifter. - - -

AP-fonden har - - - främst tillkommit för att öka kapitalbildningen 
( sparandc/investcringskvoten l och <lärmed resurstillväxten i svensk eko
nomi. AP-fonden är motiverad av samhällsekonomiska och inte av försäk
ringstekniska skäl. Enligt fondstyrelsernas mening - och till grund för ka
pitalmarknadsutredningens överväganden ligger samma uppfattning - är 
de skäl som ursprungligen låg till grund för AP-fondens tillkomst lika gäl
lande i dag, liksom i dl framtida perspektiv. De växande utbetalningarna i 
ATP-systemet förutsiiaer uppenbarligen fortsatt resurstillväxt. 

förutsättningen för AP-fonden att även fortsättningsvis kunna spela en 
aktiv roll på kapitalmarknaden och därmed kunna behålla sin avsedda upp
gift i den svenska ekonomin beror naturligtvis främst på betingelserna för 
fondens tillväxt och utveckling på sikt. Kapitalmarknadsutredningen redo
visar olika alternativ rörande AP-fondens utveckling. Gemensamt för 
dessa är att sparandet inom AP-fonden - kapital bildningen - kommer att 
minska i accelererande takt. Alla utredningens beräkningar har gjorts uti
från förutsättningen om oförändrat avgiftsuttag. Innan fondstyrelserna 
kommenterar utredningens beräkningar vill styrelserna återge kapital
marknadsutredningens sammanfattande omdöme när det gäller AP-fon
dens framtida utveckling 

- - - (Se betänkandet s. 466 (iärde och femte styckena). 
Det är naturligt att fondstyrelserna särskilt vill uppmärksamma detta en

hälliga uttalande av utredningen. Fondstyrelserna vill å sin sida uttala att 
de har samma uppfattning som kapitalmarknadsutredningen. 

Kapitalmarknadsutredningen redovisar beräkningar över AP-fondens 
tillväxt och utveckling på två ställen i sitt betänkande. nämligen dels i kapi
tel 4. finansiella balansproblem. och dels i kapitel 8. Allmänna Pensions
fonden. - - - Resultatet av de beräkningar kapitalmarknadsutredningen 
redovisar i betänkandet. överensstämmer med de beräkningar RFV redo
visat i sin skrivelse 1977-12-16 till regeringen angående avgiftsuttaget för 
allmän tilläggspcnsion. 

Kapitalmarknadsutredningens beräkningar över AP-fondens utveckling 
i avsnittet om Finansiella balansproblem avser ett relativt kort perspektiv. 
eller tiden fram till mitten av 1980-talet. medan beräkningarna i avsnittet 
om Allmänna pensionsfonden str~icker sig fram till sekelskiftet. 

Innan fondstyrel~erna kommenterar vissa av de resonemang och slutsat
ser som utredningen redovisar i anslutning till beräkningarna. vill styrel
serna erinra om att den typ av beräkningar det här g~iller. med nödvändig
het måste utföras på ett i vissa avseenden schablonmässigt och förenklat 
sätt. Detta följer redan av det ursprungliga syftet med kalkylerna. som är 
att inom ramen för ett överskådligt antal alternativa förutsättningar ge 
statsmakterna en grundval för att bestämma avgiftsuttagets storlek. De 
variabler som förändras är endast tre: (nominalllön. (nominal)ränta och 
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prisutveckling. Genom att de valda antagandena för lön och r~inta kombi
neras med prisantagandet, erhålls inom resp. alternativ reallön och real
ränta. I det föregi'lende har fondstyrelserna uppmärksammat den reala re
surstillväxtens betydelse för ATP-systemet. I de nu förevarande kalkyler
na måste beräkningstckniskt den approximationen göras. att utvecklingen 
av reallönerna förutsätts ä.terspegla takten i den reala resurstillviixten. 

Den valda storleken på de olika variablerna antas vara oförändrad under 
var:ie år inom den studerade perioden. Beräkningssättet blir ofrånkomligen 
statiskt: det fångar inte upp de dynamiska elementen i en ekonomi stadd i 
olika faser av ekonomisk tillväxt under inverkan av från tid till annan va
rierande strukturmässiga resp. konjunkturmässiga förutsättningar. Vidare 
gäller t. ex. att det inte föreligger något givet eller fixerat samband mellan 
real resurstillviixt och reallöneutveckling. Den faktiska realliineutveck
lingen blir bl. a. en följd av den ekonomiska politiken. där en av uppgifter
na just är att göra resursavvägningen mellan den aktiva generationen och 
pensionärerna. 

Fondstyrelserna har med dessa kommentarer velat erinra om att kalky
ler av detta slag snarare bör uppfattas som alternativa räkneexempel. än 
som prognoser för den mest sannolika utvecklingen. 

Ett resultat av dessa alternativa beräkningar som fondstyrelserna vill 
uppmärksamma. iir att de ger klara indikationer om olika faktorers vikt för 
fondbildningen. Sammanfattningsvis har i detta avseende kapitalmark
nadsutredningen i sina analyser kommit fram till att fondbildningen är 
mycket känslig för förskjutningar i reallön och realränta. Detta framgår av 
en jämförelse mellan två studerade alternativ. I det ena antas reallönerna 
stiga med 3 c:.;. om året och realräntan vara 3 '."lr, medan i det andra reallö
nerna endast stiger med 11/(. om året och realräntan likasä är I C,·(. I det 
förrn fallet skulle AP-fondens ökning år 1985 - denaterad med löneindex 
- ha fallit till 77 (/r av utgångsåret ( 1977), medan fondökningen i det andra 
alternativet skulle ha gått ned till 56'7i. Om reallönerna stiger med I 'k nm 
året. men realräntan antas bli negativ (-1 01'·). sjunker AP-fondens ökning 
19!<5 till 47'-'i-. Fondökningen blir sålunda gynnsammare ju högre realrän
tan är och ju högre den reala tillväxten är. - Fondstyrelserna vill i detta 
sammanhang erinra om att frågan om inflationen och fondens värdemässi
ga ut veckling under tkra är har uppmärksammats i Allmänna pensionsfon
dens årsredogörelser. Där har bl. a. redovisats att inflationen har lett till en 
försvagning av fonden. och angelägenheten av att inflationstakten genom 
stabiliseringspolitikens försorg bringas ned har understrukits. Vidare har 
kraftigt bellmats att den långa räntan måste fastställas så att den reala av
kastningen på långfristiga placeringar blir positiv. Kapitalmarknads utred
ningens analyser ger enligt fondstyrelsernas mening ytterligare skärpa åt 
dessa krav. 

I sina kommentarer till de långsiktiga beräkningarna av AP-fondens till
växt och utveckling (kapitel 8), framhåller utredningen bl. a. att det är be
räkningarna rörande fondens ökning som ur kapitalmarknadssynpunkt är 
av störst intresse. Den årliga fondökningen utgör ju den placeringskapaci
tet (netto) AP-fonden har. 1 sammanhanget vill styrelserna erinra om att 
AP-fondens årliga bruttoplaceringskapacitet naturligtvis är högre än den i 
tabellen redovisade nettoökningen. Skillnaden utgörs av amorteringar på 
utestående lån som inflyter till fonden. Av betydelse för bedömande av 
bruttoplaceringskapaciteten är dock att en inte oväsentlig del av fondens 
utlåning avser lån till staten och bostadssektom (vid senaste årsskifte upp
gick lånen till staten till 170 av fondens sammanlagda utlåning, till bo-
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stadssektorn 40 ':i·. till kommunerna 8 % samt till näringslivet 35 ',:[,). Lö
pande amorteringar pa statens län sker endast undantagsvis. utan normalt 
inlöses dessa pä förfallodagen. Amorteringar på bostadsobligationslån är. 
som kapitalmarknadsutredningen uppmärksammar i annat sammanhang i 
bctiinkandet. obetydliga. I relation till den samlade lånestocken. dvs. hela 
den dd av AP-fonden som första. andra och tredje fondstyrelserna förval
tar, uppgår sålunda dt: årliga amorteringarna endast till ett par procent. -
Utredningen erinrar om att fondstyrelserna vid placeringen av fondmedlen 
skall tillgodose kraven pä - förutom betryggande säkerhet och god avkast
ning - tillfredsställande betalningsberedskap. AP-fondt:ns möjligheter att 
ge långfristiga H'ln kan pä. sikt begränsas. Utredningen uppmärksammar så
lunda att enligt alternativet med den lägsta fondökningstakten skulle AP
fonden mycket snart ställas inför kravet att begränsa löptiden på de nya lån 
fonden beviljar. Enligt detta alternativ skulle fonden nämligen redan i bör
jan på 1990-talet stå inför ett växande desinvesteringsbehov. dvs. att - i 
stället för att ge nya lån - sälja ut från sin låneportfölj för att klara pen
sionsutgifterna. 

Enligt fondstyrelsernas mening förtjänar den fråga utredningen här pe
kar på i hög grad statsmakternas uppmärksamhet. Som utredningen i annat 
sammanhang framhållit har AP-fonden en avgörande betydelse för kapital
marknaden. både för dess kapacitet och dess effektivitet som en fungeran
de marknad. Kapitalmarknaden är enligt gängse definition marknaden för 
långfristiga krediter. Till övervägande del har utbudet på kapitalmarkna
den kanaliserats via obligationslån. AP-fondens samlade utlåning utgörs 
sålunda f. n. till inemot tre fjärdedelar av obligationslån. Löptiden på obli
gationslån är normalt för staten 10 år, för industri- och kommunlån 15 år. 
för bostadslån 20 år samt för kraftlån liksom lån till fjärrvärmeutbyggnad 
20-25 år. Slutbetalningsår för de femtonåriga obligationslån fonden i dag 
gör förvärv av infaller 1993. för de tjugoåriga bostadslånen 1998 och för ob
ligationslån med längre löptid åren efter sekelskiftet. 

Fondstyrelserna ser det som i hög grad naturligt och angeläget att AP
fondens kapitalutbud även fortsättningsvis kan komma den långa markna
den tillgodo. Det torde vara uppenbart att möjligheterna för staten och 
kommunerna. bostadsbyggandet samt näringslivet att få tillgång till lång
fristiga krediter allvarligt skulle äventyras om AP-fondens utbud på den 
långa marknaden väsentligt skulle minska eller upphöra. Med instämman
de i vad kapitalmarknadsutredningen anför måste dock fondstyrelserna 
konstatera att styrelserna utifrån nuvarande planeringsförutsättningar i en 
relativt nära framtid kan komma att ställas inför nödvändigheten att pröva 
om en fortsatt långfristig kreditgivning är förenlig med kravet på (framtida) 
tillfredsställande betalningsberedskap. Fondstyrelsernas planeringshori
sont när det gäller sistnämnda krav måste av naturliga skäl vara lång. 
Fondstyrelserna skulle självfallet inte se det förenligt med sitt ansvar att 
bedriva en utlåningspolitik med sådana tidsmässiga bindningar att den 
skulle kunna medföra risker för betydande framtida kapitalförluster. Såda
na risker skulle kunna aktualiseras om styrelserna i förtid tvangs sälja ut 
betydande obligationsinnehav för att klara de växande betalningsansprå
ken. 

Fondstyrelserna vill vidare kommentera den av utredningen antydda 
möjligheten att begränsa löptiden på de nya lån fonden beviljar. Av fon
dens samlade utltming utgörs f. n. knappt en femtedel av reverslån. Löpti
den på dessa län. som huvudsakligen går till mellanhandsinstituten inom 
näringslivssektorn samt kommuner och landsting, kan naturligtvis förkor-
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tas. En följd härav skulle dock naturligen bli stora och växande svårigheter 
t. ex. för mindre rn:h medelstora företag liksom för kommuner och lands
ting att få tillgång till 11'tnga krediter. rondens huvudsakliga kapitalutbud 
riktar sig f. n., som tidigare framhållits, till obligationsmarknaden. I det 
följande kommer fondstyrelserna att beröra frågan om det är ändamälscn
ligt att långa lån i den omfattning som nu sker. kanaliseras i form av obliga
tions län, eller om inte reverslån i flera fall skulle vara en billigare och mera 
lämpad låneform. Oavsett om en förändring härvidlag kommer till stånd -· 
tH:h då främst i fråga om kommun- och industrilån - kommer fortfarande 
en betydande längfristig obligationsuppläning att äga rum. Krav från fon
dens sida all löptiderna på obligationslån inte oväsentligt skulle förkortas 
för att de skulle passa AP-fonden. skulle kunna medföra att hela obliga
tionsmarknaden skulle ställas inför stora svårigheter att fungera. 

Fondstyrelserna har, som nämnts. funnit det angeläget att fästa stats
makternas uppmärksamhet på den fråga som här behandlats. Enligt fond
styrelsernas mening skulle det vara olyckligt om styrelserna ställdes inför 
kravet att förkorta löptiderna på de lån styrelserna ger. AP-fondens roll på 
den långa kapitalmarknaden skulle då vara utspelad. En förutsättning för 
att fondstyrelserna skall kunna undvika detta. torde vara att statsmakterna 
är beredda att uttala hur man ser på AP-fondens långsiktiga tillväxt och ut
vecklig. Fondstyrelserna hemställer således att statsmakterna gör ett utta
lande härom. 

Fondstyrelserna övergår härefter till att kommentera några övriga utta
landen kapitalmarknadsutredningen gjort i avsnittet 8.4.2. AP-fondens 
uppgifter och ställning. 

Kapitalmarknadsutredningen framhåller att AP-fonden intar en fri och 
självständig ställning och att den inte utgör del av vare sig statens eller fö
retagens förmögenhet. Juridiskt är AP-fonden en unik institution. Den är 
självägande och står inte under kontroll av utomstående instanser. -
Fondstyrelserna vill för sin del bekräfta detta. och framhålla att styrelser
na bedömer att den fristående ställning som statsmakterna sålunda gett 
AP-fonden. varit av stor betydelse för styrelsernas möjligheter att förvalta 
fonden så att den blivit till största möjliga gagn för försäkringen för allm;in 
tilläggspension. 

Kapitalmarknadsutredningen gör vidare ett uttalande av innebörd att 
AP-fondens fristående ställning inte här avsetts innebära en frihet för fon
den att föra en plaeeringspolitik som inte är förenlig med statsmakternas 
intentioner. Fondförvaltningens anpassning till den förda ekonomiska poli
tiken är en förutsättning, menar utredningen. för att statsmakternas inten
tioner skall kunna uppfyllas. - fondstyrelserna vill klart deklarera att sty
relserna är införstådda med att de inte kan bedriva en placeringspolitik 
som strider mot den ekonomiska politikens allmänna inriktning. Fondsty
relserna vill i anslutning härtill konstatera att styrelserna också hittills age
rat på detta sätt. Fondstyrelserna noterar vidare kapitalmarknadsutred
ningens sammanfattande omdöme om AP-fondens hittillsvarande verk
samhet. nämligen att fondens placerings politik under den gångna snart tju
goåriga verksamhetspcrioden har varit väl avvägd. 

Fondstyrelserna vill även uppmärksamma kapitalmarknadsutredningcns 
konstaterande att fondstyrelserna inte kan ges preciserade anvisningar att 
ge lån till viss låntagare eller finansiera ett angivet projekt. Vid något en
staka tillfälle har fondstyrelserna tidigare haft skäl att markera samma in
ställning. 

Fondstyrelserna vill i detta avsnitt slutligen bekräfta kapitalmarknadsut-
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redningens slutsats. att det ligger i placeringsreglementets natur, att AP
fondens krediter i ringa utsträckning kan styras i regionalpolitiskt hiinseen
dc. 

AP-fondens organisation 
Kapitalmarknads utredningen anger att den inte frångätt sina ståndpunk

tt:r (i betänkandet SOU 1972: 6J) där utredningen angav skälcn för att AP
fondens akticförvärv borde förvaltas avskilt från långivningen. Första. 
andra och tredje fondstyrelserna delar utredningens uppfattning om att 
detta är Himpligt. 

Enligt kapitalmarknadsutredningens mening bör den nuvarande indel
ningen i tre delfonder för kanalisering av kreditgivningen bibehållas. 
Första, andra och tredje fondstyrelserna vill understryka att hittillsvaran
de erfarenheter inte ger skiil att ändra den nuvarande ordningen. Fondsty
rclserna tillstyrker således utredningens slutsats. I likhet med utredningen 
anser fondstyrelserna att den breda representationen av olika intresse
grupper i fondstyrelserna är av stort värde genom den vidsträckta förank
ring den ger i'll AP-tlmden. 

Fondstyrelserna vill vidare lämna utan erinran kapitalmarknadsutred
ningens förslag att gränsen för de medel som skall tillföras tredje föndsty
relsens förvaltning siitts vid företag med 50 anställda. Fondstyrelserna de
lar utredningens mening att viss del av de placeringar andra fondstyrelsen 
gjort fram till dess en förändring genomförs. inte bör överföras till tredje 
fondstyrelsen: praktiskt skulle detta uppenbarligen vara förenat med svå
righeter. fondstyrelserna vill dock uppmärksamma bestilmmelsen i 3 ~ i 
placeringsreglementet. där det föreskrivs att medel till pensionerna skall 
tillskjutas i förhållande till kapitalbehållningarna enligt styrelsernas balans
räkningar avseende utgången av närmast föregående år. För att inte andra 
fondstyrelsen efter en ändring av gränsdragningen mellan andra och tredje 
fondstyrelserna under en följd av år skall behöva bestrida pensioner i vä
~entligt större omfattning än som svarar mot inflytande avgifter. bör denna 
bestämmelse ändras så att medel till pensioner skall tillskjutas av fondsty
relserna i förhållande till under föregående år influtna avgifter. 

I fråga om fondstyrelsernas administration. har kapitalmarknadsutred
ningen utan att lägga fram något eget förslag redovisat sin principiella syn 
pä den organisatoriska utformningen av förvaltningen. Första. andra och 
tredje fondstyrelserna vill. som sin principiella uppfattning, hävda att det 
liksom hittills torde få ankomma på fondstyrelserna själva att föranstalta 
om den administration fondstyrelserna finner lämplig och erforderlig för 
att biträda fondstyrelserna vid fullgörandet av de uppgifter som anförtrotts 
styrelserna. Fondstyrelserna bedömer att den nuvarande ordningen med 
ett gemensamt fondkansli under ledning av en verkställande direktör fun
gerar bra. Samordningen på förvaltningsplanet bidrar till ett konsistent 
uppträdande de tre fondstyrelserna emellan, vilket styrelserna anser vär
defullt och inte finner skäl att ändra. Fondstyrelserna vill i sammanhanget 
inte heller underlåta att peka på det begränsade antalet befattningshavare 
vid fondstyrelsernas gemensamma administration. Det torde vara en unik 
företeelse att en si\. omfattande kreditgivning och medelsförvaltning kan 
ombesörjas till sä begränsade kostnader som h~ir är fallet. 

Placeringsreglementet 
Innebörden av kapitalmarknadsutredningens överväganden är att skäl 

inte föreligger, med några undantag, att ändra det placeringsreglemente för 
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AP-fonden. som ursprungligen fastställdes och som i allt väsentligt gäller 
~in i dag. Även om fondstyrelserna anser att placeringsreglementet under 
den hittills gängna snart tjugoåriga verksamhetsperiodcn fungerat i hu
vudsak väl. finns det enligt styrelsernas mening skäl att överväga om inte 
tiden skulle vara mogen för vissa förändringar. Jämfört med motsvarande 
placeringsföreskrifter för t. ex. försäkringsbolagen är AP-fondens place
ringsreglemcnte otvivelaktigt mycket restriktivt utformat. Särskilt vill 
fondstyrelserna uppmärksamma att fonden i alltför hög grad är hänvisad 
till obligationsmarknaden för sina placeringar. Fondstyrelserna ifrågasät
ter om obligationslåneinstitutet är den adekvata låneformen i alla de fall 
den nu måste tillgripas. Den tekniska utformningen av ett lån är självfallet 
ickt: ensamt avgörande för länets säkerhet. Den ställda panten. förutsatt 
att den är av kapitalmarknadskaraktär, är naturligtvis av samma värde. om 
den är ställd som säkerhet för en obligation eller en revers. Avgörande för 
den tekniska uppläggningen borde i större omfattning vara den praktiska 
situationen. Härtill kommer att obligationslån. som utredningen också be
handlar. är förenade med mellanhandsprovisioner. som höjer kostnaderna 
för detta slag av lån. Fondstyrelserna föreslår således att möjlighet bör fin
nas för styrelserna att i förekommande fall kunna ge reverslån t. ex. till 
större företag mot sä].;erheter av samma slag som normalt ställs för obliga
tionslån. Vidare gäller att AP-fonden f. n. har möjlighet att ge reverslån en
dast till vissa mellanhandsinstitut. Naturligt vore att denna möjlighet ut
sträcktes till att gälla alla instituten. - AP-fonden har nu möjlighet att ge 
reverslån till statliga företag. för vilka staten tecknat garanti för upplåning
en. Enligt fondstyrelsernas mening kan detta principiellt ifrågasättas; har 
staten tecknat garanti bör inte det avgörande vara om företaget är statligt 
eller inte. Om fondstyrelsernas förslag bifalles att AP-fonden skall ha möj
lighet att ge reverslån till större företag mot betryggande säkerhet, bortfal
ler behovet av en särskild föreskrift i de fall staten tecknat garanti. Om så 
inte sker. synes det riktigast att rätten att ge lån mot statlig garanti inte be
gränsas till statliga företag. 

Vad reverslån till kommuner och kommunägda företag beträffar. drar 
kapitalmarknadsutredningen slutsatsen att AP-fonden, som den domine
rande källan för långfristiga krediter till kommunerna, bör vara i stånd att i 
någon mån svara för en sådan överblick och samordning som krävs för den 
kommunala upplåningen. AP-fondens rätt att ge direkta lån till kommuner 
och, som praktisk konsekvens härav. till kommunala företag. bör bestå i 
oförändrad form. Fondstyrelserna har ingen avvikande mening mot utred
ningen. och tillstyrker utredningens förslag. 

Fondstyrelserna tillstyrker utredningens förslag att bestämmelsen om 
reverslån till företag som har till syfte att befordra folkhälsan bör utgå ur 
regelcmentet. 

Fondstyrelserna anser att långivning via bankerna kan vara ändamålsen
lig i vissa fall, och tillstyrker att rätten härtill kvarstår. Enligt utredningens 
mening bör detta tillämpas restriktivt. Utredningen pekar bl. a. på att vid 
större exportalfårer kan en kanalisering via bankinstitut vara en lämplig 
komplettering till finansiering via mellanhandsinstitut. Fondstyrelserna 
har tillämpat denna möjlighet restriktivt. och förutser inte behov av en 
ändring härutinnan. 

Fondstyrelserna delar utredningens uppfattning att AP-fonden som hit
tills självfallet bör ha rätt att förvärva förlagsbevis utgivna av bankerna då 
denna låneform har till syfte att förstärka bankernas kapitalbas. 

I kapitel 10. Bankerna och kapitalmarknaden. föreslår utredningen att 
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bankerna skall ges rätt att ge ut obligationer och bankcertifikat. Utredning
en har i avsnittet om AP-fondens placeringsreglemente stannat för att AP
fon<len inte skulle ges rätt att förvärva sådana papper. Fondstyrelserna. 
som återkommer i sitt yttrande till denna fråga (se kap. 7.61. vill i detta 
sammanhang understryka att ett förbud för fonden att köpa och sälja såda
na papper vore olyckligt. AP-fonden bör ges rätt att kunna agera på samma 
markna<lmässiga villkor som andra. 

Kapitalmarknads utredningen har utförligt redovisat skälen för sin stånd
punkt när det gäller förslaget om avskaffande av återlånen, och fondstyrel
serna anser det inte nödvändigt att här redovisa dessa. Fondstyrelserna 
vill endast ytterligare belysa de svårigheter att bedriva en rationell place
ringsverksarnhet som återHi.nen kan skapa. Under innevarande vår har 
återlånen av skilda skäl expanderat i en omfattning som saknar tidigare 
motstycke. Bankernas återlån, för vilka de begärt refinansiering hos AP
fonden, har de senaste åren uppgått till i genomsnitt ca 300 milj. kr. under 
det första tertialet. Under motsvarande period i år har återlänegivningen 
mer än fyrdubblats till drygt I 200 milj. kr. Netto har AP-fonden under se
nare åt utbetalt ca 800 milj. kr. per år för refinansiering av återlån; det hit
tills högsta årstalct uppnåddes 1977 och uppgick till ca 1150 milj. kr. Detta 
tal har i år överskridits redan under våren. Andra fondstyrelsen, på vars 
lott det faller att refinansiera den helt övervägande delen av återlånen. ha
de 1977 i genomsnitt att netto betala ut knappt 100 milj. kr. per månad. I 
maj 1978 uppgick samma (ovillkorliga) skyldighet till ca 550 milj. kr. En 
ofrånkomlig konsekvens härav har blivit att AP-fonden omedelbart har fått 
minska förvärven av obligationslån - teckningarna på nya lån har dras
tiskt måst reduceras. Likaså har ti.mden kraftigt måst minska sin långiv
ning till mellanhandsinstituten, med åtföljande ökad köbildning och för
längda utbetalningstider hos dessa. 

Den bestämda· slutsats fondstyrelserna måste dra från detta slag av erfa
renhet, är att ett system som kan tillämpas på ett sådant sätt inte är ratio
nellt, utan tvärtemot motverkar syftet att åstadkomma en ändamålsenlig 
kreditgivning från AP-fonden till det svenska näringslivet. 

Utifrån det ansvar fondstyrelserna har för förvaltningen av AP-fonden, 
och med den erfarenhet styrelserna har av hur återlånesystemet tillämpas, 
tillstyrker fondstyrelserna utredningens förslag i fråga om avskaffande av 
återlånen. Fondstyrelserna vill härvid, med instämmande i vad utredning
en anfört, framhålla att en sådan förändring av AP-fondens utlåningsmöns
ter - AP-fondens placeringskapacitet påverkas inte av förslaget - inte hör 
leda till att de större företagens tillgång på långfristigt kapital förändras. 
Vad utredningens förslag om att införa nya regler för ett återlånesystem för 
de minsta företagen beträffar, vill fondstyrelserna inte motsätta sig detta. 

I sammanhanget vill fondstyrelserna föreslå att en ändring sker av be
stämmelserna för räntan pä den utestående stocken av återlån, så att rän
tan (i överensstämmelse med utredningens synpunkter) anpassas till den 
långa räntan. 

Fondstyrelserna övergår härefter till frågan om förvärv av konvertibla 
skuldebrev (inkl. warrants). Genom tillkomsten av fjärde AP-fonden år 
1974 inskränktes AP-fondens rätt att placera i sådana lån till denna fond
styrelse. Första, andra och tredje fondstyrelserna hade tidigare haft möj
lighet. och också utnyttjat denna möjlighet. att förvärva konvertibla skul
debrev. Dessa har sedermera avyttrats till för AP-fonden gynnsamma kur
ser. Kapitalmarknadsutredningcn föreslår nu att även första, andra och 
tredje fondstyrelserna erhåller rätt att placera i konvertibla lån, som cmit-
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leras på den öppna marknaden. Utredningen gör härvid den bedömningen 
att dessa finansieringsformer kommer att fh en ökad betydelse i framtiden. 
Utredningen framhåller vidare att den vidgade marknad som kan påräknas 
om AP-fondens kreditgivande fondstyreber erhåller rätt att förvärva såda
na papper bör utgöra en stimulans för företagen att pröva denna finansie
ringsform. Enligt kapital marknads utredningen kommer fjärde AP-fondens 
kapacitet knappast att medge att denna delfond blir en mer betydande av
nämare för lån av en sådan storlek det normalt är fråga om på obligations
marknaden. 

Första. andra m:h tredje fondstyrelserna finner utredningens förslagna
turligt. Styrdserna delar nämligen utredningens uppfattning att denna fi
nansieringsform kan fä en ökad betydelse i framtiden. De konvertibla skul
debreven är som regel långfristiga län. där skillnaden mot vanliga obliga
tionslän iir att de är förenade med en möjlighet att under länets löptid kun
na utbytas mot aktier. Kursbildningen på sådana lån påverkas därför av 
förväntningar om hur företaget kommer att utvecklas. Självfallet kan såda
na lån vara intressanta ur avkastningssynpunkt för AP-fonden att placera i. 
och då inte endast för den fjärde AP-fonden. Första. andra och tredje 
fondstyrelsernas intresse kommer naturligt att inriktas på sådana konver
tibla lån som har karaktär av långfristiga obligationslån, och där konverte
ringstid punk ten följaktligen ligger relativt långt fram i tiden. Fondstyrel
serna har heller ingen avvikande mening mot utredningens påpekande att 
rätten att omvandla skuldebrev till aktier bör vara förbehållen fjärde fon
den. Som utredningen härvid framhållit bör det inte vara förenat med allt
för stora problem för första. andra och tredje fondstyrelserna att utan kurs
störningar successivt avyttra papper till andra placerare. däribland fjärde 
AP-fonden. Möjligheterna till ett samarbete mellan fondstyrelserna är här 
naturligtvis stora. 

I avsnittet AP-fonden och kreditmarknadens funktionssätt har kapital
marknadsutredningen bl. a. behandlat vissa s. k. förplaceringar som fon
den gjort. Sådana förplaceringar finansieras normalt med korta banklån. -
Utredningen nämner att förplaceringar kan genomföras på annat sätt än 
genom bankuppläning. t. ex. genom utnyttjande av likvidtiden vid obliga
tionsförvärv. Det sistnämnda förfaringssättet är ett helt ofrånkomligt in
slag i en löpande placerings verksamhet. Statens fänga länt. ex. utbjuds till 
teckning under några enstaka dagar. Sannolikheten att fonden har medel 
tillgängliga för förvärv i samband med att teckningar sker, är som regel li
ten. utan det är nödvändigt att gjorda teckningar finansieras i takt med att 
medel blir disponibla. Det är överhuvud tveksamt om detta förfaringssätt 
skall benämnas förplacering. - I ett diagram har utredningen redovisat 
omfattningc:n av AP-fondens korta upplåning i bankerna under vissa är. 
vilken uppl1ming motsvarats av förplaceringar. Utredningen förmenar här
vid att dessa förplaceringar under åren 1971-72 nådde en omfattning som 
förorsakade problem för kreditpolitiken. 

Fondstyrelserna vill i anledning härav göra följande kommentar. Om
fattningen av AP-fondens korta uppl:'ming har sedan fondens tillkomst 
kontinuerligt redovisats i fondens officiella statistik. Denna statistik har 
alltid mänadens sista dag som rapportdag, och är gemensam för de tre 
fondstyrelserna. De för kreditpolitiken ansvariga myndigheterna kunde så
lunda de aktuella åren månad för månad exakt följa omfattningen av fon
dens korta upplåning resp. förplaceringar. och vid behov ha tagit upp frå
gan med AP-fonden. Någon sådan kontakt togs emellertid inte. Det fram
står följaktligen som förvånande för fondstyrelserna, att det nu görs gällan- · 
de att problem då skulle ha uppstått för kreditpolitiken. 
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Kapitalmarknadsutredningen redovisar i sina överväganden, att den be
dömt det ändamålsenligt att det införs en vägledande tilläggsformulering i 
AP-fondens placeringsreglcmente. - - -

fondstyrelserna bedömer inte en sådan vägledande tilläggsformulering 
som nödvändig, och avstyrker utredningens förslag. Fondstyrelserna vill 
erinra om att styrelserna tidigare förklarat sig helt införstådda med att de 
inte kan bedriva en placeringspolitik som strider mot den ekonomiska poli
tikens allmänna inriktning. Fondstyrelserna konstaterade härvid också att 
styrelserna hittills agerat på detta sätt. Den av utredningen föreslagna till
läggsformulcringen "inom ramen för vad som är förenligt med den allmän
na ekonomiska politiken·· kan antingen uppfattas som en självklarhet eller 
inrymma en tanke att det skall ankomma på fondstyrelserna att agera som 
ett ekonomiskt-politiskt organ. I det förra fallet syns det fondstyrelserna 
som tilläggsformuleringen är onödig. i det senare direkt olämplig. Som ut
redningen själv konstaterat i annat sammanhang bör en klar gränsdragning 
upprätthållas mellan de för den ekonomiska politiken ansvariga statsmak
terna resp. myndigheterna. och parterna på kredit- och kapitalmarknaden. 
Vad det andra ledet i den föreslagna tilläggsformuleringen beträffar "med 
beaktande av kreditmarknadens funktionssätt". förefaller det fondstyrel
serna att en sådan föreskrift skulle kunna ge upphov till tolkningssvårighe
ter. Enligt fondstyrelsernas mening har den ursprungliga lydelsen av den 
ifrågavarande paragrafen bidragit till att skapa en naturlig och i allt väsent
ligt friktionsfri arbetsfördelning mellan fondstyrelserna och de för kredit
politikens bedrivande ansvariga instanserna. När fondstyrelserna har stan
nat för att avstyrka den föreslagna tilläggsformuleringen, har inte minst 
detta förhållande haft betydelse. 

I ett avslutande avsnitt i kapitlet om Allmänna pensionsfonden har kapi
talmarknads utredningen kortfattat redovisat vissa synpunkter pä den fjär
de AP-fondens verksamhetsbetingelser. Vad utredningen där anfört föran
leder ingen kommentar frän första. andra och tredje fondstyrelsernas sida, 
utom såvitt avser den av utredningen (majoriteten) föreslagna begräns
ningsregeln för tjärde fondens aktieförvärv. - Fondstyrelserna har genom
gäende i detta yttrande sökt bedöma kapitalmarknadsutredningens skilda 
överväganden och förslag utifrån Allmiinna pensionsfondens synpunkt. 
Fondstyrelsernas ställningstaganden har härvid framkommit ur det ansvar 
ledamöterna har för förvaltningen av AP-fonden, resp. den erfarenhet le
damöterna förvärvat vid utövandet av detta ansvar. - Den fråga det nu 
gäller ligger utanför första. ~ndra och tredje fondstyrelsernas ansvarsom
råde. Fondstyrelserna har lik väl stannat för att uttrycka den uppfattning
en, att sett ur AP-fondens synpunkt torde ett behov av den föreslagna be
gränsningsregeln inte vara uppenbart. 

An·ikande meningar 

Beträffande fondstyrelsernas tillstyrkan av vad kapitalmarknadsutred
ningen anfört om AP-fondens utveckling. har Nicolin, Ekman och Ljung
gren i andra fondstyrelsen samt Träff och Stefanson i tredje fondstyrelsen 
redovisat avvikande uppfattning och därvid anfört: 

Vi kan icke biträda kapitalmarknadsutredningens uppfattning i fråga om 
den framtida politiken om utfästelser och avgifter inom pensionssystemet. 
AP-avgifter utöver vad som är motiverat för uppbyggnad av en buffertfond 
i försäkringen är enligt vår uppfattning icke någon lämplig metod att främja 
näringslivets kapitalförsörjning. 

För att kapitaler~ättningen i reala termer efter skatt för vanliga hushåll 
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skall nå en skälig nivå, mäste lönsamheten i niiringslivet förhiittras. Sker 
detta, kan näringslivets investeringar ökas och v:ilståmtet stiga utan till
skott fran fonder av något slag. 

Vi kan således lika litet nu som tidigare hiträda en uppfattning alt AP
avgifterna av kapitalhildningssk:il sättes hiigre än vad som är försiikrings
mässigt motiverat. 

P;i grunda\' ovanstående anser vi oss icke kunna ansluta oss till uttalan
dena i meningarna. '"Enligt fondstyrelsernas mening - och till grund för 
kapitalmarknadsutredningens överviiganden ligger samma uppfattning -
iir de skiil som ursprungligen låg till grund för AP-fondens tillkomst lika 
gällande i dag. liksom i ett framtida perspektiv"' och "Fondstyrelserna vill 
å sin sida uttala att de har samma uppfattning som kapitalmarknadsutred
ningen · ·. 

Beträffande fondstyrelsernas tillstyrkan av kapitalmarknadsutred
ningens förslag om a1·skaj/imde m· tlter/ii11e11. har Nicolin. Ekman och 
Ljunggren i andra fondstyrelsen samt Träff och Rundkvist i tredje fondsty
relsen redovisat avvikande uppfattning. och därvid anfört: 

Lir de avgiftshetalande arbetsgivarnas synvinkel har återlånen varit av 
stort värde. De har spelat en stor roll i företagens finansiella planering. 
Återlänen har utgjort en form för mellanfristig kreditgivning till stö1Te så
väl som mindre företag. vilken för manga företag inte låter sig ersättas med 
någon annan etahlerad banklåneform. Kapitalmarknadsutredningens för
slag att avskaffa f1tcrlänen för större arhetsgivare är icke underbyggt med 
någon utredning om hur återlån1.:n i praktiken har päverkat den totala kre
ditgivning1.:n till företagen. Förslaget att avskaffa återlf1nen för större ar
betsgivare bör enligt vår mening avvisas. Förslaget är siirskilt olyckligt i en 
period nlir näringslivet genomgår den största krisen under detta sekel. 

Beträffande vad fondstyrelsema anfört om den av kapitalmarknads
utredningen föreslagna hegrii11s11i11gsrege/11 .fi'ir fjärde AP~/imdens aktie
fön·iirr. har avvikande uppfi.1ttning redovisats. dels av Nicolin. Ekman och 
Ljunggren i andra fondstyrelsen samt Träff och Stefanson i tredje fondsty
relsen. som härvid anfört att eftersom denna fräga ligger utanför första. 
andra och tredje fondstyrelsernas ansvarsområde hade styrelserna hort av
stå frän att uttala sig härom. 

dels av Odhner. Molin och Persson i andra fondstyrelsen. som diirvid 
anfört följande. 

I ett avslutande avsnitt i kapitlet om Allmänna pensionsfonden har kapi
talmarknadsutredningen kortfattat redovisat vissa synpunkter på den (jiir
de AP-fondens verksamhetsbetingelser. Vad utredningen där anför föran
leder ingen kommentar frän vår sida utom såvitt avser den av utredningens 
majoritet föreslagna begränsningsregeln för fjärde fondens aktieförvärv -
nämligen till motsvarande 10 procent av röstetalet i varje enskilt företag. 
Vi anser liksom minoriteten i utredningen att någon sådan gräns inte hör 
sättas. Såsom tidigare framhållits i detta yttrande är det viktigaste syftet 
med den Allmänna pensionsfonden att stärka näringslivet för att skapa det 
reala underlaget för pensions utbetalningar. D1.:t kan väl tänkas att en större 
iigarandel för fjärde fonden kan vara önskvärd för detta syfte. Vi anser där
för begränsningen olämplig. 
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5.11 AP-fonden, fjärde fondstyrelsen 

Kapitalmarknadsutn:dningen diskuterar ingäende tinansieringssituatio
nen för den svenska industrin fram till 19t<O. Av analysen framgår med 
ön sk värd tydlighet att ett stort behov av ökat riskkapital kommer att före
ligga. vilket helt överensstiimmer med den bedömning fjärde fondstyrelsen 
gjorde i sin ansökan om en utökning av fondens kapital. Fondstyrelsen no
terar därför med tillfredsställelse att utredningen förutsätter att fonden till
föres ökade resurser i takt med utvecklingen av företagens behov av risk
kapital. 

Fon<lstyrelsen anför i fråga om förslaget att AP-fon<len inte skulle fä in

neha mer iin 10 <.:-; av aktierna (röst värdet) i samma bolag: 

Enligt ljärde fondstyrelsens uppfattning finns det en ra<l förhtillan<lcn. 
som talar mot en begränsningsregel. Den jämförelse som görs med försäk
ringsbolagen är inte relevant. eftersom begränsningsregcln i detta fall ur
sprungligen har motiverats av en önskan att uppnå riskspridning för att 
skydda försiikringstagarna. Fjärde fondstyrelsen har totalt tilldelats ett ka
pital om 1 000 mkr. för placeringar. Detta innebär naturligtvis att fonden 
inte har några svårigheter att strukturera en aktieportfölj. som är vii.lförde
lad från risk.synpunkt. det vill säga en portfölj i vilken ingen enskild place
ring har en alltför stor dominans. Fonden bör i detta avseende jämföras 
med de större privata invcstmentbl)lagen som lnvestor. Custos och Provi
dentia. för vilka det inte existerar nhgon begränsning vad gäller innehavet i 
enskilda företag. 

Fondstyrelsen är en kapitalplacerande och kapitalförvaltande institu
tion. om man med detta begrepp menar att tlmden innehar en värdepap
pcrsportfölj. som är välfördelad frän risk- och avkastningssynpunkt. För 
att fondstyrelsen skall kunna utöva sin kapitalförvaltande funktion på det 
mest effektiva sättet. har den i de företag där fondens innehav normalt sett 
blivit tillräckligt stort för styrelserepresentation begärt plats i styrelsen. 
Fondstyrelsens uppfattning iir att den härigenom på sikt bidrar till en för
stärkning av dessa företags styrelser. Dessutom skapas effektivare möjlig
heter till en rationell fördelnjng av det kapital som fondstyrelsen har till.sitt 
rörfogande. Samtidigt innebär naturligtvis detta förhållande att fondstyrel
sen bör iakttaga samma regler som gäller för så kallade ""insiders"'. Efter
som fondstyrelsens placeringar i princip är lå.ngsiktiga. innebär detta att 
denna typ av institution iir synnerligen Himplig att utföra sin kapitalförval
tande funktion på detta sätt. det vill säga genom en aktiv förvaltning. Det 
finns alltså enligt fondstyrelsens uppfattning ingenting i begreppet väsentli
gen kapitalplacerande institution, som talar för en begränsning av inneha
vet i enskilda företag. 

En begriinsning av plaeeringsrätten kommer vidare att innebära att anta
let placeringsaltemativ successivt minskar. om och när fondens innehav 
uppgår till till procent i allt flera företag. Samtidigt kommer nyemissions
möjligheterna i dessa företag att minska. eftersom alternativet riktad emis
sion till fonden inte kommer att föreligga. och eftersom fonden inte kom
mer att kunna teckna mer än sin andel i vanliga nyemissioner. Fondstyrel
sens uppfattning iir att den starka uppgången i nyemissionsvolymen av ak
tier och konvertibla obligationer under senare år till betydande del påver
kats av fondens inträde pa marknaden. En begränsningsregel torde alltså 
verka återhållande på emissionsaktiviteten. Eftersom li.rndstyrelsens pla
ceringar till stor del inriktats på långsiktigt expansiva företag. det vill säga 



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 175 

företag diir nyemissionsbehoven är stora. kan också begränsningsregeln i 
vissa fall negativt ptlverka dessa företags framtida tillväxt. 

Det fö11jänar vidare att framhållas att fonden i flera fall under sin korta 
verksamhet kommit i kontakt med företag. ofta av typen familjeföretag. 
<lär kapitalbehovet varit större än tio procent av det totala aktiekapitalet. 

l nom fondstyrelsen har de medelstora icke börsnoterade föetagens kapi
talsituation diskuterats. Det ligger i sakens natur att en begränsningsregel 
helt skulle omöjliggöra denna typ av placeringar. Det vore därför olyckligt 
att införa en sådan. innan fondstyrelsen tagit slutgiltig ställning till denna 
frtlga. 

Vidare föreslås placeringsrcgclementet. paragraf 12. ändrat så att förs
ta- tredje fondstyrelserna erhtlller rätt att placera medel i samma slags 
konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt. som 
ljärdc fondstyrelsen får förvärva. under förutsättning att det är fråga om 
förskrivningar avsedda för den allmänna rörelsen. Däremot föreslås inte 
första-tredje fondstyrelserna fä. konvertera dessa skuldebrev till aktier. 
Det finns enligt fjärde fi.rndstyrclsens uppfattning vissa skäl som talar mot 
den föreslagna ändringen i reglementet. 

Konvertibla skuldebrev är ett mellanting av ett räntebärande skuldebrev 
och en aktie. Normalt sett emitteras dessa med en räntesats. som är lägre 
än för ett obligationslån men högre än underliggande akties direktavkast
ning. Vid ett lhngsiktigt innehav är sannolikheten för att det konvertibla 
skuldebrevet kommer att bytas ut mot aktier stor. Konvertibla skuldebrev 
har sedan länge använts utomlands. men andelen nyemitterade konvertibla 
skuldebrev har dock varit liten i förhållande till normala aktieemissioner. 
Användningsområdet har ofia varit högt skuldsatta företag och företag 
med sämre kreditvärdighet. BlanJ svenska börsföretag har finansierings
formen blivit allt vanligare under de senaste åren. Detta beror delvis på att 
den har vissa skattemässiga fördelar framför en normal nyemission. och 
att dessa fördelar accentueras vid en hög inflation. Samtidigt existerar 
dock vissa missuppfattningar om de reella kostnaderna för denna finansie
ringsform jämfört med kostnaden för en vanlig nyemission. Detta förhål
lande har sannolikt också delvis påverkat den ökade populariteten. 

Som ovan nämnts är sannolikheten för en konvertering normalt sett 
mycket stor. I kapitalmarknadsutrcdningen anges som skäl för att låta 
första-tredje fondstyrelserna förvärva konvertibla skuldebrev att fjärde 
AP-fondens kapacitet. oavsett vilka ramar som kommer att fastställas i 
framtiden. knappast kan medge att denna delfond blir en mer betydande 
avnämare för sådana lån. Detta måste med andra ord tolkas så. att den vo
lym som de tre första fondstyrelserna kan tänkas förvärva blir av förhål
landevis stor omfattning. Detta innebär då samtidigt att återverkningarna 
på aktiemarknaden hlir betydande, när så småningom de konvertibla skul
debreven kommer att avyttras på andrahandsmarknaden. För att motver
ka dessa negativa effekter måste <lä med största sannolikhet kapital på nå
got sätt tillföras aktiemarknaden. Enligt fjärde fondstyrelsens bedömning 
är det därför betydligt mera naturligt att kanalisera behovet av riskkapital. 
vare sig det gäller vanliga nyemissioner eller konvertibla skuldebrev. di
rekt till fjärde AP-fonden. Om det bedöms önskvärt att öka placeringska
paciteten utöver de ramar som hittills beviljats, kan olika varianter tänkas 
för detta. Ett sätt vore att införa någon form av refinansiering hos de tre 
första fondstyrelserna för nyemitterade konvertibla skuldebrev och ny
emitterade aktier. under förutsättning att fjärde fondstyrelsen bedömer 
placeringarna som önskvärda. Alternativt kan naturligtvis ljärde fondsty-



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 176 

relsen tillföras nya medel i den omfattningen att rimliga hehov av kapital. 
hade i form av konvertihla skuldebrev och vanliga nyemissioner. kan till
g\,doscs. 

Det är vidare fondstyrelsens uppfattning att det inte är riktigt att vidga 
marknaden för en finansieringsform. konvertibla skuldehrev. som är ett 
förhållandevis nära suhstitut till en annan finansieringsform. vanlig ny
emission. utan att samma marknadsvidgning görs för denna. Det är med 
andra ord en klar fördel. om det föreligger marknadsmässig neutralitet i fö
retagens val mellan olika finansieringsformer. Genom den högre komplexi
teten vid värdering av företag. vars skuldstruktur innehällcr konvertibla 
skuldchrev. finns vidare ock sa en risk för en totalt sett lägre marknads vär
dering av dessa företags kapitalstockar. Eftersom detta innebär att företa
gens kapitalkostnader hlir högre. hör kanske inte emissioner av konvertib
la skuldebrev uppmuntras i alltför hög gradjämfört med vanliga nyemissio
ner. 

Då 1973 ars riksdag valde att inrätta en speciell aktiefond i stället för att 
vidga de då existerande AP-fondernas placeringsreglemente till att gälla 
ocksa aktier. är en logisk föl.id av detta beslut all köp av konvertibla skul
debrev som hittills begränsas till tjiirde fondstyrelsen. Detta inte minst för 
att i framtiden undvika de stora negativa kursutslag som skulle bli följden 
av att en st~ir innehavare måste avyttra delar av sitt innehav. eftersom rätt 
att konvertera inte föreligger. 

Siirskilt 111tala11d!': Lundvall med instämmande av Boo anmälde att de 
anslöt sig till fondstyrelsens mening men önskade göra följande uttalande: 

Det synes ur riskspridningssynpunkt vara rimligt. att 4:e AP-fonden av 
samma skiil som gäller för försäkringsbolagen begriinsade sitt innehav av 
aktier i ett och samma bolag till högst tio procent av aktiekapitalet. En så
dan riskspridning borde vara ett riktmiirke för placeringarna. Undantag 
från normen horde kunna göras. da särskilda skiil föreligger. varav två -
familjeföretag och icke börsnoterade företag - berörts i remissen. enligt 
bedömning av styrelse och verkställande direktör. 

5.12 Svenslrn bankförcningcn 

Bankföreningen har inga invändningar mot förslaget att justera storleks
gränsen på de företag vilkas avgifter tillförs tredje fonden. vars andel av 
det totala tlmdkapitalet har varit krympande. 

Bankföreningcn delar utredningens åsikt att AP-fondens rätt att ge direk
ta lån till kommuner och kommunala företag bör bestå. Föreningen anser i 
likhet med KM LJ att fondens utlåning till kommunerna i fortsättningen i 
högre grad än hittills bör ske genom obligationsförvärv. 

Beträffande AP-fondens rätt att ge direkta lån till bankinstituten. anser 
KM U att fondens vägledande princip bör vara att kreditgivningen skall ske 
via mellanhandsinstituten på kapitalmarknaden. Bankföreningen vill fram
hålla. att AP-fonden bör vara fri att utnyttja alla kreditinstitut som erbjuder 
konkurrenskraftig avkastning på AP-fondens medel. Bankföreningen an
sluter sig till utredningens uppfattning att AP-fondens långivning via ban
kerna kan vara ändamålsenlig i vissa fall och att rätten bör kvarstå. 

Återlånesystemet 
Bankföreningen vill framhålla att företagens inbetalade ATP-avgifter 

motsvarar medel som - om inte ATP-systemet hade införts - till stor del 
skulle ha fonderats inom företagen och därmed kunnat användas i ve(k-
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samheten rå samma sätt som egna medel. Detta var huvudanledningen till 
alt ätcrfänesystemet infördes s;1 alt företagen fick rätt att l~111a tillbaka viss 
del av de inbetalade ATP-avgifterna. Mot denna bakgrund kan bankför
eningen inte accqnera KMU:s resonemang att återlånen leder till frlalk)
kcring av kapitalet. Det ligger ingenting orimligt i att Je företag som gör 
stora inbetalningar till ATP-systemet llCksf1 har stora atcrltmcmöjlighetcr. 
Eftersom det ansägs motiverat att införa återllmcmöjlighetcn i början av 
1960-talct. när självtinansieringsgraden i näringslivet var mycket hög. vill 
bankföreningen framhålla att det i nuvarande Higc med låg sjiilvfinansie
ringsgrad iir ~innu mer motiverat att bibehålla äterlänemöjlighcten. 

Bankföreningen anser att återlånen iir en mycket viktig och för företagen 
viil fungerande tinansieringsblla. Ett slopande av åtcrläncn skulle innt:ba
ra ett allvarligt ingrepr i det system för företagsfinansiering som utvecklats 
under de senaste ca l:'i åren. Utredningt:n har inte tillr~ickligt beaktat kon
sekvt:nserna vare sig för de !antagande företagen dler de !angivande han
kt:rna. Aterltlncn utgör. som framgt1r av den statistik utredningen redovi
sat. ett betydande inslag i niiringslivds finansiering. För de företag som 
fr~imst utnyttjar återltincsystemct är andelen givetvis väsentligt högre än 
vad gt:nomsnittssiffrorna för niiringslivet utvisar. 

Svensk industris Sllliditet har hela 1970-talet sjunkit samtidigt som lön
samht:ten legat p<'.I en i genomsnitt ltig nch sjunkande nivl1. Det lir troligt att 
företagen lättare har kunnat bära denna soliditets försämring bl. a. rå grund 
av att de har haft mtijlighet till titerlän. Fördagen vet att återlånen. på 
grund av riksbankens lik viditctskvotsrcgler. är mindre resurskrlivande för 
hankema iin andra krediter. varför fiirctagen sannolikt urplcver möjlighe
ten till ätt:rlb.n som en positiv faktor i sin planering. Kl'vll.: tror att företa
gens solidikt kllfllrner att fortsätta att för~Limras bl. a. därför att det poli
tiskt är svårt att ge företagen den lönsamhctsnivn som skulle hchiivas för 
att soliditeten skulle bl i oforiindrad 'id iinskad investeringsnivt1. Bank för
eningen vill räpeka att om man genom att ta bort återlånen gör företagens 
rlanering av finansieringen mt:r osiikcr. är det inte säkert att förctagt:n kan 
biira en fortsatt förslimring a\ soliditeten. Dt:tta kan inncbtira att företagen 
för att hibeh{dla sin soliditet minskar investeringarna. 

Utredningen htivdar som nämnts att företagen i stället skall tillföras 
ltmga krediter via ett system som har högre kvaliteter tin ~1terlänesystcmet. 
ntimligen dt:n öppna marknaden fi.ir lirngfristigt kapital. Hankförcningen vill 
framhälla att utredningens resonemang vore riktigt endast under förutsätt
ning att en fritt fungerande kapitalmarknad verkligen existerade. Emeller
tid har utredningen också föreslagit att emissionskontrollen skall bibehal
las. Företagen kommer diirför enligt KMU:s förslag inte att ha tillgång till 
en marknad som permanent lir öppen för dem. De byter således en säker 
r:itt till ntcrli1n mot en osäker väntan i riksbankens kö för obligationsemis
sioner. 

Det kan intt: göras gällande att den kreditfördelning som sker via riks
bankens emissionskontroll från samhällsekonomiska eller företagsekono
miska synpunkter skulle innebära en re'iursfordelning av btlttre kvalitet än 
den bankerna kan göra. En undersökning av bankernas utlåning visar att 
de t"iiretag som nu dominerar återlånen utgörs av myckt:t kreditviirdiga fö
retag. Dt:t iir i stor utstriickning dessa som kan väntas bära upp den önska
de expansionen av företagssektorns investeringar. 

Det kunde da invändas att just dessa egenskaper borde göra det möjligt 
för företagt:n att t:rhalla krediterna på annat sätt än via t1terliin. Utredning
en pekar främst pi1 obligationsupplåning. En analys av aterli\.nen i de två 
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största medlcmsbankerna visar emellertid att dessa vad gäller lån över 
500 000 kr. till alldeles dominerande del utgörs dels av län till företag som 
inte ~ir tillräckligt stora för obligations marknaden eller inte har den typ av 
s~ikerheter som obligationsmarknaden kräver, dels av lån till företag som 
för närvarande (oberoende av storlek) inte har tillgång till obligationsmark
naden: handels- rn:h serviceföretag, rederier. utländska dotterbolag m.11. 
Även om den nedre gränsen för obligationslän kan sänkas något, kvarstår 
problemet att finna former för dessa lån. 

Mot bakgrund av de skäl som anförts ovan vill bankföreningen bestämt 
avstyrka KMU:s förslag att införa en maximigräns på 500000 kr. för varje 
företags återlån som i praktiken skulle innebära att återlånerätten avskaf
fades för alla andra företag än småföretagen. Äterlånesystemet är av ett så
dant viirde för att trygga näringslivets kapitalförsörjning att det bör bibe
hållas i sin nuvarande form. 

Vad beträffar utredningens övriga förslag till förändringar i återlånesy
stemet tillstyrker bankföreningen förslaget att införa en ackumuleringsrätt 
som skulle öka företagens möjligheter att utnyttja återlånerätten. 

I betänkandet föreslås vidare att bankernas upplåningsränta i AP-fonden 
i samband med äterltinen skall höjas till en nivå som motsvarar statsobliga
tionsräntan. Bankföreningen accepterar detta förslag under förutsättning 
att bankerna medges rätt till en anpassad justering av utlåningsräntorna. 

Bankföreningen vill framhålla att det bör vara möjligt att inom ramen för 
det nuvarande systemet minska återlånens störningar på AP-fondcns likvi
ditetsplanering genom föreskrifter om ett visst minsta tidsavstånd mellan 
ett företags ansökan om återlån och återlånens utbetalande. 

En betydande del av de krediter som skulle ersätta återlånen - om 
KMU:s förslag skullc genomföras - skulle ges i form av bankkrediter, kre
diter frän mellanhandsinstitut och utländsk upplåning. Härav skulle sanno
likt en stor del falla på bankerna, bl. a. därför att de större företagen inte 
passar som kunder i Industrikredit. Samtidigt skulle bankerna berövas det 
resurstillflöde som refinansieringen av återlån hos AP-fonden inneburit. 
Det är nödvändigt att bankerna i så fall kompenseras för detta för att före
tagen skall kunna erbjudas tillfredsställande finansiering. Detta skulle till 
åtminstone en del kunna ske genom att AP-fonden får rätt att köpa bank
obligationer. 

AP-fondens köp av bankobligationer 
Utredningen anför. att .. AP-fonden som hittills självfallet bör ha rätt att 

förvärva förlagsbevis utgivna av bankerna då denna låneform har till syfte 
att förstärka bankernas kapitalbas ... Bankföreningen instämmer i denna 
uppfattning och vill tillägga. att AP-fonden också bör få rätten att förvärva 
de bankobligationer som eventuellt kommer att utges enligt utredningens 
förslag. 

Bankföreningen vill främst anföra följande skäl för sin uppfattning. 
En väl fungerande kapitalmarknad förutsätter ett stort mått av frihet. 

Inga kapitalplacerare - vare sig institutionella eller privata - bör med oli
ka medel tvingas att göra investeringar som inte framstår som affärsmäs
sigt attraktiva. Kapitalplacerarna bör heller inte åläggas några restriktioner 
- andra än de säkerhetsmässiga regler som måste gälla för institutionella 
placerare av olika slag - i sina val mellan olika placeringsalternativ. 

KMU föreslår som en nyhet att bankerna skall ges rätt att ge ut bl. a. eg
na obligationer men att AP-fonden inte skall få köpa dessa. Det framstår 
enligt bankföreningens uppfattning som orimligt, att dessa obligationer in-
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te skulle fä. förviirvas av kapitalmarknadens dominerande plw.:erare AP
fonden. Som utredningen själv pttpekar. torde en rätt för AP-fönden att 
forviirva obligationer vara en förutsättning för att dessa skall få den likvida 
karakfar som allmiinheten torde kriiva för att omplacera sin konventionella 
hankinltrning. Hii11ill kommer att fonden enligt hankföreningcns äsikt mås
te fä möjlighet att maximera sin avkastning och fritt besluta om obliga
tionsinnehavens sammansättning. 

Utredningen anför som argument mot en rätt för AP-fonden att fi.irväva 
bankobligationer. att AP-fondens långfristiga kapitalutbud då skulle kunna 
omvandlas till relativt kortfristig utlåning från bankerna. 

Bankföreningen anser detta argument mindre relevant dä bankernas utlå
ning de facto i allmiinhet har medelfristig karaktär. Om det skulle bedömas 
nödvändigt att säkerställa, att de medel, som tillförs bankerna om AP-fon
den förvärvar bankobligationer. används till även formellt li'mgfristig utltl
ning. kan detta arrangeras i bankerna genom att obligationslikviden an
vänds till finansiering av existerande företagskrediter. Dessas löptid skulle 
då kunna anpassas efter obligatitmslånens. 

Det naturliga i att AP-fonden inte äliiggs några restriktioner i fråga om 
förv~irv av bankobligationer understryks av. att utredningens förslag om 
ett bibehållet återlänesystem för de mindre företagen likväl utelämnar en 
stor mängd företag i storleksklassen mellan de minsta och de obligationsut
givande. Denna stora kategori mäste fä sin fortsatta tillgtmg prt bankkredi
ter tryggad. - - -

AP-fondens köp av bankcertifikat 
Övervägande skäl talar således för. att AP-fonden inte bör hindras att 

förvärva bankobligationer. Beträffande de föreslagna bankce11ifikaten an
ser hankföreningen. att även dessa hör kunna fä köpas av AP-fonden. som 
därigenom skulle kunna utnyttja certifikaten i förvaltningen av sina likvida 
medel. 

AP-fondens köp av konvertibla skuldebrev och warrants 
Beträffande utredningens förslag om AP-fondens placeringar i övrigt, vill 

bankforeningen tillstyrka att de tre törsta fondstyrelserna P.'lr rätt att köpa 
konvertibla skuldebrev och s. k. warrants men att inom AP-fi.Jnden kon
verteringsrätt av dessa värdepapper förbehälls fjärde fondstyrelsen. Ge
nom att de tre fondstyrelserna fick rätten al\ köpa konvertibla skuldebrev 
och warrants skulle en önskvärd breddning ske av marknaden för dessa lä
neinstrument. 

fjärde AP-fonden 
Bankföreningen anser det viktigt att ansträngningar görs för att öka det 

egna kapitalet i företagen genom tillskott utifrån. I första hand bi.ir detta 
ske genom att aktiesparande stimulans genom bl. a. lämpliga åtgärder pti 
beskattningens område. 

Bankföreningen tillstyrker utredningens förslag att fjärde AP-fondens 
aktieinnehav i ett företag skall maximeras till 10 procent av röstetalet. För
slaget att denna gräns skall kunna överskridas efter dispens. kan bankför
eningen tillstyrka endast under förutsättning att det släs fast att en sttdan 
ökning sker på framställning av det berörda bolaget. t. ex. manifesterad ge
nom en riktad nyemission. AP-fonden bör således inte kunna erhålla sådan 
dispens för uppköp av aktier på marknaden. 

Om det i framtiden skulle anses nödvändigt att öka AP-fondens resurser 
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för aktieki.ir. anser hankfiireningen liksom KM U att en femte fondstyrelse 
för aktiefiin;in hör inriittas. I en s[1dan situation borde enligt bankför
eningens uprfattning en maximigriins rt1 5 prm:ent av rösktalet faststiillas 
fiir den (jiirde och den femte AP-fonden vardera. 

B;1nJ..forcningen vill betriilfande tjiink AP-fonden rt1tala att för dess sty
,·::isesammansiitt ning giiller inte samma raritchregel mellan niiringslivets 
11:-ganisatiliner som for Al'-timdens Ö\Tiga fombtyrclser. HanJ..föreningen 
;inser att l.iiirde A !'-fonden horde jiimst;illas med de övriga fonderna i detta 
:1 \ Seelllk. 

5. U SH·nska sparhanksfi.ireningen m.11. 

Al'-f,1nde11 h;1• sedan _,in tillkomst \ arit den dlHninerande placeraren pf1 
den s\ensl\a kapitalmarl\naden. Lnlig1 analyser som utredningen redovisar 
iir det Lilick samwlikt alt 1i•ndernas placcringskaracitct kommer att sjunka 
i hetydande omfattning under 191'0-talet. Det iir mot den hakgrunden vik
tigt att regeringen si·1 snart som mi.1jligt tar s1:illning till hur urholkningen av 
fondernas rlaceringskapacitet skall kunna förhindras. 

Utredning::n riiresl:',r alt det nu\arande Merlånesystemet avskaffas och 
ersiitts med en hegriinsad 11ter1;·1neriitt rör mindre företag. Motivet är bl. a. 
att det nuvarande {1terliinesys1Cmet främst utnyttjas av stL1ra företag som 
skulle kunna ta urp li1n pa den ordinarie kapitalmarknaden. Vi instiimmer i 
utredningens förslag 111Hkr Jen fonitsiittning som utredningen sjiilv stiillt 
upp. niimligen att de stÖITL' industriföretagens tlllala finansieringssituation 
diirigenom inte skall fiirsiimras. Vi vill ocks<'1 framhålla hetydelsen a\· att 
siikerhelsfrägan liisö tillfredssthllandt' för de mindre fiiretag Slllll i fort
s;ittningen skall !\unna ulnyttja äte1fanesystemet. s,·[trigheter för mindre 
företag att sjiih a st;illa upp en fullgod ~;ikerhet utgör nämligen ett rrnblcm 
redan idag. 

En m<~joritct inom utredningen törcsltir en hegriinsning av 4:e AP-fon
dens riitt att inneha aktier i ett cnsl\ilt företag. Vi har inte funnit anledning 
att särskilt ta st~illning till detta förslag. Vi vill dock understryka resen·an
tcrnas mening om att de skiil som kan äbernpas för en begr~insningsregel 
tör forsiikringsbolagen inte föreligger för 4:e AP-fonden. 4:e AP-fonden 
har sttledes inrättats st1som ett specifikt instrument for transferering a\' 
riskkapital till n~iringslivct medan detta inte pf1 samma sätt iir fallet för för
s;ikri ngshlilagens aktiepla.:eri ngar. 

5.14 Sn•riges föreningsbankers förbund 

Förbundet tillstyrker utredningens förslag att AP-fondens aktieinnehav 
siitts till högst 1 O' i a' röstetalet i va1:ic enskilt bolag. 1 fråga om nterlän 
fran AP-fonden. anför förbundet vidare. 

Utredningens förslag till ändring a\' aterltinesystemet enligt vilket tlterlä
ncn resen eras för mindre företag tillstyrks av fiirhundet under förutsätt
ning att industrin hereds möjlighet att fa emissionstillstirnd. 1 syfte all ni\
got vidga kretsen a\ möjliga li1ntagare anser förbundet dock dels att grän
~en för totalt utestt1ende ltrnebelopr hör höjas från 500 tkr till 1 mkr. dels att 
den perind under' ilkcn inbetalda avgifter ackumuleras bör utsträckas frän 
fem till tio ~tr. 
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5. 15 Sn~nska Försäkringsbolags riksförbund 

l avsnittet · · Allm~inna pensil)nsfonden .. föreslt1r utredningen ett tilfägg 
till reglementet för AP-fonden. Förslaget innebiir att AP-fonden .. inom ra
men l"iir vad snm ;ir fön:nligt med den allmiinna ekononiiska politiken rn:h 
med hcaktandc a\· kreditmarknadcns funktionssiitt .. skall förvaltas så att 
den ger högsta möjliga avkastning. 

Riksförhundet framh{tller det nödvlindiga i att va~jc samhiillsscktor öp
pet far redovisa sina egna kostnader m:h att Yid hehov subventioner eller 
andra stödätgiirdcr s;itts in lika öppet. Endast under dessa förutsättningar 
kan riksförhundct tillstyrka den föreslagna lindringen i reglementet. En an
nan sak iir att man måste förutsiitta all AP-fonden med dess storlek inte 
hanterar sin plac:eringspolitik pti i:tt st1dant siitt att Riksbanken tär svärig
hcter att vidta penningpolitiska i1tgiinler. 

5. 16 Folksam 

Utredningen föreslår ett tillägg till n:glemcntet att AP-fonden "'inom ra
men för vad som iir förenligt med den allmänna ekonomiska politiken och 
med beaktande av krcditmarknadens funktionssiitt'" skall förvaltas sil att 
den ger hligsta möjliga avkastning. Folksam hyser förståelse för ett tillägg 
av detta slag men vill uttrycka förhoppningen att den ekonomiska politiken 
inte i nå.got fall i framtiden leder till dolda suhventioneringar pä bekostnad 
av AP-fondens avkastning. 

Utredningen förcslär att 4:e AP-fondens placeringar i aktier skall be
gränsas till högst lO'·i av röstetalet i varje enskilt företag. Vid 4:e fondc:ns 
tillkomst framförde Folksam den flsikten att nägon begränsning ej skulle 
förekomma. Folksam finner nu ingen anledning att iindra ståndpunkt i den
na fräga utan fönmlar fortsatt fri placering i aktier för 4:e AP-fonden. Ut
redningens förslag innebär onekligen en försvagning av 4:e AP-fondens 
möjligheter att effektivt delta i finansieringen av svensk industri. 

5.17 LO 

En knapp m;~joritet av utredningen föreslår att 4:e AP-fondens möjlighe
ter till engagemang skall begränsas till högst 10';;- av röstetalet i var:ie cn
sl-;ilt företag. För n~irvarande finns ej någon begränsning av denna art. 

l likhet med reservanterna menar LO att majoritetens förslag innebär en 
försvagning av fondens möjligheter att effektivt bidra till en lösning av in
dustrins finansieringsproblem. Detta skulle ske i ett läge när tillgången på 
riskvilligt kapital är av stor betydelse. Utredningens omdömen om fondens 
hittillsvarande vaksamhet ~ir enhälligt positiv varför den logiska slutsat
sen är att någon hegränsning inte behövs. Fonden innehar idag mer än 
l O':~ a \ röstetalet i flera företag och några som helst nackdelar med detta 
t'theropas inte av m<i:ioriteten. Flertalet av dessa större engagemang har till
kommit via direkta överenskommelser med företag. Dessa har alltså be
dömt engagemang av denna storleksordning som nödvändig för resp. före
tags utveckling. 

Det ter sig vidare något underligt att i majoritetens skrivning som ett ar
gument för en 1or,1--spärr anförs parallellen till försäkringsbolagen. Flerta
let av ledamöterna har i två olika reservationer tillbakavisat denna parallell 
(reservation av Ba..:k. Johansson. Mehr. Nilstein. Wickman samt reserva
tion av Wohlinl. Den felaktiga kopplingen till försäkringsbolagen redovisa-
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des redan i det delbetänkande som 1972 föregick fondens tillkomst och den 
tillbakavisades dft i LOs rt::missyttrande. 4:e AP-fonden har inte samma be
hov av riskspridning som försäkringsbolagen har. Fondens huvuduppgirt 
är att öka tillgången på riskvilligt kapital via aktiemarknaden medan för
säkringsbolagens uppgift är att bedriva försäkringsrörelse. Fonden är före
mål för särskild offentlig insyn och kontroll samt har en bred representa
tion av olika intressegrupper i styrelsen. Fonden fa därför - till skillnad 
frän försäkringsbolagen - i de fall det blir befogat väl lämpad att utöva ett 
aktivt ägaransvar. Ett ökat ägarinflytande för fonden ligger dessutom i lin
je med strävan till ökad insyn och breddat ägande i näringslivet vilket 
knappast torde kunna sägas om ett ökat ägarinflytande för försäkringsbola
gen. 

LO kan helt instämma i KMUs slutsats att allmänna pensionsfonden hit
tills fungerat väl och att de farhågor tör dess verkningar som mänga ut
tryckt vid dess tillkomst var helt obefogade. Beträffande fondens framtida 
utveckling tycker LO att KMU tecknat en alltför mörk bild genom att be
gränsa sig till oförändrat avgifts uttag (11,75 % ) och oförändrat avgiftstak. 
Men den framtida förskjutningen i förhållandet mdlan aktiva och pensio
närer måste givetvis avgiftsuttaget höjas i ett fördelningssystem ifall pen
sionslöftena skall kunna infrias. Detsamma gäller avgiftstaket vid stigande 
reallön ifall pensionerna skall spela den roll för de äldres försörjning som 
från början var avsett. 

Dt:: förslag rörande fonden och mellanhandsinstitutet som KM U fram
lägger är därför närmast av marginell karaktär. Även om LO tidigare föror
dat sammanslagningen av de tre fondstyrelserna till en kan LO nu i ljuset 
av ytterligare erfarenheter acceptera den nuvarande administrationen av 
fonderna. LO har heller ingen invändning mot den föreslagna förändringen 
av gränsdragningen mellan andra och tredje fonden. En förutsättning är 
dock att stadgar ändras så att pensionsutbetalningama fördelas mellan fon
derna i förhållande till föregäende ars avgifter i stiillet för till kapitalbehåll
ningen. Annars kommer andra fonden under en följd av år att fi'I en betyd
ligt ogynnsammare och tredje en betydligt gynnsammare relation mellan 
influtna avgifter och pensionsutbetalningar än genomsnittet. vilket knap
past synes vara avsikten med förändringen. En sådan utformning av stad
gan är också mer logisk i ett system som bygger på fördelningsprincipen. 

Vad gäller utlåningsformema vill LO ifrågasätta om obligationsinstitutet 
är den idealiska formen i en marknad med fä längivare. Obligationskostna
derna enbart för de av bankerna emitterade obligationer som fonderna in
köpt torde under senare år ha uppgått till ca 40 mkr. Det är en inte helt ovä
sentlig kostnad. Visserligen föreslår KM U att vissa stämpelavgifter av
skaffas men övriga kostnader förbundna med ohligationsemission är allt
jämt betydande. LO har svårt att tro att obligationernas "marknadsan
passning" som KMU framhåller utgör en motsvarande fördel. 

LO vill därför förorda att en utvidgning av möjligheterna att ge reverslån 
allvarligt prövas. 1 varje fall bör alla statsgaranterade lån kunna ges mot re
vers. Vidare anser LO inte att fonderna bör förvägras förvärva bankcertifi
kat som kan utgöra en lämplig form för de korta transaktioner fonden inte 
alltid kan undgå. Däremot bör förbudet mot förvärv av konvertibla lån och 
wan-ants kvarstå. Detta bör vara fjärde fondens placeringsområde. Medel
tillddningen till denna fond kan ju anpassas så att dylika lån kan placeras i 
önskad omfattning. 

LO delar vidare KM U s uppfattning att återlånerätten bör avskaffas. 
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Men LO finner ingen anledning ersätta den med en ny form för småföretag. 
De bör pfl ett ur allokeringssynpunkt fördelaktigare sätt kunna tillgodoses 
av mellanhandsinstitutt:n. 

Diiremot vill LO avstyrka KM Us förslag till omformukring av~ 11 i reg
lementet. Fondstyrelserna bör inte åläggas att göra bedömningar av än 
mindre insatser i den allmiinna ekonomiska politiken. Den nödviindiga in
ordningen av fondens verksamhet i denna politik sker f. n. främst genom 
informella kontakter med riksbanken vilket torde vara helt tillräckligt. 

Som framgätt tidigare stöder LO den uppfattning som kommer till ut
tryck i hrr Klas Backs m. 11. reservation att någon övre griins för fjärde pen
sionsfondens aktieförvärv i ett och samma företag inte bör sättas. 

S.J8 TCO 

AP-fonden skall enligt placeringsreglementet föra en placeringspolitik 
som tillgodoser kraven på en hög avkastning. Med hänsyn till föndens do
minerande roll pfl kapitalmarknaden, iir det samtidigt självklart att fondens 
verksamhet måste ske inom de ramar samhället stiiller upp inom den eko
nomiska politikens. inklusive kreditpolitikens omrflde. Finner samhället 
det angeläget att vissa finansieringsuppgifter bör prioriteras. så bör också 
AP-fonden i sin placcringspolitik inrikta sig efter en sfldan samhällsekono
misk avvägning. Någon bestämmelse som bekräftar detta självklara förhål
lande återfinns emellertid inte i gällande placeringsreglcmente. Mot denna 
bakgrund föreslår kapitalmarknads utredningen att till placerings reglemen
tet fogas en bestämmelse som klargör detta förhållande. TCO tillstyrker 
detta förslag till komplettering av placeringsreglementet. 

Utredningen förutsätter att kanaliseringen av fondens medel även fort
sättningsvis bör ske genom obligationsköp och genom anlitande av mellan
handsinstituten. TCO delar uppfattningen att den medelskanalisering som 
skett inom AP-fondsystemets ram visat sig väl avvägd och förenlig med 
samhällsekonomiska målsättningar. Utredningen konstaterar att AP-fon
dens betydelse som källa för långfristig finansiering kan förväntas minska. 
vilket. enligt utredningen. ger anledning till oro med hänsyn till det växan
de behov av långfristigt kapital. som kan förväntas framöver. TCO har av 
denna anledning tidigare förordat en höjning av ATP-avgifterna under pe
rioden 19XO-X4 enligt det högsta av två aktuella alternativ. 

Men en höjning enligt det högre alternativet bidrar enbart till att pä läng
re sikt dämpa nedgången i AP-fondens relativa betydelse. Andra former 
för långfristig finansiering krävs. 

En arbetsgrupp med företrädare för förbunden inom TCO har föreslagit 
att tillgången på långsiktigt kapital pä sikt skall tryggas genom ett system 
mt:d lönebaserade löntagarfonder. Vid ett införande av löntagarfonder bör 
fonderna ges en nägot annorlunda inriktning än AP-fonden. även om ett 
avkastningskrav också måste tillämpas för löntagarfondernas del. Det är 
enligt TCOs mening väsentligt att löntagarna för framtiden mer aktivt med
verkar i den på sikt nödvändiga kapitalbildningen, vilket kräver uppbyg
gande av ett nytt fondsystem. Det är ett självklart krav att löntagarfonder, 
på samma sätt som AP-fonden. måste föra en placeringspolitik inom de ra
mar som anges av den ekonomiska politiken. Förslaget kommer att be
handlas av 1979 års TCO-kongress. 

Enligt gällande bestämmelser har företagen en näst intill automatisk rätt 
- en återlånerätt - att låna tillbaka hälften av under ett år inbetalade 
ATP-avgifter. Kapitalmarknads utredningen föreslår att åtcrlånesystemet i 
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sin nuvarande form avskaffas. Enligt utredningens förslag skulle de större 
företagen ej omfattas av återlån, medan mindre företags reella möjligheter 
till sttdana lån stärks. TCO tillstyrker utredningens förslag på denna punkt. 
Återlanesystcmet innebär en onödig fastlåsning av finansiella resurser till 
de avgiftshetalande företagen. Därmed sker ingen konkurrerande prövning 
pa kapitalmarknaden av förutsättningarna för räntabel användning. 

A vskatfandet av återlii.nerätten för de större företagen behöver inte in
nebära att dessa företags, som grupp betraktad. tillgång till finansiella re
surser minskar. En väsentlig förutsättning för avskaffande av återlånerät
ten är att de därigenom frigjorda medlen tillfaller de större företagen ge
nom obligationsmarknaden eller genom mellanhandsinstituten. 

Vidare föreslår utredningen att de tre första fonderna ges rätt att förvär
va konvertibla skuldebrev och s. k. warrants. Däremot skulle de enligt ut
redningens förslag inte få utnyttja den med dessa värdepapper förenade 
rätten till konvertering respektive köp av aktier. 

TCO tillstyrker utredningens förslag att de tre första fonderna ges rätt 
att förvärva dessa värdepapper. Enligt TCOs mening bör dock rätten till 
förviirv vara förenad med samma villkor som gäller för andra placerare. 
Med hänsyn till den med skuldebreven förenade inlösensrätten kan det för
viintas all värdet på dessa följer utvecklingen på de bakomliggande aktier
na. I uet fall värdet utvecklas ogynnsamt föreligger med utredningens mo
dell ingen möjlighet all genom aktieförvärv påverka utvecklingen i företa
get. Icke heller kan möjligheten till aktieförvärv åberopas i syfte att bevaka 
en från fondsystemet tillfredsställande företags politik. TCO finner det där
för vara av ringa värde all medge de tre fonderna rätt till förvärv av nämn
da viirdepapper under angivna villkor. Rätten till förvärv av konvertibla 
skuldebrev bör ges under samma villkor som gängse är förenade med 
dessa värdepapper. 

Som utredningen påpekar bör ett självklart krav för fjärde AP-fondens 
aktieförvärv vara att dess aktieinnehav förvaltas under ett aktivt ägaran
svar. Om så inte vore fallet skulle i stället minoritetsintlytandet stärkas. 
Inom ramen för en marknadsekonomi bör större aktieägare ta på sig ett 
ägaransvar. som st1'lr i paritet med kapitalinsatsernas storlek. 

Utredningens majoritet förordar att en begränsningsregel för tjärde AP
fondens aktieinnehav införs. innebärande att fonden normalt får inneha ak
tier motsvarande högst 10 procent av rösterna i varje enskilt företag. TCO 
avvisar på denna punkt majoritetens förslag, och ställer sig bakom den lin
je som i en reservation presenterats av utredningens minoritet. 

Det är väsentligt att tillgången till riskvilligt kapital stärks. En begräns
ningsregel av angiven art kan inte anses bidra till en tillräcklig förstärkning 
frän utbudssidan. Det har i flera fall visat sig att företagen ställt större krav 
pii kapitalinsatser från fondens sida än vad som är förenligt med begräns
ningsregeln. För att fonden framdeles skall kunna fylla en väsentlig roll 
krävs att den kan bidra till de kapitalinsatser, som är nödvändiga med hän
syn till den behövliga omstruktureringen av svensk industri. 

Farhågor för en dominerande maktställning för fonden kan inte heller 
enligt TCOs mening tas till intäkt för en begränsningsregel. Ett näringsliv. 
karakteriserat av mångsidigt ägande och av att flera intressegrupper balan
serar varandra kräver inte att en sådan balans gäller i varje enskilt företag. 
Det är i själva verket av självständigt värde att i varje företag ägare kan 
återfinnas, av vilka ett aktivt ägaransvar kan utkrävas. Balansen mellan oli
ka ägargrupper bör i stället gälla för näringslivet i dess helhet. Finner man 
på sikt farhågor för en alltför stark maktställning för fjärde AP-fonden är 
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det rimligare att en femte AP-fond bildas. i stället för begränsningsregler 
för fjärde AP-fondens ägande i enskilda företag. 

5.19 SACO/SR 

Utredningens förslag om tillägg i fondreglementt:t för AP-fonden synes 
på ett värdefullt sätt kodifiera nuvarande praxis i frnga om fondens intly
tande på länevillkoren på den svenska kapitalmarknaden. Den hittillsva
rande utvecklingen ger även stöd för uppfattningen att placeringsregle
mentet i huvudsak bör vara oförändrat med påpekandet att fonden ej bör 
ha rätt att köpa bankobligationer eller de s. k. bankcertifikat som föreslås 
bli medgivna. 

Det av utredningen skissade förslaget för återlån från AP-fonden kan 
väntas medföra en avsevärd förbättring för de mindre och medelstora före
tagen vars kreditbehov idag kan få stå tillbaka för de större företagen. 

SACO/SR tillstyrker utredningens förslag att ge de tre första fondstyrel
serna rätt att köpa konvertibla skuldebrev och s. k. warrants. Mot bak
grunden av såväl näringslivets behov av riskvilligt kapital som önskvärd
heten att på positiv realavkastning på AP-fondens placeringar tillmäter 
centralorganisationen detta förslag en betydande vikt. 

Frågor rörande AP-fonden har utgjort en central del av kapitalmark
nadsutredningens utredningsuppdrag. 1 vissa viisentliga avseenden nödgas 
emellertid SACO/SR konstatera att utredningens ställningstaganden är fö
ga vägledande. Beträffande fjärde AP-fondens framtida utveckling anföres 
endast att utredningen " ... förutsätter att ljiirde AP-fonden framöver till
föres ökade resurser i takt med utvecklingen. På sikt bör övervägas att låta 
tillväxten av AP-fondens aktieförvärv ske genom inrättandet av en femte 
fondstyrelse. utrustad med egen administration." SACO/SR anser att ut
redningen påvisat behovet av ökat ägarkapital inom näringslivet. A P-fon
dens kapitaltillskott bör däiför i högre grad än for närvarande ske i sådana 
former. Några betänkligheter mot ett ökat risktagande bör inte föreligga ur 
försäkringssynpunkt. Framtida pensioner tas ur det framtida produktions
resultatet och om produktionstillväxten blir svag blir samhällets möjlighe
ter begränsade att ge de äldre en god standard även om AP-fonden inte 
drabbas av några förluster. Med hänsyn till att fjärde AP-fonden redan är 
en bland de större institutionerna på aktiemarknaden, bör därför en femte 
AP-fondstyrelse övervägas relativt snart. Utredningens förslag att begrän
sa fjärde AP-fondens rätt att förvärva aktier står ej i samklang med den här 
redovisade uppfattningen och tillstyrkes därför ej av SACO/SR. 

Frågan om AP-fondens organisation berörs relativt ytligt av utredning
en. Man konstaterar att de tre första fondstyrelserna redan från början 
enades om att inrätta en gemensam förvaltning. Detta beslut stred enligt 
utredningen mot grundtankarna i pensionskommittens förslag som låg till 
grund för fondreglementet. Syliet med uppdelningen kom därigenom att 
motverkas. Denna kritiska hållning hos utredningen fullföljes emellertid ej. 
Enligt utredningen behöver inte koncentrationen av beslutsfunktionen ha 
menliga effekter. Någon egen uppfattning redovisar emellertid inte utred
ningen utan nöjer sig med att ange vad som säges vara en principiell syn pä 
den organisatoriska utformningen av förvaltningen. 

SACO/SR har inte underlag för att bedöma eventuella "menliga .. effek
ter. Med utgångspunkt från utredningens konstaterande att den nuvarande 
organisationen strider mot grundtankarna bakom fondreglementet och 
motverkar syftet med uppdelningen anser SACO/SR det vara konsekvent 
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att ompröva förvaltningsorganisationen såvida det inte kan visas att menli
ga effekter ej uppsti'ltt. Eftersom utredningen ej ansett sig kunna hävda 
detta följer att förvaltningsorganisationcn enligt SACO/SR: s uppfattning 
bör omprövas. 

5.20 Svenska arbetsgh·areföreningen 

AP-fonderna och näringslivets kapitalförsörjning 
El! centralt problemområde för kapitalmarknadsutredningen har varit 

AP-fondernas ställning och verkningar på den svenska kapitalmarknaden. 
Föreningen har städse hävdat. att AP-fondernas uppgift är att tjäna som 
buffert under pensionssystcmets uppbyggnadsperiod och för framtida de
mografiska och liknande svängningar i relationen mellan aktiva och passi
va. AP-fonderna är icke lämpliga för att lösa näringslivets kapitalförsörj
ning. 

Föreningen kan således icke acceptera utredningens resonemang om att 
det nu och framgent skulle föreligga kapitalbrist av sådan art att den kan 
avhjälpas genom fomlhildning inom AP-systemet. Det allt för höga uttaget 
av AP-avgifter har begränsat företagens lönsamhet, förorsakat en drama
tisk minskning av soliditeten i företagen samtidigt som de blivit mer be
roende av lånemedel. 

Det dominerande problemet i svensk ekonomi är inte kapitalbrist utan 
brist pä. förräntning av det egna kapitalet. En förbättring av lönsamheten i 
näringslivet är oundgänglig. En sådan förbättring möjliggör en ökad kapi
talförsörjning på normala v~igar utan anlitande av fonduppbyggnad av nå
got slag. Detta gäller såväl lånat kapital som eget riskvilligt kapital i företa
gen. 

fjärde AP-fonden och utvecklingen på aktiemarknaden 
Vad som närmast synes föresväva kapitalmarknadsutredningen torde 

vara att soliditeten skulle kunna förstärkas eller soliditetsnedgången d~im
pas genom att det egna kapitalet förstärkes genom riktade nyemissioner 
som tas upp av fjärde AP-fonden. Förutsättningarna härför är givetvis att 
fjärde AP-fonden kan acceptera den förväntade avkastning på nyemissio
ner. som lönsamheten i företagen medger. Samtidigt måste förutsättas att 
de hittillsvarande aktieägarna inte motsätter sig den utspädning av aktie
kapitalet. som nyemissioner innebär. Kapitalmarknadsutredningen synes 
föreställa sig att man genom stora nytillskott av riskvilligt kapital från AP
fondcma kan åstadkomma en gynnsam utveckling av produktionen per ar
betstimme. En fortsatt välståndsförbättring skulle enligt denna uppfattning 
kunna äga rum utan att lönsamheten i näringslivet behöver återställas. 
Denna tanke vilar emellertid på en ofullständig bild av lönsamhetens roll. 

För det första krävs det en viss lönsamhet för att investeringar överhu
vud skall komma till stånd. Tillgång på ökat finansiellt riskkapital är icke 
detsamma som ökad realkapitalbildning. För att det skall bli ökad rcalkapi
talbildning krävs därutöver tillgång pä investeringsprojekt med en förvän
tad avkastning, som tillfredsställer även de tidigare aktieägarna och som är 
högre än avkastningen på finansiella placeringar. Det framstår som synner
ligen problematiskt all på lång sikt få till stånd en stark tillväxt av den reala 
kapitalvolymt:n i fört:tagen genom omfattande nyemissioner samtidigt som 
lönsamheten hålles Jäg. Sambandet mellan realkapitalets tillväxttakt och 
dess avkastning berör flera dimensioner i såväl den reala som den finansi
ella delen av ekonomin. 
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Det iir tänkhart att omfattande aktieemissioner som tas upp av fjärde 
AP-fondcn under en övergångs period kan tjäna som medel att förstärka so
liditeten. Denna situation skulle i så fall vara betingad av.att fjärde AP-fon
den är villig att acceptera emissionskurser som ligger relativt högt i förhål
lande till de vid var:ic tillfälle aktuella börskurserna. En emission kan häri
genom te sig förddaktig för de tidigare aktieiigarna. Efterhand torde emel
lertid allmiinna kursläget komma att anpassas så att dessa förutsättningar 
inte blir riidande på !äng sikt. 

SAF vill således med skärpa avvisa tankarna på all ytlerligare öka fjärde 
AP-fondens utbud av riskvilligt kapital. Att försöka en sådan lösning är att 
gå fel väg. 1 stället bör lönsamheten successivt förbiitlras till en sådan nivå, 
att en tillräcklig ökning av det i näringslivet arbetande riskvilliga kapitalet 
kan åstadkommas genom en ökning av kvarhållna medel i förening med ett 
ökat intresse för nyemissioner bland hushållen. Den lönsamhetsnivå som 
krävs för att en långsiktig utveckling av detta slag skall hli möjlig kan vid 
nuvarande skattesystem inte för nhgon te sig stötande ur fördelningssyn
punkt. En ersättning till det riskvilliga kapitalet i näringslivet, som möjlig
gör en avkastning för personer i genomsnittliga inkomstlägen. vilka för
värvar aktier. av storleksordningen 3 il 4 q per år kan icke anses oskälig. 
För större förmögcnhetsägarc blir den reala avkastningen vid samma nivå 
för lönsamheten i företagen efter beaktande även av förmögenhets- och 
arvsskatt ett par procentenheter liigre. Detta gäller om aktieposten belå
nats till 50 CT. Utan belåning blir avkastningen ännu lägre. Någon tillväxt 
av de större förmögenhetsägarnas andel i företagens aktiekapital kan det 
således trots lönsamhetsförbättringen icke bli, snarare en utveckling i mot
satt riktning. 

AP-fondens målsättning 
Kapitalmarknadsutredningcns förslag om ett tilläggsuttalande till väg

ledning för AP-fondernas placeringspolitik vill SAF bestämt avstyrka. 
AP-fonden är inte ett organ för den allmänna ekonomiska politiken. Stats
makternas ansvar för denna måste vara odelat. AP-fonden skall uppträda 
som en privat kapitalplacerare. 

I och med att AP-fondens enda målsättning är att uppnå högsta möjliga 
avkastning blir dess heteendc förutsehart för Riksbanken. AP-fonden rea
gerar konsistent på Riksbankens penningpolitiska åtgärder. Om man emel
lertid genom det föreslagna tillägget gör AP-fondens mälsättning mer kom
plex. blir beteendet mindre förutsebart. De penningpolitiska medlens ef
fektivitet reduceras. 

Återlånesystemet 
Den kritik mot återlånesystemet, som baserats på den teoretiska upp

fattningen att återlånen skulle snedvrida den totala kreditgivningen till oli
ka typer av företag i näringslivet, arbetsintensiva och kapitalintensiva. ex
panderande och stagnerande etc .. har inte bekräftats genom några empiris
ka undersökningar. Kapitalmarknads utredningen framlägger inte något så
dant material. Ur de avgiftsbetalande arbetsgivarnas synpunkt har återlå
ningen fungerat i stort sett väl. Återlånen har spelat en stor roll i företagens 
finansiella planering. Återlånen har utgjort en form för medelfristig kredit
givning till större såväl som mindre företag, vilken för många företag inte 
låter sig ersättas med någon annan etablerad form av banklån. En brist 
som upplevts i återlånesystemet är dock för korta amorteringstider och 
frånvaro av ackumuleringsrätt för mindre arbetsgivare. 
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Föreningen måste hestämt avstyrka utredningens förslag att begränsa 
ätcrW.nerättcn. I stället hör amortcringstiden utsträckas till 15 är och en 
tioarig ackumuleringsrätt införas upp till en beloppsgräns om 2 miljoner i 
stlillet för av utredningen föreslagna 500.000 kronor. I övrigt bör återlåne
systemet bibehållas i sin nuvarande utformning. Ett system som fungerat 
väl och ~pelat en stor roll i företagens finansiella planering hör icke avskaf
fas pt1 st1 lösa grunder som kapitalmarknadsutredningen anför. f-örslaget 
att avskaffa länerällen är särskilt olyckligt i en period när näringslivet ge
nomgår den största krisen under det senaste seklet. 

Begränsningsrcgcln 
Skulle AP-fondernas möjligheter att placera i aktier ändock ökas. anser 

fi.)reningcn det självfallet att samma regler skall gälla för A P-fondcrna som 
fiir ett försäkringsbolag. nlimligcn att innehavet i ett och samma aktiebolag 
icke får överstiga 5 r:;-. Hegränsningsregcln skall gälla AP-fondsystemet i 
dess helhet. 

AP-fonden i övrigt 
Utredningen föreslår att bankerna skall få rätt att ge ut bl. a. egna obliga

tioner men att AP-fonden inte skall ha rätt att förvärva dessa. Motivet för 
förbudet är att hindra att AP-fondens långfristiga kapitalutbud styrs över 
till mer kortfristig utlåning. Föreningen kan inte finna något avgörande 
skäl varför kapitalmarknadens dominerande placerare skulle åläggas detta 
förbud. Kapitalplacerare bör inte åläggas onödiga restriktioner i sina val 
mellan olika placeringsalternativ. En väl fungerande kapitalmarknad förut
sätter ett minimum av restriktioner. Föreningen avstyrker därför utred
ningens förslag om förbud för AP-fonden att förvärva bankobligationer 
men avstår från att kommentera förslaget att AP-fonden förbjuds att för
värva bankcertifikat som är av mera kortfristig natur. 

Föreningen tillstyrker vidare att AP-fonderna 1-3 får rätt att köpa kon
vertibla skuldebrev och s. k. warrants men ej rätt att konvertera dessa till 
aktier. 

5.21 LRF 

AP-fonden har en stor betydelse för kapitalbildningen i samhället. Dess 
uppgift att tillföra kreditmarknaden långfristigt kapital är enligt förbundets 
mening av utomordentligt samhällsekonomiskt värde. Det inger därför be
kymmer att kapitalbildningen enligt utredningens analys kraftigt kommer 
att avta. Därvid kommer under 1980-talet AP-fondens relativa betydelse 
som källa för den långfristiga finansieringen att minska, vilket enligt LRFs 
mening kan få allvarliga samhällsekonomiska konsekvenser. Problemet 
sammanhänger i sin helhet med sparandebristen i samhället. Utredningen 
har understrukit vikten av att den framtida politiken ifräga om pensions
åtaganden och avgiftsuttagen utformas så att en sådan försvagning av AP
sparandet förebyggs. Antalet ålderspensionärer med ATP kommer att 
kraftigt öka. För att möta de kommande pensionsatagandena krävs ett 
kraftigt avgiftsuttag. Enligt beräkningarna från Riksförsäkringsverket kan 
en ökning av arbetsgivaravgifterna från 1980 med ca I /4 procent per år bli 
erforderlig. ATP-avgifterna skulle därmed år 2 000 utgöra mellan 16-18 
procent. AP-fondernas dubbla funktion att svara för pensionsåtagandena 
och att tillföra kapitalmarknaden ett stabilt utbud av långfristigt kapital fär 
enligt LRFs mening ej ifrågasättas. Emellertid är denna dubbla funktion 
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förbunden med frågan om vilka avkastningskrav som fonden kan rikta. Ge
nom kreditpolitiska beslut har AP-fondens placeringar ftllt en relativt hög 
andel lägavkastande l)bligationer. Dessutom betonas ofta AP-fondernas 
betydelse att tillföra näringslivet riskvilligt kapital. vilket även markeras 
av 4:e AP-fondens tillkomst. Den t]lirde AP-fonden föreslås av utredning
en fä begränsa placeringarna till 10 procent av röstetalet för alla aktier i 
resp. företag. 

Enligt LRFs uppfattning bör AP-fondernas placeringar präglas av flexi
bilitet. Samtidigt bör mellanhandsinstitutens funktion ej förändras som en 
Hink mellan AP-fonden och kapitalmarknaden. Därigenom kan en bred an
passning ske till olika ltrntagarkategoriers kapitalbehov. De flexibla insla
gen i placeringspolitiken bör innefatta traditionella placeringar som aktier. 
obligationer och rcversltm. Enligt LRFs uppfattning är de flexibla inslagen 
beroende på utformningen av respektive låneforms delmarknad. Obliga
tionsmarknaden kan exempelvis behöva differentieras eller ra en utform
ning som ej ger den stelhet som ofta förekommer p. g. a. kreditpolitiska åt
gärder. Genom en differentiering kan AP-fonden förbättra möjligheterna 
all vid placeringsbesluten inväga avkastningskraven. Dock vill LRF be
träffande placeringsreglementet § 4 understryka det principiella värdet av 
det föreslagna: "inom ramen för vad som är förenligt med allmhnna ekono
miska politiken och med beaktande av kreditmarknadens funktionssätt". 

Första. andra och tredje AP-fonderna föresla.s i likhet med fjärde fonden 
få möjlighet att förvärva konvertibla skuldebrev och warrants. LRF ser i 
förliingningen av detta förslag en tveksam uppluckring av fondernas funk
tion gentemot kapitalmarknaden. Marknaden för konvertibla skuldebrev 
är starkt växande. Dess värde som låneform vill LRF ej ifrågasätta utan 
ser med tillfredsställelse pt1 sådana innovativa förändringar på kapital
marknaden. LR F anser emellertid att fjärde AP-fonden med tiden ej i till
riieklig grad kan fanga upp denna marknad. Av flera skäl anser LRF att ett 
utökat fondantal i stället bör tillförsäkra AP-fonden möjligheten att förvär
va konvertibla skuldebrev och warrants. I denna riktning pekar flera av 
LRFs överviiganden enligt ovan. En ökad kapitalbildning bör följas av en 
spridning av placeringarna. Eventuell\ tänkbara negativa effekter genom 
fondernas dominerande ställning kan därvid reduceras. Tillförseln av risk
villigt kapital till näringslivet hör även förhättras. Detta bör leda till att ett 
utökat fondantal kan fä likvärdiga uppgifter. Utredningen anför att på sikt 
bör övervägas att inrätta en femte fondstyrelse. LRr delar s:lledes denna 
uppfattning och vill betona att flera skäl föreligger för all ej uppskjuta en 
sådan prövning. LRF vill ej föreslå ett bestämt fondantal. utan anser all 
liven denna fråga bör prövas. Grund principen i LRFs uppfattning är härvid 
att fondantalet kan pä ett avgörande sätt spela en roll for kapitalmarkna
dens funktioner. 

Utredningen förelar ett avskatfandc av :iterl~mcsystemet i dess nuvaran
de form. LRF tillstyrkt>r detta förslag men vill framhålla vikten av att Al'
fondernas placeringsinriktning fär motsvarande revidering. sä att mellan
handsinstitutcns kreditgivningsmiijlighcter utvidgas för att tillgodose nä
ringslivets krcditförsö1jning. Det system som föreslås ersätta det nuvaran
de skall anpassas till Je mindre företagens behov. Föreslagen utformning 
innefattar dels en ÖHe beloppsgräns om 500.000 kronor dels en 5-årig ac
kumulerings rätt. LRI' vill uttrycka sin tillfrt>dsställelse med inriktningen 
pä de mindre företagen. men vill inte acceptera de begränsningar som be
loppsgriinsen 500.000 kronor och en 5-årig ackumuleringsrätt medför. LRF 
vill därför föreslå att beloppsgrän~en höjs till I mkr och en 10-ärig ackumu-
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leringsriitl införs. Detta bör av flera skäl vara en betydelsefull strukturan
passning. dt1 mindre företag i utveckling kan ges hjälp till ökade satsningar. 
En investering i ett mindre företag skall därvid ses i relation till verksam
hetens umfat1ning och dess betydelse för företagets utveckling. En JO-årig 
ackumuleringsriitt torde medföra att flera företag får mi~jlighet att utnyttja 
återlånen. vilket bör bidra till att underlätta finansieringen av småföretag. 
För att systemet ej skall belastas med allt för många mindre lån. bör minsta 
låncheloppet fast!>tiillas till 50.000 kronor. 

Utredningen förordar vidare att AP-fonden inte skall ha rätt att förvärva 
obligationer utgivna av bank och s. k. bankcertifikat. LRF vill härvid in
stämma i utredningens uppfattning. 

LRF tillstyrker utredningens förslag att beträffande tredje AP-fonden 
gränsen justeras från 20 till 50 anställda för storleken på de företag, vilkas 
avgifter tillförs fonden. LRF förutsätter att tredje fondens placeringsinrikt
ning bibehålles. 

5.22 Kf' 

Utredningen anser att den fjärde AP-fonden bör tillföras ökade resurser 
och att på sikt en fristående femte AP-fond ev. bör inrättas. KF delar den
na uppfattning men anser att även kooperativt ägda bolag skall fä möjlighet 
att tillföras kapital ur dessa källor. Kooperativa företag bör här inte ha 
konkurrensnackdelar gentemot privatägda börsföretag. Ett specialinriktat 
utredningsarbete bör genomföras med syfte att utforma ett sådant place
ringsreglemente för fjärde AP-fonden. och motsvarande för en ev. femte 
fond. så att aktieplaceringar i kooperativt ägda bolag blir möjligt. 

Återlånesystemet i AP-fonden bör - enligt utredningens uppfattning -
avskaffas i sin nuvarande form och ersättas med en utlåning anpassad till 
de mindre företagens behov. - - -

Trots att vissa brister uppenbarligen föreligger i äterlånesystemet anser 
dock KF att giillande regler på ett betydelsefullt sätt bidragit till att under
lätta konsumentkooperationens kapitalförsörjning. Ett slopande av det nu
varande systemet skulle försvåra den finansiella planeringen och försämra 
utsikterna att skaffa erforderligt kapital i ett läge där konsumentkoopera
tionens möjligheter att utnyttja kapitalmarknaden redan är begränsade. 
KF avstyrker därför utredningens förslag att avskaffa de nuvarande for
merna för återlån från AP-fonden. 

5.23 Sveriges industriförbund och Svenska handelskammarförbundet 

Återlånesystemet 
I kapitalmarknadsutredningen liksom i 1957 å.rs pensionskommitte kan i 

argumenteringen i fråga om återlånerätten urskiljas en målkonflikt. Mot 
behovet av att kompensera företagen för den finansiella belastning som 
pensionsutgiftema utgör stå.r önskan att skapa institutionella förutsättning
ar for en samhällsekonomiskt effektiv allokering av kapitalresurserna. 
Konflikten kan också uttryckas så att mot statsmakternas ekonomisk-poli
tiska intention står företagens ambitioner att säkra sin långsiktiga finansiel
la planering. Den här må.lkonflikten avgjorde pensionskommitten till före
tagens fördel genom återlånerättens införande medan kapitalmarknads
utredningen med disciplinen på kapitalmarknaden som huvudargument vill 
avskaffa den utom för småföretagen. 
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Den argumentering som hyggcr upp kapitalmarkna<lsutredningens ställ
ningstagande är enligt vär uppfattning ofullst~indig och grundad på i hu
vudsak teorier som gäller i ekonomier med någorlunda pertekt fungerande 
kapital- och kn:ditmarknader. Så är ju som hekant långt ifrån fallet i Sveri
ge. Härtill kommer intentionerna hos de tidigare politiska makthavarna att 
på olika sätt pressa ner den genomsnittliga vinstnivån nch därmed sparan
det inom företagen. Detta har haft tvä synen - att göra dessa mer mottag
liga för den ekonomiska politikens redskap och att minska det interna före
tagssparandet för att därmed redlll:era ägarnas förmögenhetsbildning. De 
successivt upptrappade arbetsgivaravgifterna har sannolikt medverkat till 
denna politik. 

I det här läget har företagens tillgång på långfristigt kapital utifrån kom
mit att spela en allt viktigare roll i den finansiella planeringen. Företagen 
har här i Sverige inte som sina utländska konkurrenter tillgtrng till inhems
ka marknader där i huvudsak priset ~ir avgörande för att kapital skall stäl
las till fört'ogande. I stället iir de underkastade emisssionskontrnll. 

I den här situationen tillmäts återlånen betydande vikt av de större före
tagen. De utgör ju en av de få finansicringsformer som företagen med sä
kerhet vet är disponibla. 

Utredningen säger sig med förslaget inte vilja reducera de större företa
gens totala tillgång på långfristigt kapital. De stora företagen sägs ha goda 
institutionella förutsättningar att tillgodose sitt kapitalbehov på obliga
tionsmarknadcn. Så har emellertid hittills inte varit fallet m:h utredningen 
ställer inga uttryckligare förslag i riktning mot en förändring pfl den här 
punkten. 

Härtill kommer att ingen hänsyn tas till de medelstora företagen för vilka 
obligationsmarknaden åtminstone hittills inte varit öppen. Sammanfatt
ningsvis vill vi alltså hävda att på grund av de nu rådande institutionella 
förhållandena på den svenska kapitalmarknaden en förändring av äterlåne
rättcn i enlighet med kapitalmarknadsutredningens förslag skulle vara till 
stor nackdel för många företag. Vi avstyrker därför återlånesystemcts av
skaffande för de större företagen men tillstyrker samtidigt den ackumule
ringsrätt och utökning av bindningsrätten till I '.i är som föreslås. 

Fjärde AP-fonden 
Utredningen föreslår att fjärde AP-fonden tillföres ökade resurser för 

aktieförvärv "i takt med utvecklingen". Vidare att en eventuell femte fond 
senare inrättas. Mot bakgrund av de argument som presenteras i inledning
en till detta yttrande vill vi uttrycka följande: Brist på riskvilligt kapital från 
marknaden uppkommer normalt om avkastningen på ägarkapitalet i företa
gen faller under en nivå där alternativa investeringar ger bättre avkastning. 
Om i en sådan bristsituation riskkapital tillföres företagen på andra än 
strikt ekonomiska grunder leder detta till en mindre effektiv resursfördel
ning och därmed till ett mindre utrymme för reallöneförbättringar. 

Frestelsen att i vissa lägen låta utbudet av riskkapital från AP-fondsyste
met ske på andra grunder än rent ekonomiska, dvs. vad som kan betraktas 
som varande i försäkringstagarnas intresse, måste av naturliga skäl vara 
mycket stark. Det är dänör viktigt att utbudet av riskkapital frän AP
fondsystemet begränsas och omgärdas med sådana restriktioner att fonden 
inte får ett dominerande inflytande på marknaden för riskvilligt ägarkapi
tal. 

Vid en återgång till normala avkastningsförhållanden på aktiemarknaden 
kommer med all sannolikhet behovet av ökat riskkapital genom nyemissio-
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ner att tillgodoses genom ökat utbud frän hushåll och andra institutioner än 
AP-fonden. 

Vi tillstyrker därför utredningens förslag om samma regler för AP-fon
dens aktieinnehav som för försäkringsbolagen. dvs. att innehavet i varje 
företag maximeras till IO procent av röstetalet.Detta skall gälla AP-fonden 
i dess helhet, dvs. oavsett hur många fonder som i framtiden får rätt att in
neha aktier. Samtidigt avstyrker vi den av m~joriteten föreslagna dispens
möjligheten frtin denna regel. 

Vi vill i det här avseendet också påtala två för fjärde AP-fonden i förhål
lande till övriga avvikande regler. Avkastningen pä i fjärde AP-fonden för
valtade medel tillgodoräknas fonden som investeringsmedel. Enligt vår 
uppfattning skall dessa medel i stället användas för täckande av pensions
utfästelser. Vidare upprätthålls inte den paritetsregel mellan näringslivets 
organisationer som gäller för fonderna 1-3 i fjärde AP-fonden. 

AP-fonden - övrigt 
Den institutionella strukturen på den svenska kapitalmarknaden karak

teriseras av en stark koncentration till ett fåtal institutioner inriktade på 
speciella grupper av låntagare. Ett siitt att minska denna koncentration är 
att öka bankernas möjligheter till en mer differentierad och långsiktig kre
ditgivning. Ett led i detta är, som utredningen föreslår. att ge bankerna rätt 
till utgivning av obligationer. Vi kan inte finna något skäl mot att bankerna 
på detta sätt deltar i kanaliseringen av AP-fondens medel. Däremot kan det 
vara mindre lämpligt för AP-fonden att förvärva bankcertifikat på grund av 
dessas mer kortsiktiga natur. Vi avstyrker diirför kapitalmarknadsutred
ningens förslag om förhud för AP-fonden att förvärva bankaktier men ac
cepterar att AP-fonden förbjuds att förvärva bankcertifikat. Vi tillstyrker 
vidare att A P-fi.1nderna I - 3 får rätt att köpa konvertibla skuldebrev och 
warrants men ej konvertera dem. 

5.24 SHIO och Familjeföretagens förening 

AP-fondens organisation 
Utredningen föreslår att gränsen för de medel, som skall tillföras tredje 

fondstyrelsens förvaltning, sätts vid företag med 50 anställda. Fonden till
förs nu egenavgifter och avgifter från företag med färre än 20 anställda. Ef
tersom tredje fondens andel har sjunkit från ursprungligen 20 till 16 %, är 
det enligt utredningen motiverat att höja gränsen för antalet anställda. Or
ganisationerna har ingen erinran mot detta förslag. 

Län via bankinstituten 
Utredningen föreslår att Allmänna pensionsfonden skall få rätt att för

värva bankobligationer och bankcertifikat, bl. a. i syfte att förstärka ban
kernas kapitalbas. Förslaget tillstyrkes. 

Fjärde AP-fondens verksamhetsbetingelser 
fjärde AP-fonden hade vid utgången av 1976 av sina totala placeringar 

på 730 mkr investerat 185 mkr i nyemissioner på aktiemarknaden. Fondens 
aktieinnehav motsvarade 1.7 % av de börsnoterade företagens samman
lagda börsvärde. Enligt utredningens egen bedömning har aktieförvärven 
verkat stimulerande pfi aktiemarknaden och också verkat marknadsvid
gande. Utredningen föreslår därför att fjärde AP-fonden skall få rätt att in-
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neha aktier upp till 10 ~i(. av röstetalet i ett bolag. Det noterades samtidigt 
att fonden redan idag i några fall har aktier till mer iin 10 '.:r av röstetalet. 

Organisationerna anser all man för överskådlig framtid bör vara restrik
tiv när del gäller fjärde fondens aktieförvärv. si\ all fonden inte för el! för 
dominerande inflytande i vissa bolag. Med denna reservation tillstyrkes ut
redningens förslag, att fjärde AP-fonden skall äga räl! att inneha aktier 
upp till 10 '.+av röstetalet i svenska aktiebolag. 

I detta sammanhang vill organisationerna aktualisera fri\gan om sam
mansättningen av fondstyrelserna. Sveriges hantverks- och industriorgani
sation är för närvarande representerad av en ledamot jämte suppleant i 
tredje fondstyrelsen. I fjärde fondstyrelsen är näringlivets representation 
begränsad till en av SAF och en av Sveriges industriförbund nominerad le
damot jämte en av SHIO nominerad suppleant. Med hänsyn till aktiemark
nadens vidgade betydelse för de mindre och medelstora företagen hemstäl
ler organisationerna om all fjärde fondens styrelse förändras sä all närings
livet kommer att företrädas av. förutom de av SAF och Industriförbundet 
föreslagna ledamöterna, en ledamot och en suppleant representerande 
Sveriges Hantverks- och Industriorganisation - Familjeföretagen. 

I avsnittet om lån via bankinstituten (het~inkandet H.4.45. s. 4731 om
nämns avslutningsvis en .. i diskussionen framförd tanke att ltingfristiga 
räntebundna krediter till de mindre företagen skulle förmedlas via bankin
stituten inom ramen för en refinansiering hos AP-fonden ... Utredningen 
nöjer sig dock med att nämna denna fråga (även på s. 4771 och anser att 
dessa företags kreditförsörjning bör kunna förbättras genom utnyttjande 
av bankinstituten i ett reviderat återltmesystem. 

Organisationerna ~1terkommer nedan till äterlånesystemets utformning 
men anser alt frågan om långfristiga räntebundna krediter enligt det före
slagna systemet inte bör släppas så enkelt som utredningen gjort. 

Som ledamnten Sjönell framhMler i sitt särskilda yttrande ( s. 763- 704) 
är reglerna för lån till industrifastigheter otillfrcdsstiillande. För industri
byggnader gäller nu 15 års kreditlängd mol upp till 40 är och mer för lån till 
bostadshus via bostadsmarknadens kreditinstitut. Vi föreslår därför ett 
särskilt studium av möjligheterna att förbättra finansieringen av enskilda 
industrifastigheter och kollektiva verkstadshus gem1m att medge såväl för
längda lånetider som förlängd avskrivningstid. 

Återlånesystemet 
Ett av utredningens för de mindre företagens del viktigaste förslag giiller 

införande av rätt till ackumulerade återlän. Organisationerna har Hinge 
verkat för att en rätt till ackumulerade återlån skall finnas och vi tillstyrker 
därför med stor tillfredsställelse utredningens förslag att en ackumulerad 
återlånerätt avseende de senaste fem åren skall införas och att 50 '.'i av in
betalda avgifter skall kunna återltmas. Vi instämmer också i utredningens 
synpunkt att härigenom även små företag skall kunna uppnt1 ett rimligt 
återlånbart belopp. Av värde är också utredningens påpekande att de 
mindre företagen genom det föreslagna i\terlånesystemet till en del skyd
das mot en kreditåtstramning, vilket av utredningen inte uppfattas som en 
nackdel ur kreditpolitisk synvinkel. 

I sin argumentering för förslaget om ackumulerad återlånerätt hänvisar 
utredningen till överläggningar med representanter för mindre företag. var
vid konstateras att de belopp som hittills kunnat återlånas ofta varit allt för 
små för att motivera ell årligen återkommande ansökningsförfarande. Det
ta har särskilt gällt arbetsintensiva mindre företag med brist pi\ rörelseka-

13 Riksda{!en 1978/79. I sam/. Nr 165. Bilaga 3 
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pital. Dessa synpunkter kan vitsordas av organisationerna, som är överty
gade om att rätten till ackumulerade tlterlån kommer att innebära ett ökat 
utnyttjande av denna li'lneform bland de mindre och medelstora företagen. 

Organisationerna delar däremot inte utredningens förslag att det totala 
belopp som vid vai:je tidpunkt skall fä utestå som återlån, bör begränsas till 
500.000 kronor. Detta motiveras av att denna ll'meform skulle avgränsas till 
mindre företag. Det relativt ringa beloppet sägs göra låneformen ointres
sant för medelstora eller större företag. 

Utredningens motivering är på denna punkt inte övertygande. Återlåne
rätten bör också ses i det historiska perspektivet att möjligheterna till åter
lån infördes i och med att företagen generellt ålades att inbetala pensions
avgifter till Allmänna pensionsfonden. Därigenom försämrades företagens 
egen soliditet och deras möjligheter att inom företagen eller i särskilda ge
mensamma pensionsinrättningar fondera medlen med relativt vid disposi
tionsrätt. Särskilt för de medelstora företagen skulle den av utredningen 
föreslagna gränsen medföra en allvarlig begränsning av möjligheten att ut
nyttja återlånen hos en planenlig låneform. Organisationerna avstyrker så
ledes en ~ä lflgt salt gräns som 500.000 kronor. 

Utredningen pekar pä möjligheten att koppla återlån till industrigaranti
län, vilka beviljas av bankerna med statlig garanti. Dessa låneärenden har 
hittills beretts av företagareföreningarna, en uppgift som vid halvärsskiftet 
överföres till de regionala utvecklingsfonderna. Organisationerna anser 
det värdefullt om ett smidigt system för kombination av återlån och indu
strigarantilän kan utnyttjas. I detta sammanhang kan också med tillfreds
ställelse noteras att de direktlån, som kommer att beslutas av de regionala 
utvecklingsfonderna, har fått höjda gränsvärden. Enligt organisationernas 
uppfattning är det emellertid angeläget alt dessa maximalt får följa pen
ningvärdet och alt såväl beloppen som låneramarna höjs snabbare än hit
tills med hänsyn till att denna låneform visat sig attraktiv för många mindre 
och medelstora företag. 

5.25 Svensk industriförening 

När det gäller återlånen i AP-fonden, beträffande vilka utredningen före
slår genomgripande föriindringar har dessa varit en utmärkt illustration till 
riktigheten i föreningen~ manga gånger upprepade påpekande att de mind
re företagen varit diskrimineradt: på kapitalmarknaden i förhållande till de 
stora företagen. Ått:rlänen har - och detta visar utredningen med statistik 
- till dt:n allt övervägande delen utnyttjats av storföretagen vilka skulle ha 
kunnat ta upp län på den ordinarie kapitalmarknaden. Småföretagen där
emot har med de rt:glcr som hittills gällt för återlånen varit i praktiken ute
stängda från möjligheterna att tillgodogöra sig AP-medel som krediter. 
Föreningen hiilsar därför utredningens förslag om ändrade regler för åter
lån ur AP-fonden med tillfredsställelse som ett steg i rätt riktning. De nya 
reglerna innebär alt maximibeloppet för återlån fastställes till 500.000 kro
nor per låntagare. Femtio (50) procent av inbetalda avgifter får återlänas 
och en ackumulerad i'ttcrlånerätt avseende de fem senaste åren införs. Lå
nen binds formellt på högst 15 år med lika amorteringar varje är och fast 
ränta tillämpas med omprövning vart femte är med hänsyn till ränteutveck
lingen. I fråga om utredningens förslag att avskaffa återlånen i AP-fonden 
för de större företagen godtager föreningen de skäl som utredningen anfört 
som grund for detta förslag. 
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5.26 Svenska företagares riksförbund 

Åtcrlåncriitten för fämansföretagen har ~inda sedan systemets tillkomst 
varit något av en chimär för dessa företag beroende pt1 reglernas utform
ning. Förbundet hälsar därför med tillfredsställelse att återlåner~ittcn nu 
skall kunna ackumuleras under en 5-års period. Förslaget att binda återlå
nen upp till 15 är är ett steg i rätt riktning men förslaget är ändock inte till
r~ickligt för fämansförctagens behov av medel för investeringar i maskiner 
och fastigheter. Förbundet tillstyrker dä1for det förslag som ledamoten 
Bengt Sjöm:ll anfört i sitt särskilda yttrande. 

Förbundet är tveksamt till utredningens förslag att maximera lanebelop
pets storlek till 500.000 kronor och därmed ställa ett antal medelstora och 
större företag utanför möjligheten att utnyttja återlånen i förhållande till in
betalda avgifter. 

Självklart borde större företag ha möjlighet att åstadkomma en långfris
tig finansiering av sin verksamhet via obligationsmarknaden men verklig
heten är annorlunda. dels beroende pi'i rädslan för penningvärdets utveck
ling. dels beroende på den emissionskontroll som fortfarande föreligger. 

Eftersom dessa företags avgifter ändå avses att kanaliseras till de större 
företagen via andra vägar finns det inte någon anledning att försvåra för 
dessa företag att återläna avgifter ur AP-fonden genom att maximera låne
beloppet till 500.000 kronor. 

Fjärde AP-fonden 
Utredningens uttalande att 4:e AP-fonden bör tillföras ökade resurser 

för aktieförvärv .. i takt med utvecklingen .. är oroande. Som Förbundet in
ledningsvis anfört bör det riskvilliga kapitalet ställas till förfogande genom 
den fria marknadens försorg dvs. från hushåll och andra institutioner utan
för Allmänna Pensionsfonden. 

Utredningens förslag om maximering av AP-fondens aktieinnehav utgör 
ett korrektiv härvidlag som Förbundet sålunda helt ställer sig bakom men 
Förbundet finner inte anledning att acceptera förslaget om en särskild dis
pensmöjlighet beträffande maximeringen till högst JO o/r: av röstetalet. 

5.27 Styrelsen för Stockholms fondbörs 

Styrelsen har inte någon erinran mot förslaget att reglementet för AP
fondens första. andra och tredje styrelse ändras så att fonden uppmanas att 
ta hänsyn till penningpolitiska och samhällsekonomiska synpunkter i sin 
plaeeringspolitik. 

Utredningen har föreslagit att återlånesystemet för större företag av
skaffas och kvarstår endast för småföretag med möjlighet att accumulera 
fem å.rs premieinbetalningar. Börsstyrelsen anmärker i denna frå.ga att 
börsföretagen dominerar som återlånare och att en säker finansieringskälla 
för dem byts mot en osäker plats i obligationskön. Slopas äterlånesyste
met. bör även emissionskontrollen slopas. 

Börsstyrelsen går emot förslaget att AP-fonden skall förbjudas förvärva 
bankobligationer och bankcertifikat. Styrelsen anser att AP-fondens bi
drag på marknaden för bankobligationer blir nödvändigt. särskilt om åter
lånesystemct avskaffas. Bankcertifikaten ger AP-fonden möjlighet att för
ränta likvida medel. Fondens roll som placerare på denna marknad kan po
sitivt bidra till dess utveckling och funktion. även om fonden endast tem
porärt uppträder som placerare. Styrelsen tillstyrker att AP-fonden får 
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riitt att köpa konvertibla skuldebrev och warrants men ej att konvertera 
dem. 

Utn:dningen har vad gälkr tjärde AP-föndcn föreslagit att denna skall 
tillföras ökade resurser för aktieförvärv .. i takt med utvecklingen .. och att 
eventuellt iivcn en femte fond inrättas senare. Börsstyrelsen anser att i 
första hand åtgärder hör vidtas för att förbättra den ordinarie aktiemarkna
dens funktionsmöjlighetcr. Om ytterligare medel för aktieförvärv skall till
föras AP-systemt:t hör detta ske genom en femte fond. 

Vad gäller maximering av ljärde AP-fondens aktieinnehav i varje före
tag, hänvisar börsstyrelsen till de synpunkter som framförts om motsva
rande begränsning för försäkringsföretagens del (se 6.23l. Även i fråga om 
förvaltning av AP-fondens aktieinnehav under aktivt ägaransvar hänvisar 
styn:lscn till vad den anfört bctriiffande försäkringsbolagens aktieförvalt
ning. 

5.28 Sveriges fondhandlareförening 

Föreningen anser att i första hand hör åtgärder vidtas för att förbättra 
den ordinarie aktiemarknadens funktionssätt. Om detta inte bedöms som 
tillriickligt, bör en femte fristaende fond bildas hellre än att ljärde fonden 
tillförs ökade resurser för aktieförvärv. Föreningen tillstyrker att fjärde 
AP-fondens aktieinnehav i va1:je företag begrfosas till föreslagna 10 <,:;- av 
röstetalet. 

Förslaget att AP-fonden (I - 3) får riitt att köpa konvertibla skuldebrev 
m:h warrants men ej rätt att konvertera dem tillstyrks. Fondhandlareför
eningen anser v~irje reform som kan underlätta industrins anskaffning av 
riskvilligt kapital som betydelsefull. Detta förslag som innebiir att markna
den för främst konvertibla skuldebrev breddas är en sådan reform. För
eningen är dock tveksam till om förslaget är praktiskt genomförbart. AP
fonderna I - 3 skulle ej erhålla rätten att konvertera. vilket kan innebära att 
fonderna måste sälja ut innan lånet löper ut. Om AP-timderna blir stora 
placerare i konvertibla skuldebrev kan denna utförsiiljning bli svär att ge
nomföra. 

5.29 Sveriges aktiesparares rik11förbund 

Utredningen framhåller vikten av att tillräckligt riskvilligt kapital ställs 
till näringslivets förfogande med tanke pft de betydande behov som indu
strin väntas fä i framtiden. Aktiespararna är eniga med utredningen om 
denna beskrivning liksom de farhagor man allmänt hyser. nämligen att 
ökat institutionellt ägande också. skulle kunna innebära ökad koncentra
tion från de källor som i framtiden bidrar med riskvilligt kapital. Pil denna 
punkt föreslår Aktiespararna att en utredning görs i syfte att hitta former 
för rösträttsbegränsning för att undvika ytterligare maktkoncentration i nä
ringslivet. Det förslag till bcgrlinsning av 4:e AP-fondens aktieinnehav till 
10 procent av rösterna i vai:ie enskilt företag kan mot bakgrund av de syn
punkter som framförs av utredningen förefalla riktigt. Risken för maktkon
centration föreligger dock, varför Aktiespararna finner en utvidgning av 
fondens verksamhet till en femte fondstyrelse redan nu - oberoende av 
den fjiirde - sorn en mera attraktiv lösning. En begränsning av ägarande
len i varje företag skulle därvid sättas till högst 5 procent. Någon dispens
möjlighet bör ej medges för att överskrida denn.a grlins. Om ytterligare ak-
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tiefonder skapas inom AP-fondernas ram. hör inte rö~tetalet i något före
tag överstiga 10 prm.:ent i alla fonderna tillsammans. 

Aktiespararna instämmer i reservation i frägan lämnad av Lars Wohlin. 

5.30 Föreningen auktoriserade revisorer ffARl 

I stort sett synes de nuvarande reglerna för återlån fungera väl och FAR 
har inte heller funnit att utredningen presenterat tillr~ickliga skäl för före
slagna ändringar. Om ändring ändock skulle komma att beslutas enligt för
slaget. är det enligt FARs uppfattning ytter!'.! angeläget att tinansieringssi
tuationen ej försämras för någon kategori av företag. En femårig ackumu
Ieringsrätt bör under alla omständigheter införas. 

5.31 Sveriges fina1L~analytikcrs förening (SFF) 

Om Riksdagen beslutar att tilldela AP-fonderna ytterligare kapital för 
aktieköp finner SFF. utredningens tanke att det på sikt bör inrättas en 5:e 
AP-fond. vara förenlig med kriterierna för en väl fungerande aktiemark
nad. En koncentration till en enda institution (fond) av ett så stort utbud 
som det här är fråga om torde inte vara lämpligt utan bör i mi~jligaste mån 
spridas pa llera helt självsfamliga fonder. 

5.32 Svenska civilekonomföreningen 

Utredningens förslag om tillägg i fondreglementet för A P-ti.mden synes 
på ett värdefullt sätt kodifiera nuvarande praxis ifråga om fondens inlly
tande på lånevillkoren pa den svenska kapitalmarknaden. Den hittillsva
rande utvecklingen ger även ~töd för uppfattningen att placeringsregle
mentet i huvudsak bör vara oförändrat med påpekandet att fonden ej bör 
ha rätt att köpa bankobligationer eller de s. k. bankccrtitikat som föreslås 
bli medgivna. 

Det av utredningen skissade förslaget för återlån fran AP-fondi.:n kan 
väntas medföra en avsevärd förbättring för de mindre och medelstora före
tagen \ars kreditbehov idag kan fä stå tillbaka för de större företagen. 

5.33 f'öretagarcföreningarnas förbund 

Fön:tagareföreningarnas hirbund noterar med tillfredsställelse utred
ningens förslag att aterlänesystemet ur AP-fonden hör ta en ny konstruk
tion som är mera anpassad till de mindre m:h medelstora företagens behov. 
Nykonstruktionen föresl5.s ske med den uttalade förutsätlningen att de 
större företagens totala linansieringssituation inte därigenom försiimras. 

Det föreslagna äterläningssystt>met bygger på att det totala utestående 
beloppet begränsas till 500.000 kronor för varje litntagare. Dessutom gäller 
bestämmelsen att 50 <:;. av inbetalda avgifter fi\r återlånas och en femttrig 
ackumuleringsrätt införs. Länen binds på högst 15 {1r med fast ränta. 

Kanaliseringen av fondmedlen skall i huvudsak ske genom utnyttjande 
av mellanhandsinstitut eller genom obligationsförvärv. Instituten 1.11..:h AP
fonden kan därför betraktas Sllm delar av ett och samma system. Mellan
handsinstituten är starkt specialiserade. För mer konventionell längivning 
bör institutens verksamhet inte vara spel..'.ialdestinerad. Såväl dfektivitets
hänsyn som mer allmänna värderingar talar för att 11\ntagama bör ha möj
lighet att fä. sina projekt prövade av flera av varandra oberoende kreditbe
dömare. 
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Återfanesystemet bör kunna knytas till industrigarantili\.nen sä att även 
företag med hrist pa fullvärdiga säkerheter kan komma i fråga. Förbundet 
instämmer i denna av utredningen framförda mening. 

5.34 HSB:s riksförbund 

Riitt till t1terlån av erlagda AP-avgifter finns nu. Utredningen föreslår att 
denna aterltlnerätt i princip skall upphöra. Det kapital som nu återlänas av 
företagen biir i stiillet disponeras av fondstyrelserna för användning i insti
tutionella former. Förslaget är måhända riktigt utifrån AP-fondstyrelser
nas synpunkt. 

Kooperationen utgör en stor sektor i näringslivet och har samma kapital
behov som övriga sektorer. Kooperationens möjligheter att erhålla rörel
sekapital frän A P-fondcrna iir emellertid ytterst begränsade. Den rätt till 
t1tcrlän som för närvarande finns har utgjort ett väsentligt undantag i denna 
begriinsning. Återläncrätten bör således icke avskaffas. I vart fall bör den 
kooperativa sektorn i näringslivet ha samma rätt till återlän som nu. Några 
inskriinkningar i denna återlänerätt för den kooperativa sektorn kan icke 
godtagas utan att i en förnyad utredning lagts förslag om hur den koopera
tiva sektorn skall kunna fä en minst motsvarande kapitaltilldelning från 
AI'- fonderna. 

5.35 Stockholms kooperativa bostadsförening ek. för. (SKB) 

En begränsning av möjligheterna till återlån från AP-fonden borde kun
na accepteras för bostadsföretagcns del mot bakgrund av den gynnade 
ställning de har på kapitalmarknaden. Begränsningen förefaller dock väl 
kraftig. SKB. som ändå är ett relativt litet företag, har för närvarande åter
lån utestående för 1.200.000 kronor. Återlånen fyller en betydelsefull upp
gift för finansierande av oprioriterade mindre ombyggnads- och renove
ringsarbeten och bidrar till sådan likviditctsförstärkning som e1fordras för 
låneamorteringar i snabbare takt än avskrivningar. SKB föreslår att utestå
ende tlterlftn för uppgå till åtminstone 1.000.000 kronor. 
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6 Försäkringsbolagen 

Remissinstanserna tillstyrker i allmänhet eller vill inte motsiitta sig ut

redningens förslag att den fria sektorn av försiikringsfonden utvidgas frtm 

10 till 20 1.:.;: av fonden. Flertalet av dem godtar ockst1 utredningens förslag 

om att förbudet mot aktieplacering inom fria sektorn avskaffas och alt för

säkringsbolagens andel av aktierna i ett och samma bolag skall fä motsvara 

10 r;:;- (mot f. n. 5 1
.:;) av antalet aktier eller. om det finns aktier med olika 

röstvärde. av röstetalet. En del remissinstanser är dock negativa eller 

tveksamma till de föreslagna utvidgningarna av ftirsäkringsbolagens möj

ligheter att inneha aktier. 

Remissinstansi:rna tillstyrker att taxcringsvärdt:t crsiitts med ett urr

skattningsvärde. fastställt efkr expertvärdering i varje särskilt fall. i fråga 

om ri:glema om redovisning av inteckningslån i försiikringsfonden. Vissa 

invändningar görs när det gäller vilka procenttal som hör gälla. Utredning

en har föreslagit att 60 1.;;:. av uppskattningsvärdet för samtliga slag av fas

tigheter skall gälla som övre gräns. Några ri:missinstansi:r anser. att 50~:; 

av uppskattningsvärdct hör gälla som övre gräns för industrifastighet. 

medan andra förordar att samma andelstal som f. n. behålls. Ett annat för

slag är att inteckning i jordbruks-. bostads-. kontors- od1 affärsfastighcter 

fär godtas. om den ligger inom 75 (./· av uppskattningsviirdet. 

Övriga förslag betriiffande försäkringsbolagen biträds i stort sett av rc

missinstanserna. 

6.1 Bankinspektionen 

Det kan noteras att enligt de f(ireslagna placeringsreglerna för försiik
ringsbolagen (274 * lagen om försäkringsrörelse) placering mot inti:ckning 
inom 60 <;; av fastighets uppskattadi: värde är fondgill oavsett om det iir 
fråga om jordbruks-. bostads-. kontors-. affärs- eller industrifastighet. Ut
redningen konstaterar. att man därmed frångår riskkriterii:rna i 57 * hank
lagi:n. man menar att de för bankerna gällande kapitaltäckningsreglerna 
har en annan funktion än försäkringsbolagens placcringsregler. 

Utredningens förslag utgår från förutsättningi:n att värderingen av fas
tighet skall ge en tillförlitlig grund för belåningen även betr industrifastig
het. Enligt utredningen får i vissa fall värderingen ta sikte på vederbörandt: 
företags bärighet medan i andra fall värderingen i större utsträckning fär 
grundas på själva fastighetens beskaffenhet. Placerarens värdering av lån
tagarens ställning skall också kunna komma till uttryck i ett för fastigheten 
fastställt belånings värde. 

Vad som här kan förtjäna att särskilt understrykas är föränderligheten 
av de förutsättningar varpå lån till industriföretag i allmänhet grundas och 
därav följande osäkerhet. Det är inte fråga om realbelåning så.som vid belå
ning av bostads- och jordbruksfastigheter utan snarare om helfrning av fö-
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retags möjligheter till rositi\· utveckling. Detta stiiller stora krav ra organi
satinnen för kreditgi,·nin!! och för krediturpföljning. Betydelsen av den se· 
nare biir starkt frarnhtillas. 

Vad hiir anfö11s leder insrektionen fram till den uppfattningen. att i vart 
fall ltin mot siikerhet av intt:ckning i industrifastighet hör bl'viljas med stör
re försiktighet iin utredningen tiinkt sig. 

Eftersom ftirsiikringsbolagen knapras! btir skaffa sig nt1gon särskild or
ganisation rnr bevakning av sådana kreti i ter. hör högsta gränsen i fråga om 
tlessa siittas vit! ."iO'i av uppskattningsviirtlet. 

Enligt utredningen far inte fiirsiikringsholag utan försiikringsinspektio
nens medgivande äga andel i aktiefond. Bestiimmelsen iir pakallad av far
h:igor frtin utredningens sida om att försiikringsbolag genom förvärv av så
tlana andelar skulle kunna utöva inllytantle över aktiebolag utöver ,·au 
som eljest iir möjligt med hiinsyn till restriktionerna i 336 * lagen om för
säkringsrörelse. För försäkringsinspektiom:ns medgivantle föreskrivs i 
specialmotivcringen till 33h ~ visst villkor ts. 33). Föreskriften beaktar 
ii,·en det fall att försäkringsbolaget skulle iiga aktier i det fondbolag som 
förvaltar fonden. V~1sentligt i sammanhanget iir att 17 ~ aktiefondslagen 
tilliigger företriidare för fondandelsiigarna i fontlholagets styrelse siirskild 
befogenhet vad giilkr utövantle av röstriitt för aktier i förvaltad aktiefond. 
Det tortle fä l"iirutsiittas att inte forsiikringsbolag pa grundval av andelsin
nehav dikterar tillsiittandet i fondbolaget av letlamöter som avses i 17 * 
t7 ~andra stycket I aktiefondslagcn så att bolaget den vägen kan öka sitt in
llytantle över aktiebolag i vilket fonden och försäkringsbolaget har aktier. I 
de av inspektionen godkiinda fondbestämmelserna för aktiefond är möjlig
heten att i kraft av stort andelsinnehav bestämma över tillsättande av ifrit
gavarande letlamiiter hegriinsad. Genomgaentle fä.r nämligen inte röstriitt 
utövas för mer än högst IO <:; av antalet på fondandelsägarstämma före
trlidda andelar. Utretlningen antyder i den allmänna motiveringen före
komsten av viss kontrollmöjlighet för hankinspektionen. Inspektionen ut
gär fran att tlen i förekommande fall ocksä kan ingripa mot sådant val av 
styrelseledamot i fondbolag som uppenharligen vore ägnat att skänka otill
börligt inflytande över fondbolagets förvaltning. siirskilt dft i vad giiller he
gagnandet av rösträtten för aktiefonds aktieinnehav. 

6.2 Fiirsäkringsinspektionl'n 

Inspektionen har med de undantag som nedan anges tillstyrkt utredning
ens förslag vad a\·ser förslikringsholagen och har i sitt yttrande anfört: 

Fiirsiikringsinspektionen delar utredningens mening att en liberalisering 
av förslikringsrörelsclagens kapitalplaceringsregler bör komma till stånd. 
Diirigenom skapas ett utrymme för förhiittrad rlintabilitet. Det helt avgö
rande för nivtrn på tlen reala avkastningen av försäkringsbolagens place
ringar är givetvis det allmänna ränteläget och prisstegringstakten. Det är 
emellertid ett intresse för försiikringstagarna särskilt i en ekonomi med in
flationstryck att möjligheterna till även en marginell förb~ittring av räntabi
liteten genom en liberalisering av lagens placeringsregler tillvaratages. -
Redan i ett yttrande är 196.~ över förslag från försäkringsbolagens sida om 
lättnader i placeringsreglerna tillstyrkte inspektionen en friare placering av 
medel för redovisning av fiirslikringsfontl. som dock i huvudsak avvisades 
av statsmakterna. 
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I en skrivelse till regeringen är 1972. snm överliimnades till kapitalmark
nadsutredningen. föreslog Svenska försäkringsbolags riksförbund och 
Folksam avseviinla ändringar i försäkringsbolagens placeringsreg\er. Bl. a. 
skulle enligt förslaget samtliga försiikringsbolagens tillgångar tilldelas k vo
ter i omvänd proportion till placeringarnas riskgrad och sättas i relation till 
försäkringsfonden och vissa andra fonder. Därigenom skulle en större 
flexibilitet f1stadkommas i kapitalförvaltningen. - Enligt kapitalmarknads
utrcdningens bedömning är det föreslagna systemet komplicerat d:l det ar
betar med en stor miingd redovisningsk voter som dessutom är svåra att av
väga. Det är också svårt att bedöma konsekvenserna för placeringsinrikt
ningen. Utredningen förordar därför att det nuvarande systemet med en 
uppdelning av tillgångarna pa fondgilla och icke fondgilla placeringar bibe
hålles med vissa modifieringar. - Försäkringsinspektionen delar kapital
marknadsutredningens uppfattning i denna huvudfråga och förutsätter där
vid att gällande pantsättningsregler kvarstar. 

I anslutning till - - - (förslaget att reverslån skall vara fondgilla) vill in
spektionen erinra om att inspektionen genom cirkulär 1976-11-23 till för
säkringsbolagen meddelat att reverslån till kreditaktiebolagen utan pröv
ning i va1je siirskilt fall godkiinns som värdehandling i vilken bunden sek
tor av försäkringsfondcn får redovisas. 

Redovisningsgränserna för inteckningslån 
Inspektionen kan inte godkänna utredningens förslag i dess helhet på 

denna punkt. Allmänt sett är säkerheten i jordbruks-. bostads-. kontors
oeh aftärsfa~tigheter större iin i industrifastigheter. vilket kommit till ut
tryck sttviil i gällande försäkringsrörelselag (274 *)som i banklagen (57 §l. 
Som utredningen själv pI1pekar bör säkerheten i den bundna sektorn ej i 
någon nämnvärd utstriickning reduceras. inte minst med tanke på den 
vidgning av den fria sektorn som samtidigt föreslås. I gällande lag är redo
visningsgränsen för lån med siikerhet genom inteckning i industrifastighet 
eller tomträtt till sädan fastighet 66 2/3 procent av taxeringsvärdet. Inspek
tionen föreslår att i samband med den ••V inspektionen tillstyrkta anknyt
ningen till uppskattningsvärden denna gräns ersätts med 50 procent av 
uppskattningsvärdet. När det gäller lån med säkerhet genom inteckning i 
jtJrdbruks-. bostads-. kontors- eller affärsfastighet eller tomträtt till sådan 
fastighet tillstyrker inspektionen utredningens förslag till redovisnings
gränser. 

Den fria sektorn 
Inspektionen tillstyrker ut~edningens förslag att den fria sektorn (av för

säkringsfonden för två försäkringarl vidgas från 10 procent till 20 procent. 
I yttrandet är 1965 över ett förslag från försäkringsbolagens sida om friare 
placeringsreglcr tillstyrkte inspektionen ett motsvarande förslag. Inspek
tionen anförde att vid en liberalisering av försäkringsrörelselagens kapital
placeringsregler det är lämpligt att gii fram på den vägen att man - med bi
behållande av stränga soliditetskrav inom en stor bunden sektor - ökar 
den fria sektorn och skaffar sig erfarenhet härav. 

Försäkringsbolagens faktiska placeringspolitik har varit mer restriktiv 
än vad placeringsreglerna föreskriver. Den fria sektorn har endast utnytt
jats till drygt en tredjedel. Resten av utrymmet i den fria sektorn utgörs så
lunda av sådana tillgångar som är föreskrivna för den bundna sektorn. Av-
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vikelscrna mellan bolagen är dock stora och det linns holag som utnyttjat 
fri sektor till nära 80 1

.::(. och mer. 
Oe värdehandlingar som motsvarar försäkringsfonden för livförsäkring

ar od1 för vilken försäkringsrörelselagens kapitalpla1.:eringsbestämmelser 
gäller. skall vara pantsatta för försäkringstagarnas räkning. Vid sidan om 
försäkrings fonden för livförsäkringar har livförsäkringsholagen även andra 
fonder främst överskottsfomkr. de s. k. fria fonderna. Dessa andra fonder. 
för vilka pantsfötningsskyldighet ej föreligger. får placeras fritt, sälunda 
liven i aktier. Den fria sektorn av l'örsäkringsfonden för livförsäkringar har 
hittills inte f1Ht placeras i aktier. 

En konsekvens av en vidgning av den fria sektorn frftn 10 prn1.:ent till 20 
pro1.:ent är att bolagens möjligheter till placeringar i fastigheter och län till 
den del den formella säkerheten inte uppfyller kraven för placering i bun
den sektor ökar utan att konkurrensen med aktier i de fria fonderna behö
ver skärpas. Genom den avlastning av de fria fonderna som därmed möjlig
göres skapas sålunda en avsevärd lättnad för holagen vad gäller aktieplace
ring. Detta är fallet även om den fria sektorn av försäkrings fonden ej skulle 
öppnas för aktier. 

Möjligheten att placera de fria fonderna m. m. i aktier har hittills utnytt
jats i relativt begränsad omfattning. Detta visas i nedanstående tahlä som 
visar liiget ultimo 1976: 

Liv- och sjukförsäkringsbulagen ult 1976 

(Il (2) (3) (4) 
Erforderlig Tillgtrngar, Härav (3) i 
pantsiittning för vilka. aktier r.>f av 
mkr. pantsiittnings- mkr 12) 

skyldighet ej 
föreligger 
mkr. 

Skandia Liv 8 300 2 23.5 512 23 
Trygg 6652 1367 480 35 
Valand I 640 ~'37 81 15 
Folksam liv 1149 :'5 0 () 

Liv-Göta 644 102 17 17 
SPP 13 597 3620 479 13 

Samtliga liv-
och sjukför-
säkringsbolag 36 397 8 751 1656 19 

Av tablän ovan framgår att ett mycket stort kvarstående utrymme för 
aktieplacering finns inom det område, för vilket pantsättningsskyldighet ej 
föreligger. Utrymmet för aktieplacering hade i genomsnitt utnyttjats till c:a 
en femtedel ( 19'/f ). Bokförda värdet av liv- och sjukförsäkringsbolagens 
aktier var I. 7 miljarder kronor. Försäkringsrörelsclagcns regler hade så
lunda teoretiskt medgivit aktieplacering med ytterligare c:a 7 miljarder 
kronor. I praktiken har dock denna placeringsmöjlighet varit beskuren ge
nom riksbankens kraftigt verkande pla1.:eringsrekommendationcr. 
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Av tablån framgår även att 20 procent av erforderlig pantsiittning I den 
föreslagna nya fria sektorn) motsvarade ett värde av 7 .:. miljarder kronor 
ult 1976. 

Mellan de säkerhctssynpunkter som följer av försäkringsrörelsclagens 
soliditetsprincip och de synpunkter kapitalmarknadsutredningen främst 
haft att företräda finner inspektionen en rimlig kompromiss vara. att man 
vidgar den fria sektorn från 10 procent till 20 procent utan att samtidigt 
som en nyhet införa aktieplacering i denna sektor. Som framgår av vad 
ovan sagts kommer redan vidgningen av den fria sektorn att medföra fatt
nader för bolagen iiven vad avser aktieplaceringen. Med hiinsyn till det ut
rymme för aktieplaceringar som enligt ovan de fria fonderna erbjuder kom
mer iiven med denna lösning under överskådlig tid bolagens önskemål om 
aktieplacering att kunna tillgodoses utan hinder av kapitalplaccringsrcg
lerna i FL 274 §. 

Skulle mot inspektionens avstyrkande den fria sektorn av försäkrings
fonden öppnas för aktier bör en begränsning ske till sådana aktier som iir 
föremål för notering på fondbörs inom riket. För den praktiska kontrollen 
av redovisningen av försäkringsfond mäste fo11löpande tillgång till mark
nadsvärden finnas. Detta kräver ett tillägg till utredningens förslag till lag
text. 

Höjningen av andels- och röstetalsgriinsen från 5 procent till 10 procent 
!FL 336 §L 

Utredningen anser att med en ökning av tillåtet aktieinnehav i ett och 
samma aktiebolag bör förenas ett aktivt ägaransvar till skydd även av för
säkringsbolagets intressen. Försäkringsbolagen bör icke uppfatta sig en
dast som passiva kapitalplacerare. 

Vad beträffar tillämpningen av en begränsningsregel av detta slag erinrar 
utredningen om stadgandet i FL 336 § att om ett försäkringsbolag tillhör 
koncern begränsningsregeln skall gälla koncernen. Alla försiikringsbolag 
som är med varandra sålunda förenade att de inbördes är moder- och dot
terbolag eller dotterbolag till samma moderbolag betecknas i FL 333 § som 
koncernbolag. - Inspektionen vill i detta sammanhang ocksä erinra om att 
en kommitte hestäende av företrädare för inspektionen och försäkringsbo
lagen i november 1975 lagt fram förslag till ny försäkringsredovisning 
m. m. (överlämnat av inspektionen 1976-10-13 till finansdepartementet l. 
Kommitten har därvid föreslagit ett nytt koncernhegrepp (jiimför FL 
333 *)innebärande att inte endast svenska försäkringsbolag utan m:kså all
männa aktiebolag. ekonomiska föreningar. utliimlska försäkringsbolag och 
andra svenska eller utländska företag omfattas av koncernbegreppet. 

Härutöver vill inspektionen i sammanhanget framhålla att inspektionen 
vid tillämpningen av FL 336 ~ hittills som koncernbolag betraktat iiven för
säkringsbolag ingående i förctagsgrupp som utan att vara koncern i lagens 
mening har gemensam administration och företagsledning <exempelvis 
Trygg och Hansa. resp. Folksam liv och Folksam sak>. Inspektionen förut
sätter att detsamma bör gälla även vid en eventuell ändring av fempro
centsregeln. Inspektionen föreslår inte i detta sammanhang någon lagfod
ring men anser att det vore önskvärt med ett uttalande från statsmakternas 
sida till stöd för denna tillämpning. 

Vad heträtfar själva huvudfrågan. nämligen utredningens förslag att höja 
den gällande andels- och röstetalsgränsen från 5 procent till 10 procent vill 
inspektionen understryka. att de synpunkter som i denna fråga utvecklas 
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;1.v ledamoten Lars Wohlin i en reservation mot förslaget pä sid. 761 och 762 
måste tillmätas stor tyngd. - - -. 

Inspektionen, som starkt vill understryka behovet av riskspridning n;ir 
försäkringstagarnas sparmedel placeras, finner att de synpunkter som an
förts i Wohlins reservation mot förslaget sammanfaller med de synpunkter 
inspektionen främst har att företräda. Inspektionen anser sMunda att nå
gon höjning av andels- och röstetalsgränsen i FL 336 § ej bör ske och åbe
ropar därvid främst utredningens eget uttalande att ett ökat engagemang i 
annan verksamhet bör vara en konsekvens för försäkringsbolagen av ett 
ökat aktieinnehav. 

Om man emellertid tillmäter de av utredningen framförda synpunkterna 
till förmån för förslaget större betydelse bör höjningen av andels- och rös
tetalsgränsen enligt inspektionens mening vara avsevärt mindre än i utred
ningens förslag. 

Inspektionen vill betona vikten av att ledningarna för försäkringsbola
gen koncentrerar sig på den i dagens hårda marknad svåra uppgiften att 
driva försäkringsrörelse med beaktande av högt ställda krav på soliditet 
och skälighet. produktutformning, skadereglering och konsumentinforma
tion. I detta läge framstår det inte som önskvärt att försäkringsbolagen 
skulle behöva bygga upp en organisation för att bevaka och engagera sig i 
<len verksamhet som företag på helt andra områden bedriver. 

Sammanfattning 
Försäkringsinspektionen tillstyrker utredningens förslag till ändringar i 

försäkringsrörelselagen. FL, med följande undantag: 
I När det i 274 § gäller redovisningsgränsen för placering inom den 

bundna sektorn av försäkringsfonden av lån med säkerhet genom inteck
ning i industrifastighet eller tomträtt till sådan fastighet bör gränsen vara 50 
procent av det uppskattade värdet. 

2 Försäkringsinspektionen tillstyrker en vidgning i 274 §av den fria sek
torn av försäkringsfonden från JO procent till 20 procent, men anser att gäl
lande restriktion beträffande placering i aktier bör kvarstå. Om den fria 
sektorn skall öppnas för aktier. bör en begränsning ske till aktier noterade 
pä svensk fondbörs. 

3 Försäkringsinspektionen anser att en höjning av andels- och röstetals
gränsen i 336 § ej bör göras. Om en höjning görs bör den vara avsevärt 
mindre än i utredningens förslag. 

6.3 Länsstyrelsen i Östergötlands län (reservation) 

Två ledamöter (Strindberg och Thermaenius) inom länsstyrelsen i Ös
tergötlands län, som har förklarat sig generellt inte ha några invändningar 
mot utredningens förslag, reserverade sig till förmån för utredningsleda
moten Wohlins reservation att försäkringsbolagens rätt till aktieplacering 
bör ligga kvar på högst 5 % av röstetalet i varje enskilt bolag. 
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6.4 Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen vill - - - avstyrka utredningens förslag om vidgad rätt 
för försäkringsbolagen att förvärva aktier. Näringslivets behov av riskvil
ligt kapital bör tillgodoses i andra former än genom ökad kom:entration av 
aktieägandet till de stora försiikringsbolagcn. 

6.5 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 

Länsstyrelsen anser. att det finns skäl att vidga ramen för försäkringsbo
lagens pla<.:eringar i aktier och obligationer. Länsstyrelsen tillstyrker där
för utredningens förslag i dessa hänseenden. 

6.6 Länsstyrelsen i Västerbottens län 

För försiikringsbolagcns del föreslås en liberalisering av lagstiftningen. 
som ger bolagen ökade möjligheter att utnyttja sina fonder för aktieplace
ringar. Samtidigt föreslt1s att maximigränsen för innehav av aktier i ett fö. 
retag höjs friin 5 '.:; till I 0 ~:i av röstetalet. 

Enligt företrädare för länets näringsliv kan den föreslagna höjningen av 
maximigränsen leda till en i<.:ke önskvärd maktkoncentration, då en aktie
ägare. som kontrollerar 10<:;; av röstetalet i ett börsnoterat företag, kan ut
öva ett avgörande inflytande på verksamheten. Vid sin analys av försäk
ringsbolagens verksamhet har emellertid utredningen ej funnit att dessa på 
ett otillbörligt sätt skulle ha utnyttjat sitt redan nu stora inflytande. Med 
hiinsyn härtill och de uppenbara fördelarna i övrigt vill länsstyrelsen ej 
motsätta sig att utredningens förslag genomförs. Dock förutsätts att effek
terna noggrant följs upp. 

6. 7 Fullmäktige i Sveriges riksbank 

Fullmäktige delar utredningens synpunkter vad beträffar försäkringsbo
lagens placeringsmöjlighetcr. Fullmäktige vill dock här erinra om att för
säkringsrörelsclagcn främst tillgodoser krav beträffande placeringars sä
kerhet medan kreditallokeringsaspekter visserligen berörs men inte får nå
gon framträdande plats. Försäkringsbolagens möjligheter att placera i 
bankobligationer utgör ett exempel. Obligationernas säkerhet berättigar 
att de skall få räknas som fondgilla placeringar enligt lagen. Ur kreditallo
keringssynpunkt framstår det däremot som ingalunda givet att bankerna 
skall svara för förmedlingen av försäkringsbolagens kreditutbud. 

I enlighet med försäkringsbolagens önskemål förordar utredningen en 
övergång frän taxeringsvärden till uppskattningsvärden som underlag för 
redovisning av tillgångar i den bundna resp. den fria sektorn av ett bolags 
placeringar. Fullmäktige instämmer med de argument som framförts i för
slaget. innebärande att tillgångar redovisas enligt mera realistiska och av 
marknaden accepterade principer. Utredningen föreslår att lån mot inteck-



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 206 

ning i stlviil industrifastigheler som hostads-. kontors- och affärsfastighetcr 
skall fa redovisa~ i hundna sektorn upp till 60':'.i a\· uppskattningsvärdet -
med en specialregel för objekt till statligt bostadsli\.n - mot tidigare 2/3 
resp. 4/) av taxering~viinkt. 

Enlig! fullmtiktiges hedömning inncbiir en övergång till uppskattnings
värdcn som redovisningsunderlag och de av utredningen föreslagna säker
hetsliigen grundade pa dessa uppskattningsvärden att soliditetskravet blir 
viil tillgodosett. Fullmiiktige förutsiitter dock att det större risktagande 
som iir förenat med belåning av industrifastigheter. i synnerhet sådana som 
pr1 grund av sitt läge eller beskaffenhet saknar alternativa användningsmöj
lighctcr. kommer att återspeglas niir uppskattningsvärdena för dessa fas
tighclcr fasts!ällcs. 

Fullmiiktige tillstyrker utredningens förslag att vidga den fria sektorn till 
all omfatta cl! belopp motsvarande 1/) av försiikringsfonden. Minskningen 
i den formella soliditeten som denna ändring innebär motsvaras med all 
sannolikhet. som utredningen lh.:ksä framhåller. inte av någon lika omfat
tande <inkning av den reella soliditeten. Det vidgade utrymmet ger försäk
ringshnlagen i prim:ip möjligheter att tika avkastningen. Fullmäktige vill 
dock erinra om att möjligheterna för försäkringsbolagen att utnyttja det ut
rymme som föreligger enligt lagen om försäkringsrörelse kan behöva be
griinsas med kreditpolitiska medel. 

Utredningen har ocksti klart visat att tillförseln av riskvilligt kapital till 
företagen behöver öka. 1 en aktiemarknad som huvudsakligen utgörs av in
stitutionella placerare kan försäkringsbolagen komma att svara för en be
tydande andel av utbudet och utredningen anger tre olika vägar för att 
fr:imja bolagens möjligheter att placera i aktier. 

Genom vidgningen av den fria sektorn. som tillsammans med den bund
na sektorn motsvarar förs~ikringsfonden. ökas bolagens möjligheter att ut
nyttja de s. k. liverskottsfondema till placering i bl. a. aktier. Detta innebär 
en icke oväsentlig ökning av placeringsutrymmet för detta tillgångsslag. 

Dä11ill kommer att utredningen föreslår avskaffande av förbudet att låta 
aktier. som enda i lagen angivna tillghngsslag. ingå i den fria sektorn. Ut
redningen menar att det knappast är befogat att betrakta aktier som ett till
gtingsslag förenat med väsentligt större risker än övriga placeringar. Full
miiktige instämmer med utredningens bedömning att sett i ett längre tids
perspckt iv. och med den bredd och differentiering som försäkringsbolag 
snm stora placerare kan åstadkomma. kan aktier visa sig vara en placering 
som kombinerar god avkastning med god säkerhet. Man bör dock upp
miirksamma en annan konsekvens av att aktier inkluderas i den fria sek
torn. Det skulle nämligen enligt fullmäktige leda till en mycket mer bety
dande ökning av försäkringsbolagens aktieplaccringsutrymme än vad som 
torde erfordras med hänsyn till utvecklingen under överskådlig tid. Det 
kan därför vara befogat att uppskjuta en ändring av lagen på denna punkt 
till dess erfarenheter har vunnits av den större aktieförvaltning som försäk
ringsbolagen. även utan denna ändring. kan komma att svara för. 

Utredningens tredje förslag i syfte att fr'Jmja försäkringsbolagens aktie
placeringar är att vidga rösträttsgränsen från 5 till I 0 %·. Begränsningen har 
införts i lagen med hänsyn till det risktagande som är förenat med aktiepla
ceringar. men har även sammanfallit med en förhållandevis passiv aktie
förvaltning fran försäkringsbolagens sida. Utredningen har enligt fullmäk
tiges mening anfört vägande argument för en vidgning av rösträttsgränsen. 
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Om försiikringslwlagen skall svara för en stor del av de framtida aktieför
viirven iir det av vikt att deras förmt1ga att deltaga i framtida nyemissioner 
inte hegriinsas till vad som är förenligt med de nuvarande röstriittshestäm
melsema. 

Fullmiiktige iir sålunda beredda att m:c..:ptera en vidgning av röstriitts
griinsen äv..:n om en av konsekvenserna. som utredningen också nämner. 
skulle vara den att ett större aktieinnehav i ett bolag inte bara kan utan 
iivc.:n biir ge försäkringsbolagen ett ökat inflytande. Utredningen ser ett sft
<lant inflytande som en naturlig och nödviindig konsekv..:ns av ett ökat 
iigaransvar. Fullmiiktige förutsätter att tillsynsmyndigheten får vaka över 
att försäkringsbolagens totala engagemang i <le bolag vars aktier de äger 
står i rimlig proportion till deras totala resurs..:r. 

6.8 f"ullmäktigc i riksgäldskontorct 

Fullmäktige tillstyrker de av utredningen föreslagna förändringarna 
placeringsreglcrna för fiirsäkringsinriittningar. 

6.9 Svenska bankföreningen 

LI tredningen löre),ii\.r beträffande försäkringsbolagens placeringsregler 
att den s. k. fria sektorn utvidgas frän för närvarande 10 till 20 procent av 
försäkringsfonden. att restriktionen beträffande aktieplaceringarna inom 
<len fria sektorn avskaffas. att försäkringsbolagens rätt att placera i aktier 
vidgas till en andels- och röstetalsgräns av 10 procent och att försäkrings
bolagen ocks[t får rätt all förvärva obligationer utgivna av andra företag än 
industriföretag. 

Bankföreningen tillstyrker förslagen. Beträffande försäkringsbolagens 
riitt att placera i aktier anser bank föreningen att en liknande dispensmöjlig
het. som ovan diskuterats beträffande tjärde AP-fonden, borde överväg.as. 

Utredningen föreslår, att försäkringsbolagens rätt att förvärva andelar i 
aktiefond skall vara beroende av försäkringsinspektionens tillstånd. Bank
föreningcn kan instämma i detta men vill tillägga. att så.dana tillstand nor
malt bör kunna ges i synnerhet för mindre försäkringsbolag. För denna ka
tegori kan det nämligen vara av intresse att kunna göra så.dana placeringar. 

6. JO Svenska sparbanksföreningcn m. fl. 

Vi har inget att erinra mot de förslag som utredningen har om föränd
ringar av försäkringsbolagens bestämmelser. 

6.11 Sveriges föreningsbankers förbund 

Förbundet tillstyrker utredningens förslag att försäkringsbolagens aktie
innehav sätts till högst 10'/~ av röstetalet i varje enskilt bolag. 
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6.12 S\·cnska försäkringsbolags riksförbund 

Livförsäkringssparandet har sedan flera decennier engagerats fi.ir fram
för allt bostads marknadens och statens kapilalförsör:ining. Visserligen har 
livförsäkringsbl)lagen av tradition och långt före den styrning Riksbanken 
numera regelmässigt utövar haft hostadsmarknaden som sin främsta och 
naturliga placeringssektor. Genom tvånget för försäkringsbolagen att förse 
bostadssektorn och staten med visst angivet kapital har emellertid ränte
strukturen kommit att pi\verkas i en för livförsäkringsspararna negativ 
riktning. Allt nominellt sparande drabbas av intlationsförluster. 

l.ivförsäkringssparama har emellertid genom nämnda administrativa 
reglering drabbats extra hart genom att bolagen inte kunnat erhtdla mark
nadsmässig ränta pa sina placeringar. lnllationsförluster blir givetvis ytter
ligare kiinnbara niir det är frt1ga om ett långsiktigt och bundet sparande. Ål
ders- och efterlcvandeförmaner kan visa sig vara av väsentligt lägre värde 
~in vad spararna borde ha haft riitt att förvänta sig. 

I detta sammanhang finner riksförbundet angeläget framhålla att vad 
riksförbundet i denna del av sitt yttrande diskuterar i fråga om livförsiik
ringsbolagen även har betyddsc for skadeförsäkringsholagen. Den icke 
marknadsmässiga räntestrukturen och inllationsutvecklingen har ett starkt 
inflytande på dessa försäkringsbolags och deras försäkringstagares ekono
mi. Framför allt är skadekostnaderna, som är dominerande på skadeför
siikringsbolagens utgiftssida. dels inllationsstyrda. dels påverkade av en 
under vissa tider starkt ökande skadevolym. Skadeförsäkringsbolagen be
höver för att möta utvecklingen såväl på skadevolymsidan som på infla
tionssidan en tillräcklig konsolideringsgrad. Konsolideringsutvecklingen 
har under senare ar inte varit tillfredsställande. Om inte bolagen skall be
höva höja premierna till för försäkringstagarna oacceptabel nivå. mäste de 
kunna handha sina placeringar så att diiri ingår realv~irden sftsom fastighe
ter och aktier och att placeringarna även i övrigt sker mot marknadsmässi
ga villkor. 

För att återgä till livförsäkringssparandct så är vad riksförbundet ovan 
anfört om intlationsförluster för livförsiikringsspararna som bekant pä in
tet sätt teori utan i högsta grad praktik. Det enskilda livförsiikringssparan
dct har härigenom blivit relativt sett mindre attraktivt än tidigare. Den ök
ning som livforsäkringspremierna totalt visat under senare år faller helt pa 
arbetsmarknadsförsäkringar. Det enskilda livförsäkringssparandet har 
minskat t. o. m. i absoluta tal. Följaktligen har en mindre kapitalhildning 
uppkommit än som annars torde ha blivit fallet. Mot detta brukar anföras 
att AP-fonden kompenserar bortfallet i det frivilliga sparandet. Detta häv
das också, om än med viss försiktighet. av kapitalmarknadsutredningen. 

Utredningen framhåller att AP-föndens totaleffekt pä. kapitalbildningen 
beror på i vilken utsträckning konsumtionen kunnat hållas tillbaka genom 
medelsindragningen. Att bedöma AP-fondens verkliga effekt i det hänse
endet är svårt. eftersom variablerna är många och deras inbördes förhål
lande komplext. Sett från de enskilda medborgarnas synpunkt torde dock 
inte uppbyggandet av AP-fonden uppfattas som en del av deras inkomster. 
För de enskilda inkomsttagarna framstår nettolönens storlek som viktigast 
och den styr alltmer kraven på inkomstökningar. I det hänseendet har upp
byggandet av AP-fonden inte i nämnvärd grad inneburit att konsumtionen 
hållits tillbaka. Snarare kan det finnas risk för att avgifterna till AP-fonden 
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bidragit till s~1d:ma kostnadsökningar som i sin tur framkallat krav på öka
de bruttoinkomster. 

Lim.kr alla omstiindigheter iir det enligt riksförbundets mening sä att 
sparande av den typ. som AP-fonden utgör. aldrig kan kompensera bortfall 
i det enskilda. frivilliga sparandel. Detta frivilliga sparande ger niimligen 
aldrig upphov till kompensationskrav frän spararnas sida utan mt::dfor en 
direkt minskning av konsumtionen och iikar därmed utrymmet för investe
ringar utan att samtidigt ge intlationsetfckter. Det borde Lfärför vara för 
samhiillet hiigst angeHiget all stimulera kapitalbildningen denna viig. såviil 
genom direkta sparstimulansatgiirder som genom att ge det samlade spa
randet riitt till biista möjliga avkastning. 

I avsnittet '"Allokeringspulitiken" har utredningen bl. a. diskult.'rat n't
dande teknik för beskattning av kapitalinkomster. Vad diir siigs förtjiinar 
att starkt understrykas. Beskattningen av kapitalinkomster m:h förmögen
het beaktar inte den samhiillsnytta det sparande gör som bygger upp en ka
pitalmarknad. 1 tltminstone ett decennium har man varit medveten om det
ta l)Ch om det mindre tillfn::dsst~illande i att det improduktiva sparandet i 
form av köp av t. ex. diamanter. konst och antikviteter alltmer breder ut 
sig. En dg ut ur detta iir av mfinga skiil knappast att söka beskatta s:'tdana 
förviin. I stiillct bör man stimulera det samhiillsnyttiga sparandet eller i 
vari fall inte su.:cessivt tOrsiimra dess villkor. Tvärtemot detta har i stiillet 
inte minst livförsiikringssparandet just under de senaste tio åren begriin
sats genom åtstramade skatteregler. Detta blir så mycket mera framträdan
de vid tanke på att det för stimulans av livförsiikringssparandet avsedda 
försiikringsavdraget varit oförändrat (250 kr. för ensamstående 01:h 500 kr. 
för gifta och dlirmed jiimstiillda\ alltsedan 1%3. Riksförbundet har närmare 
kommenterat di.:t otillfredsställande häri i remissyttrande över lönspar
utredningens betänkande .. Ökat lönsparande" (DsE 1978: Il. Bl. a. av vad 
St)I11 uttalats angttende försiikringsavdraget i proposition 1977/7'1': 165 om 
viirdesiikert lönsparande utgår riksförbundet från att frågan om justering 
av fiirsiikringsavdraget i en niira framtid kommer upp till överviigande i 
samband med behandlingen av 1972 års skatteutrednings betlinkande 
"Översyn a\· skattesystemet .. (50 LI 1977: 91 ). 
- - - (Se avsnitt 1.10) 

l avsnitt .. Fi.irslikringsbolagcn och enskilda förslikringssystem · · föreslår 
utredningen i huvudsak sådan ändring i 274 ~ lagen om försäkringsrörelse 
I FU all den s. k. fria sektorn vidgas frfln 10 till 20 1.~; av forsiikringsfonden. 
att redovisning av aktier får ske inom den fria sektorn. art reverslån till 
kreditaktiebolag och obligationer utgivna av alla slags företag för anses 
fondgilla samt a11 placering i inte.:kningslån skall ske med ledning av upp
~kattningsviirden i stiillet för taxeringsvärden. 

Riksförbundet tillstyrker de föreslagna iindringarna i 274 § FL men mås
te dock knn~tatera att dessa liberaliseringar i mycket blir verkningslösa sä 
länge försäkringsbolagen åfaggs att uppfylla omfattande placeringskvoter. 

Riksförbundet tillstyrker ändringen i 336 § FL. I fraga om begreppet 
··aktivt ägaransrnr·· far riksförbundet anlTira följande. varvid förbundet 
anser. att huv11dsakligen samma synpunkter gör sig gällande bctriiffande 
den fjärde AP-fonden. 

Det fiir1jiinar i detta sammanhang påpekas. att försiikringsbolagen har 
att driva sin pla.:ering~\erksamhet med beaktande av försäkringstagarnas 
intressen. Om diir\'id placering sker i aktier. lir det självklart att försiik
ringsbolagen med stor uppmärksamhet skall följa utvecklingen av de före-

14 Rik.1"1l11gen 1978/N. I sam/. Nr 165. Bilaga 3 
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tag i vilka aktier innehas. A andra sidan skall försäkringsbolag t:nligl lagen 
om försiikringsrörelse i princip inte driva annan verksamhet än försäk
ringsrörelse. Riksförbundet anser emellertid inte, att ett bevakande av för
s~ikringstagamas intressen i egenskap av aktieägare bt:höver kollidera med 
förslikringslagens nyss angivna prim:ip. Vad som är bra för de företag där 
aktier innehas, lir sannolikt regelmässigt också bra för försäkringstagarna 
och vice versa. 

Ett utökat aktieligandc medför givetvis också ett utökat ansvar i förhål
lande savlil till försäkringstagarna som till de berörda aktiebolagen. Det an
kommer därför på försäkringsbolagen att noga uppmärksamma i vilken 
mån ett vidgat aktieinnehav kriiver en anpassning av deras arbetsformer. 

Utredningen har avstått från att ta stlillning till frägan om avskaffande av 
regeln om pant sättning av säkerheter för lån redovisade inom försäkrings
fonden. 

Riksförbundet vidhåller t:mellertid sin önskan om att pantsättningen av
skaffas. Som förbundet och Folksam i sin av utredningen äberopade skri
velse 1972 till regeringen med utförlig motivering framhållit skapar pant
sättningen endast administrativa besvär och kostnader utan att ha någon 
reell betydelse för försäkringstagarna. 

Kapitalmarknadsutredningen konstaterar (sid. 530) att försäkringsbola
gen gör en betydande insats vid förvaltningen av egna fastigheter. Samti
digt uttalar utredningen att den betraktar det som en viktig uppgift för bola
gen att verkställa sina placeringar i finansiella tillgångsslag snarare än i eg
na fastigheter. I anslutning härtill anför utredningen: "Försäkringsbola
gens placerings preferenser inom ramt:n för liberalare placeringsregler mås
te sälunda avvägas mot önskemålet att försäkringsbolagens kapital även i 
fortsättningen kommer att bli disponibelt för placeringar av huvudsakligen 
längfristig karaktlir, exempelvis i obligationer och inteckningslån till före
tag med fullgod säkerhet, men även i aktier." 

Riksförbundet vill i detta sammanhang understryka att försäkringsbola
gen i sin placerings verksamhet har att förvalta försäkringssparamas medel 
pi\ för dem bästa sätt inom ramen för de placeringsregler som anges i lagen 
om försäkringsrörelse. Spararnas intressen främjas härvid genom en ba
lansering av placeringarna mellan skilda typer av tillgångar, dvs. mellan 
sådana som äger ett visst drag av värdebeständighet, främst fastigheter 
men också i nägon mån aktier. och finansiella tillgångar såsom lån och ob
ligationer. Utredningens uppfattning att det är angeläget att placeringarna 
sker i finansiella tillgångar snarare än i egna fastigheter strider uppenbarli
gen mot försäkringsspararnas behov av och önskemål om en differentierad 
placering av sina sparmedel. Skulle utredningens tankegång fullföijas i 
praktiken skulle den leda till att den redan nu blygsamma, relativa andelen 
av försäkringsbolagens placeringar, som utgörs av fastigheter, skulle sjun
ka ytterligare. På sikt skulle därmed försäkringssparamas medel i realite
ten komma att vara placerade i en portfölj huvudsakligen bestående av fi
nansiella tillgångar. Vilka påtagliga risker detta innebär i synnerhet i tider 
av inflation är allmänt känt. Härtill kan den reflektionen knytas att det ur 
de intressen som kapitalmarknadsutredningen haft att tillgodose inte torde 
ha någon som helst betydelse om försäkringsbolagen årligen placerar ett 
visst antal millioner i egna fastigheter eller om försäkringsbolagen dispone
rar motsvarande belopp för köp av obligationer i hypoteksinstitut. Hypo
teksinstiluten lånar ju i sin tur ut dessa belopp för finansiering av fastighe
ter som då försäkringsbolagen lika gärna kunde förvärva direkt för egen 
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räkning och därmed kunde tillgodogöra försäkringstagarna viirdestcgring
en. På denna punkt kan riksfiirhundet ej inse logiken i utreuningens reso
nemang. 

6.13 Folksam 

Under senare år har heskattningsreglema för livsförsäkringssparanue 
skärpts. Försiikringsavdraget <500 kr. för gifta och 250 kr. for ensamstäen
uel har varit oföriindrat sedan 1963. Tiden borde nu vara inne för all uessa 
heskattningsregler mjukas upp, vilket utan tvekan sk11llc hidra till ett ökat 
långfristigt livförsiikringssparande. Folksam uttrycker den förhoppningen 
att då 1972 ars skatteutrednings betiinkande ··översyn av skattesystemet" 
hehandlas uppmiirksamheten riktas pt1 ovan nämnda förhållande. så alt be
skattningsrcglema utti.ffmas inte bara utifrr111 fördelningspolitiska avviigan
den utan ocksft utifrän nödvändigheten av ell ökat försiikrinp.sparande. 

Utredningen föresltir vissa modifieringar i best~immelsema i 274 *· Ftir
slaget innebär en liberalisering av placcringsreglema. Utredningen anser 
för sin del att denna liberalisering inte behöver innehära att kravet pri för
siikringsbolagen~ soliditet eftersiittes. Folksam kan instiimma i denna upp
fallning. 

Folksam ser de f(ireslagna föriindringarna som steg i riitt riktning dvs. 
mot en liberalisering som ger möjligheter till högsta möjliga avkastning 
utan att kraven ptt säkerhet iiventyras. Under förutsättning att vid n11va
rand<: styrning genom placeringsk voter till prinriterade omrt1den hiinsyn 
tas till en fri marknadsprishildning kan den föreslagna liberaliseringen av 
placeringsreglerna leda till en högre avkastning av försäkringstagarnas 
sparmedel. 

Karaktären av ränterekommendationen som i stor utsträckning lär sin 
prägel av Riksbankens tolkningar borde kanske ändras mot en större rörel
sefrihet där marknadskrafterna från tid till annan kunde tillåtas rt1verka 
räntan mera än nu. 

Utredningens motivering till att redovisningsgränsen för lå.n inom den 
bundna sektorn av !örsäkringsfonden fastställes till 60 '.+·av uppskattnings
värdet pli grund av att detta uppskattningsvärue ligger över taxeringsvär
det är inkonsekvent. Eftersom uppskattningsvärdet återspeglar kreditvär
digheten dvs. förmågan att betala amortering och ränta bättre än taxerings
värdet kan nuvarande gräns på 75 'i~ inte innehiira en större kredit risk än 
när taxeringsviirdct användes som bas för beräkningen av säkerhetslägct. I 
principen att använda uppskattningsviirdet ligger nämligen möjligheten 
och kravet att i varje enskilt fall fastställa ett helaningsviirde som kan kom
ma att ligga antingen över eller under taxeringsvärdet. Allt beror på fastig
hetens avkastning och skick. 

Folksam hälsar med tillfred!'>ställelse det vidgade placeringsutrymmet 
för placering i aktier som förslaget innebär. Folksam delar inte den av ut
redningen framförda å.sikten att det är viktigt att försäkringsbolagen place
rar i finansiella tillgångar snarare än i egna fastigheter. Med ett så.dant hc
traktelsesätt har man inte satt försäkringsspararnas preferenser i högsätet. 
En förstärkning av kapitalmarknaden till fördel för andra fastighetsiigare 
än försäkringsföretagen sättes då framför ambitionen att söka högsta möjli
ga förräntning av det av försäkringsföretagen förvaltade kapitalet. Det är 
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svärt att se fördelarna i att försiikringsföretagen enbart skall förse andra 
fastighctsiigare med lirn i stiillet för att sjiilva pla<.:era pengar i egna fastig
heter. Ln kombinati1111 av olika kreditslag i vilken bl. a. ingt1r egna fastighe
ter iir niiLiviinLiig i ett fiirsiikringsholags pla<.:cringsverksamhet. 

6.14 LO 

LO stiiller sig avvisande till förslaget att utöka forsiikringsholagens riitl 
att rhu.:era i aktier. H.irsiikringsbolagens aktierlaceringar har hittills varit 
:I\ friimst passiv karitalplacerande karaktär. L:tredningen förutsätter nu 
alt en utvidgad riitl alt placera 11pp till IO r;; av riistetalet i varje bolag bör 
följas av ett mer aktivt iigaransvar frän b11lagcns sida. LO ifrilgasiitter om 
det kan vara rimligt att försiikringsbolagen s11m har till huvudsakligt syfte 
att driva fiir~iikringsrörclse vid sidan l)m detta skall bygga upp en särskild 
företagsfiirvaltande verksamhet. Detta kan inte anses ligga inom ramen för 
försiikringsbolagens huvudsakliga syfte. Till detta kommer som tidigare 
päpekats att utredningens bedi.imningar pi1 detta avsnilt liksom i öwigt helt 
bortser från krav som bör stiillas pä kreditmarknadcn utifrån ekonomisk
demokratisk:1 utg:·rngspunkter. 

Som tidigare framhällits hade d.:t varit angeläget att utredningens förslag 
pf1 olika punkter iiven hade varit iignade att bidra till en breddad insyn m:h 
inflytande pi1 kapitalmarknaden. Niir det giiller förslaget om försiikringsho
lagens utökade riitt till pla<.:l!ringar i varje mskill företag är det dock sna
rast fråga om motsatta effekter. 

6.15 TCO 

En viisentlig utgtingspunkt för en diskussion om försäkringsbolagen på 
kapitalmarknaden iir att dl!t privata försiikringssparandcts hetydelse för 
kapitalmarknaden kan lörviintas iika. medan AP-fondens minskar. De be
stiimmclser som reglerar fi.irsiikringsbolagens placeringsinriktning får där
fiir en central hctydelse för utvecklingen pä kapitalmarknaden. 

Fi.irsiikringsholagens plaecringspolitik bestäms i väsentlig utsträckning 
dels av försiikringsrörelselagl!n. som kan siigas betona säkerheten i bola
gens placeringar till skydd för försiikringstagama, dels av kreditpolitisk 
lagstiftning oeh de kreditpolitiska riktlinjer och rekommendationer, som 
utfärdas av riksbanken. Dessa senare rekommendationer har bl. a. tagit sig 
uitry<.:k i att försiikringsbolagcn åtagit sig att i väsentlig utstriickning för
viirva statsobligatinna och bostadsobligationer. Inom ramen för gällande 
siikerhetskrav - som bl. a. innebtir att tillgångar som motsvarar förpliktel
ser av spc<.:ificl!rat slag skall tillhöra den s. k. försäkringsfonden - o<.:h 
stats mak I crn as prinri te ringsrekommendat ioner söker försäk ringsbolagcn 
maximera avkastningen. 

Enligt kapitalmarknadsutrcdningens bedömning torde gällande bestiim
mclser avsl!ende försiikringsbolagens placeringsinriktning ha inneburit en 
onödigt hög siikerhetsnivä för försäkringstagarna. samtidigt som försäk
ringsholagcns riintahilitet har pressats ned till följd härav. Med utgångs
punkt från denna rrincipinställning diskuteras några tiinkbara metoder att 
liberalisera placeringsbestiimmelsema. dock utan avsteg från ett högt ställt 
säkerhetskrav. De föreslagna liberaliseringarna avses o<.:kså bidra till en 
stiirkning av marknaden för langfristiga finansiella phl<.:eringar. 

TCO vill återigen understryka att utredningen förutsätter att en förstärk
ning av marknaden för längfri:-tigt kapital måste utformas inom nuvarande 
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institutionella ram. Med denna grumföggande förutsättning. som iiver hu
vud inte las upp till diskussion, har utredningen inte tagit fasta pt1 den aktu
ella diskussionen om nya former för kapitalförslikringen. Med heaktande 
av denna allvarliga brist i betiinkandet vill TCO likväl ge sina synpunkter 
pti vissa av de liberaliseringsåtgärder. som diskuteras i urredningens betän
kande. 

Urredningen drar den slutsatsen att försiikringsbolagen i praktiken en
dast delvis har utnyttjat de möjligheter att placera i fastigheter och aktier. 
som giillcr för placeringar inllm den fria sektorn och i de fria fonderna. Om 
placeringsbestämmelserna liberaliseras behöver detta därför inte i sig inne
bära att placeringspolitiken ges en annan inriktning. 

Försäkringsbolagen har föreslagit att en sådan liberalisering skulle kun
na nås genom en övergång till ett s. k. kvotsystem. Enligt detta system vär
deras olika tillgängsslag alltefter riskens art. Tillgangar med ett litet inslag 
av risk får. inom ramen för försäkringsfonden. tas upp till ett värde som 
ligger nära det verkliga värdet. medan för mer riskfyllda placeringar endast 
en mindre del skulle fä tas upp inom försäkringsfonden. TCO delar utred
ningens uppfattning att någon mer genomgripande för;indring av place
ringsbestämmclsema i enlighet med försäkringsbolagens förslag ej bör ske. 

TCO förordar i stället. liksom utredningen. att liberaliseringsätgärder 
sökes genom förändringar inom ramen för gällande struktur. Denna inne
biir att försäkringsbolagen mtlste placera medel upp till visst belopp - som 
beräknas med hänsyn till bolagets förväntade förpliktelser - i särskilt an
givna tillgängsslag (den s. k. försäkringsfonden). Ett belopp motsvarande 
IO procent av försäkringsfonden utgör dock en s. k. fri sektor. där kraven 
pti formella säkerheter inte är fullt sä strikta. Överskottsmedel - de s. k. 
fria fonderna - får placeras fritt. Endast medel i de fria fonderna far place
ras i aktier. 

Utredningen förordar att den fria sektorn vidgas, fran JO till 20 procent 
av försäkringsfonden. Detta innebär att försäkringsbolagens möjligheter 
till kapitalplacering i enlighet med de krav som ställs pä kapitalmarknaden 
stärks. utan att kraven pä formell säkerhet äsidosätts i otillbörlig omfatt
ning. Det har ockst1 visat sig att de formella säkerhetskrav, som gäller för 
placeringen inom försäkringsfonden. i praktiken inte varit förenade med 
större säkerhet i reell mening än för placeringar inom den fria sektorn. En 
större flexibilitet i försäkringsbolagens plaeeringspolitik underlättas. vilket 
bidrar till en önskvärd differentiering av kreditutbudet. Genom att den fria 
sektorn vidgas kan en avlastning ske frän de fria fonderna. och den vägen 
medverka rill ökade möjligheter för försäkringsbolagen all bidra till nä
ringslivets försörjning med riskvilligt kapital. Det är önskvärt att. som ut
redningen understryker. Je frigjorda resurserna placeras i finansiella till
gtlngar och inte i egna fastigheter. som i icke oväsentlig utsträckning skett 
hittills. TCO tillstyrker därför utredningens förslag pä denna punkt. 

TCO delar vidare utredningens uppfattning att en övergång bör ske frän 
taxeringsvärden till uppskattningsvärden vid fastställande av den gräns till 
vilken län mot inteckning i fastighet får redovisas i försäkringsfonden. Ef
tersom uppskattningsvärdcn genomsnittligt ligger högre än taxeringsvär
den är det också rimligt att den gräns till vilka fan far redovisas i försäk
ringsfonden sänks. Härigenom åsidosätts icke heller kraven på en tillfreds
ställande säkerher för placering av tillgäng<cir inom försäkringsfonden. Det 
kan dock ifrågasättas om uppskattningsvärden tillfredsställande kan göras 
i fråga om industrifastigheter. då dessa värden i väl st1 stor utsträckning be
stäms av den industriella verksamheten och företagets finansiella ställning. 
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Utredningen diskuterar frägan llm nuvarande begränsningsregcl för ak
tieinnehav i enskilt företag. innebärande el\ maximalt innehav pä 5 procent 
av rlistviirdet fl_ir samtliga aktier hör höjas eller avskaffas. Utredningen 
förordar att griinsen höjs fran 5 till 10 procent. Tvt1 ledamöter har i separa
ta reservationer ullryckt den uppfattningen att nuvarande fcmprocents
griins bör bibehållas. TCO delar av skäl som redovisas nedan reservanter
nas uppfattning. 

Utredningen visar att försiikringsbolagen intar en mycket stark ställning 
som dominerande iigare i flera större börsnoterade banker. investmentbo
lag och produktionsföretag. En dominerande ägarstiillning synes. enligt ut
redningen. inte ha utnyltjats för att aktivt påverka företagens skötsel. För
säkrings företagen har ägnat sig ät passiv kapitalförvaltning. 

Det kan inte anses önskvärt att mer dominerande aktieägare söker un
dandra sig ett aktivt ansvar för företagens ledning. Ett dominerande ägan
de bör fi.iljas av ett aktivt ägaransvar. I den män större aktieägare undan
drar sig ett sädant ansvar blir den naturliga konsekvensen att inflytandet 
för minoritetsposter ökar i motsvarande grad. Det går då icke heller att 
klart urskilja de grupperingar. som bör stiillas till ansvar för företagets 
övergripande politik. 

Samtidigt kan det dock diskuteras om försäkringsbolag, även vid mer 
betydande aktieinnehav, aktivt bör söka påverka företagens skötsel. En
ligt TCOs uppfattning är det naturligt all försiikringsbolagen endast ägnar 
sig ät passiv kapitalförvaltning. Som påpekas av en av reservanterna gäller 
enligt försäkringsrörelselagen att försäkringsbolagen i prim:ip inte får driva 
annan rörelse än förstikringsrörelse. Det kan starkt ifrågasättas om inte en 
utveckling där försiikringsbolagen pf1tar sig ett sådant aktivt iigaransvar 
skulle strida mot giillande grundsatser i lagstiftningen. En olycklig sam
manblandning av försiikringsrörclsc med annan verksamhet med lojalitcts
konflikter som en tiinkbar konsekvens skulle kunna bli följuen. En höjning 
till I 0 procent skulle innebära att konflikten mellan de krav den passiva ka
pitalförvaltningen ställer och de krav som bör ställas pf1 större aktieägare 
accentueras. 

En höjning av gränsen skulle ytterligare kunna bidra till att anonymisera 
ägandet i större företag. Utredningen framhåller visserligen att en höjning 
a" griinsen torde förutsätta att försäkringsbolagen patar sig ett aktivt ägar
ansvar. Några klara indikationer på att så skulle bli fallet ges dock inte. 
TCO finner icke heller att en sådan förändring i försäkringsbolagens age
rande skulle vara önskvärd. 

Det kan förefalla mindre liimpligt att å ena sidan avstyrka en begräns
ningsrcgel för fjärde AP-fonden och å den andra ha den uppfattningen att 
en begränsningsregel pi\ nuvarande nivå bör bibehållas för försäkringsbo
lagen. Men med hiinsyn till att en passiv kapitalförvaltning måste anses 
mer iindamälsenlig för försäkringsbolagen. medan AP-fondens aktieinne
hav bör vara förenade med ett aktivt ägaransvar blir bilden en annan. 

Frågan om en begränsningsregel för försäkringsbolagen måste anses in
rymma betydligt fler dimensioner än tänkta kapitalmarkna<lseffekter av en 
sådan utvidgning. Den berör frågor som gäller <len framtida ägarstrukturen 
inom svenskt näringsliv. Frågor av denna karaktär behandlas inom <len 
Mehrska kommitten. Frågor om nuvarande och eventuellt nytillkomman
de institutioners ägande av svenskt näringsliv hör behandlas i ett samman
hang. En eventuell höjning av begränsningsregeln bör därför åtminstone 
anstå i avvaktan på att nu pågående diskussion om kapitalbildning m:h for
merna för <lenm1 kapitalbil<lning fullföljts. 
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En av utgångspunkterna för utn::dningens förslag angr1ende begriins
ningsregeln är att utbudet av riskvilligt kapital behöver h(~jas. Men detta är 
enligt TCOs uppfattning alltsa inte tillräckligt för att en hQjning av begriins
ningsregcln skall kunna betraktas som ändamålsenlig. Det t"örhaller sig 
m.:kså sä att försäkringsbolagens utrymme för aktieplaceringar synes vara 
relativt stort. även inom ramen för en oförändrad begränsningsregel. TCO 
vill däremot tillstyrka förslaget att aktieinnehav framdeles skall få riiknas 
som fondgilla placeringar inom den fria sektorn. 

Det är viisentligt att svenskt näringsliv karakteriseras av att ägargrupper 
med olika bakomliggande intressen kan balansera varandra. Fr;lgan om 
hur denna balans bör utformas. och vilka krav detta ställer pa olika intres
segruppers aktieinnehav bör behandlas i ett sammanhang. Kapitalmark
nadsutredningen har överhuvud inte behandlat frågan om nya former för 
kapitalbildning. och med denna uppenbara brist i betänkandet vore det 
principiellt betänkligt att som isolerad åtgiird föreslf1 en höjning av he
gränsningsregeln för försäkringsbolag. 

TCO delar slutligen utredningens uppfattning att försäkringsbolagen en
dast med försäkringsinspektionens medgivande fär inneha andel i aktie
fond. Dessa fonder fyller genom riskspridning en funktion för smttspararna 
och hör inte utnyttjas av institutionella ägare. Dessa har ocksit genom sin 
biittre överblick större möjlighet att genom en lämpligt sammansatt aktie
portfölj nå en si'1dan riskspridning. 

6.16 SACO/SR 

SACO/SR tillstyrker utredningens förslag att öka försäkringsbolagens 
placcringsmöjligheter i aktier genom att den s. k. fria sektorn vidgas fran 
10 procent till 20 procent av försäkringsfonden och genom att restriktio
nerna för aktieplaceringar inom den fria sektorn avskaffas. Även förslaget 
att öka gränsen för placering i ett och samma aktiebolag från 5 procent till 
högst 10 procent av vinstvärdet tillstyrkes. 

SACO/SR instämmer vidare i utredningens konstaterande att ett ökat 
aktieinnehav hos försiikringsholagen såväl som hos t)ärde AP-fonden även 
bör medföra ett ökat direkt ansvarstagande som aktieägare. Vissa försikti
ga exempel på detta finns iiven inom nuvarande ram i frågor som ansetts 
vara av principiellt intresse. Det förtjänar härvid noteras att försäkringsho
lag, aktiefonder m. n. insti!lltionella ägare utomlands ofta framträder be
tydligt öppnare pt1 holagsstiimmorna och inte bara agerar genom köp och 
försäljning. 

6.17 S\'enska arbetsgivarcföreningen 

Det är inte ett otillräckligt sparande eller att hushtillens samlade förmö
genheter skulle vara för sm~1. som utgör den väsentliga grunden till svärig
heterna att placera nyemissioner och den härav föranledda diskussionen 
om en vidgad rätt för försäkringsbolagen att förvärva aktier. Hushållens 
tillgångar i form av fastigheter -egnahem. fritidshus och andra fastigheter 
- är omkring tio gtmger så stora som hushållens innehav av aktier. Härtill 
kommer hushållens tillgängar i bankkonton. obligationer m. m. En begrän
sad förändring av hushttllcns placeringsinriktning skulle innebära en vä
sentlig ökning av näringslivets tillgång på riskvilligt kapital. 

En ökning av försäkringsbolagens roll som aktieägare borde således 
kunna undvikas. Bctiinkligheterna mot en sadan väg att underlätta närings-
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livets försörjning med riskbärande karital lir, mot bakgrund av de syn
punkter p~1 institutionell! och enskilt ägande som framförts inledningsvis, 
mycket stora. 

Som Lars Wohlin framhaller i sin reservation har man - om gränsen för 
aktieinnehavet i ett och samma bolag höjs frb.n fem till tio procent - att 
räkna med att försäkringsbolagen kommer att fä ta på sig ett aktivt ägar
ansvar för de berörda bolagen. Försäkringsbolagen skulle tvingas bygga 
upp en organisation för att bevaka och engagera sig i de berörda bolagens 
verksamhet. Oct är lämpligare att försäkringsbolagen som hittills är speci
aliserade rh försäkringsrörelse och att kapitalförvaltningen har passi\· ka
raktiir. 

Beskattningens utformning spelar en avgörande roll för hushållens och 
försiikringsbolagcns placeringsinriktning. Ju starkare inflationen är. desto 
mer framtriidande blir skattesystemets brist på neutralitet. 

Vid nuvarande skattesystem kommer. som ovan visats. en utomordent
ligt liten del av den totala ersättningen till det riskbärande kapitalet i före
tagen att utgöra inkomst efter skatt för det enskilda hushållet. Denna effekt 
diimpas. om det iiven i Sverige införs ett avräkningssystem av det slag. 
som alla EG-Hinder utom ett nu övergått till vid beskattningen av kapitaler
sättningar i näringslivet. Det är dock att märka att vid de nuvarande höga 
svenska marginalskatterna blir verkningarna inte lika gynnsamma som i 
EG-liinderna. 

De snedvridande effekterna av inflation och beskattning i kombination 
tenderar att leda till ur allmiinna synpunkter mindre önskvärd fortsatt insti
tutionalisering av aktieägandet. även efter en förbättring av lönsamheten i 
näringslivet. Ett avräkningssystem av EG-typ i enlighet med Svenska Ar
betsgivarcföreningens yrkande i sitt remissvar p~ företagsskattebcred
ningens slutbetänkande "Beskattning av företag·· är ett första nödvändigt 
villkor för att föreningen skall kunna överväga att biträda en höjning av nu 
giillande fcmprocentsgräns för försäkringsbolags rätt att förvärva aktier i 
ett och samma aktiebolag. 

Föreningen tillstyrker förslagen att försäkringsbolagens s. k. fria sektor 
vidgas från 10~:; till 20<:-i av försäkringsfonden. att även aktier får förvär
vas inom denna sektor. samt att försäkringsbolagen också får förvärva 
andra obligationer än industriobligationer. 

6.18 LRF 

LRF vill särskilt understryka vikten av utredningens förslag beträffande 
de fondgilla placeringarna. Genom förslagen bör även placeringsinrikt
ningen mot fastigheter kunna bytas ut mot finansiella placeringar. vilket 
LRF finner betydelsefulla. LRF ställer sig emellertid tveksam till ökningen 
av fria sektorns placeringar och att restriktionerna beträffande aktieplace
ringar avskaffas. Det bör vara en väsentlig uppgift för försäkringsbolagen 
att i likhet med AP-fonden stärka obligationsmarknaden. LRF anser att ut
redningen ej i tillräcklig grad behandlat eventuella konsekvenser för obli
gationsmarknaden genom den föreslagna förändringen. I den händelse att 
bankobligationer införs förutsätts att sädana obligationer i likhet med vad 
beträffar AP-fonden ej kommer att omfatta försäkringsbolagens placering
ar. LRF vill framhälla betydelsen av Riksbankens placeringsrekornmenda
tioner. vilket medför att kapitalmarknadsutredningens förslag och övervä
gande beträffande försäkringsbolagens placeringar blir tämligen verknings
lösa. 
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6.19 KF 

KF anser det angeläget att försäkringsholagen i ökad utsträckning kan 
hidra till näringslivets försörjning med riskkapital och tillstyrker därför ut
redningens förslag pa denna punkt. 

6.20 Sveriges induslriförbund och Svenska handelskammarförbundet 

Enligt var mening hör hehovet av kapital för placering i aktier i första 
hand täckas genom utbud fran de enskilda hushallen. Utredningen pekar 
pä de förändringar i den rådande skattclagstiftningen och i avkastningsför
hallandena som m[1ste ske för att detta uthud skall stimuleras. I andra hand 
bör privata institutioner och da bl. a. försäkring~bolagen ges ökade möjlig
heter till aktieinnehav. Vi anser liksom utredningsmajoriteten att försäk
ringsbolagen har br1de vilja och kompetens att åta sig det med ett utökat 
aktieinnehav ökade ägaransvaret. 

Vi tillstyrker därför att den fria sektorn vidgas frtin 10'>( till 20'!i av för
säkringsfonden samt att inom denna sektor iiven aktier får förvärvas. 
Vidare tillstyrker vi att maximigränsen för aktieinnehav inom varje företag 
höjs från 5 r:;. till JO r:;- av röstetalet. Även andra ohligationer än industriob
ligationer bör lä förvärvas av försäkringsbolagen. 

6.21 SHIO och Familjeföretagens förening 

Utredningen har - - - hl. a. behandlat framstiillningar från försäkrings
bolagen om en vidgning av den s. k. fria sektor. som infördes 1948 som ett 
medel att ge försiikringsbolagen möjligheter att förbättra sin räntabilitet 
utan att frångå kravet att huvuddelen av försäkringsfonderna skulle ha 
fondgill siikerhet. Organisationerna tillstyrker utredningens förslag att den 
fria sektorn skall vidgas från 10 till 20':'; av försäkringsfönden. Därigenom 
bör försäkringsbolagen fä bättre möjligheter att anpassa sina placeringar 
till efterfrågan på kapitalmarknaden. 

Organisationerna tillstyrker även att försäkringsbolagen skall fä öka sitt 
aktieinnehav inom den fria sektorn från nuvarande röstetalsgräns 5 till 
IO~'i. Den föreslagna liberaliseringen ligger i linje med det tidigare till
styrkta förslaget att även fjärde fondstyrelsens aktieinnehav skall kunna 
uppgå till I 0 r:>;. av röstetalet. 

Organisationerna tillstyrker utn:dningens förslag om en övergång frän 
taxeringsvärden till heskattningsvärden vid redovisning av inteckningar i 
fastigheter i förs~ikringsfondcn. Utredningens förslag om till 60'01( höjd 
gräns vid redovisning av industrifastigheter bör stimulera till ökad långiv
ning till industrin. 

6.22 Swnska företagares riksförbund 

Behovet av kapital för utveckling och expansion av näringslivet hör i 
första hand täckas genom sparande i aktier frhn de enskilda medborgarnas 
sida. Diirefter bör privata institutioner kunna stimuleras till insatser på det
ta omrade. Förhundet noterar däifor med tillfredsställelse utredningens 
förslag att medge rätt för försäkringsbolagen att utöka den s. k. fria sektorn 
från I 0 till 20 (i av försäkringsfondcn samt att denna sektor även får inne
hålla aktier. Dessutom tillstyrker Förbundet att gränsen för aktieinnehavet 
i varje enskilt företag höjs från 5 till 101/i- av röstetalet. 
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6.23 St}Telsen för Stockholms fondhörs 

Styrelsen tillstyrker att fria sektorn vidgas frän 10 ':;.till 20 '+av forsiik
ringsfonden. att aktier för redovisas även inom fria sektorn. och att även 
andra företagsobligationer än industriohligationer för förvärvas. Vidare 
tillstyrker styrelsen utrcdningsmajoritetens förslag att maximigränsen för 
aktieinnehav i va1je fi:irctag höjs frän 5c; till 10':; av röstetalet. 

Med anledning av utredningens uttalande att ett ökat aktieinnehav för 
försiikringsbolagens del bör förenas med ett aktivt ägaransvar anför styrel
sen: Försiikringsbolagens primära uppgift är att förvalta försiikringstagar
nas medel pt1 ett sädant sätt att dessa medel. enligt vad som föreskrivs i la
gen om försäkringsrörelse. erhi'lller biista möjliga avkastning. För att full
göra denna uppgift måste bolagen även fortsiittningsvis kunna göra de pla
ceringar och omplaceringar. ~om ur rent ekonomi.~ka synpunkter bedöms 
som lämpliga och riktiga. Om ett '"aktivt ägaransvar" skulle innehära en 
begränsning i möjligheterna att göra ekonomiskt lämpliga dispositioner i 
aktieportföljen, finns risk för att portföljförvaltningen blir inaktiv. En sä
dan förvaltning kan negativt päverka hörshamleln och minska börsens cl~ 
fektivitet som instrument för kapitalfördelning. 

6.24 Snmska fondhandlareföreningen 

Föreningen tillstyrker förslagen att fria sektorn vidgas frän 10'7( till 20'.i· 
av försäkringsfi.mden. att aktier får förvärvas iiven inom fria sektorn. 
FondhanJlareföreningen anser att varje ätgärJ som iir avsedd att oredda 
och bevara aktiemarknaden är av stor betydelse. ViJare tillstyrks att maxi
migränsen för aktieinnehav i va1je företag höjs från 5 '·i till I 0 r:.r av rösteta
let och att iiven andra företagsobligationer iin industriobligationer får för
värvas. 

6.25 s,·criges aktiesparares riksförbund 

Utförliga skLil till en ökning av försäkringsbolagens placeringsrätt finns 
redovisade av utredningen. De maktpolitiska aspekter som beskrivs finner 
Aktiespararna liksom utredningen allvarliga. Risken för missbruk far dock 
bedömas !>om begriinsad. Fran konccntrationssynpunkt kan det dock ifrft
gasiittas om försäkringsbolagen. som redan idag är dominerande ägare i åt
skilliga börsbolag. skall ges vidgade möjligheter till aktieplaceringar. Det 
tillskott av riskkapital som försäkringsbolagen avses komma att hidra med 
i framtiden föresläs i stället ske via aktiesparfonder. t. ex. i samband med 
det nya lönsparandet. Därvid erhålles ocksa en viss spridning av det insti
tutionella ägandet. Helst ser Aktiespararna att fonllsättningarna för aktie
sparandet kunde flirhättras markant si'1 att det ökande behovet av riskkapi
tal i iin högre grad kunde tillgodoses via ökat husht11lssparandc. Aktiespa
rarna föreslär stiledes att nuvarande gräns vid högst 5 procents ägarandel i 
varje bolag hibehålles. 

Aktiespararna instämmer i reservation i frägan Jämnad av Lars Wohlin. 

6.26 Sveriges finansanalytikers förening 

Utredningens förslag att låta försäkringsholag placera i aktier i ett och 
samma företag intill ett belopp motsvarande JO ~'i av röstetalet finner SFF 
vara välmotiverat. Det friimsta skälet härtill är att många försäkringsbolag 
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är i del närmaste fullplacerade i de attraktivaste papperen vid nu gällande 
.'i '.'·i-spärr. Denna begränsning av försäkringsbolagens plaeeringsregler 
motverkar en effektiv resursallokering. SFF har försttielse för all olika 
sbl kan tala för att försiikringsbolagens röstinnehav bör begränsas. Från 
principiella utgångspunkter (bl. a. krav på välfungerande marknad) fram
sttir det dock som tveksamt all bara vissa institutionella placerares hand
lingsfrihel skall begränsas speciellt som dessa placerare svarar för en myc
ket stor del av det potentiella utbudet av riskvilligt kapital. 

6.27 Svenska kommunförbundet 

Bland utredningens uppgifter har ingfttt att överväga i vilka former den 
kommunala uppltmingen bör iiga rum. Utredningen framhåller att det är en 
vanlig uppfa11ning bland företrädare för kommunerna att kommunlän för 
kreditinstituten framstar som mindre attraktiva än län till företag. Det 
finns. enligt styrelsen. en viss risk för att nuvarande svärigheter att placera 
kommunlån blir större om nedanstående av utredningens förslag genom
förs. 

Utredningen föreslår att försäkringsbolagens s. k. fria sektor vidgas från 
10 till 20 procent av försäkringsfonden och att restriktionen beträffande ak
tieplaceringar inom den fria sektorn avskaffas. Dessa ändringar antas ge 
försiikringsbolagen bättre möjligheter att anpassa sina placeringar till efter
fri:lgan på kapitalmarknaden och skapar dessutom ett visst utrymme för 
förbättrad riintabilitet. 

Dessa förslag kan. enligt styrelsen, leda till att försäkringsbolagens re
versutlåning till kommunerna och dess förvärv av kommunobligationer 
blir mindre i framtiden. - - -

6.28 Svenska ch-ilekonomföreningen 

Vi instämmer i utredningens förslag att vidga försäkringsbolagens place
ringsram till att omfatta högst lo<H av röstvärdet i ett bolag i stället för tidi
gare endast 5 l/( .. 

Vi instämmer vidare i utredningens konstaterande att ett ökat aktiein
nehav hos försäkringsbolagen även bör medföra ett ökat direkt ansvarsta
gande som aktieägare. Vissa försiktiga exempel pä detta finns även inom 
nuvarande ram i frågor som ansetts vara av principiellt intresse. Det förtjä
nar härvid noteras att försäkringsbolag. aktiefonder m. tl. institutionella 
ägare utomlands ofta framträder betydligt öppnare på bolagsstämmorna 
och inte bara agerar genom köp och försäljning. 

6.29 Konsumentkooperationens pensionskassa, försäkringsförening (KP) 

KP har yttrat sig över de utredningsförslag som gäller understödsför
eningar. I yttrandet berörs i viss mån även allmänna villkor för försäk
ringsverksamhet, se vidare avsnitt 9.4. 
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7 Bankerna 

Remis~instansema ställer sig positiva till utredningens förslag att ban

kerna skall fä rätt att ge ut s. k. bankcertifikat - dvs. obligationer med en 

löptid av högst ett år - och att de nuvarande inskränkningarna i bankernas 

rätt att inneha förlagsbevis skall slopas. Däremot är reaktionen blandad in

för utredningens förslag att bankerna bör fä rätt att ge ut vanliga längfristi

ga obligationer. En del remissinstanser tillstyrker förslaget medan andra 

ställer sig tveksamma eller avvisande. 

7. I Bank inspektionen 

Utredningen diskuterar frl'lgor om krediters bindning, löptider m. m. mot 
bakgrunden av bl. a. vissa struktu1förhållanden i kreditväsendet. Det är 
riktigt att bankernas kreditgivning till helt övervägande del är kortfristig i 
den meningen alt länen löper på högst ett ar i s~inder eller kansligas upp till 
återbetalning inom denna tid (kortfristiga lån). Belysande för detta är föl
jande uppgifter ult 1977 avseende affärsbankerna. Lån som formellt bun
dits för längre tid än ett är uppgick till 16603 mkr. Lån för vilka den fria 
sektorn enligt 63 §andra stycket 2. banklagen togs i anspri'.lk utgjorde 9149 
mkr. (tillåten volym 39 323 mkr.). Bankernas totala utlåning uppgick vid 
samma tidpunkt till 119 000 mkr. (beviljat bel. l. Det kan förutsättas att den 
helt övervägande delen härav är utlåning som reellt sett har längre varak
tighet än ett är. I många fall har länen lämnats under förutsättande av löpti
der (t. ex. genom upprättad amorterings plan) som svarar mot dem som ka
pitalmarknadsinstitut tillämpar. Enligt inspektionens uppfattning kan nor
malt - bortsett från uppsägning för reglering av amorteringsvillkoren -
dessa län inte sägas upp ensidigt från kreditgivarens sida utan är realiter 
bundna. Utredningen gör samma konstaterande (s. 589!. I den man länen 
lämnats bokföringsskyldiga personer brukar de också redovisas som lång
fristiga lån i boksluten. Att den fria sektorn för tidsbundna län är förhällan
devis ringa utnyttjad tyder pä att formellt tidsbundna län inte skulle nämn
värt efterfrågas inom företagssektorn. Det kan emellertid bero på att lånta
garen i gemen inte känner till skillnaden i formellt avseende mellan de olika 
slagen av län. Ytterligare bör framhållas att formellt korta checkräknings
krediter och revolverande krediter - mer eller mindre utnyttjade - i själva 
verket i stora delar har permanent karaktär. Att utlåningen i bankerna i 
stor utsträckning realiter är tidsbunden möjliggörs av att inlåningen till en 
betydande del är stabil. Möjlighet att beakta variationer i inlåningen och 
likviditetsbehovet finns när det gäller dispositionen av de medel som flyter 
in i amorteringar. 

Man skulle av de här lämnade uppgifterna kunna dra slutsatsen att något 
behov ej skulle föreligga för bankerna av att kunna i ökad utsträckning ge 
tidsbundna lån. De nu föreslagna medelsanskaffningsforrnema (särskilt 
obligationslånen) ökar emellertid forntsättningarna att tidsm~issigt balanse
ra in- och utlåning och är också motiverade av ett önskemål att kunna läm
na räntebundna krediter. 

Det anförda kan ge anledning väcka frågan om inte bestämmelserna om 
att bankernas utlåning skall vara kortfristig bör ses över i ljuset av de för
hållanden som de facto råder. Att en kredit enligt upprättat kreditavtal be
traktas som kortfristig i banklagstiftningens mening men å andra sidan ge-
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nom t. ex. upprättad amorteringsplan förutsätts vara långfristig under for
mer som kan vara rättsligt förpliktande synes inte tillfredsställande. (Jfr 
generalklausulen i 36 ~ avtals lagen.) 

Vilka marknadseffekter som en rätt för bankerna att ge ut obligationer 
och hankccrtifikat kan medföra kan inte fömtses. Meningen är naturligtvis 
inte att hankerna skall ta över mellanhandsinstitutens roll och förändra sin 
verksamhet på sätt som kan orsaka störningar institutionellt sett. Angelä
genheten av en balanserad utveckling härvidlag bör understrykas. Givetvis 
bör inte de av bankerna utgivna obligationerna användas för att finansiera 
bankernas egna obligationsförvärv. I sammanhanget bör även kostnads
aspekten framhällas. Mellanhandsinstituten kan till skillnad från bankerna 
arbeta med mycket sma räntemarginaler. Bankerna har stora kapitalan
skaffningskostnader (kostnader för inläningsadministration m. m.) och det 
har hittills inte varit miijligt att relatera räntesatsen för viss utlåning till 
kostnaden för en motsvarande inlåning/upplåning. Utlåningsräntorna byg
ger pä genomsnittliga kostnader för kapitalanskaffningen. Det torde fä för
utsättas att riintan på sådan utlt\ning i bankerna som baseras på obliga
tionsupplåning anpassas till kostnaden för just denna upplåning och där
med m+sä till kapitalmarknadsinstitutens räntenivl'ler. 

Förlagsbevis 

Bankerna fi.iresläs fä rätt att förvärva förlagsbevis utan begränsning. 
Som utredningen p;"ipekar iir placering i förlagsbevis förenad med större 
risk iin blancokredit. I själva verket iir förvärv av förlagsbevis detsamma 
som tillskott av riskkapital till det ifrågavarande företaget och riskmässigt 
jämförbart med aktieförvärv, medan betr. blancokredit gäller att trygghet 
för förbindelsens infriande skall föreligga fastän särskild säkerhet ej ställs. 
En inkonsekvens skulle uppenbarligen komma att föreligga såtillvida som 
att en till ett företag lämnad blancokredit belastar det begränsade utrym
met för sadan kredit medan köp av samma företags förlagsbevis skulle 
kunna ske utan sådan begränsning. Ett liknande förhållande är för handen i 
dag d~1 kredit mot säkerhet av börsnoterat förlagsbevis i kapitaltäcknings
h~inseende enligt banklagen betraktas såsom förenad med mindre risk än 
t. ex. kredit mot bnrgen av den som givit ut förlagsbevisen. Det är emeller
tid viktigt notera att det enligt kapitaltäckningsbcstämmelserna skall vara 
frtlga om börsnoterat förlagsbevis. 

Av det sagda tnrde följa att vid genomförande av utredningens förslag 
bankerna sjLilva måste t1fagga sig stor restriktivitet när det gäller förvärv av 
förlagsbevis llCh att i stort sett endast börsnoterade förlagsbevis bör för
värvas. Tillsynen för naturligtvis också riktas härpå. 

Fö1fattningsförslagen 
I 54 ~ sJ,ipas förbudet mot förvärv av förlagsbevis. Undantag från rätten 

att förvärva förlagsbevis skall dock gälla enligt 55 ~ om utgivare är företag 
vilkas aktier får förvärvas efter tillstånd av regeringen. Anledningen är att 
alla slag av tillskott av riskkapital till sådant företag ansetts böra kräva re
geringens medgivande. I och för sig är den uppfattningen välgrundad. Å 
andra .-;idan innehiir lagförslaget att bank kan förvärva förlagsbevis utgivna 
av vilket företag som helst utom av sådant företag som avses i 55 § 5 .. dvs. 
företag vars ändamål kan anses gagneligt för bankväsendet eller det all
männa. Tolkat efter orden innebär detta att bank finge före alla förvärv av 
förlagsbevis förvissa sig om att utgivaren inte är företag av sistnämnt slag. 
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Punkten 5 bör naturligtvis ges innebörden att där avsett tillståndstväng 
betr. förlagsbevis endast gäller om banken på grund av regeringens till
stf111d förvärvat aktier i det ifrågavarande företaget (utgivaren). 

Förslag till lagtext: 
5. efter tillstånd - - - samt garantifondbevis. utfärdat av bolag eller fö

retag som nu nämnts. 
Har regeringen lämnat tillstånd till förvärv enligt första stycket erfordras 

sihlant tillstånd även för förvärv av - - - (förlagsbevis). 
Motsvarande ~indring bör ske i sparbankslagen och jordbrukskassela

gen. 

7.2 Banklagsutredningen 

Med hänsyn till att banklagsutredningens ledamöter - med undantag av 
ordföranden - har medverkat i riksbankens, bankinspektionens resp. 
bankinstitutens remissvar över rubr. betänkande, begränsar utredningen 
sin granskning till att avse tekniska frågor. 

Förslaget till ändring i lagen ( 1955: 183) om bankrörelse (BL) föranleder 
följande påpekande. 

Kapitalmarknadsutredningen föreslår att förbudet för bankerna att för
värva förlagsbevis slopas. För affärsbankerna föreslås dock - i enlighet 
med vad som f. n. gäller - att förvärv av förlagsbevis som har utgivits av 
sådant företag som avses i 55 * 5 BL får göras endast med regeringens till
stånd. Bestämmelse härom föreslås intagen i 55 § BL. Från systematiska 
utgångspunkter synes det riktigare att ta in denna begränsning i rätten till 
förvärv av förlagsbevis i 54 § BL (bifogat förslag till lagtext uteslutet här). 

7 .3 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 

Utredningens förslag beträffande bankerna synes ganska långtgående. 
Detta gäller särskilt förslaget, att bankerna skall fil rätt att utge egna obli
gationer och s. k. bankcertifikat. Länsstyrelsen tillstyrker utredningens 
förslag i dessa hänseenden men vill framhålla angelägenheten av att de nya 
inlåningsmöjligheterna får en begränsad omfattning, innan erfarenheter 
vunnits om systemets effekt på kreditmarknaden. 

7 .4 Fullmäktige i Sveriges riksbank 

Fullmäktige instämmer i utredningens förslag att förbudet för bankerna 
att utge eller garantera obligationer och andra masspapper bör slopas. Olä
genheter av detta förbud har visat sig vid bankernas deltagande i utlands
upplåningen. Riksbanken har redan tidigare sökt uppmuntra bankerna till 
att ta initiativ till en marknad i s. k. bankcertifikat. I fråga om emission av 
bankobligationer på den svenska marknaden vill fullmäktige dock tillägga 
följande. I sin diskussion om emission av bankobligationer säger utred
ningen: - - - (se betänkandet s. 596 fjärde stycket - s. 597 första styc
ket). 

Enligt fullmäktiges mening skulle denna analys ha kunnat drivas något 
längre. Bankobligationer kan vara ett sätt att binda hushållssparandet på 
längre tid. och har sålunda uppenbara kreditpolitiska fördelar. Däremot är 
det osannolikt att det är en effektiv kanal för att i marknadsmässiga former 
föra medlen vidare till låntagarna. 
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Mera allmänt kan hushållens medel kanaliseras till kapitalmarknaden rå 
två sätt. Dels kan de I vilket hittills varit fallet i Sverige) i huvudsak plal.:e
ras som bankinläning. Bankernas placeringar mflstc sedan anpassas till V<H.l 
efterfrågestrukturen kräver. Detta kan tänkas ske genom bankernas fria 
val. men svårigheten är i så fall att mellan- och långfristiga ohligationer 
mäste vara lika attraktiva som placeringar för bankerna som dessas egen 
utlaning. Kanaliseringen genom hankerna passar diirfor väl om man har en 
reglerad kreditmarknad där bankernas placeringar styrs av myndigheterna 
för att åstadkomma ett tillräckligt utbud av långfristig kredit. 

Alternativet ~lr en marknad diir allmiinheten i större utsträckning place
rar direkt i obligationer utgivna av staten. företag eller mellanhan<lsinsti
tut. Om en marknad av detta slag v1mni1 mark konkurrerar villkoren pä de 
mera lt111gfristiga vi-ir<lepappersplaceringarna med bankernas inlttningsriin
tor. En stt<lan marknad kan inte styras genom reglering av allmiinhetens 
placeringar utan dessa kLimmer att pi\verkas av marknadsmiissiga faktorer. 
t. ex. räntedifferensen mellan placeringar av olika slag. 

Det är uppenbarligen kapitalmarknadsutredningens huvudlinje att en ut
veckling mot <len sistnämnda typen av kanalisering bör stimul.:ras. Det iir 
inte alldeles lätt att se hur emissioner av bankobligationer skulle bidraga 
hiirtill. nägot som förklarar utredningens försiktighet i denna fräga. Även 
om fullmäktige som ovan framgatt tillstyrkl!r avskaffandet av förbudet i 
bank lagen mot bl. a. emissinn av obligationer stär det icke klan att dessa 
skulle kunna bidraga till en utveckling mot biittre fungl!rande kapitalmark
nad. 

I anslutning till vad som ovan sades om lönsparandl!t erinrade fullmiikti
ge om sitt förslag om till lönsparan<lct anknutna obligationssparfonder. 
Även om man bortser frän hur lönsparandct skall utformas synes inrättan
det av värdepappersfonder med inriktning på obligationsplaceringar kunna 
bli l!tt gott instrument för att leda hushållssparande till obligationsmarkna
den. Förutsättningar bör finnas för att andelar i obligationsfonder skall bli 
ett attraktivt placeringsalternativ för hushållen och för att fonderna på nå
gon sikt hidrar till en sckundärmarknad i obligationer. Initiativet till obliga
tionsfonder bör naturligcn tas av bankerna. som dt1 kan erbjuda ett kom
plement till de bankanknutna aktiefonder som redan finns. 

7 .5 l<'ullmäktige i riksgäldskontoret 

När det gäller bankernas utgivning av obligationer och bankcertifikat 
kommer denna att riktas mot delvis samma placerargrupper som nu bidrar 

. med väsentliga tillskott i den statliga upplåningen. Utredningen uttrycker 
förhoppningen att bankobligationerna skall "visa sig vara ett mer näralig
gande substitut till gängse inlåningsräkningar än vanliga obligationer och 
därmed vara marknads vidgande ... Härigenom kan statens egen upplå
nings verksam het genom obligationer utsättas för direkt konkurrens. Detta 
gäller speciellt <le upplåningsformer som vänder sig till privatpersoner. 
nämligen sparobligationer och premieobligationer. Denna konku1Tens 
skärps ytterligare av bankernas överlägsna institutionella marknadsorgani
sation. 

Samma förhållanden gäller för de kortare bankcertifikaten. som kan 
komma att uppfattas som substitut till de statliga skattkammarväxlarna. 
Emission av bankcertifikat kan antas komma att ske endast i perioder med 
förhällandevis lätt penningmarknad dvs. i situationer där den icke organ i-
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serade kreditmarknaden utgör ett naturligt expansionsfält för direkta statli
ga insatser. 

Införande av bankohligationer och bankcertifikat medför således att sta
tens utrymme såväl utom som inom banksystemet troligen kommer att 
minska. Effektiviteten i den förda kreditpolitiken kan - vad gäller utform
ningen av den statliga upplåningsvcrksamhelen - antas komma att mins
ka. 

•Fullmäktige vill for sin del inte motsätta sig att förbudet för bankerna att 
utge egna obligationer m.:h certifikat upphävs, men vill samtidigt uttrycka 
stark tveksamhet beträffande nettoresultatet för kreditpolitikens del av en 
betydande emi~sionsverksamhet av bankobligationer och certifikat. 

Skulle en bättre anpassning av bankernas inlåning i förhållande till den 
bundna utläningen bedömas angelägen bör detta enligt fullmiiktiges me
ning ocks{1 kunna ske genom en ökad flexibilitet vid utformningen av låne
villkoren efter långivarnas och låntagarnas preferenser. 

Fullmäktige förutsätter att utvecklingen sedan förbudet upphävts noga 
följes av vedcrbiirande myndigheter. 

7.(1 AP-fonden. första-tredje fondst)Telserna 

Av vad kapitalmarknadsutredningen behandlat i detta kapitel. har fond
styrelserna endast funnit anledning att kommentera förslagen om att ban
kerna skall fä rätt att ge ut egna obligationer resp. s. k. bankcertifikat. 
- - - r:ondstyrelserna bedömer utifrån sina utgtrngspunkter dessa förslag 
positivt. och tillstyrker att de genomförs. 

Kapitalmarknadsutredningen har stannat för att AP-fonden inte skulle 
ges rätt att förvärva bankobligationer och bankcertifikat. Fondstyrelserna 
har svårt att förstå dett<t ställningstagande. För fondstyrelserna framstår 
det som en viktig princip, att AP-fonden bör ha rätt att kunna agera på 
samma marknadsmä~siga villkor som andra institutioner på kapitalmark
naden. Som fondstyrelserna framhöll i det tidigare avsnittet skulle ett för
bud för fonden att köpa och sälja sådana papper vara olyckligt. Fondsty
relserna förutser inte att placering i bankobligationer skulle bli någon mer 
omfattande placeringsform. Men vid skilda tillfällen kan bankobligationcr 
framst11 som ett naturligt komplement till fondens övriga utlåning till nä
ringslivet. Möjligheten bör allt sil finnas för fondstyrelserna att besluta om 
sädana pla1.:eringar. Detsamma giiller köp av korta bankpapper. Av likvidi
tetsskiil mi\ste AP-fonden praktiskt taget kontinuerligt arbeta på den korta 
marknaden. Hcroende bl. a. på rådande räntenige lånar fonden härvid ut 
kort eller lånar upp kort. Om bankcertifikat introduceras som ett instru
ment pt\ den korta marknaden i Sverige. ser fondstyrelserna det som en 
självklarhet att AP-fonden inte diskrimineras utan ges rätt att utnyttja det
ta. 

7.7 Svenska bankförcningcn 

B<mkernas räntestruktur 
I avsnittet 10.3.2.4 i KMU diskuteras bankernas räntestruktur. Mer i 

förbigående nämner KM U "'riksbankens övervakning av räntestrukturen 
pt\ kredit marknaden·· och att "i de fall ränteglidningar kunnat konstateras 
utl>ver dem som motiverats av diskontoändring.ar eller medgivits av andra 
skäl. har förhandlingar tagits upp i syfte att återanpassa räntorna"'. 

Utredningen gör s11ledes ingen närmare analys av fördelar och nackdelar 
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av rikshankens nuvarande r;intercgleringsystem eller nägon grundlig jäm
förelse med l!!t system av friare r;intesiitlning i bankerna. Utredningen 
hiivdar do1.:k att en full frihet vid fa~tst;illamkt av rlintevillkoren i bankerna 
knarpast skulle medföra att bankerna vore beredda att öka sitt risktagande 
i nagon högre grad till att omfi.1tta rena .. vi'1ghalsprojekt ... Hankförcningen 
vill inte be~trida att pi'tsti'tendet med denna formulering är riktigt. Det mås
te d1)1.:k hetona~. att den stelhet i riintestrukturen pti håde den korta och 
länga marknaden i Sverige. s11m riksbankens räntepolitik medfört. innehål
ler en inbyggd temkns att försvara för nya lftntagarkategorier eller nya 
rro.iekt att fa erforderligt utrymme. Olika kvalitet på säkerheterna och oli
ka risknivå på projekten bör enligt bankföreningens uppfattning ta sig ut
tryck i en mer differentierad r;inteslittning. Om det ;ir ett samhälleligt öns
kemål att krediter i större utsträckning skall styras över i projekt med hög 
risknivt1. mr1ste sådana krediter göras kommersiellt mera attraktiva på bå
de den korta och länga marknaden genom större frihet för låntagarna att 
nfferera konkurrenskraftiga riinte~atser och övriga villkor. Det kan i sam
manhanget påpekas. att en fri riintesiittning spelat en viktig roll för prn
duktutvecklingen inom finansieringsbolagens verksamhet. 

Bankföreningen anser att den reglering av bankernas utfäningsrlintor 
som rikshanken tillämpat i en följd av år medför allvarliga nackdelar bil.de 
för bankerna och för kreditmarknadens funktionssätt. Bank föreningen har 
niirmare utvecklat sina synpunkter beträffande regleringen av utlånings
räntorna i sina remissyttranden 1974 och 1977 betriiffande lagen om kredit
politiska medel. Nackdelarna blir spe1.:iellt påtagliga niir regleringen tilläm
pats under stl lang tid som nu är fallet. Enligt lagen om kreditpolitiska me
del får förordnande av räntereglering ske endast om synnerliga skäl förelig
ger och skall dn begränsas till viss tid. högst ett år. Riksbankens hittillsva
rande reglering av bankernas utlimingsräntor har dock skett utan att rege
ringen meddelat förordnande enligt lagen om kreditpolitiska medel. 

Bankernas roll i industrins kreditförsörjning 
Utredningen påpekar heträffande industrins skuldstruktur att bankkre

diternas relativa tillbakagång har balanserats av en motsvarande tillväxt 
för mellanhandsinstitutens del. Bankernas andel av industrins lån på den 
organiserade kreditmarknaden. inklusive återlån. har således minskat från 
47r;,; fff 1%6 till Jfiq fir 1974, och mellanhandsinstitutcns andel ökat från 7 
till 21 r;;.. 

Bankföreningen finner det angeläget att framhålla, att mellanhandsinsti
t utens relativa tillviixt inte riterspeglar brister i bankernas produktsorti
ment utan snarare är en följd av hur krcditmarkna<lens totala resurser 
styrs. En viktig förklaring till utvecklingen är det ökade kravet på banker
na att köpa obligationer. speciellt bosta<lsobligationer, vilket allvarligt har 
begriinsat bankernas möjligheter att delta i näringslivets finansiering. Den
na utveckling skulle oundvikligen accentueras ytterligare. om företagens 
aterlanerätt avskaffades och AP-fi.m<len förhindrades att förvärva bank
obligationer. 

Bankkre<liternas löptider 
Bankföreningen kan inte instämma i KMU:s hedömning. att det finns en 

allvarlig lul:ka i bankernas sortiment bestående i att bankerna i alltför liten 
utstriil:kning ger långfristiga lån. Utredningen hävdar, att motivet bakom 
införandet är 1965 av en ökad rätt för bankerna att ge tidsbundna lån bl. a. 
var att bankfänen därmed i större utsträckning skulle kunna utnyttjas som 

15 Riksdagen 1978179. I sam/. Nr /65. BilaglJ 3 
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investeringskrediter. Intentionerna bakom lagändringarna har emellertid 
knappast alls fyllts, enligt KMU. Alltjämt är bank krediterna till helt över
viigande del av kortfristig karaktär i den meningen att lånen löper pä högst 
ett år i sänder. Man måste emellertid klart skilja pf1 de formella och de reel
la löptiderna. 

Av mänga formuleringar i KMLJ framgår det att utredningen iir helt klar 
över den reellt långfristiga karaktären av bankernas utlåning. - - - (hän
visningar till bet~inkandet s. 566-567 och 589). 

Bankföreningen vill dessutom tillägga att en banks självklara hän~yn till 
kundernas intressen och bankens eget intresse av att fä behålla sina kunder 
gör att plötsliga uppsägningar av t. ex. företagskrediter inte ifrågakommer 
under den förutsatta totala löptiden med mindre banken i undantagsfall 
tvingas därtill på grund av riksbankens åtgärder eller genom att låntagaren 
inte fullgör betalning av riintor och amorteringar eller fått sin ekonomi så 
försämrad att aterbetalningen av lånet iiventyras. 

Mot detta åberopar KM U att representanter för näringslivet skulle ha gi
vit uttryck för uppfattningen. att företagen är synnerligen angelägna att sä
kerställa kreditförsö1jningen pä lång sikt och inom rimliga gränser är be
redda att acceptera högre räntor för låneformer som minimerar risken för 
uppsiigning av krediterna. Bankkrediter förefaller inte betraktas som full
värdiga substitut för fän på kapitalmarknaden, enligt utredningen. Även 
kommunerna uppges hysa liknande synpunkter. Utredningen tillfogar. att 
bankernas behov av beredskap inför ändrade kreditpolitiska riktlinjer inte 
skulle vara något motiv för att undvika tidsbundna lån. I den mån amorte
ringstakten för de bundna lånen vore nagorlunda hög, dvs. om lånen inte 
löper på mer än 5-8 år, skulle ändå de inflytande amorteringarna vid be
hov medge antingen en omfördelning av låneportföljen eller en ökning av 
likviditeten. hävdar utredningen. 

Bankföreningen vill dock påpeka. att det torde vara en öppen frflga, om 
tlertalet företagskunder skulle föredra en tämligen snabb amorteringsplan 
framför en årligen eller oftare omsatt kredit. Föreningens medlemmar har 
självfallet ingenting emlH att pröva nya låneformer. om detta verkligen 
skulle vara ett önskemål från bankernas länekunder. Bankföreningen vill 
framhålla att kapitalmarknac.lens attraktion för de låntagande företagen in
te bara har berott pä de långa löptiderna utan i avgörande grad har sam
manhängt med att räntenivån på kapitalmarknaden länge framstått som 
fördelaktig. 

Enligt utrec.lningen föreligger det ett relativt klart demonstrerat behov 
från låntagarnas sida att sortimentet av bankkrediter utökas med bundna 
län både vad gäller amortering och ränta. Utredningen anser, att om ban
kerna kom att engagera sig i medelfristig finansiering, skulle en lucka fyllas 
i sortimentet av låneinstrument på kreditmarknaden. Bankföreningen be
strider som framgått. att någon sådan för kunderna besvärande lucka i kre
ditsortimentet skulle finnas. Låntagarnas totala likviditetsplanering torde 
endast i obetydlig grad påverkas av om lånet ges till fast eller rörlig ränta. 
Om emellertid KM LJ vill förorda att bankerna i större utsträckning ger 
tids- och räntebundna lån, framstår inte utredningens förslag om att av
skaffa återlånerätten som logiskt. De i AP-fonden refinansierade återlånen 
har nämligen den medelfristiga karaktär. som KM U finner värdefull. 

Bankernas köp av obligationer 
Bankföreningen noterar KMLJ:s uppfattning att vare sig den allmäneko

nomiska utvecklingen i Sverige kännetecknas av en satsning på industrin 



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 227 

eller en satsning pä den offentliga sektnrn. kan bankerna knappast emotse 
några Hittnader i kraven ptt obligatillnsförviirv jämfört med nuvarnnJe lör
h{dlande. 

Som framhällits ovan. anser dock bankföreningen att affärsbankernas 
särskilda erfarc:nhet och kompetens i fräga om näringslivets finansiering 
gör lkt olämpligt att tvinga dem all avdela en växande del av kreditresur
serna till Jen li\nga b1,stadslinansieringen genom köp av bostadsobligatio
ner. samtidigt som man i stiillct måste öka mellanhandsinstitutens fonnt1ga 
all ge näringsli\·skrediter. För afllir~bankerna iir köp av industriobligatio
ner naturligare iin köp av bostadsobligationer. Bankfiireningen anser. med 
h:insyn till industrins angefagna finansieringsbehov. att iiven industriobli
gationer bör ft1 ingt1 i bankernas lib'iditetskvoter niir riksbankens likvidi
tetskrav ti!Wmpas. 

Emission av bankobligationer 
Bankföreningen till5tyrker för~laget all slopa den regel i banklagen som 

förbjuder bankerna att emittera exempt:lvis bankobligationer. Frånsett 
möjligheten att såd~ma obligationer skulle kunna utnyttjas för utlandsupp
låning. är det möjligt att obligationerna skulle kunna bidra till all transfor
mera allmänhetens bankinläning till mera långfristig placering. 

Som bankföreningen betonat i avsnittet om AP-fonden. framstär det 
som ett oundgiingligt krav. att fonden inte åläggs några restriktioner i fråga 
om rätten att förviirva bankobligationer. En obligationslikvid kan helt eller 
delvis transformeras till långfristig utl~ming i banken. I konsekvens med 
den ovan redovisade synen pft affärsbankernas normala kreditgivning. kan 
bankföreningen emellertid inte se det som oundgängligen nödv~indigt att 
obligationslikviderna förvandlas till en formellt lika långfristig utlåning. 

Emission av bankcertifikat 
Om man slopar den ovan berörda regeln i bank lagen. som förbjuder ban

kerna att emittera obligationer. innebär detta att bankerna oeksä tär rätt att 
emitteras. k. bankcertitikat. Bankföreningen ansluter sig till utredningens 
argumentation till förmän för att denna rätt införs. Specialinlåningen har 
nått en -;ådan storlek att bankföreningen finner det motiverat att söka ge 
den en mer instillltionell karaktär. Bank föreningen finner det inte nödvän
digt all här nhrmare gå in på de olika förutsättningar som troligen mhste 
uppfyllas för att en marknad för bankcertilikat skall fungera väl. Uppen
barligen kan det krävas en medverkan från bl. a. riksbanken. för att en 
andrahandsmarknad skall kunna upprätthållas. Vidare torde det ligga i åt
minstone en del av specialinlåningens karaktär. att den inte utan svårighet 
IMer sig formaliseras. 

Emissionsstämpel- och fondstämpelavgift 
Bankföreningen tillstyrker utredningens förslag att såväl emissionsstäm

pelavgift som fondstämpelavgift för obligationer m. m. avskaffas. Detsam
ma bör ske även för aktier enligt vad bankföreningen yrkat. senast i skri
velse till budgetdepartementet 1977-01-:!6 och till riksdagens skatteutskott 
1976-04-:!0. 

Bankernas köp av förlagsbevis 
Bankförcningen tillstyrker förslaget att bankerna bör få. rätt att förvärva 

förlagsbevis. Bankföreningen vill framhålla. att kapitaltäckningskravct för 
börsnoterade förlagsbevis bör vara detsamma som för industriobligatio-
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ner. Detta är motiverat genom den prövning a\' dessa lfin. som deras börs
registrering inneb;ir. 

Hankemas köp av aktier 
Bankföreningen förordar att bankernas riitt att inneha aktier i företag i 

samband med emission utsträckes från den nuvarande tidsgränsen ett år 
till förslagsvis tre är. F.n sådan förändring skulle öka bankernas möjlighe
ter att effektivt LJnderstödja en emission. 

Bankernas rätt att ställa garanti 
Bank föreningen tillstyrker utredningens förslag att bankerna skall fä rätt 

att stiilla garanti för obligationer som ges ut av annan låntagare. 

7.8 Svenska sparbanksforeningcn m. fl. 

Vi instämmer i utredningens förslag om att förbudet för bankerna att för
värva förlagsbevis avskaffas. Detta är bl. a. vlisentligt för att underlätta 
amorteringarna av utelöpande förlagslån. 

Utredningen föresl&r också en rätt för hankerna att ge ut egna obligatio
ner. Vi anser det väsentligt att den nuvarande förbudsregeln avskaffas och 
instämmer i utredningens förslag. Ett starkt motiv är att bankerna genom 
sådan kapitalanskaffning skulle kunna öka sina möjligheter att lämna läng
n: krediter. Dessutom torde bankerna kunna bidra till att bredda kapital
marknaden. Vi förutsätter att myndigheterna vid ett genomförande av för
slaget om bankobligationer beaktar de olika bankgruppernas skilda struk
tur och att kapitalanskaffningen via bankobligationer får konkurrensneut
rala former. Således är det av stor vikt att sparbankerna på samma sätt 
som man tidigare gjort i liknande frägor har möjlighet att handha denna frå
ga i samverkan genom det gemensamt ägda Sparbankernas Bank. 

Utredningen konstaterar i betänkandet att bankernas s. k. specialinlä
ning ökat betydligt under senare år. Denna inlåning kommer huvudsakli
gen frän företag. organisationer och kommuner. För att stabilisera denna 
viixande marknad och för att också ge bankerna möjligheter att konkurrera 
om medlen pä den icke organiserade kreditmarknaden föreslår utredning
en en rätt för bankerna att ge ut kortfristiga papper. s. k. bankcertifikat. 
Dessa certifikat kan sannolikt fä en positiv effekt på marknaden. På sam
ma sätt som för bankobligationerna anser vi dock att det är viktigt att verk
samheten får en konkurrensneutral utformning. Vi vill även i detta sam
manhang poängtera betydelsen av att möjligheter öppnas för en samverkan 
inom sparbankssektorn där det för ett flertal sparbanker kan vara svårt att 
själva marknadsföra bankcertitikat. Då en sådan samverkan traditionellt 
skett via Sparbankernas Bank är det viktigt att följdändringar i den kredit
politiska lagstiftningen beaktas, bl. a. avseende likviditetskvotslagen. 

På den marknad där bankcertifikaten avses introduceras är det inte bara 
bankerna som deltar. Bland annat har mellanhandsinstituten en betydande 
kortfristig upplåning på samma marknad. Ett exempel på detta är bostads
institutens finansiering av bostadsbyggnadskreditgivningen. Utredningen 
har for mellanhandsinstitutens del konstaterat att behov av en flexiblare 
upplåningspolitik i framtiden bl. a. därför att AP-fondens stagnation mins
kar deras traditionella upplåningsbas. Med detta i bakgrunden anser vi det 
viktigt att mellanhandsinstituten inte utestängs ifrån en eventuell marknad 
för bankeertifikat. Det skulle annars bli svårt för mellanhandsinstituten att 
genomföra de uppgifter som man idag har. 
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Ett införamk av hankl:ertilikat stiiller krav pi1 t'n fungerande andra
l1a11ds111.irk11•!d. Det iir s:tledcs av stlir vikt all Jen lik\ida karak1iire11 pä de 
uit:löpande bankct:rtilikaten kan behållas. Dc-lta skulle underliitta~ om 
bankerna sjiilva tiliiits inneha bankcc-rtilikat. 

7. 9 S\·eriges föreningsbankcrs förbund 

Hankcertilikat och bankobligationer 
Utredningen l"ön:sli\.r all bankerna skam r;itt alt ge ut .:gna s. k. bankccr

tilikat och obligationer. Bankcertitikaten skall vara en alternativ till ban
kernas specialinltining medan banklibligationerna är avsedda att bilda un
derlag för tids- och rlintehumkn utlh.ning från bankerna. 

Bankcertilikat innebär ur bankernas synpunkt en välkommen stabilise
ring jiimfört med nuvarande former av spccialinltrning. Även för placerar
na medför certifikaten fördelar. t. ex. i li.irm av ökad likviditet och större 
s11rtiment av placeringsmi~jlighetcr varför de kan tänkas attrahera medel 
frt111 den grå marknaden. 

Behovet av medelfristig bunden utlåning för finansiering av bl. a. ma
skininvesteringar lir stort. inte minst inom lantbruket. Bankerna har dock 
si!tt sig förhindrade att bevilja hunden utlåning till fast ränta dä deras kapi
wlanskaffning huvudsakligen består av inlåning med rörlig riinta. Upplå
ning mot bankobligationer till fast ränta skapar därför reella förutsättning
ar för tids- och räntebunden utlåning från bankerna. Medelfristiga bank
ohligationer innebär ocksä att sortimt:ntet av placeringsmöjligheter komp
letteras pfi ett viilbehövligt siitt. 

Risken för att medelfristiga bankohligationer skulle dra medel från pla
ccring i ltingfristiga obligationer hör inte överdrivas. Genom att riintan på 
långfristiga obligationer numera justeras vart femte år minskas skiilen för 
Je institutionella placerare som normalt förvärvar langfristiga obligationer 
att överg~i till placeringar i medelfristiga bankpapper. 

Förbundet tillstyrker sålunda utredningens förslag att bankerna t'är ge ut 
bankcertilikat och obligationer. 

Bankernas medverkan i förlagslhneemissioner 
Utredningen förordar att restriktionerna för bank att inneha förlagsbevis 

avskaffas för alla tre kategorierna av hankinstitut vilket förbundet tillstyr
ker. Förbundet finner det dock omotiverat att regionala föreningsbanker 
och sparbanker till skillnad fran affärsbanker måste inhiimta bankinspek
tionens tillstånd t'ör att fä medverka vid emissioner av förlagsbevis. Även 
om den praktiska betydelsen av detta tillständskra• iir liten anser förbun
det att principen om likabehandling av affärsbanker. sparbanker och t'ör
eningsbanker bör vara vägledande även i detta fall. 

7 .10 Svenska försäkringsbolags riksförbund 

Riksförbundet har intet att erinra mot förslaget i avsnittet .. Bankerna 
och kapitalmarknaden .. alt bankerna skall kunna utge egna obligationer 
och s. k. bankcertilikat. För försäkringsbolagen kan bankcertilikatcn bli 
intressanta komplement till nuvarande typa av inlåningsriikningar hos 
b;mkcrna. Bankcertilikatens attraktivitet förutsätter dock att en marknad 
för handel med dessa papper etableras. Prissiittningen pa denna marknad 
bör fä utvecklas fritt och helt best limmas av tillgång och efterfrågan. 
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7. I I Folksam 

Folksam har inget att erinra emot att hankema ges rätt att ge ut liven oh
ligationer och bankcertilikat. Tillkomsten a\· dylika papper kan hli intres
sant. Man fö.r förutsLilla att marknaJen rör Jessa papper för utvecklas fritt 
dLir prisslittningcn bestLimmcs av tillg{ing och elierfrägan. 

7.12 LO 

Ökad tillgrmg pt1 långfristiga ltm 
Vad giiller industrins finansiella prohlcm drar utredningen slutsatsen att 

en ökad tillgil.ng pt1 limgfristiga l{m utgör en viktig faktor för att företagen 
skall öka sina investeringar trots sjunkande soliditet. Detta Lir hakgrunden 
till utredningens förslag att öka hankemas möjligheter att ge fan s111n har 
karaktiiren av kapitalmarknadslän. dvs. lrm med längre tidsmässig bind
ning. med eller 11tan bunden rlinta. I detta syfte föreslf1r utredningen refor
mer som skall med\'erka till att skapa en mer längsiktig bindning av han
kernas infäning och 1.farmcu utgöra ett incitament till en mer kapitalmark
nadshetonad utliming. 

LO insnimmer som tidigare framhii.llits i utredningens bedömning att ett 
ökat utbud av riskvilligt kapital utgör en vlisentlig del i strlivandena att 
i1stadkomma en gynnsam utveckling av industriinvesteringarna. Även ut
redningens slutsats att ökad tillgfmg p5. längfristiga lån bör ha en positiv ef
lekt pä företagens beniigenhet att acceptera ökad skuldslittning instämmer 
LO i. De skiil som anförs for förslagen att öka bankernas hetydelse som ri
nansieringsinstitut pä den Hingre marknaden lir därför enligt LO av stor 
vikt och förslagen synes därför ur ren finansieringssynpunkt vara viil moti
verade. 

Trots detta ställer sig LO avvisande till utredningens förslag att banker
na skall ges rlitt att ge 11t ohligationcr med sytie att de skall kunna spela en 
stön-e roll pft kapitalmarknaden. Utredningen pekar pf1 att bankernas bety
delse rör näringslivets li\.ngsiktiga kapitalförsörjning inte är särskilt stor 
varken direkt clkr indirekt. Den har dessutom minskat under en lång följd 
av 1tr sedan mitten av 1960-talct. Bankernas relativa tillbakagl'mg har mot
svarats av en tillviixt a\' de s. k. mellanhandsinstituten som till stor del 
hyggt upp sin verksamhet med AP-medel. Av utredningen framgår att 
dessa institut 1971 svarade för 7 '.:~ av industrins lån pti den organiserade 
krcditmarknaden mot 21 '·( i'lr 1974. Även olika typer av specialkrediter via 
olika statliga engagemang (t. ex. lokaliseringsstödJ har ökat sin amid. 

Vi är nu inne i en ut veckling med ett stagnerande utbud av långfristigt 
kapital via AP-fonderna. Detta skulle i kombination med reformer som 
ökar bankernas möjligheter och incitament till 15.ngfristig finansiering leda 
till att trenden viinder sr1 att bankernas betydelse för industrins långfristiga 
finansiering ökar. Besluten om fördelning av finansiella resurser för fasta 
investeringar skulle i fi.irh5.llande till nuläget i ökad utsträckning således 
förläggas till hankerna. Detta skulle förstärka den privata maktkoncentra
ti1,nen och delta strider direkt mot de strävanden till breddad insyn och 
ökad ekonomisk demokrati som för närvarande intar en framträdande 
plats i svensk politik. Här äterkommer således brister i utredningen som 
sammanhl'tnger med dc~s begränsade utgångspunkter. Lltredningen är 
dock inte omcdevctcn om riskerna med sitt förslag: "Samtidigt står det 
klart att övcrviigandcna också måste innefatta de tänkbara effekterna av 
en mer betydande koncentration till bankerna av besluten om fördelning 
av utbudet på kapitalmarknaden.·· 
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Utredningen förefaller oåsä själ\· vara något tveksam till sitt eget för
slag m.:h förordar en försiktig introduktion av bankobligationer. 

LO har -· - - pekat pli att en översyn av kreditmarknaden 01:h särskilt 
alförsbankerna med utgångspunkt från dagens krav på insyn och ekono
misk demokrati bör göras som komplement till KM U. Även om ett ökat ut
bud av ltmgfristiga krediter redan under de närmaste åren kan bchiivas av
visar LO i avvaktan på denna översyn utredningens förslag med de motiv 
som hiir har anförts. Ett ökat behov av längfristiga krediter under de nlir
maste åren bör kunna tillgodoses via en ökning av AP-sparandet. förstärk
ning av mellanhandsinstituten och de regionala utvecklingsfönderna. LO 
vill med detta inte utesluta att bankerna kan komma att spela en växande 
roll på kapitalmarknaden pä llingre sikt men menar att detta i så fall kan 
ske först sedan ätgiinler vidtagits för att '"demokratisera'" bankvliscmlet. 

Utredningens förslag att bankerna skall ges rätt att ge ut kortfristiga s. k. 
bank1:ertitikat med löptider pd upp till tolv månader tillstyrks av LO. Som 
framhålls av utredningen skulle detta bl. a. kunna öka möjligheterna för 
bankerna att konkurrera med den s. k. grå marknaden. Det är naturligtvis 
eftersträvansviirt att denna kan reduceras bl. a. med hänsyn till kreditpoli
tikens effektivitet. 

7.13 TCO 

Bankernas kreditgivning är formellt av kortfristig art, dock med undan
tag för deras tibligationsförvärv. En längsta bindningstid på I år gäller nor
malt. De förmellt kortfristiga länen löper ofta med amorterings planer pä 5 
till 12 år. med en tendens mot förkortning av amorteringstiden under sena
re är. Enligt banklagen har dock bankerna möjlighet att ge tidsbundna lån 
upp till 10 år upp till en viss specificerad ram. Denna möjlighet har utnytt
jats endast i ringa utsträckning. 

Bankernas kortfristiga inlåning - med bindningstider på upp till ett år -
kan ställas mot deras långfristiga utlåning i form av förvärv av bostad~- och 
statsobligationer. Dessa obligationsförvärv är kreditpolitiskt betingande. 
Obligationer i annan form. exempelvis näringslivsobligationcr utgör en 
mycket liten del (ca 5 pmcentl av bankernas obligationsportföljer. Utred
ningen konstaterar att i såväl ett industriexpansivt som ett offentligexpan
sivt alternativ måste kreditpolitiken inriktas på att säkra avsättningen av 
en förhållandevis stor volym ohligationer i banksystemct. I det förra fallet 
måste bankernas utlåningskapacitet inriktas på förvärv av en förhållande
vis stor andel bostadsobligationcr. medan i det offentligexpansiva alterna
tivet statens tinansieringsanspråk ställer ökade krav på banksystemet. 
Dessa förhållanden accentuerar de problem som är förenade med kombi
nationen av en relativt kor1fristig inlåning och en långfristig utlåning i form 
av obligationsförvärv (dessa svarar för ca 30 pro1:cnt av affärsbankernas 
totala utlåning). Förekomsten av stora obligationsförvärv försvårar också 
bankernas möjligheter att bidra till näringslivets finansiering i form av tids
bunden långfristig utlåning. Med utgångspunkt från nämnda framtidsper
spektiv diskuterar utredningen olika möjligheter att åstadkomma en högre 
grad av bindning på inläningssidan. 

Enligt utredningens mening har den hetydande stock bostadsobligatio
ner som bankerna varit tvungna att förvärva inneburit en belastning för 
dem. Denna belastning är i första hand en följd av intlationsutvecklingen 
och den trendmässigt stigande långa räntan. Med den förkortning av ränte
bindningstiden till 5 år som genomfördes under 1977 kan do1:k risken för 
stora ränteförluster reduceras väsentligt enligt utredningen. 
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Förstiirkta möjligheter för bankerna att ge långfristiga ltin är motiverade 
lkls meu hilnsyn till kra\' pa ltirviirv a\' stats- och bostausobligationer som 
kan lörviintas dels av att en ökad tillgång till langfristigt kapital cfterfriigats 
frän n~iringslivshtill. Företagen iir enligt utredningen bereulla acceptera 
högre riinta pi't längfristiga län. om bara tillgången till sådana krediter kan 
tryggas. Samtiui!,!t upplevs en tidsmtissig bindning av ltinen som mer bety
delsefull iin en rtintebindning. Av dessa sbl kunde det förefalla ändamtils
enligt att bankerna gavs riitt att sjiilva ge ut obligationer. varigenom en i\t
minstone medelfristig bindning pä inläningssiuan skulle kunna siikersttil
las. 

Kapitalmarknadsutredningen presenterar 1..k skäl som talar för respekti
ve mot att bankerna skulle ges rtitt att ge ut sådana obligationer. Efter. som 
det synes. stor l vek sam het kommer utredningen till den slutsatsen att en 
försiktig introduktion av bankohligationer bör genomföras. varefter en 
successiv vidgning av verksamheten kan ske om erfarenheterna vis<ir sig 
goda. TCO delar utredningens uppfattning att bankerna ges en sådan ri"ilt. 
men vill samtidigt peka på skäl som motiverar att en sådan introduktion 
sker successivt. 

En väsentlig utgångspunkt för all rn sädan rätt skulk ges bankerna. 
måste vara att tillgtingen på ltrngfristigt kapital sttirb. Detta kriiver först 
och frtimst att de medel som hinds l::\.ngfristigt i bankerna. förs vidare som 
formellt långfristig utläning. dvs. att bankerna fungerar som renodlade 
mellanhandsinstitut pi\ kapitalmarknaden. Även om så blir fallet. är det 
längtifrän självklart att denna utlåning representerar ett tillskott till kapital
marknaden. Om säkdes. som utredningen påpekar. de som n11 normalt för
viirvar längfristiga obligationer går över till placeringar i bank papper. blir 
nettoeffekten pä kapitalutbudet ringa. Det kant. o. m. följa en förkortning 
av löptiderna. eftersom bankernas utlåning kan förviintas bli medelfristig. 
Om däremot nya placerare. exempelvis nuvarande bank insättare. finner 
hankobligationer vara en attraktiv pl<tceringsform kan en förliingning av 
den långa marknaden ske. Men ett stldant tillskott av långfristigt kapital 
kan från bankernas sida tas till intiikt för att skapa en ökad balans i bind
ningstiderna mellan in- och utlttning. Det är enligt TCOs mening väsentligt 
att garantier skapas för att en ökad bindning pti inlåningssidan anviinds för 
en expansion av den långfristiga utlåningen. 

En ökad andel för bankerna på kapitalmarknaden innebär att bankernas 
inflytande över den långfristiga kreditgivningen ökar. TCO vill understry
ka det nödvändiga i att olika institutioner med olika bakomliggande intres
sen utnyttjas för den långfristiga kapitalförmedlingen. Detta är väsentligt 
med hänsyn till den långfristiga kreditgivningens betydelse för den framti
da produktionsstrukturen och därmed för sysselsättningen. TCO vill där
för understryka att en eventuell introduktion av bankobligationer bör ske 
successivt. inte minst mot bakgrund av att formerna för långfristig kapital
förmedling nu är föremål för omfattande diskussion. 

Kapitalmarknadsutredningen föreslår vidare att bankerna ges riitt att ge 
ut kortfristiga bank papper. s. k. bankcertifikat. TCO tillstyrker utredning
ens förslag pä denna punkt. Genom utgivande av stldana bankpapper kan 
bankerna effektivare konkurrera med den gråa marknaden. en konkurrens 
som i dagens läge bedrivs med specialinlåningen. Denna svarar för en icke 
oväsentlig andel av bankernas totala inlåning. Till skillnad frtm specialinlå
ningen är bankcertifikaten omsättningsbara och följaktligen att betrakta 
som en likvid tillgång. Åtgärder som innebär en minskning av den gra 
marknaden bör hälsas med tillfredsställelse. Effektiviteten i kreditpnliti
ken kan därigenom ocksä stärkas. 
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TCU tillstyrker slutligen att de g~lllandc rcstriktionana fi.ir bankinstit11-
lcn <tll inneh;: fi'•riat?:,hevi-. a\ -;k:i1'tas. 

7.14 SACO/SR 

Utredningen fiirutscr inte ntigra viiscntliga liittnader för bankernas obli
gationsinnchav. Detta hiirlcdcs ur bankernas funktion att kanalisera inte 
minst hush;'illssektorns srarande till mera ltingfristiga placeringar. Vi vill 
umkrstryka att omfattningen av detta krav torde vara relaterat till i vilken 
grad hushttllcn kan ertiiudas konkurrenskraftiga inläningsformer. 

I dagsliiget finns ingen nominell inläning. vare sig pf1 riikning eller i obli
gationer, som för fysiska rersoner och efter skatt ger en avkastning som 
kommer i närheten av intlationstakten. Hushållens långfristiga kapitalbild
ning tvingas diirmed söka sig till andra placeringar iin bankriikningar och 
obligationer. 

Inte minst ur fiinldningsrolitisk synpunkt iir det allvarligt att personer 
som av ett eller annat skiil ej önskar investera i hus. konst. antikvitctt:r 
osv. ej skall kunna ert"iiudas viirdesiikring pti den reguljiira karitalmarkna
den. I ett tidigare avsnill har SACO/SR redovisat sin uprfattning om beho
vet av en omrriivning av skattesystemet. 

Utredningen föresltir att bankerna skall fä rätt att utge hankcertilikat och 
hankohligationer. Motivet för bankerna att utge de kortfristiga hankcertifi
katen skulle vara att stabilisera den rä111ekiinsliga och liittllyktiga srecial
inlt111ingcn. Bankohligationer (med liingre lörtid iin 12 m;)nadcrl skulle 
friimst syfta till att formellt binda en del av allmiinhetens i praktiken stabila 
inltllling. Genom att bankerna kan v~intas stödja sekund1irmarknaden för 
bankobligationer skulle stl.dana obligationer kunna bli a\· intresse som ett 
alternati\' för hushtillssparandet pt1 ett annat sätt iin vad fallet nu iir med in
dustriobligationer. SACO/SR tillstyrker dessa fi:\r:-.lag lihom följdförsla
gen att emissions- och fondstiimpclskatten för obligationer avskaffas samt 
att bankerna ges riitt att förvärva förlagsbevis. 

7.15 Svenska arbetsgirnreföreningen 

Ett sätt att öka rörligheten på den svenska kapitalmarknaden \'l)fC att 
öka bankernas mi~jlighcter till en langsiktig kreditgivning. Föreningen till
styrker därför förslaget att bankerna får riitt att ge ut egna obligationer. 
Vidare tillstyrkes förslaget att bankerna lhr rätt att emitteras. k. hankcerti
fikat liksom riitt att förv1irva förlagsbevis. 

7.16 LRF 

LRr vill rikta urpmiirksamhct rä utredningens överviigande beträffande 
dessa obligationers ( == bankernas egna Llbligationers) I ört id. Utredningen 
har ansett att hankobligationer skulle fä en medellång lörtid. Utredningens 
motivering för införandet av hankobligationcr är dels en breddning av obli
galionsmarknaden genom att hushållen bör öka sina kör och dels att me
delli\nga löptider skulle fylla ett tomrum pil kreditmarknaden. Enligt LRFs 
urpfattning kan detta rn till följd en avkortning av lftnga kapitalmarknaden. 
Genom Riksb,lllkens rrioriteringar har utrymmet pä obligationsmarknaden 
starkt beskurits. För lantbrukets vidkommande utgör som tidigare papc
kats liinekön vid Hyroteksbanken t:n allvarlig följd d:irav. LRF vill därför 
framhålla vikten av att ensidiga för1indringar undviks som överflyttar rrn
blem från en sektlir/institut - till en annan sektor/institut. 
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BetrL!ffande föreslagna bankcertifikat finner LRF det angeläget att ban
kerna kan suga upp pengar pti den grå marknaden s<l att de förs in under 
den organiserade kreditmarknaden. 

Bctr~iffande bankernas kreditgivning vill LRF fasta uppmilrksamhet på 
det förhällandet att en lantbrukares kreditansökan ofta behandlas som en 
konsumtionskredit. Siirskilt affärsbankerna har vid strama kreditfägen av
slagit lantbrukares kreditansökan med nämnda motivering. LRF finner 
denna handliiggning helt sakna rimlighet. LRF vill dilrför förorda att snara 
iitgärder vidtages. sl1 att handliiggningen iindras i konsekvens med resp. 
kreditansökans ändamäl. 

7 .17 s,·eriges industri förbund och S'·enska handelskammarförbundet 

Vi tillstyrker au bankerna får rätt att ge ut egna obligationer och vidare 
att bankerna får rätt att ge ut s. k. bankcertitikat liksom riitt att förvärva 
förlagsbevis. 

7.18 SHIO och Icamiljeföretagens förening 

Organisationerna tillstyrker att banklagarna ändras så att bankerna ges 
rätt att ge ut obligationer och bankcertilikat. Som utredningen framhåller 
bör detta kunna stärka bankernas ställning vid konkurrens om medlen på 
den grä marknaden och över huvud taget vidga den organiserade penning
marknaden. Organisationerna tillstyrker i övrigt utredningcns förslag. som 
syftar till en liberalisering av kreditväsendet. 

7. 19 Svenska företagares riksförbund 

Förbundet delar utredningens uppfattning. att bankerna får rätt att ge ut 
egna obligationer och dessutom rätt att förvärva förlagsbevis. 

7.20 Styrelsen för Stockholms fondbörs 

Styrelsen tillstyrker att bankerna för rätt att ge ut egna obligationer m:h 
s. k. bankcertitikat liksom att bankerna får rätt att förvärva förlagsbevis. 
Styrelsen har vidare anfört att en utsträckning av bankernas rätt att inneha 
aktier i företag i samhand med emission frtrn den nuvarande tidsgränsen av 
ett år till förslagsvis tre år skulle öka bankernas möjligheter att effektivt 
understödja aktieemissioner. 

7 .21 Föreningen auktoriserade revisorer <FAR l 

Föreningen tillstyrker utredningens förslag om rätt för bankerna att ge ut 
hankobligationer och bankcertifikat. 

7 .22 S\·eriges allmänna hypoteksbank 

Motiveringen för införande av bankcertifikat - med bindningstider på 
högst 12 månader - ter sig övertygande, och bank styrelsen har icke något 
att erinra mot förslaget i detta hänseende. När det däremot gäller rätten för 
bank att emittera obligationer synes motiveringen inte vara lika övertygan
de. 
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Enligt bankstyrclsens mening kan det - - - befara~ att en intensiv 
marknadsföring av bankl1bligationer icke hlott skulle bid•·a till att transfor
mera hushällssparan<lt!t till obligationer utan även fä den konsek vcnsen att 
placerare som normalt köper langa obligationer skulle gå över till placc
ringar i bankobligationer. De farhågor om en sådan utveckling. som kapi
talmarknadsutredningen uttalat i tidigare sammanhang. delar bankstyrcl
sen i hög grad med utredningen. 

Bankstyrelsen anser sålunda att det skulle vara olyckligt för lantbrukets 
finansiering om införandet av bankobligationer skulle leda till en förkort
ning av marknaden. Behovet av långfristigt kapital är mycket framträdande 
inom lantbruket. I hypotl!ksföreningarna finns f. n. en kö av låneansök
ningar motsvarande ett sammanlagt belopp av drygt 4 miljarder. vilket 
med nuvarande limilering av hypoteksbankens rätt att emittera obligatio
ner innebär väntetider på 5-6 är för nytillkommande länesökande. Hypo
teksbanken har under en lång följd av är varit underkastad en mycket stark 
begr~insning av den ärliga emissionsrätt. som Riksbanken lämnar tillständ 
till. Erfarenheterna ger vid handen att kapitalmarknadens resurser särskilt 
när det gliller att tillgodose lrmgfristig upplaning varit yttast knappa för de 
sektorer. som legat utanför Riksbankens prioritering. Knappheten kan be
räknas bestå under överskådlig tid. Varje åtgärd som ytterligare kan be
gränsa utrymmet pii den länga marknaden anser bankstyrelsen höra undvi
kas. Ett eventuellt tillskott av medelfristigt kapital via bankohligationer 
skulle knappast inom lantbruket uppfattas som någon fördel om detta till
skott skulle skapas till priset av minskad tillgång till långfristigt kapital. Ur 
de synpunkter. som bankstyrelsen har att företräda. anser sig styrelsen 
därför icke kunna tillstyrka utredningens förslag om rätt för bankerna att 
utge obligationer. 

Om förslaget beträffande bankobligationcr lik väl skulle genomföras. an
ser styrelsen att lagtexten bör innehålla en bestiimmelse. som begr;insar 
sädana obligationers löptid. Därest skäl skulle anses ha anförts för att ge 
bankerna rätt att utge medelfristiga värdepapper sä har utredningen dock 
inte framlagt någon motivering för att bankerna skulle ges rätt att utge 
långfristiga obligationer av den typ som mellanhandsinstituten och de ho
stadsfinansierandc instituten t>mitterar. Bankstyrelsen föreslår diirför -
under förutsättning att förslaget beträffande bankobligationer genomförs 
- att 66 * i lagen om bankrörelse samt motsvarande paragrafer i lagen om 
sparbanker och lagen om jordbrukskasserörelsen kompletteras med en be
stämmelse att bankobligationerna fär ha en löptid på högst sju år.· 

7.23 Svenska kommunförbundet 

Förbundet tar inte direkt st~illning till förslaget om nya hankpapper på 
den korta och medellånga kreditmarknaden men framhåller följande: Ut
redningen föreslår att bankerna skall fä rätt att ge ut egna obligationer men 
förordar en försiktig introduktion av bankobligationer inom ramen för 
emissionskontrollen. Uredningens förhoppning är att bankobligationerna 
skall fä. en marknadsvidgande effekt. Om så inte skulle bli fallet kommer 
konkurrensen om utrymmet på den befintliga kapitalmarknaden att öka för 
de nuvarande emittenterna. däribland kommunlåneinstituten och de störs
ta kommunerna. Kommer. å andra sidan. en vidgning av marknaden till 
stånd kan detta. enligt styrelsens bedömning. leda till ökade möjligheter 
för kommunerna att ta upp langa och medellänga län. 
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:·.,.:.,<i:-.,:;: J-.-,, i:~gcn .:r'i:ian mot fö;·sla;;c:t ait bari: en1a, ·~al1 i:c» 1.i1l all 
~'" 1;( k•~rtr·:,,_,;;':: h;n!<.:·;;·r.itikal. Diirem1.1t synes det •:1y•·eJ<.iJ tvd_:,amt om 
1!Cr-.:•dn;11gens rorsiai;; avseern.k l:;•iil:..llbligationcr b~i1 gcnomfi.iras. r:u sä
t.ii..td( l~H·.·.;i~i6 il.,.u~.l ... v~r1 lic.iiil ; i-....c;..~.~;1.~~iLt~ .. LHreJningcns bt!tiinkande: 
Sarn\mfm1d bank!agstiflning <SOU 1967: 64.1. I sitt remissyttrande iiver 
1.;':11nda lwt:i~1ka! ·.'~· 1vst~TI<;:·: ka~' ::· .yrebc;; at! ~iankinstilllten skulle få 
riitt till obliga:ionsupnlt111ing bl. a. av det skäkt att det inte kan vara ratio
ne!!I att ytterligare öka trängseln på kapitalmarknaden. Kassastyrelsen an
l"tink ii•ci~ be1a11ki1.J eter a·/~tcmic L:ik'.i11n.sfördelningen mellan bankin
stituten och mellan ;,;·editinsututen samt avseende kapitaltiickningsregler
;~;. ;: •:,li:ir: ,;, . ·,,i,·Jningefö ;·0rs!~ig i ,'.;:rma m:I kom för det dt1varande 
infe att föranleda nftgon statsmakternas åtgärd. 

S~!vitt s1yreisen fiirstär kvarst11r fortfarande de het~inkligheh:r snrn sty
relsen uttalade i sill yttrande Ö\·er Kreditinstitututredningens förslag. Det 
itr framiP1· aiit irag,u·, tllll en 111i11etis.-1~111ande iunktionsfördelning och be
\·ar:1d klitt!,,.u1Tcns~itc.~ttion pä kapitai- ocii i-:.rcditmarknadcn som måste 
beaktas. i'a en vai ,·Llng;:ram.ic kapitalrnarKnau torne t.iet vara till klar fördel 
att i fiir.,\a hand ~:- nuv<iranue rnelio.nhandsimiitutcn har hand om den 
l;rngfristiga långivning som det här är fraga om. Dessa institut är genom sin 
specialisering organiserade så att upp- och utlåning skall kunna handhas på 
enklaste och billigaste sätt. - - - Det är vidare väsentligt att både staten 
uch andra iäntagare far tillfäile att vidga sin upplåning utanför banksystc
met. ni1got som försv{tras om utredningens förslag genomföres. Frän all
män synpunkt synes det därför vara ett intresse att nuvarande funktions
fordelning upprätthälls även i fortsiittningen. 

D.:t hör iiven noteras att utredningens resonemang pä denna punkt byg
ger pä den förutsättningen att nuvarande typ av obligationer med i princip 
fast ränta skall utgöra grunden för bankernas obligationsupplåning. Utred
ningen har inte kunnat analysera de ändrade förutsättningar som kan kom
ma att fi.>religga om obligationer med ärsvis rörlig ränta kommer att införas 
pä marknaden. Utn:dningen har heller inte kunnat ta hänsyn till den nya 
förm av skattefritt lönsparandc som introducerats sedan utredningen lagt 
fram sitt betänkande. 

Det k' arstnr sttledcs pa åtskilliga pL111kter en stor tveksamhet till försla
gt'ls ändamäbenlighct. Under alla förhållanden kan ställning inte tas till 
de! föreliggande förslaget utan ytterligare analys och utredning. Styrelsen 
har därför inte funnit anledning att frångft sin tidigare ståndpunkt och av
styrker ~:'!ledes förslaget i denna del. Skulle likväl förslaget komma att ge
nomföras synes det erforderligt att obligationsutgivningen förenas med 
vissa begriinsningar såvitt gäller obligationernas löptid. Det uttryckliga 
~yftet med en sådan obligationsutgivning måste vara att bredda ohliga
tinnsm~~rknadcn genom konvertering av i realiteten långfristig bankinlå
ning nc:h inte att ben:-li<: kapitaimarknadsinstitutt:n en ny placeringsmöjlig
hci. 

7.25 Swnska civilrkonomföreningen 

litredningcn förniser inte några väsentliga lättnader för bankernas obli
gation~innehav. Dei1a hiirledes ur bankernas funktion att kanalisera inte 
minst hushällssektorns sparande till mera längfristiga placeringar. Vi vill 
understryka att omfattningen av detta krav torde vara relaterat till i vilken 
grad hlisltf1!len k:ut e;·hj1.•('a:' L:.nkur: <:n.,kraftiga inlåningsfurmer. 
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I dagsliiget finns ingen nnmincll inllrning. varc sig pli riikning eller i 11hli
),!ali1,ner. S!llTI f"ör f"ysiska personer llCh cfter skall ger en avkastning som 
k1>1nrner i närheten av intlationstakten. Hush{tllens långfristiga kapitalhild
ning tvingas tbrmcd söka sig till andra placeringar lin hankräkningar och 
11hligati1lth!L 

Inte minst ur fördelningspolitisk ... ynpunkt är det allvarligt att personer 
snm av ett eller annat skiil ej iinskar investera i hus. kllnst. antikviteter 
os1. ej 'ikall kunna erhjudas viirdesiikring pa dm reguljiira kapitalmarkna
den. Under fiirutsiittning att 1i tinyo frir pllsitiva realriintor pa lång inla
ning. t. e\. i ohligationsl<"tn, skulle intlationsskydd kunna garanteras genom 
att riintan p<'t vissa ohligationslän eller riikningsforrner var skattefri för fy
si'ika personer. En s;\dan reform skulle enligt var uppfattning iiven på ett 
värdefullt ~ätt nägot uppväga det konsumtions- och importtryck som idag 
hl. a. följer av omöjligheten att värdesäkra hushällens sparande. 

hir att pii ett motsvarande siitt attrahera dagens lättflyktiga specialinlå
ning fiircsläs av utredningen alt bankerna skall fa utge egna ohligationer 
och s. k. bankcertilikat. Vi instämmer i dessa förslag liksom i fiiljdforsla
g·~n att emissions- och fondstämpelskatten för obligationer avskaffas. samt 
all bankerna ge~ riitt att förvärva fiirlagshe\'i~. 

8 Mellanhandsinstituten 

Ri:missinstansema delar i allmänhet utredningens allmänna synpunkter 

på mellanhandsinstitutens verk~amhetsinriktning. finansiering och kredit

givning. Företrädare frtm lantbruksnäringen godtar dock inte utredningens 

uppfattning att Lantbrukskredit ger för litet krediter utanför Jantbrukssek

t\lrn och att större företag alltför mycket gynnas vid kreditgivningen. 

Remissinstansema tillstyrker eller vill inte motsätta sig utredningens 

förslag att slå s~1mman Industrikredit med Företagskredit, Lantbruksnä

ringarnas primärkredit med sekundärkreditbolaget samt Svenska skepps

hypotekskassan med Skcppsfartens sekundärlänekassa. Företrädare för 

lanthruksn:iringen biträder förslaget att slå samman Lantbruksnäringamas 

primärkredit och sekundärkredit endast under föru:sättning att uppl~

ningsrätten inte försämras. 

Rcmissinstansema har i allmiinhet inte nagot att erinra mot vad utred

ningen har föreslagit i fråga om aktiekapital. garantikapital. upplåningsrätt 

och säkerhetskrav i de sammanslagna instituten. Från vissa håll anser man 

dock att om soliditeten i det sammanslagna institutet Företagskredit måste 

förstärkas bör i första hand garantikapitalet höjas och möjligheterna att 

öka fonderingen genom större rörelseöverskott beaktas mera. Även i fråga 

om upplåningsrätten i de sammanslagna instituten har några remissinstan

ser skiljaktiga meningar. 

Förslaget att AB Svensk Exportkredit skall fä ge krediter utan säkerhet 

intill ett belopp motsvarande 25 % av aktiekapitalet har i allmänhet till

styrkts. Från en del hå.Il har man velat gå. längre genom att sätta gränsen 

för hlancokreditcr vid 50% av aktiekapitalet. 



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 218 

R. I Bankinspektionen 

Det fön::släs att nuvarande AB Industrikredit (primärkredit) och AB Fö
rctag~kredit (sckundärkreditl skall slås samman till ett institllt. Samma 
föreslås betr dels Lantbruksnäringarnas primärkredit AB och Lantbruks
näringarnas sekundiirkredit AH, dels Skeppshypotekskassan (prim~irkre
ditl och Skeppsfartens sekundärlånekassa. Anledning finns ej längre att 
kreditgivning för samma ändamål skall vara uppdelad på primär- resp. se
kundärin~titut. F.n sammanslagning innebär rationalisering i flera avseen
den och tillstyrkes därför. I fråga om de två sistnämnda instituten föreslog 
varvskreditutn:dningen <SOU 1975: 10 I) att avveckling av verksamheten 
skulle ske och ett nytt institut inrättas. De två existerande instituten skulle 
dock kvarsth. Viss oklarhet förelåg om den tänkta organisationen med tre 
institut. Naturligtvis är det en mer rationell ordning om de befintliga insti
tuten sammangår till ett institut. De praktiska problem i samband med en 
sammanslagning som har sin grund i låntagarnas i viss mån solidariska an
svar för kassornas förbindelser i händelse av likvidation synes eliminerade 
genom förslaget att staten skall svara gentemot obligationsinnehavarna för 
förluster Sl>m kan uppkomma på grund av fusionen. 

I sammanhanget bör erinras om att inspektionen i sitt yttrande över 
varv',kreditutredningen har aktualiserat frågan om tillsyn över skeppshy
poteksinstituten. Det skall också nämnas att inspektionen även aktualise
rade tillsyn~frågan bctr Sveriges lnvesteringsbank i sitt yurande över den 
inom industridepartementet upprättade promemorian Ds I 1978: 4 angåen
de banken. I båda fallen fann inspektionen skäl för att dessa institut ställ
des under tillsyn på motsvarande sätt som andra kreditinstitut och övriga 
till bankväsendet eller fondhandeln knutna organ. 

För det sammanslagna Industrikredit och Företagskredit - benämnt Fö
retagskredit - föreslås en rätt att lämna blancokredit intill ett sammanlagt 
belopp motsvarande halva aktiekapitalet. Upplåningsrätten - nu bestämd 
av multipeln 20 resp. 10 - föreslås fastställd till 15 ggr det upplåningsgrun
dande kapitalet. Det motsvarar i banklagstermer en kapitaltäckning på 
6-7 ';{ m:h torde i grova drag motsvara täckningen av motsvarande slag av 
krediter i bankerna, vilka krediter kräver täckning med 4 eller 8 lk beroen
de på om inteckning i industrifastighet ligger inom eller över 50 % av det 
uppskattade värdet: blancokredit kräver 8 % täckning. En blancokreditgiv
ning intill halva aktiekapitalets belopp blir obetydlig i förhållande till bola
gets omslutning. I dagens läge skulle den för Industrikredit kunna uppgå 
till 16 mkr. vilket endast är ca 0,25 '7r av omslutningen. 

Anledningen till erinran mot förslaget i nu nämnt hänseende finns därför 
~j. 

För Exportkredit föreslås en blancokreditvolym på högst 25 % av aktie
kapitalet. Detta motsvarar ca 2 % av institutets omslutning. Även det för
slaget synes kunna godtas. Blancokreditvolymen i bank får utgöra högst 
5 l/!c av omslutningen i stort sett. Framhållas bör emellertid vikten av att 
tillfredsställande spridning av krediterna sker inom det medgivna utrym
met. 

Vad utredningen föreslagit beträffande upplåningsrätten/kapi-
taltäckningen för ett sammanslaget lndustrikredit/Företagskredit synes 
bygga på en i stort sett säkerhetsmässigt oförändrad utlå.ning. Emellertid 
anför utredningen också att det för nämnda institut borde vara möjligt att 
fästa något mindre avseende vid säkerheternas art, om instituten erhåller 
kapitaltillskott och därtill anpassar räntemargi,nalerna något. Vad som 
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åsyftas torde vara en förskjutning mot kreditvillkor som tillämpas av In
vesteringsbanken. Del synes enligt inspektionens uppfattning erforderligt 
att kapitaltillskott i syfte att förbättra soliditeten och möjligheterna att ta 
risker förenas med bestämmelser i bolagsordningen om en högre grad av 
kapitaltiickning, dvs. en lägre uppli'lningsmultipel. 

Utredningen har överviigt möjligheten att inrätta ytterligare ett institut 
av typen lndustrikredit/Fiiretagskrcdit för att öka konkurrensen. Av skäl 
som utredningen redovisar har den dragit slutsatsen att ett nytt sådant in
stitut inte kan bildas f. n. men att möjligheterna bör prövas på nytt vid en 
senare tidpunkt. Det kan enligt inspektionens uppfattning ifrågasättas om 
kapitalmarknadens rationalitet verkligen skulle öka om denna tanke reali
seras. De tillgängliga medlen ökar inte och en ökad konkurrens om det be
gränsade utrymmet på kapitalmarknaden synes i och för sig inte ägnad att 
förbättra villkoren för låntagarna. Det skall också hållas i minnet att kredit
givningen från nuvarande institut av detta slag - hälftenägda av staten -
har karaktären av kreditstöd. Verksamhetens villkor är därmed inte vad 
man i allmiinhet förknippar med principen om fri konkurrens. 

H.2 Riksskatteverket 

Utredningen hänvisar när det gäller samgåendet mellan Svenska skepps
hypotekskassan och Skeppsfartens sekundärlänekassa till den fusion som 
år I %8 skedde mellan Stadshypotckskassan och Svenska bostadskredit
kassan. Dåvarande riksskatteniimnden avgav yttrande i.iver förslaget om 
sammanslagning av de sistnlimnda kreditinstituten. Riksskattcnämnden 
föreslog i sitt yttrande att. för att förebygga tvekan. ett uttryckligt stadgan
de borde meddelas av innebörd att skatteplikt inte skulle uppkomma för 
någon av de berörda inrättningarna på grund av sammanslagningen. Ge
nom förordningen ( 1969: 744) om befrielse från skattskyldighet vid fusion 
inom stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna. m. m. infördes ock
så bestämmelser av sådan innebörd. Departementschefen uttalade i förar
betena som motivering till den siirskilda förordningen (prop. 1969: 99 sid. 
30) att det var onödigt att belasta giillande beskattningsregler med bestäm
melser om att fusionen inte skulle föranleda beskattning. Till skillnad från 
Stadshypoteks- och Svenska bostadskreditkassan är emellertid Svenska 
skeppshypl1tekskassan och Skeppsfartens sekundärfänekassa enligt 53 § I 
mom. första stycket d) kommunalskattelagen (KLl och 7 § första stycket 
cl lagen om statlig inkomstskatt IS!) endast begränsat skattskyldiga. Skat
temässigt torde den nu föreslagna fusionen. såsom utredningen påpekat. 
sttledes inte innebära särskilda problem om nagon reglering motsvarande 
förordningen ( 1969: 744) om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom 
Stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna. m. m. krävs därför inte. 
Däremot medför förslaget. om det genomförs, bl. a. att 53 § I mom. första 
stycket d. KL. 7 § första stycket e. SI och 22 § stämpelskattelagen 
( 1964: 308) redaktionellt måste lindras. 

De föreslagna fusionerna mellan AB Industrikredit och AB Företagskre
dit respektive Lantbruksnäringamas primärkredit AB och Lantbruksnä
ringarnas sekundärkredit AB medför emellertid vissa verkningar i skatte
hänseende. Företagsskatteberedningcns nu framlagda slutbetänkande 
(SOU 1977: 861. Beskattning av företag, innehåller inte något förslag som 
medför någon ändring härvidlag. De föreslagna sammanslagningarna är 
emellertid skattetekniskt relativt lika den fusion varigenom Skandinaviska 
Enskilda Banken bildades. De skattetekniska problemen löstes beträffande 
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sist niirnnda fusion gcnnm att riksdagen bemyndigade Kungl. Maj:t att 
meJge befrielse friln ~;kyldighet att erlägga statlig och kommunal inkomst
skatt samt utskiftningsskalt i fall. då ett bankaktiebolag överlåter hela sin 
rörelse till ett annat bankaktieholag och i samband 1.Htrmed upplöses ( prop. 
1971: 166. SkU 1971: 72 och rskr 1971: 323). Riksdagens beslut frän är 1971 
hade Joå redan ar 1969 föregiHts av viss lindring av beskattningen vid fu
sion av alfärsbanker genom ändring av punkten 5 av anvisningarna till 35 ~ 

KL (Sl:s 1969:741) samt 2 *andra stycket och 4 ~I mom. fj~irde stycket 
SI (SFS 1969: 742). Om skattelättnader är önskvärda även vid de nu före
slagna f11sinnerna erfordras en reglering motsvarande den som skedde när 
Skandinaviska Enskilda Banken bildades. Enligt RSVs mening bör en så
dan reglering numera ske i form av lag. Om skattelättnader motsvarande 
de som gäller for sparbanker, alfårsbanker och försäkringsbolag även åsyf
tas. krLivs dessmorn att det i denna lag inarbetas regler motsvarande 2 § 
(järde stycket LKh 4 § I mom. femte stycket SI samt punktt:n 5 av anvis
ningarna till 35 * KL i den man denna bestiimmelse kan vara aktuell. En 
sädan ordning tifömpades i förordningen ( 1969: 7441 om befrielse frän 
ska1tskyldighet vid fusion inom Stadshypoteks- och hostadskreditinstitu
tionerna. m. m. 

I utredningen föreslås också förändringar inom ramen för de s. k. mel
lanhandsinstitutens <Industrikredit. Företagskredit. Företagskapital m. tl.) 
vl!rksamhet. Förändringarna går i stort ut på att Industrikredit och Före
tagskredit sli'ts samman till ett institut med ett aktiekapital på 100 mkr. och 
ett garantikapital på 300 mkr., vilket motsvarar ungefär en fördubbling av 
vad som idag gäller för instituten sammantagna. Enligt industriverkets 
uppfattning bör dessa förändringar tillsammans med den föreslagna an
passningl!n av kraven pa formella säkerheter kunna medföra ett ökat risk
tagande i den utlaningsverksamhet som riktas mot de mindre företagen, 
vilket enligt verkets uppfattning vore önskvärt. 

8.4 Länsstyrcbcn i Östergötlands län 

Utredningen anser att mellanhandsinstituten väl fyller sin uppgift att 
slussa ut främst AP-fondsmedel pi\. kreditmarknaden. Deras roll är kanske 
nl1got okänd. Det finns enligt länsstyrelsens mening därför anledning att se 
över den marknadsföring som görs av mellanhandsinstitutens tjänster. Det 
finns ocksa skäl att överväga om inte en bättre beteckning kan skapas. Ut
trycket mellanhand ger en bild av passivt förmedlande vilket ingalunda 
stiimmer med verkligheten. Instituten i fråga driver en påtagligt aktiv kre
dit verksamhet. 

8.5 Länsstyrelsen i ,Jämtlands län 

Utredningen föreslår att Industrikredit och Företagskredit slås samman 
till ett nytt kreditinstitut benämnt Företagskredit. Länsstyrelsen anser att 
det nya Företagskredit bör kunna spela en större roll inom länets närings
liv iin vad Industrikredit hittills gjort. Det bordet. ex. vara möjligt för Fö
retagskrcdit att gå in i turistprojekt i vidgad utsträckning. Utnevillkorcn 
måste dock i sådana fall ändras på samma sätt som nyss angivits beträffan
de lokaliseringsli\.n. 
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8.6 Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Vid sin handliiggning av ansökningar om lokaliseringsstöd har länssty
relsen erli:irit att mellanhandsinstituten har behov av ökad utlåningskapaci
tct. Detta framgår iiven av utredningens analys av respektive instituts 
verksamhet. Uinsstyrelsen fttr därför tillstyrka utredningens förslag om 
ökad utlhningskapacitet. 1 detta sammanhang vill länsstyrelsen även fram
hålla vikten av att det nyligen inledda samarbetet mellan företagareför
cningarna och lnvesteringsbanken fortsätter och vidareutvecklas. 

Miingden av kreditinstitut orsakar en viss förvirring bland företagare. 
Uinsstyrclsen förordar diirfl.ir en fortsatt utredning om sammanläggning av 
mellanhandsinstitut. 

8. 7 Länsstyrelsen i Kalmar län 

Uinsstyrelsen kan i stort ansluta sig till de förslag utredningen framläg
ger beträffande bankernas och mellanhandsinstitutens verksamhet. Läns
styrelsen anser dock att de nya rcginnala utvecklingsfondema p{1 samma 
sätt som Industrikredit och Företagskredit bör få ta upp reverslån i AP
fonderna. Detta kan ske genom att regeringen anger en ram för fondernas 
reverslånerätt. Med tanke på att det blir fråga om riskvilligt kapital förut
sätter länsstyrelsen att staten ställer garantier för dessa reverslån. 

8.8 Fullmäktige i Sveriges riksbank 

Utredningens förslag beträffande ändringar i de företagsfinansicrande 
mellanhandsinstituten utgar från institutens funktioner på kapitalmarkna
den såsom utredningen. och även fullmäktige. ser dessa. Instituten skall 
sålunda l\stadkomma en decentralisering av kreditbesluten. vara riskbuf
tenar för längivarna samt transformera medel till krediter med för lånta
garna väl anpassade villkor. Utredningen framhäller. som nämnts. att en 
konsekvent genomförd decentralisering av kreditbesluten på kapitalmark
naden förutsätter att institutens verksamhetsområde i hög grad samman
faller så att instituten därigenom kan konkurrera, men konstaterar att detta 
förhållande för närvarande inte föreligger. 

Fullmäktige instämmer med utredningens bedömning att institutens ut
låning skulle kunna ske till mer varierande villkor beträffande säkerhet, 
löptider, återbetalning och räntesatser. De sammanslagningar av primär
och sekundärinstitut som utredningen förordar ingår som ett naturligt led i 
en marknadsorienterad utveckling av institutens upplåning och utlåning. 
Fullmäktige ansluter sig sålunda till utredningens förslag om sammanslag
ning av Industrikredit och Företagskredit. och tillstyrker även samman
slagningen av primär- och sekundärinstituten i Lantbrukskredit enligt de 
av utredningen angivna linjerna. 

Utredningen föreslår även en sammanslagning av Skeppshypotekskas
san och Skeppsfartens sekundärlänekassa. Fullmäktige vill hänvisa till de 
nämnda institutens betydande roll vid finansiering av den mindre skepps
farten. De svårigheter som varvsindustrin och rederinäringarna för närva
rande genomgår och som gör det sannolikt att finansieringsfrägorna kan få 
en definitiv utformning först på någon sikt utgör därför enligt fullmäktiges 
mening inte något vägande skäl för att uppskjuta en sammanslagning av de 
två instituten enligt den av utredningen angivna modellen. Fullmäktige för
utsätter att de nuvarande borgenärerna vid samtliga sammanslagningar av 
primär- och sekundärinstituten erhåller betryggande säkerhet. 

16 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 165. Bilaga 3 
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Fullmäktige har famnat synpunkter pä Sveriges investeringsbanks funk
tion och stLillning på kapitalmarknaden i ett remissyttrande till industride
partementet den 22 februari 1978. Synpunkter på Svensk Exportkredits 
verksamhet har redovisats i ett remissyttrande till handelsdepartementet 
den 2 mars 1978. 

Angående riksbanksfullmäktigcs övriga synpunkter på mellanhandinsti
tuten. se avsnitt I: 5. 

8. 9 t'ullmäktige i riksgälds kontoret 

De i betlinkandet framförda förslagen avser huvudsakligen dels rent or
ganisatoriska förändringar för vissa kreditinstitut och dels förändringar i 
placcringsreglerna för bl. a. försäkringsinrättningar. Förslagen är enligt 
fullmäktiges mening ägnade att höja den institutionella effektiviteten och 
bidra till en ökad flexibilitet på kapitalmarknaden. Fullmäktige tillstyrker 
således utredningens förslag i dessa delar. 

8.10 AP-fonden, första-tredje fondstyrelserna 

Tillskapandet av särskilda mellanhandsinstitut pit kapitalmarknaden har 
avsetts tjäna tre huvudsyften: att decentralisera kreditbesluten. att vara 
riskbuffertar för långivarna samt att transformera upplånade medel till kre
diter med för låntagarna väl anpassade villkor. Kapitalmarknadsutred
ningen har gjort en grundlig genomgång av institutens verksamhet. Enligt 
utredningens mening är det inte befogat att företa några genomgripande 
föriindringar vad gäller strnkturen av mellanhandsinstitut. Fondstyrelser
na kan å sin sida konstatera att mellanhandsinstituten i stort väl har upp
fyllt d~ uppställda målen. 

När det gäller finansieringen av mellanhandsinstitutens verksamhet för
utser kapitalmarknadsutredningen att instituten måste räkna med att i väx
ande omfattning finansiera sin verksamhet på marknaden utanför AP-fon
den. Fondstyrelserna instämmer häri. Oavsett AP-fondens utveckling 
måste det vara riktigt att instituten har en bredare långivarkrets. Utred
ningens konstaterande att institutens upplåningskostnader härigenom 
kommer att variera mer. såväl vad avser löptider som kostnader. finner 
fondstyrelserna naturligt. Utredningen uttalar vidare att önskemålen om 
ökat utbud av krediter med en mer varierande sammansättning skulle kun
na tillgodoses också genom en motsvarande anpassning av AP-fondens 
villkor vid utlåningen till instituten. Fondstyrelserna delar uppfattningen 
att detta l;an visa sig erforderligt och riktigt. Fondstyrelserna instämmer 
iiven i utredningens resonemang vad gäller institutens utlånings villkor. En
ligt utredningen är institutens strävan i dag att minimera utH'mingsräntoma 
(utom lnvcsteringsbanken och i viss mån Svensk Exportkredit). Denna 
strävan grundas enligt utredningen på ett delvis förenklat synsätt. Utred
ningen redovisar att överläggningar med olika intressenter har gett vid 
handen att företagen i allmänhet är beredda att erlägga en något högre rän
ta om detta är priset för mer flexibla och behovsanpassade kreditvillkor. 
Strävan att minimera räntemarginalerna bör därför balanseras mot andra 
önskemål beträffande lånens utformning. 

För tre av mellanhandsinstituten gäller att de är uppdelade i samförval
tade primär- resp. sekundärkreditinstitut. vilket möjliggjort att kreditvill
koren har kunnat varieras nagot med avseende på de erbjudna säkerheter
nas art. (AB Industrikredit resp. AB Företagskredit, Lantbruksnäringarnas 
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primärkredit AB resp. Lanthruksnäringamas sekundärkredit AB samt 
Svenska skeppshypotekskassan resp. Skeppsfartens sekundärlå.nekassa). 
Kapitalmarknadsutredningen föreslår att resp. primär- och sekundärinsti
tllt släs samman. Ett skiil härför är att sekundärkreditgivningen inte visat 
sig medföra ett högre risktagande. Ett annat skäl är att det torde vara en 
förutsättning för att instituten skall anpassas till de flexiblare upplånings
och utltmingsformer som utredningen förordar, att de strikta mallar som 
t illiimpas i primär- och sekundärinstituten upplöses. Vid en sammanslag
ning kan en något varierande ränta tillämpas heroende på risk.bedömning
en. Fondstyrelserna har gjort den bedömningen. att skäl inte föreligger för 
styrelserna att m<1tsätta sig detta förslag. 

Beträffande lndustrikredit/företagskredit innebär kapitalmarknads
utn:dningcns förslag sammanfattningsvis följande. - - -

Fondstyrelserna har i prirn.:ip inget att erinra mot vad utredningen sålun
da föreslagit. Styrelserna konstaterar att upplåningsrätten, som i dag upp
går till 9.2 miljarder kr.. enligt förslaget vidgas till 12.4 miljarder kr. 

Beträffande Lantbrukskredit föreslår utredningen likartade regler. Den 
kreditavgift som instituten i dag tar ut pä 5 000 kr./lån bör avskaffas. Aktie
kapitalet (20 milj. kr. l och garantifonden (75 milj. kr.) behöver enligt utred
ningen inte ökas förrän en vidgning av institutets verksamhetsområde 
kommer till stånd. Utredningen uttalar sig för att en sådan breddning av 
verksamheten kommer till stånd. 

Inte heller mot utredningens förslag rörande Lantbrukskredit har fond
styrelserna i princip någon erinran. Styrelserna konstaterar dock att upplå
ningsrätten enligt nuvarande regler uppgår till ca 3.5 miljarder kr. - av vil
ken mindre än hälften hittills tagits i anspråk - men skulle enligt de före
slagna reglerna begränsas till 2,9 miljarder k.r. En ökning av garantifonden 
med 30 milj. kr. skulle ge en oförändrad upplåningsrätt. 

Siirskilt yllrandc inom tredje .fondstyre/sen av suppleanten Andersson: 

Lantbrukskre<lits verksamhetsområde har efter förhandlingar fastlagts 
av statsmakterna tprop. 1964: 117). Departementschefen anförde beträf
fande institutets ändamål att rationaliseringar är angelägna från såväl pro
ducenternas som konsumenternas synpunkt inom de företag som bygger 
sin verksamhet på produkter fri'ln jordbruket och skogsbruket eller binä
ringar från dessa och som med ett gemensamt namn kan betecknas som 
lanthruksnliringama. Slirskilt understryks att någon formell branschav
gränsning icke skall gälla. Lanthrukskredits verksamhet har varit av oer
hört stor betydelse för att tillföra lantbruksnäringarna långfristigt kapital. 
Institutet har därvid väl fyllt sina uppgifter i enlighet med bolagsordningen. 

Jag kan därför ej i detta avseende dela utredningens uppfattning, vilken 
lämnats utan erinran av fondstyrelserna. beträffande institutets verksam
het. 

!!.11 Svenska bankföreningen 

I resonemangen om det eventuellt önskvärda i att etablera flera hel- eller 
halvstatliga kreditinstitut synes KMU bortse från att bankerna i många fall 
fyller en funktion som är likartad mellanhandsinstitutens. Utredningens 
tendens att nedvi;.rdera nyttan av formellt kortfristiga bank.krediter - - -
leder enligt bankföreningens uppfattning till en överdriven betoning av be
tydelsen av den formellt långfristiga utlåningen i mellanhandsinstituten. 
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Bankföreningen är angelägen att betona. att de facto långfristiga bank
kreditcr för ett företag i allmänhet är ett fullgott substitut för eventuella lån 
i mellanhandsinstituten. Denna uppfattning får också stöd - - - på sidan 
657 i betänkandet. - - -

lndustrikredit/Företagskredit 
Bankföreningen tillstyrker utredningens förslag att slå samman Indu

strikredit och Företagskredit och godtar också den föreslagna upplänings
multipeln på 15. 

Om det bedöms nödvändigt med en förstärkning av institutets soliditet 
anser bankföreningen att i första hand garantikapitalet bör h~jas. Större 
hänsyn bör också tas till möjligheterna att öka fonderingen genom större 
rörelseöverskott. 

Svensk Exportkredit 
Utredningen har föreslagit att Svensk Exportkredit skall fä rätt att ge län 

utan särskild säkerhet för belopp motsvarande 25 procent av aktiekapita
let. 

Bankföreningen är positiv till förslaget men vill förorda att man går något 
längre genom att sätta gränsen för blancokrediter vid 50 procent av aktie
kapitalet. Detta skulle vara till nytta särskilt för mindre företag med brist 
på lämpliga säkerheter. och endast i obetydlig män höja den genomsnittliga 
risknivän för SEK:s totala utlåning. 

8.12 s,·enska sparbanksföreningen m. fl. 

Utredningen har föreslagit en sammanslagning av dels lantbruksnäring
arnas kreditinstitut. dels skeppsfartens kreditinstitut och dels Industrikre
dit samt Företagskredit. Vi tillstyrker dessa förslag. 

Med hänvisning bl. a. till vad vi sagt under avsnittet om bankcertifikat 
vill vi understryka utredningens slutsats att det bör skapas utrymme för en 
flexiblare uppläningspolitik hos mellanhandsinstituten. Dessa institut bör 
således ha möjlighet att transferera kapital frän såväl de svenska och inter
nationella kapitalmarknaderna som frän den kortfristiga svenska markna
den. Det är i detta sammanhang väsentligt att mellanhandsinstituten fär 
möjlighet att pröva olika former av uppläningsinstrument. 

8.13 Sveriges föreningsbankers förbund 

Förbundet tillstyrker utredningens förslag om sammanslagning av Lant
brukarnas primär- och sekundärkredit AB under förutsättning att multipeln 
för uppläningsrätten sätts så att det sammanslagna institutets kreditkapaci
tet inte minskar. Utredningens föreslagna multipel om 15 innebär en 
minskning av uppläningsrätten. En oförändrad uppläningsrätt innebär att 
multipeln måste sättas till 18, vilket föreslås av förbundet. 

8.14 LO 

Mot de av KMU föreslagna förändringarna av mellanhandsinstituten 
inom näringslivssektorn har LO inget att invända. 
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8.15 TCO 

Utredningen konstaterar att mellanhandsinstituten fyller en mycket vik
tig funktion för n~iringslivets kapitalförsöi:jning. I synnerhet gäller detta för 
mindre företag, vilka inte har tillgång till obligationsmarknaden för lång
fristig finansiering. Deras roll är ocksä betydande för sådana finansierings
iindamål. där obligationsmarknaden inte kan komma i fråga. 

Utredningens förslag innebär inga större förändringar i mcllanhandsin
stitutens verksamhet. Den specialisering som gäller för vissa institut anses 
ändamålsenlig (exportkreditgivning, fartygstinansieringl. medan för mer 
ktmventionell kreditgivning institutens verksamhet inte bör vara special
destinerad. TCO delar denna uppfattning och biträder förslaget att Lant
brukskredits kreditgivning breddas. 

Instituten bör i större utsträckning än vad hittills varit fallet ge lån till 
små företag. TCO delar utredningens uppfattning på denna punkt. 

Utredningen föreslår vidare att instituten bör erbjuda mer varierande lå
nevillkor. anpassade till de individuella låntagarnas behov. och även ta 
större risker i verksamheten. Behovet av en sådan större flexibilitet i kre
ditgivningen framstår enligt TCOs uppfattning som nödvändig med hänsyn 
till näringslivets framtida kapitalbehov. TCO har i andra sammanhang pe
kat pa nödvändigheten härav. bl. a. i samband med ett yttrande över en de
partementspromemoria om investeringsbankens framtida verksamhet. 

Vid beslutet om inrättande av AP-fondssystemet förutsattes att ett lön
tagarinflytande skulle kunna göras gällande över AP-fondens placerings
politik. Detta tog sig bl. a. uttryck i att löntagarorganisationerna gavs stark 
representation i AP-fondens styrelser. Då fondmedel kanaliseras tillbaka 
till näringslivet. så har dock löntagarinflytandet i väsentlig utsträckning 
gått förlorad. I mellanhandsinstituten är nämligen de fackliga organisatio
nerna inte representerade. TCO vill därför understryka att en representa
tion i mellanhandsinstituten är nödvändig. för att i linje med intentionerna 
vid AP-fondens tillkomst säkerställa ett löntagarinflytande. 

Förslaget om sammanslagningar av de parvis samförvaltade primär- och 
sekundärinstituten biträds av TCO. 

8.16 SACO/SR 

I fråga om mellanhandsinstituten vill SACO/SR betona värdet av en ak
tiv pluralism innebärande att verksamheten icke specialinriktas mer än 
nödvändigt. Det ligger ett betydande värde i att låntagare har möjlighet att 
få sina projekt prövade på flera håll. Inte minst gäller detta för de mindre 
företagen som annars i brist på formella säkerheter etc. kan ha svårt att fin
na erforderligt kapital. 

SACO/SR instämmer i utredningens argumentering och förslag för att 
sammanlägga de parvi~ samförvaltade instituten så att lndustrikredit och 
Företagskredit sammanläggs till "Företagskredit" samt Lantbruksnäring
arnas primärkredit och sekundärkredit på motsvarande sätt sammanförs. 
Motsvarande gäller även Svenska skeppshypotekskassan och Skeppsfar
tens sekundärlänekassa. 

8.17 Svenska arbetsgivareföreningen 

Föreningen har inga invändningar mot förslaget att slå samman Indu
strikredit och Företagskredit eller den föreslagna upplåningsmultipeln på 
15. 
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r-öreningen tillstyrker också en ökning av aktiekapitalet. Det erforderli
ga hcloppet fär diskuteras mellan aktieägarna. Hänsyn bör härvid tas till 
att fonderingen bör öka genom större rörelseöverskott. Föreningen till
styrker också förslaget att institutet skall fä ge län utan särskild säkerhet 
intill ett belopp motsvarande halva aktiekapitalet. Förslaget att Svensk 
Exportkredit skall fä rätt att ge län utan särskild säkerhet till belopp mot
svarande 25 q av aktiekapitalet vill föreningen också tillstyrka. 

8.18 LRF 

Utredningen har inte ansett att något behov föreligger av ytterligare mel
lanhamlsinstitut. Industrikredit och Företagskredit föreslås istället bli 
sammanslagna till ett institut. Det sammanlagna institutet föreslås fä möj
lighet att erbjuda mera varierande lånevillkor anpassade till individuella 
låntagares behov. Särskilt har ett ökat risktagande poängterats. Vidare har 
utredningen ansett att institutet bör eftersträva att ge lån till mindre be
lopp. LRF tillstyrker i allt väsentligt utredningens förslag. 

Betrliffande Lantbrukskredit har utredningen bedömt verksamheten vid 
institutet som otillfredsställande. LRF vill framföra motsatt uppfattning 
och understryka vad Lantbrukskredit anfört i sitt remissyttrande. 

Lantbrukskredit inrättades som ett resultat av jordbruksprisförhand
lingar i början av 1960-talet. Institutets verksamhet blev fastlagd i bolags
ordningen. Departementschcfen anförde beträffande institutets ändamål 
att det är väsentligt att en inriktning sker mot lantbruksnäringen. även om 
ändamålet inte innebär någon formell branschavgränsning. Lantbrukskre
dits verksamhet har varit av oerhört stor betydelse för att tillföra lant
brukskooperationen långfristiga lån. Institutet har därvid väl fyllt sina upp
gifter i enlighet med bolagsordningen. De ekonomiska föreningarna har ej 
samma möjlighet som aktiebolag att tillföras långfristigt kapital. LRF kan 
därför ej dela utredningens uppfattning beträffande institutets verksamhet. 
Utredningen synes härvid, enligt LRFs uppfattning, ha gjort misstaget att 
bedöma verksamheten med utgångspunkt från alltför generella antagan
den. Detta rör särskilt uppfattningen om bolagets ändamål. Utredningen 
har även riktat kritik mot inriktningen mot större företag. LRF vill här fäs
ta uppmärksamheten på att någon kategoriindelning ej återfinns i den av 
regeringen fastställda bolagsordningen. vilket är fallet i fråga om Industri
kredit. Det bör framhållas att även om länen har en hög genomsnittlig stor
lek har institutet en väsentlig uppgift att kanalisera krediter till företag som 
ej SJälva kan utge obligationslän p. g. a. den rekommenderade gränsen 20 
mkr. De mindre lantbrukskooperativa föreningarna är med andra ord helt 
beroende av Lantbrukskredits kreditgivning. LRF vill också framhålla att 
de större föreningarna redan nu utnyttjar obligationsmarknaden. 

Den översyn av problemen på obligationsmarknaden för vissa sektorer 
som förordas av utredningen finner LRF väsentlig. Därvid förutsätts att de 
problem som här påpekats beträffande lantbrukssektorn får erforderlig 
översyn. Det är emellertid ej möjligt att därav dra den slutsatsen att ett 
flertal av låntagarna vid Lantbrukskredit skulle kunna utnyttja obligations
marknaden. LRF kan sammanfattningsvis ej se något skäl i att ändra insti
tutets verksamhet. 

Utredningen föreslår att de nuvarande primär- och sekundärkreditinsti
tuten sammanslås till ett institut. Som utlåningsmultipel föreslås 15. 

LRF anser att en sammanslagning bör innebära administrativa fördelar. 
men som utredningens förslag utformats medför sammanslagningen en 
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minskad uppläningsrätt. LRF vill därför endast tillstyrka en sammanslag
ning under förutsättning att uppläningsr;itten hi'tlls oförändrad. Enligt 
Lantbrukskredits och LRFs beräkningar bör multipeln bestämma~ till 18. 

Vid eventuell övergäng till ett nyti återltmesystem mäste Lantbrukskre
dits utlåningsmöjligheter stärkas för att mindre och medelstora lantbruks
kooperativa föreningar ej skall missgynnas. 

För det sammanslagna institutet Industrikredit - Företagskredit har ut
redningen föreslagit en kraftig höjning av aktiekapitalet och garantifonden. 
Lantbrukskredits utläningsmöjligheter har försämrats genom den företag
na sänkningen av kreditramen 1978 frän 325 till 300 mkr. Lånekön vid in
stitutet överstiger f. n. 400 mkr. LRF vill pätala vikten av en stärkt upplå
ningsrätt mot bakgrunden av de kapitalbehov som föreligger hos berörda 
låntagarkategorier. Som utredningen konstaterat (sid. 620) kan reversupp
låning ske i Lantbrukskredit genom att respektive enhet inom lantbruk sko
operationen pantförskriver säkerheter. Detta understryker det angelägna i 
att verksamheten vid Lantbrukskredit förstärks då andra av utredningen 
föreslagm1 förändringar av kapitalmarknadens funktionssätt med all sanno
likhet ej förbättrar upplåningsmöjligheterna för lantbrukskooperativa före
tag. LRF tillstyrker förslaget att den särskilda kreditavgiften vid Lant
brukskredit avskaffas. 

LRF vill även som framgått av föregående avsnitt framhtllla sin oro för 
den begränsning som utvecklingen i kapitalbildningen vid AP-fonden kom
mer att medföra om en ändring eventuellt åstadkommes. Utredningen an
för att mellanhandsinstituten alltmer bör få en inriktning mot andra finan
siärer. I detta hänseende vill LRF framhålla vikten av att förbundets för
slag beträffande försäkringsbolagen beaktas. Förslaget att ge bankerna 
möjligheter att utge egna obligationer bör enligt LRFs mening bedömas 
med hänsyn till obligationsmarknaden i övrigt. LRF vill också understryka 
betydelsen av att mellanhandsinstituten deltar i uppgiften att kanalisera 
kapital från utlandsmarknader till företagen. lndustrikredit-Företagskredit 
är därvid av betydelse för de mindre företag som ej själva har möjlighet att 
ta del av denna kapitalmarknad. Lantbrukskredit bör likaledes få möjlighet 
till upplåning pä utlandsmarknaden. 

LRF har noterat att utredningen ej funnit anledning att föreslå någon 
ändring i Sveriges Allmänna Hypoteksbanks eller Landshypoteksförening
amas verksamhet. Även om denna bedömning ;ir av institutionell karak
tär. bör som påtalats ovan, lånekön vid institutet ses som en brist i kapital
marknadens funktionssätt. LRF hemställer att institutet medges em1s
sionstillst:ind som ger en väsentlig förbättring av utlåningen. 

8-19 KF 

Utredningen anser att Industrikredit och Företagskredit hör slås sam
man till etl institut, som tillförs ytterligare resurser. Det nya institutet. kal
lat Företagskredit för att markera en hredare inriktning än på renodlad in
dustri, föreslås också kunna erbjuda mer varierade läncvillkor. anpassade 
till de individuella låntagarnas behov. och även ta något större risker i sin 
verksamhet. KF tillstyrker här utredningens förslag. 

Utredningen förordar också att övriga s. k. mellanhandsinstitut, lant
bruksnäringens primärkredit och sekundärkredit samt Svenska skeppshy
potekskassan och Skeppsfartens sckundärlänckassa parvis slås samman. 
KF delar denna uppfattning. 
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8.20 Sn~rigcs industriförbund och S\'enska handelskammarförbundt•t 

Vi tillstyrker sammanslagningen av Industrikredit och Företagskredit 
under bi:nämningen Företagskredit. 

Vi tillstyrker ocksä en ökning av aktiekapitalet i det nya institutet. Det 
erforderliga beloppet får diskuteras mell:m aktieägarna. Hänsyn bör härvid 
tas till möjligheterna att genom större rörelseöverskott öka fonderingsmöj
ligheterna. Vi tillstyrker vidare de av utredningen föreslagna fltgärdcrna 
för att öka det nya institutets möjlighi:ter att i sin utlåning ta större risker. 

8.21 SHIO och Familjeföretagens förening 

AB Industrikredit och AB Företagskredit 
Organisationerna tillstyrker utredningens förslag om en sammanlägg

ning av AB Industrikredit och AB Företagskredit till ett institut. kallat AB 
Företagskredit. Likaså tillstyrkes en ökning av aktiekapitalet och att upp
låningsmultipeln fastställes till 15. Det är enligt organisationernas uppfatt
ning önskvlirt att det sammanslagna kreditinstitutet skall vidga sin fäne
krets från nuvarande grupp av medelstora företag till att även i ökad ut
strlickning omfatta mindre företag. 

Företagskapital AB 
Företagskapital AB har endast verkat fem är och det är därför som också 

utredningen framhl'iller för tidigt att uttala sig hestämt om dess effektivitet. 
Enligt organisationernas hedömning bör detta speciella kreditbolag ges 
möjligheter att utvecklas och vidga sin verksamhet bl. a. i samband med 
generationsskiften. Som också utredningen framhåller är möjligheten att 
trygga de mindre företagens försörjning med ägarkapital i första hand av
hängiga av beskattningsreglernas utformning. De förslag om förbättringar i 
dessa avseenden. som framförts i samband med remissen av företagsskat
teberedningens betänkande, måste därför snarast realiseras. Om stl sker 
bör Företagskapital AB kunna spela en aktivare roll och enligt utredning
ens förslag medverka till att få till stånd en godtagbar kapitalstruktur i de 
företag. där institutet engagerar sig. 

AB Svensk exportkredit 
Utredningen förordar att AB Svensk exportkredit ges visst utrymme för 

kreditgivning utan särskild säkerhet. Denna blancokreditgivning föreslås 
motsvara 25 'H av aktiekapitalet. Organisationerna tillstyrker utredningens 
förslag dock med den ändringen att kreditgivningen bör kunna uppgå till 
5()1>; av aktiekapitalet. vilket för närvarande är 400 miljoner kronor. Ökad 
kreditgivning via AB Svensk exportkredit är av speciell betydelse för de 
mindre och medelstora företag som i ökad utsträckning söker gå ut pä nya 
internationella marknader. 

Sveriges investeringsbank AB 
Sveriges investeringsbank AB bedriver en differentierad verksamhet. 

som omfattar såväl mycket stora krediter som län till sm1\. företag. rörel
sekrediter. krediter för investeringsändamt\I. exportkrediter samt garanti
givning. Det samarbete. som sedan 1974 har inletts med företagareför
eningama och som har gett möjligheter att kombinera direktlän från företa
gareföreningarna med kompletterande Ian via lnvesteringsbanken. har 
varit till nytta för många expansiva mindre och medelstora företag. Det är 
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av v;irdc om denna finansieringsform kan bibehållas mellan de regionala 
utvecklingsfondema och lnvesteringsbanken. Enligt organisationemas 
uppfattning borde lnvesteringsbankens samverkan med de regionala ut
vecklingsfonderna kunna utgöra ett föredöme for affärsbanker och andra 
kreditinstitut. 

8.22 Swnska företagares riksförbund 

Förbundet ställer sig tveksamt till raden av mellanhandsinstitut för olika 
kreditändamål. Förekomsten av dessa mellanhandsinstitut innebär risker 
för en icke marknadsmässig kanalisering av krediterna och Förbundet hy
ser den förhoppningen att de mellanhandsinstitut som ägs av det allmänna 
efterhand kan bringas att upphöra med sin verksamhet. 

Utredningens förslag om sammanslagning av vissa institut tillstyrkes av 
Förbundet. 

8.23 Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) 

Utredningen föreslår att de f. n. starkt specialiserade mellanhandsinsti
tuten bör erbjuda mer varierade lånevillkor. anpassade till de individuella 
låntagarnas behov. och även ta något större risker i sin verksamhet. De 
parvis samförvaltade instituten föreslås slås samman. FAR tillstyrker ut
redningens förslag. 

I detta sammanhang vill FAR yrka på att möjligheter skapas för mindre 
och medelstora företag att få lån med längre amorteringstid än 15 år och 
som bättre motsvarar avskrivningstiden för de belånade tillgångarna. En 
ändring företogs i april 1975. då Industrikredit reducerade längsta amorte
ringstiden på sina lån från 20 till 15 år. FAR anser inte detta rimligt när det 
gäller bottenkrediter i industri- och andra rörelsefastigheter med beräknad 
livslängd på minst 20-25 år. 

8.24 Sveriges investeringsbank AB 

lnvesteringsbankens verksamhet. sådan den utvecklats under de mer än 
I 0 är som banken varit i funktion, har ingäende behandlats i en inom Indu
stridepartementet utarbetad promemoria (Ds I 1978: 4), vari även framläg
ges förslag rörande bankens framtida verksamhet. Över promemorian har 
banken avgivit bifogade yttrande 1978-03-28 till vilket banken vill hänvisa 
(delvis intaget nedan). 

Utredningen har framhållit (sid 656) att det är önskvärt när det gäller 
längfristig kreditgivning av mer konventionell natur. att verksamheten hos 
mellanhandsinstituten - dit Investeringsbanken räknas av utredningen -
inte är specialdestinerad utan riktas mot en vid krets av låntagare och att 
låntagarkategorierna i hög grad är gemensamma för instituten. Utredning
en konstaterar att Invcsteringsbanken tillgodoser dessa önskemål men att 
detta endast delvis gäller för övriga mellanhandsinstitut. Även Invester
ingshanken vill betona angelägenheten av att de olika institutens kundkrets 
i största möjliga utsträckning sammanfaller så att konkurrens upprätthålles 
instituten emellan till låntagarnas fromma. 

Utredningen har inte några förslag till ändringar vad gäller Investerings
bankens verksamhet. Det ligger enligt utredningens mening i bankens na
tur. att bindande riktlinjer inte bör fastställas. Bankens verksamhet bör så
ledes enligt utredningen anpassas successivt till förändringar på kredit-
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marknadens utbuds- och efterfrågesidor så att dess utltming även i framti
den kommer att inriktas på sadana ändamål som inte kan tillgodoses av öv
riga kreditinstitut. lnvesteringsbankens styrelse kan helt ansluta sig till 
dessa tankegångar. Detta gäller också utredningens förmodan att näringsli
vets hehov av krediter i ett högt riskläge kommer att successivt göra sig 
glillande med ökad styrka under den framtid som kan överblickas. 

Det förhållandevis höga risktagande som utmärker lnvesteringsbankens 
verksamhet - detta gällt:r även den del av refinansieringen som skett 
utomlands - har som utredningen framhallit möjliggjorts genom att ban
ken utrustats med stort eget kapital. Utredningen anser mot denna bak
grund att det iir önskvärt att banken på sikt tillförs ytterligare egna medel 
genom ökning av aktiekapitalet. Att detta önskemål överensstämmer med 
bankens framgår av att banken i sitt yttrande över den förenämnda prome
morian Os I 1978: 4 uttalar att en ökning av aktiekapitalet/reservfonden 
meJ 800 mkr bör ske under en två.årsperio<l. 

Genom en sådan åtgärd skulle bankens möjligheter att fylla sina uppgif
ter väsentligt förbättras. Men en ytterligare förutsättning är att bankens 
övriga medelshehov kan tillgodoses på rimliga villkor. De för bankens 
verksamhet nödvändiga medlen har banken erhållit eller anskaffat på tre 
olika vägar. För det första har banken kunnat fö1foga över det kapital på 
I 000 mkr. som staten tillskjutit i form av aktiekapital och reservfond och 
de reserver om ca 500 mkr. som banken uppsamlat under de gångna verk
samhetsåren. Vidare har hanken inom landet, främst hos AP-fonden. upp
lånat närmare I 700 mkr. och utomlands har banken upptagit län på sam
manlagt ca I 400 mkr. Till följd av den svenska kronans försvagade ställ
ning i förhållande till flertalet av de valutor i vilka upplåningen skett har 
banken förorsakats betydande förluster. Utredningen har emellertid förut
satt tsi<l 660) att banken även i fortsättningen skall klara en väsentlig del av 
sin refinansiering genom upplåning utomlands. I sitt förenämnda yttrande 
över promemorian Ds I 1978: 4 har banken redovisat sina synpunkter här
om. därvid banken framhållit angelägenheten av att me<lelsbehovct fram
deles tillgodoses pti den svenska kapitalmarknaden. Utredningen konstate
rar visserligen (sid 458) att AP-fondens relativa betydelse som källa för 
långfristig finansiering kommer att minska. Mot bakgrund av en förutsedd 
växande efterfrågan på långfristig kreditgivning från bankens sida synes 
det emellertid angeläget att bankens möjligheter att repliera på AP-fonden 
utökas. Skulle nämligen hanken nödgas reducera den utländska upplåning
en pil grund av kursrisker och lånemöjligheterna hos AP-fonden bli lika be
gränsade som hittills. torde det bli nödvändigt för banken att inskränka sin 
utlåning. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att lnvesteringsbanken delar <le syn
punkter på mellanhandsinstitutens och då främst bankens framtida verk
samhet som framläggs i Jet remitterade betänkandet. 

I yttrandet 1978-03-28 anförde investeringsbanken: 
Vid de överväganden som göres i promemorian rörande bankens framti

da verksamhet tas som utgångspunkt nödvändigheten av en ökning av in
vesteringarna inom industrin bl. a. syftande till en överföring av produk
tionsresurser till expansiva branscher. I anslutning härtill framhålles vik
ten av ökade satsningar på produktutveckling och marknadsföring. Med 
hänsyn till att näringslivets förmåga att självt finansiera erforderliga inves
teringar minskat avsevärt. kommer ökade krav att ställas på kapitalmark
naden för att förse näringslivet med erforderliga medel för önskvärda in-
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vesteringar. Banken är medveten om dessa förhållanden och att en med
verkan frän bankens sida vid finansieringen av långsiktiga och riskfyllda 
investeringar kan komma att behöva utökas. 

I fraga om bankens engagemang i samband med exportkreditgivning er
inrar promemorian om det nyligen avgivna betlinkandet !Os H 1978: Il om 
exportkreditfinansieringen. Om de i betänkandet framlagda förslagen ge
nomföres riiknar man i promemorian med att bankens befattning med ex
portkrediter kommer att inriktas på finansieringen av ''större exportaffä
rer". I annat sammanhang framht11Jes i promemorian angelägenheten av 
att banken ockst1 ägnar sig åt de mindre företagens exportfinansiering. En 
föruts1ittning för att banken skall på avsett sätt kunna fullgöra sina uppgif
ter i nämnda häns('enden är emellertid. att banken kan erbjuda sina kunder 
de förmåner som kan tillkomma expo11företag inom ramen för det föreslag
na SEK-systemet. Exportkreditstödet synes därför behöva utformas att 
gällajämvlil de exportaffärer i vilka banken förutsättes komma att medver
ka. - - -

I promemorian diskuteras bankens samarbete med landets företagare
föreningar. Det konstateras att de ltin som banken lämnat inom ramen för 
della samarbete utgör en mycket liten del av bankens utlåning men att 11:1-
nen snabbt vuxit i antal sedan samarbetet inleddes under 1974. Från bör:ian 
ställde banken .300 000 kr. till förfogande och vederbörande förening 
200 000 kr. I samband med att föreningarna fick möjlighet att lana ut 
300 000 kr. utökade banken sin lim it till 500 000 kr. Från 01:h med den 1 juli 
1978 skall företagareföreningarna upphöra och ersiittas av de regionala ut
vecklingsfonderna. Dessa avses fä utökade möjligheter att stödja de mind
re föri.:tagen. Maximibeloppet kommer att öka till 500000 kr. Kreditgiv
ningen skall inte hegrlinsas enbart till tillverkande företag utan även före
tag med annan inriktning skall kunna erhålla Ian från fonderna. Lånen skall 
iivi.:n kunna avsi.: linansiering av pniduktutveckling, marknadsföring och 
mindre exportaffärer. Utvecklingsfonderna avses även ta över den verk
samhet som Stati.:ns Utvecklingsfond nu bedriver. Det förutsättes att fon
derna skall kunna utnyttja det kunnande som finns hos lnvesteringsbanken 
i fragor som giiller utvecklingsprojekt och exportfinansiering. - - -

Med anledning av att de regionala utvecklingsfondema skall kunna iklä
da sig engagemang intill 500.000 kr. kan nämnas. att bankens styrelse i syf
te att biittre tillgodose de mindre företagens behov av krediter beslutat hö
ja bankens lim it i de s. k. kombinationslänen till 1 mkr. Banken är ocksi'I be
redd att i övrigt utveckla samarbetet med de regionala utvecklingsfonder
na. 

För att banken skall kunna fylla sin funktion och tillgodose de krav som 
ställs m:h kommer att ställas är det i högsta grad angeläget att den tillförs 
ytterligare medel. Vid bankens tillkomst ställdes i utsikt att banken årligen 
skulle kunna erhålla 500 miijoner kronor pä. den inhemska kapitalmarkna
den. Detta har emellertid icke varit möjligt. Banken har dänör varit nödsa
kad att i stor utsträckning företa upplåning pa utländska kapitalmarknader. 
De medel som banken använt i sin utlåningsverksamhet fördelar sig i stort 
sett till lika delar på eget kapital, upplåning i Sverige och utländsk upplå
ning. Med hänsyn till de kursförändringar som inträffat mellan den svens
ka kronan och de valutor. i vilka bankens utländska upplåning företagits, 
har banken fått vidkännas betydande kursförluster. Vid utgången av år 
1977 uppgick dessa till ca 427 miljoner kronor. I tidigare bokslut har av
satts 85 miljoner kronor till täckning av kursförluster. l bokslutet för verk
samhetsaret 1977 kommer sannolikt hela det redovisade nettot på ca 130 
miljoner kronor att avsättas för samma ändamål. 
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lk urpkL11nna kursforlust..:rna är visserligen icke realiserade men de på
verkar i negativt h~inscende bankens soliditet. Mot bakgrunden av kursför
ändringarna är det d~irfor angeläget att sa stor del som möjligt av bankens 
medelsbdiov i fortsiittningen tillgodoses på den svenska kapitalmarkna
den. Dä utrymmet pa denna marknad är begränsat och även framdeles kan 
antas hli begriinsat tvingas banken för att kunna fylla sina uppgifter. söka 
anskaffa medel pt1 utländsk marknad. För att öka möjligheterna till sådan 
uppl[111ing pft förmånliga villkor bör banken såsom i promemorian framhål
lits erh<'llla ökat aktiekapital. I sin förenämnda skrivelse 1976-10-25 hem
st~\lldc banken om en ökning av aktiekapitalet med 500 miljoner kronor. 
Vid tidpunkten fi.ir nämnda hemställan utgick banken från behovet av 
rengar för sin verksamhet enligt då gällande riktlinjer. Med hänsyn till de 
tikade krav som enligt promemorian kommer att riktas mot banken - kre
ditbehovet enbart för strukturl.örändringarna inom vissa branscher upp
skattas i pn1memorian till I a 2 miljarder kronor under ett vart av åren 1978 
- 1980 - torde 500 miljoner kronor inte vara tillfyllest. I promemorian 
niimnes nu 800 miljoner kronor. Detta belopp synes böra ställas till ban
kens fi:irli.1gande i form av aktiekapital under en tvää.rsperiod, varav 500 
miljoner kronor under innevarande år. Som förut nämnts är en ökning av 
aktiekaritalet angelägen med hänsyn till behovet av en fortsatt utrikes 
upplttning. Pil grund av de betydande kursrisker som är förenade med en 
sfldan uppläning. torde banken. om inte täckning erhålles för kursförluster, 
i fo11siittningen endast komma alt ta utlandsmarknaden i anspråk i de fall 
bankens utlflning kan ske i den upplänade valutan. I promemorian väckt 
förslag till någon form av statlig garanti för kursförluster skulle emellertid 
möjliggöra för banken att även fortsättningsvis omvandla den utländska 
valutan till svenska kronor att användas i utlåningsverksamheten. En re
troaktiv garanti vore i detta sammanhang av värde. I avsikt att begränsa 
omfattningen av den statliga garantin föreslås i promemorian att banken 
skulle avsntta vissa belopp till en särskild kursregleringsfond. 

Banken har inget att erinra mot en avsättning utgörande skillnaden mel
lan den fal;.tiska upplåningsräntan och den samtidigt gällande AP-fondsrän
\an. Att därutöver som nämnes i promemorian avsätta I procentenhet av 
räntemarginalen pä bankens utlåning skulle emellertid mer eller mindre 
föna verkan av den statliga garantin och innebära att banken fär avsätta 
praktiskt taget hela sin räntemarginal. Detta medför i sin tur att banken 
kan komma att sakna möjligheter till erforderliga avsättningar till sitt vär
deregleringskonto för utlåningen. 

Banken har under sin hittillsvarande verksamhet icke utnyttjat sin möj
lighet att famna blancokrediter i någon större utsträckning. Möjligheten att 
lämna sådana krediter eller ikläda sig andra i bolagsordningen uppräknade 
åtaganden, i bolagsordningen begränsad till halva aktiekapitalet, vidgas gi
vet vis vid en ökning av detta kapital. För närvarande överväger banken att 
tillsammans med andra banker utställa garantier för företags exportford
ringar i de fall sädana garantier inte erhålles av Exportkrcditnämnden. Ban
ken har redan tecknat sådan garanti. En dylik verksamhet kan medföra ett 
behov av ökat utrymme för blancokreditcr. Banken vill därför föreslå att 
rätten att lämna blancokrediter utvidgas till att gälla ett belopp motsvaran
de hela aktiekapitalet. 

8.25 Aktiebolaget Industrikredit och Aktiebolaget Företagskredit 

Utredningen har definierat huvuduppgifterna för mellanhandsinstituten så
lunda: 
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a) transforrm:ra urpltmade medel till de slutliga 11\ntagama på bästa miij
liga \'illkL1r och tillse all krediterna är väl anpassade till respektive läntaga
res behov. Verksamhetsinriktningen skall vara sfidan. all nlika fi.iretagska
teg,1rier har godtagbara insritutionella förursiittningar att uprhringa l[1ng
fristiga krediter för skilda ändamål 

b) decentralisera kredithesluten p:'l kapitalmarknaden 
c) 11tgiira risk buffert för ltlngivaren 
Utredningen har granskat resrektive mcllanhandsinstitut utifrtln ovan

n;imnda huvudmalsiittningar. Bedömningen av hur lndustrikredit/Före
tagskrt·dir kunnat uppfylla dessa målsättningar överenstämmer relativt viil 
med vär egen urpfattning. Vissa nyanseringar och förtydliganden bedömer 
vi J,ick som angeliigna all framhålla. En redogörebe for utvecklingen un
Jer 1977 lll"h 197!< aktualiserar även framst;illningen. 

I frt1ga om lndustrikredils/Fiiretagskredits hittillsvarande utveckling kan 
man k1:instatera. att bolagens begriinsade egna karital samt lf1ga ri.mtemar
ginaler varit starkt h;immade faktorer vad avser möjligheterna all astad
komma lkxibilitet i st1viil uprlfmings- som utlåningssammanhang. Det hör 
dock framhållas. all tnils detta har en successiv omstrukturering och ut
viJgning av verbamhcten ägt rum under 1970-talet avseende såväl mäl
grupr som kreditändamäl och risktagande. 

l samband med lndustrikredits/Företagskredits kraftiga expansion un
der senare nr har en del organisatoriska föriindringar genomflirts. som hi
dragit till att effektivisera verksamheten och skapa hättre marknadskon
takt. B,1lagen är f. n. organisatoriskt uprdelade i fyra regioner. Under 197!< 
har en ytterligare decentralisering av verksamheten ägt rum genom att kre
dithesl11t urr till I 500 tkr i Industrikredit och 500 tkr i Företagskredit dele
gerats till regionala kreditkommitteer. Detta har medfört att hesl11t i ca 
2/3-delar a\' samtliga läneiirenden kan träffas pä regional nivå. Regionalise
ringen och beslutsdelegeringen har bidragit till en förhätlrad när- och 
marknadskontakt med hade ltlnesökande företag och med andra ltmgivare 
såsom banker. företagarcföreningar m. fl .. som vi samarbetar med. Fram
förallt ;ir det angeläget att understryka den förbättring som beslutsdclege
ringen inneburit för 1.k minsta företagen i form av smidigare och snabbare 
handHiggning av dessa företags kreditproråer. 

lndustrikredits/Företagskredits verksamhetsinriktning skall enligt bo
lagsordningen avse mälgruppen "företrädesvis mindre och medelstora nii
ringsföretag här i riket". Hur institutens kreditgivning motsvarat dessa in
tentioner torde bäst belysas av den statistik. som redovisas i bilaga I. Där
av framgtlr hl. a. att kreditgivningen till de minsta företagen likat påtagligt 
under senare år. Av antalet nybeviljade l:'ln under 1977 föll inte mindre iin 
55 '.>i: rå företag med mindre än 20 anställda. Beloppsmässigt rörde sig kre
diterna till denna förctagsgrupp om 35 r;;. 

Det förtjiinar i detta sammanhang nämnas. att en viss längivning till de 
allra minsta företagen sker i samarbete med institut av typen AB Handels
kredit. AB Jiimhandelskredit och AB Kioskkredit. som i sin tur fördelar 
urrlånade belopp p:'l ett antal småföretagare efter sin egen rrojekthedöm
ning. Ptl detta sätt finansierade rrojekt rör sig om ca 18 mkr. 

Institutens verksamhetsinriktning har blivit mycket bred genom att de 
svarar för kreditgivning till all slags näringsverksamhet. Någon begriins
ning till vissa branscher förekommer sålunda ej. Industrins procentuella 
andel av utläningen har under senare är minskat. Däremot har handels-
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och serviccniiringarna varit expanderade sektorer. Det kan iiven vara an
gel~iget att framhålla. all vi under senare år kommit att svara för en likande 
andel av jordbrukets finansiering. Investeringarna inom denna sektor har 
skiftat karaktär. Anskaffningen av anfäggningstillgilngar säsom stallar och 
inredning har i fråga om investeringsbelopp och karaktiiren i övrigt niirmat 
sig industri- och hancklsföretagens investcringssituation. Enligt vår upp
fattning har de traditionella kreditgivarna inom jordbrukssektorn ej kunnat 
fylla detta behov. Mnt den bakgrunden har vi funnit det naturligt att efter 
sedvanlig projektbedömning medverka iiven i dessa fall. Ett fortsatt och 
ökat finansieringsbehov inom detta omrilde lir att förvlinta. 

Utvecklingen under senare ar har inneburit, att lndustrikredit/Fiire
tagskredit kommit att medverka vid finansieringen av alltmer skiftande ka
pitalbehov. Tidigare fungerade bolagen oftast som rena avlyftsinstitut för 
bankerna i samband med ny-. till- eller ombyggnad av företags produk
tionslokaler. Idag kan låneändamålet vara sflvlil finansiering av ett företags 
lokalbehov och/eller rnaskinivesteringar som del av ett ökat rörelse kapital
behov. Ansökningar om av lyft av tidigare internfinansierade projekt har 
också ökat i omfattning. f'rtm att tidigare ha fått lånepropäerna först när en 
investering blivit slutförd sätter sig företagen numera i förbindelse med vfi
ra institut redan på projektstadiet för en investering. Detta ger företagen 
möjligheter att erhålla bindande läneutfästelser innan investeringar påbör
jas. Sammanfattni:-igsvis kan konstateras. att vi kunnat tillgodose finansie
ringen av skiftande långfristiga kapitalbehov hos en mycket vid krets av 
låntagare inom olika branscher. 

Utlåningsvillkoren avseende ränta och amortering har. som inlednings
vis nämnts. starkt begränsats av litet eget kapital rn.:h lti.g räntemarginal. 
En större flexibilitet i dessa villkor framstår som önskvärd om resurser 
härför kan skapas. För de mindre företagen med betungade expansionsin
vestcringar skulle en långfristig upplaning med amorteringstider på 20- :!5 
år. eventuellt i kombination med amorteringsfri het under de första åren ef
ter en investering, innebära väsentliga likviditetslättnader. Önskvärt vore 
också om amorteringarna i möjligaste män kunde anpassas till de skatte
mässiga avskrivningsmöjligheterna. En flexibilitet i amorteringshänseende 
kommer givetvis ocksii att medföra ett behov av varierande utlåningsrän
tor. 

En flexibel räntesiittning skulle även öppna möjligheter till bundna lån 
mot i formellt hänseende mindre förstklassiga säkerheter. Utredningens 
förslag att instituten skulle fä ge lån utan formella säkerheter intill ett be
lopp av halva aktiekapitalet är intressant och kommer sannolikt att bidraga 
till förbättrade lånemöjligheter för de minsta företagen. Även andra teknis
ka lösningar för ramen av dessa krediter är tänkbara. 

Risktagandet vid kreditgivningen har hittills begränsats genom de for
mella föreskrifterna i institutens bolagsordning. Historiskt redovisas där
för helt följdriktigt mycket obetydliga kreditförluster. 

I fråga om risk- och säkerhetsproblematiken vill vi fästa uppmärksamhe
ten på den utveckling. som ägt rum under senare år. Tidigare begränsades 
säkerhetsbedömningen i Industrikredit till en belåningsvärdering av den lå
nesökandes fasta egendom. Med hänsyn till den snabba utveckling och 
omstrukturering. som sker inom näringslivet i dag, har det blivit nödvän
digt att vid säkerhetshedömningen beakta företagens samtliga tillgångar, 
dvs. s~ikerheter grundade på såväl pantbrev som företagsinteckningar. I åt
skilliga fall. t. ex. vid finansiering av specialanläggningar. blir det från sä
kerhetssynpunkt föga meningsfullt att försöka göra en isolerad bedömning 
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av värdet pf1 företagets fasta egendom. I stället kan man konstatera. att en 
viil fungerande längl'ristig kreditgivning till näringslivet mot goda siikerhe
ter fiinnsiitter viss llexibilitet vid ml av säkerhet. Mot denna bakgrund an
ser vi att kn:ditgivningen frän mellanhandsinstitut av vår typ visserligen i 
princip kan haseras pt1 en viss procentsats - lämpligen 75 '.>i. - av heriik
nat värde pä li111esökandl:ns fasta egendom men all frihet mtlste finnas all 
ta emot även företagsinteckningar eller annan betryggande säkerhet som 
komplctteranue siikerhet eller som enda säkerhet vid finansiering t. ex. av 
specialanläggningar. 

Utredningens förslag alt lndustrikredit/Företagskredit bör sltls samman 
till el! institut benämnt företagskredit för alt markera den bredare inrikt
ningen av verksamheten anser vi vara rationellt och kllmmer att förenkla 
det administrativa arbetet. 

Den kraftiga expansion lnuustrikredits/Företagskredits utlåningsverk
samhet undergått efter omorganisationen år 1960 har skett parallellt med 
upphyggnauen av Allmiinna Pensionsfonden. som kommit att bli Jen helt 
dominerande längivaren till dessa båda mellanhandsinstitut. Utvecklingen 
har stagnerat och förväntas i framtiden bli negativ på grund av ökade pen
sionsutbetalningar om inte avgiftsökningar genomföres. 

För 1 ndustrikredits/Företagskredits del kommer detta förhållande att re
ducera upplåningsmöjlighetema i Allmänna Pensionsfonden. Vi förväntar 
oss dock att Jen förändring av återlänesystemet, som föreslås av utred
ningen, kommer att ställa en del av de medel. vilka härigenom blir dispo
nihla. till vårt förfogande för kanalisering till avsedd företagskategori. I öv
rigt måste andra tinansieringskällor anlitas. En viss upplåning har redan nu 
kunnat ske från försäkringsbolag. vilka emellertid haft svårt att acceptera 
den räntenivå. som riksbanken rekommenderat och som tillämpats av All
männa Pensionsfonden för lån till oss. Vid en flexibel räntesättning med 
anpassning till marknaden torde man emellertid kunna räkna med ett ökat 
kapitaluthud från försäkringsbolagen. Även från olika försäkringskassor. 
pensionskassor och understödsfonder är under sådana förhållanden ett 
placcringsintressc att påräkna även om utbudet inte kan bli stort. 

När det gliller upplåning av större belopp utanför Allmänna Pensions
fonden förefaller den internationella kapitalmarknaden vara den naturli
gaste finansicringskällan. De planer på utlandsupplåning. som förelåg för 
några ar sedan. skrinlades efier samtal med riksbanken. som i dåvarande 
läge ansäg det olämpligt såväl att erhjuda småföretagarna lån i utlandsvalu
ta med åtföljande kursrisker som att våra institut - om de skulle bära kurs
riskerna - skulle nödgas genomföra marginalökningar som en följd av öka
de kostnader. I stället ställdes vid det tillfället resurser till förfogande pä 
den inhemska kapitalmarknaden. 

I dag när fäget försämrats genom Allmänna Pensionsfondens minskade 
placeringskapacitet kan en uppläning utomlands hli nödvändig inom en nä
ra framtid för att vi som mcllanhandsinstitut skall kunna tillfredställa de 
ökade kreditanspråken från den mindre företagsamheten. Det bör dock 
framhällas att efterfrågan även från de mindre företagen av krediter i ut
ländsk valuta hittills tillgodosetts direkt genom affärsbankerna. Vid en 
eventuell upplåning utomlands av lndustrikredit/Företagskredit aktualise
ras frågan om man helt skall befria de slutliga låntagarna frän kursriskerna 
eller på vilket sätt man skall kunna begränsa dem. I våra nordiska grann
länder har man valt att gentemot låntagarna hos mellanhandsinstituten till
Himpa förmånliga räntor och låta staten gentemot mellanhandsinstitutcn 
svara för kursriskerna på deras lån. Motsvarande princip har i vårt land 
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kllmmit till användning inom AB Svensk Exportkredits refinansiering av 
famnade exportkrediter enligt det nyligen tillkomna exportstödet. Om man 
inte vill sträcka sig så långt som att subventionera evenfuella kursförluster 
kan man begränsa dem hos de slutliga låntagarna genom att mellanhands
instituten betalar ut exempelvis 1/3-del av beviljade Ian i utlandsvaluta 
med fämplig fördelning på olika valutor. for att även pä detta sätt minimera 
valutariskerna. samt resterande 2/3-delar i svenska kronor. Vi anser oss ej 
böra taga ställning i denna fråga utan har endast velat redovisa alternativa 
lösningar. 

Upplå.ning på. den internationella kapitalmarknaden ställer naturligtvis 
särskilda krav på låntagarens soliditet. Utredningen har med hänsyn härtill 
föreslagit en ökning av aktiekapitalet till HlO mkr efter fusion av de båda in
stituten. Samtidigt föreslås en ökning av garantiförbindelserna till 300 mkr. 

Den soliditet som lndustrikredit/Företagskredit f. n. har är en produkt 
av den uppläningsregel som gäller för företagen. Denna soliditet maste 
med hänsyn till den hypoteksbundna utlaningen. de minimala förlusterna 
och ägarsidans sammansättning bedömas som tillfredsställande i dagslä
get. Inom lndustrikredit/Företagskredit har möjligheterna diskuterats att 
förstärka soliditeten ytterligare genom en snabbare uppbyggnad av reser
veringarna. Huruvida denna soliditetsbild. ev förstärkt med ytterligare re
serveringar. kan komma att accepteras av internationella långivare är svårt 
att på förhand veta. Ett tillförlitligt svar på en sådan fråga torde ges först 
vid en framtida verkliga lånediskussion. Däremot anser vi att kapitalbasen 
i de sammanslagna instituten mastc inom en snar framtid ökas för att 
åstadkomma en efter den växande utlåningsvolymen anpassad soliditet. 

Det omorganiserade institutets multipel föreslås till femton mot en upp
låningsrätt f. n. begränsad till tjugo gånger i Industrikredit och tio gånger i 
Företagskredit av det i bolagsordningen fastställda belåningsunderlagel. I 
betraktande av att institutens hittillsvarande upplåning fördelar sig med 
85 r:;. på primärkrediter och med 15 % pä sekundärkrediter samt den för
stärkning av det egna kapitalet som avses genomföras föreslår vi, att multi
peln bibehålles pä Industrikredits nuvarande nivå, dvs. tjugo. 

Bila1:a: 
Nybeviljningen al' lån 1976 och 1977 i Industrikredit och Företagskredit samt utestående lån den 31.12.1977 för
delade på företagsstorlek (antal anställda J. 

Företags- Nybeviljade lån Utestående lån 31.12.1977 
storlek Procentuell 
<antal) Antal fördelning tkr fördelning 
anställdaJ 1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977 Antal 

00- 19 576 769 47,I 54.5 431.7 556.3 29,0 34.8 5 826 
20- 49 331 337 27,I 23,9 353.0 37'2.7 23,6 23,3 2844 
50- 99 155 171 12.7 12.1 245.5 295.3 16.4 18.5 1771 

100-149 61 58 5.0 4,1 132. I 142.5 8,8 K.9 677 
150-199 27 31 2.2 2,2 66.0 98.3 4.4 6,1 385 
200- 72 44 5.9 3,2 266.1 134,0 17.8 8.4 1.024 

1222 1410 100,0 100,0 1494.4 1599.1 100.0 100.0 12527 

8.26 Lantbrukskredit 

(Andersson. Boo, Olof Nilsson. Strömberg. Toll, Holm. Lindgren och 
Renlund) 

Belopp 
7<.= mkr t;;-. 

46,5 2 485. I 37.2 
22.7 1105.I 16.5 
14.1 I 051.0 15.8 
5,4 547.0 8, I 
3,1 328.0 4.9 
8,2 I 172.3 17.5 

100.0 6688.5 100.0 
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Den av kapitalmarknaJsutreJningen uttalaJc principiella uppfa!lningen 
att kreditinstitutens verksamht?t bör ha en vid nch generell inriktning. som 
ger utrymme för konkum.:ns till fantagarens båtnad. men att samtidigt en 
specialisering framst[tr som naturlig tör vissa iindamäl eller låntagarkatego
rier delar Lantbrukskr~·dih styrelse helt med utredningen. Detta iir grunJ
satscr. som varit viigledande li\.ngt före Jet utredningen framlagt dem i sill 
betiinkande. En av banklagstiftningens grundförutsiittningar vilar pft en s<l
dan principiell uppfattning l>ITl konkurrensens fördelar. Vid den senaste 
mera gcrlllmgripande översynen av bankernas kreditverksamhet var dl 
gnindmotiv konkurrens under lika villkor. All en viss specialisering av 
\ erksamhcten iindä kan och t. o. m. bör förekomma visar också banklag
stiftningen exempel p!t i fräga om föreningsbankerna där målinriktningen 
för verksamheten enligt den för dessa banker gällande författningen iir 
jordbruket. Kapitalmarknadsutn.:Jningen pt:kar iiven själv ptt en form av 
kreditgivning som dt:n funnit ··naturlig"' för specialisering. niimligen den 
l~rngfristiga utläningcn till Je många enskildajordbrukarna. Denna form av 
kreditgivning ··liir"' t:nligt utredningen handhas häst inom hypoteksbanken 
meJ tillhörande föreningar. Siirskilt kreditverksamheten inom hankomrä.
dd utvisar all Mda synpunktt:rna dvs. häde en viss specialist:ring och sam
tidigt en si1 vid konkurrt:ns som möjligt kan inrymmas i en och samma 
verksamhet. Skälen for en viss specialisering kan var skiftande. men bör 
givetvis vara tillriickliga för att motivera en viss målinriktning av kredit
vt:rksamhetcn. 

Lantbrnkskrt:dits styrelse menar att sådan motivering för en särskild in
riktning av kreditgivningt:n legal till grund för tillkomsten av Lantbruks
kn:dit. Emt:llertid ht:aktades iiven konkurrensaspekten i hög grad när vill
kort:n för Lant brukskredits verksamhet utformades och senare fastställdes 
a\ statsmakterna (prop 1964:. nr I 17l. 

De fi.irhandlingsdelegationcr. som utarbetade riktlinjer för Lantbruks
kredits verksamhet och som å ena sidan företrädde statt:n och ä andra si
dan jnrdhrukds forcningsrörelst:. Handelns samarbetsorgan i jordbruks
frågor och Kooperativa förbundet. fastslog. att syftet med det framlagda 
förslaget var "att åstadkomma en vidgning av de institutionella betingel
serna för den mera långfristiga kreditgivningen till företag. som baserar sin 
verksamhet på jordbrukets eller skogsbrukets produkter eller eljest har 
an1'nytning till dessa näringar"·. Härigenom skulle skapas ökade möjlighe
tt:r till en rationalisering av föriidlingen och distributionen av produkterna 
för dessa näringsgrenar. Att syftet med Lantbrukskredits tillkomst väl till
godosetts utvisar verksamheten under de mer lin tretton år som institutet 
varit kn:ditgivare till ett llertal branscher inom berörda n~iringsomrtiden. 
Vid utgängen av 1977 uppgick Lantbrukskredits utlåning till dessa bran
scher till sammanlagt I. 7'23 mkr. Efterfrågan pa lån har hela tiden varit stor 
och överstigit tillgången pä upplånade medel. vilket visar att rationalise
ringshehovet stiindigt ökat. Kön av beviljade men ännu icke utbetalade län 
överstiger r. n. 400 mkr och inneliggande länt:ansökningar. som avser in
vesteringar under I 97H- I 9HO. uppgår till 513 mkr. Lantbrukskredits sty
relse delar icke Kapitalmarknadsutredningens uppfattning att .. Lantbruks
kredits specialisering pa en bransch framstått som mindre funktionell". 

Beträffande konkurrensaspekten uttalade förhandlingsdclegationerna i 
sitt förslag till inrättandet av Lanthrukskredit. att den omständigheten att 
verksamheten naturligen kunde väntas bli inriktad på vissa typer av före
tag inte innebar någon formell branschavgränsning. Något hinder för Lant
hrukskredit att liimna län även till andra näringsföretag förelåg alltså inte. 

17 Riksdagt'll 1978/79. I sam/. Nr 165. Bilaga 3 
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Niira till hands läg t. ex. företag, som hade anknytning till de nämnda ty
perna a\' näringsföretag. Det fick därför enligt delegationernas mening hli 
Lanthrukskrcdits styrelse som i den praktiska tilUimpningen fick hedöma i 
vilka fall krediter skulle lämnas. I rropositionen angående Lanthrukskre
Jits inriittande fann även departementschefen konkurrenssynpunkten vara 
viisentlig. Visserligen skulle tyngdpunkten i Lanhrukskredits långivning 
ligga pfl andra låntagarkategorier än hos lndustrikredit/Förctagskrcdit. 
men genom att strikta branschgriinser inte drogs mellan institutens verk
samhetsomräden skulle instituten ändå delvis verka i konkurrens med var
andra. Förekomsten av en sådan konkurrens borde verka ned pressande pä 
institutens marginaler och till gagn för låntagarna hålla lånekostnaderna på 
liigsta möjliga nivä. Med hänsyn till det anförda förordade departements
chefen i likhet med forhandlingsdelcgationerna och det övervägande anta
let remissinstanser. att Lantbrukskredit inrättades. Departementschefen 
ville dock starkt understryka att den angivna ändamålsbestämningen för 
institutet inte innebar nägon formell branschavgränsning vid institutets val 
av Ian tagare. Även andra företag än sådana som direkt ingick i de uttryck
ligen omniimnda branscherna borde alltså kunna komma i fråga för långiv
nmg. 

Att motiven till Lantbrukskredits inrättande så utförligt refererats har 
styrelsen ansett nödvändigt. eftersom Kapitalmarknadsutredningen inte i 
sin redogörelse för institutet tillräckligt beaktat eller tagit del av de riktlin
jer för Lantbrukskredits verksamhet som uppdrogs av Regering och Riks
dag vid inrättandet. Utredningen har följaktligen inte heller ansett sig böra 
niirmare undersöka om Lantbrukskredit i sin verksamhet följt de uppdrag
na riktlinjerna och om dessa varit ändamålsenliga och inte inneburit några 
prohlem vid tillämpningen. Lantbrukskredits styrelse kan emelle11id nu 
vitsorda att erfarenheterna av hittillsvarande verksamhet varit goda. En
ligt holagsordningen är Lantbrukskredit oförhindrad att "medverka vid fi
nansieringen av va1:je närings företag här i riket" även om tyngdpunkten i 
utlåningen är inriktad på de företrädesvis angivna branscherna inom livs
medels- m:h skogssektorema av näringslivet. Någon formell eller strikt 
branschavgränsning förekommer inte i praktiken. Såsom förutsatts i de 
uppuragna riktlinjerna för verksamheten förekommer det konkurrens. Ti
digare läntagare hos lndustrikredit/Företagskredit har exempelvis övergått 
till Lantbrukskredit: liksom det omvända förhållandet varit fallet. Institu
ten verkar således i konkurrens med varandra. Emellertid utesluter inte 
detta att instituten samarbetar med varandra vid finansieringen av vissa fö
retag. En sådan samverkan har utvecklats särskilt under senare tid i fråga 
om finansiering av större projekt, som faller inom båda institutens verk
samhetsområde och där gemensamt risktagande och säkerhetsutnyttjande 
ansetts vara lämpligt. 

Lantbrukskredits styrelse kan inte instämma i de slutsatser utredningen 
drar av att Lanthrukskredits utläningsverksamhet är inriktad även på stör
re företag och icke enbart på mindre och medelstora företag. I riktlinjerna 
för verksamheten ingår som belysts av det föregående inte någon kategori
indelning av de lånande företagen i mindre, medelstora och stora. En så
dan uppdelning återfinns inte heller i den av Regeringen fastställda bolags
ordningen. vilket däremot är fallet i fråga om Industrikredit. Det har alltse
dan inrättandet ansetts som en självklarhet, att företag med organisations
tillhörighet hos någon av de som ägare vid sidan av staten godkända grup
perna inom näringslivet också skulle få anvärn;la institutet som låntagare. 
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t_;treJningens pi'l.stt'tcmle att Jet skulle finnas några allmänna principer for 
inriittandct av mellanhandsinstitut som icke är förenliga med Lantbruks
krcdits utlaningsverksamhet har Lantbrukskrcdits styrelse inte funnit be
fagg för. Tvtirtom nämner utrcdnin.gen sj~lv i annat sammanhang att en 
specialisering kan framstä som naturlig för vissa ändamål och läntagarka
tegoricr. 

Lantbrukskredits styrelse kan inte heller acceptera utredningens pastä
cnde att institutet siillan ger mindre lån. Av utredningens tabell 11.8, som 
utvisar 11testf1endc län. framgår att av det totala antalet läntagarc 30 <.:·;.va
rit Ian pt1 mindre iin I miljon. Enligt vad som erfarits har lndustrikredit/Fö
retagskredit. som liimnar hin till mindre och medelstora företag, satt en 
högstlirncgr~ins för medelstora företag vid 15-20 mkr. Antalet låntagare 
inom denna gräns utgör hos Lantbrukskredit enligt tabellen 89 1.:~ av det to
tala. Om lånegränsen sättes väsentligt lägre eller vid I 0 mkr, dominerar 
iiven antalet sådana låntagare hos Lantbrukskrcdit enligt tabellen med 
75 ':( av det totala. Att gränsdragningar av detta slag ständigt mästc upp
justeras pä grund av pcnningvärdeförändringen och de därigenom ökade 
investeringskostnaJema är självklart. Både hos lndustrikredit/Före
tagskredit och Lantbrukskn::dit har på grund härav särskilt under de senas
te aren beloppen i de enskilda länefallen starkt stegrats. 

Sasom Kaptialmarknadsutredningcn uppmärksammat har vid förhand
lingarna angående inrättandet av Lantbrukskredit förutsatts att sädana 
krediter. som med hänsyn till sin storlek och omständigheterna i övrigt 
liimpligen bör placeras på obligationsmarknaden, inte skall beviljas hos 
Lantbrukskredit. I första hand torde härvid ha åsyftats längivning till börs
noterade företag. Lantbrukskredits styrelse har ~1ckså beaktat detta. Lån 
till sädana företag har endast förekommit i undantagsfall och då har sär
skilda omständigheter förelegat såsom svårigheter att utnyttja förekom
mande säkerheter för obligationslän på grund av tidigare ianspråktagande 
av dessa för andra lån. Att av lånebeloppens storlek dra någon slutsats alt 
längivningen a priori hör hemma på obligationsmarknaden kan endast låta 
sig göras i frflga om mycket stora lflnebelopp. Som tidigare påpekats har lå
nebeloppen i de enskilda fallen tenderat att öka starkt under de senaste 
åren på grund av kostnadsökningama, vilket också gäller obligationslänen. 
Under 1977 cmilterades 37 obligations- och förlagslän för företag om till
hopa 2.885 mkr. Genomsnittsstorlcken pä lånen utgjorde 78 mkr. Av anta
let Hm låg 7 st under 30 mkr, varav ett på IO mkr och ett på 15 mkr och övri
ga fyra pa 20-25 mkr. I övrigt är spridningen på lånebeloppen mycket stor 
från 150 mkr och nedåt. Som framgår av tabell 11.8 har endast 6 ~;~.av tota
la antalet låntagare hos Lantbrukskredit (eller 12 st) lånebelopp som över
stigit 30 mkr. Att som låntagare hos Lantbrukskn:dit skulle förekomma 
också stora företag särskilt inom producent- och konsumentkoopcratio
nema har förutsatts redan vid Lantbrukskredits tillkomst. Utredningen har 
också påpekat. att Lantbrukskredits långivning i stora poster till vissa så
dana företag icke ansetts onaturlig. eftersom institutet i hög grad tjänat syf
tet att uppväga de brister i obligationsmarknadens funktionssätt. som sam
manhängt med praktiska problem att skaffa säkerheter liksom med klassi
ficeringen enligt ratingsystemet. I detta sammanhang förtjänar dock alt 
framhållas att vissa kooperativa föreningar redan nu även direkt anlitat ob
ligationsmarknadcn, vilket självfallet inneburit en däremot svarande 
minskning i låneefterfrågan hos Lantbrukskredit. Om sasom Kapitalmark
nadsutredningcn räknar med berörda problem på marknaden för vissa fö
retag inom angivna sektorer kan lösas, bör man kunna förvänta sig ett stör-
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re ianspråktagande av marknaden frän dessa företag genom egna emissio
ner. Härav följer sjiilvfallet att en viss ytterligare minskning i dessa sekto
rers eherfrägan på ltm hos Lanthrukskredit uppkommer. Karitalmark
nadsutn:dningen drar emellertid för lfmgtg::\ende slutsatser av cn sfldan ut
veckling. Det verkar som om utredningen utgår från att flertalet av de hos 
Lantbrukskredit !antagande företagen skulle kunna försvinna genom en 
övergång till cgna obligationslån. Utredningen uttrycker det pi\ dctta stitt: 
· • 1 den män de nuvarande dominerandc låntagarna i Lanthrukskredit ut
nyttjar obligationsmarknaden, föreligger enligt utredningens mening inga 
skäl varför institutets branschinriktning skall bestå"". Denna slutsats är fel
aktig. eftersom de läntagare som skulle kunna ifrågakomma för obliga
tionsmarknaden inte är dominerande vare sig till antal eller belorrsmäs
sigt. 

Frågan om vilken storlek ett ohligationslån lämrligen bör ha har helysts 
av Kapitalmarknadsutredningen under avsnittet Obligationsmarknaden 
12.7.2. Utredningen uttalar där, att företagens upplåning kan normalt ske 
pt1 obligationsmarknaden så snart lånebehoven är tillräckligt stora. åtmins
tone 20 mkr, för att motivera individuella lån. 1 övriga fall kan mellan
handsinstituten enligt utredningen i allmänhet tillgodose kreditefterfrågan 
på villkor som är minst lika förmånliga och även något bättre iin län på oh
ligationsmarknaden. Någon anledning att förorda en minskning av storle
ken pä de !fin som normalt lanseras på obligationsmarknaden föreligger in
te enligt utredningens mening. Om detta uttalande av Kapitalmarknads
utredningen skulle vara vägledande för Lantbrukskredits utlåning kan 
konstateras att det övervägande antalet lån hos Lantbrukskredit icke skul
le Himpa sig för obligationsmarknaden. 

Kapitalmarknadsutredningen har under avsnittet 11.4.5 prövat två vägar 
för att i stället för Lantbrukskredit inrätta ett institut med samma inrikt
ning som lndustrikredit/Företagskredit. I båda fallen förutsätter utredning
en en upplösning av nuvarande ägarstrukturen. Ett nytt institut skulle i ena 
fallet bildas av staten och vissa ägargrupper inom banksystemet. varvid de 
senare förutsattes avyttra sina andelar i lndustrikredit/Företagskredit. Ut
redningen har emellertid dragit slutsatsen att ett nytt institut inte kan bil
das för närvarande bl. a. på grund av konsekvenser för kundstrukturen i in
stituten. Utredningen har även i det andra fallet skissat en lösning som krä
ver att ägarstrukturen ändras. Utredningen anger inte konkret vilka nya 
ägaregruppcr som kan tänkas vid sidan om staten. Man anger endast prin
cipen som skall följas, ·"nämligen att grupper som också är låntagare i in
stitutet inte skall ingå bland delägarna'". Båda varianterna har enligt utred
ningen avvisats av de icke statliga delägarna i Lantbrukskredit med hän
visning till den överenskommelse som träffades med staten när institutet 
bildades. 

Lantbrukskredits styrelse kan inte finna att Kapitalmarknadsutred
ningen framfört några bärande skäl till att Lantbrukskredit skall upphöra 
med sin verksamhet och ersättas av ett med Industrikredit/Företagskredit 
helt likartat institut. Utredningen har icke kunnat i något fall finna och än
nu mindre återge en konkret beskriven anledning till att nackdelar i något 
som helst avseende uppkommit för låntagare eller presumtiva lånesökande 
under den tid av mer än tretton år som Lantbrukskredit verkat. Utredning
en har i stället hänvisat till att Lantbrukskredits verksamhet skulle strida 
mot vissa av utredningen angivna principer som getts generell innebörd. 
Styrelsen har i det föregående utförligt redogjort för de vid Lantbrukskre
dits inrättande uppdragna riktlinjerna för verksamheten. Enligt styrels_ens 
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mening framstår det som helt klart att de allmänna principer som utred
ningen anviint sig av i sin kritik av Lantbrukskredit inte varit friimmande 
eller okiinda för statsmakterna vid uppdragande! av riktlinjerna. Tvärtom 
har man tagit siirskild hiinsyn till olika med dessa principer sammanhäng
ande faktorer såsom konkurrensaspekten, behovet av specialisering och 
den diirmed sammanhängande ägarstrukturen samt lånens storlek och av
griinsning till obligationsmarknaden. Statsmakterna tog också ställning till 
om i stiillet for inrättandet av Lantbrukskredit borde ske en utvidgning av 
lndustrikredit/Företagskredit eller en eventuell duhblering av dess verk
samhet. Vissa remissinstanscr uppmärksammade denna frågeställning och 
utredningen niimner detta särskilt. Däremot återger inte utredningen att 
det iiverviigande antalet remissinstanser tillstyrkte att Lanthrukskredit in
rättades som mellanhandsinstitut. Styrelsen kan inte finna, att förhållande
na på kapitalmarknaden ändrats pä sådant sätt under den tid Lantbruks
kredit verkat att anledning till en omprövning föreligger. Sammanfatt
ningsvis anser styrelsen att erfarenheterna ger vid handen att institutets 
kreditverksamhct bedrivits på ett rationellt och effektivt sätt och till en 
mycket läg kostnad i enlighet med de intentioner och angivna riktlinjer 
som uppstiillts vid bildandet. Någon anledning att ändra på ägarstrukturen 
eller institutets hranschinriktning finns således inte. Utredningens initiativ 
till att vissa klioperativa företag fär bättre möjligheter och skäligare villkor 
att ge ut 1:111 pä ohligationsmarknaden hälsar styrelsen med tillfredsställel
se. 

Utredningen fi.ireslär (s 667) att de nuvarande primär- och sekundärläne
instituten hör släs samman till ett institut av samma skäl som Industrikre
dit och Företagskrcdit. Samma ut\åningsmultipel, femton. bör också till
lämpas. Likas:\ bör säkerhetskraven för utlåningen överensstämma. Lån 
bör alltst1 ges inom 75 procent av pantens uppskattade värde. Lån utan sär
skild siikerhet bör få ges intill ett belopp som motsvarar institutets halva 
aktickaptial. 

I anslutning till dessa förslag fär styrelsen anföra följande. Erfarenheten 
har visat. att utlåningen från primärbolaget - och därmed behovet av upp
låning - fatt en hctydligt större omfattning än utlåningen från sekundärbo
laget. Sålunda uppgick utlåningen från primärbolaget vid 1977 års utgång 
till I 397 mkr och från sekundärbolaget till 326 mkr. Därvid är att märka. 
att siikerheten för sekundärlånen vanligen utgöres av inteckning med för
mänsrätt närmast efter inteckningen för primärlånet i samma fastighet. Ge
nom amorteringarna på primärlånen kommer inteckningssäkerheten för 
sekundärlänen i ett biittre förmil.nsrättsläge. så att en avsevärd del av se
kundärlänen numera skulle kunna rymmas inom primärlånegränsen. 

Såsom utredningen framhållit är nuvarande multipel för utläningsrätten 
20 i primiirbolaget och 10 i sekundärbolaget. Utredningens förslag innebär 
att multipeln skall vara IS. Med hänsyn till att underlaget för upplånings
rättens beräknande i primärbolaget är så mycket större än i sekundärbola
get innebiir utredningens förslag en väsentlig reducering av den nuvarande 
uppfäningsrätten. Den höjning av aktiekapital och garantifond i primärbo
laget. som beslutades 1977. skulle härigenom delvis bli verkningslös. Un
der förutsättning att rätten att utge förlagsbevis maximalt utnyttjas utgör 
upplåningsrätten i de båda bolagen med nuvarande multiplar tillsammans 
3 485 mkr. I ett sammanslaget institut med ändrad multipel skulle upplå
ningsrättcn under samma förutsättning endast uppgå till 2 932,5 mkr. 

Också i ett sammanslaget institut skulle lå.n inom den nuvarande primär
lånegränsen med all sannolikhet komma att kraftigt dominera under över-



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 

skädlig tid framöver. även om ett visst ökat risktagande förutsättes. Styrel
sen anser därför. att multipeln i ett sammanslaget institut bör sättas högre 
än enligt utredningens förslag. Styrelsen föreslar. att multipeln för ett sam
manslaget Lantbrukskreditinstitut bestämmes till 18. Endast under denna 
förutsättning anser sig styrelsen kunna tillstyrka en sammanslagning på de 
av utredningen i övrigt angivna villkoren. Visserligen skulle en samman
slagning medföra administrativa fördelar. men dessa fördelar för vägas mot 
den nackdel. som den minskade upplåningsrätten enligt utredningens för
slag skulle innebiira. 

Hiirvid vill styrelsen också påpeka, att utredningen i fråga om det insti
tut. som avses skola bildas efter sammanslagning av Industrikredit och Fö
retagskredit. förutsatt en kraftig ökning av aktiekapital m:h garantifond, 
varigenom upplåningsrätten vidgas avsevärt. I fråga om Lantbrukskredit 
däremot bör enligt utredningens mening en ytterligare ökning av kapitalin
satserna kunna anstå tills en vidgning av institutets verksamhetsomrade 
kommer till stånd såvida icke delägarna sj~ilva dessförinnan tar initiativ till 
en sådan. I likhet med vad som förutsatts beträffande Industrikredit/Före
tagskredit torde emellertid - om en vidgad låncverksamhet ger anledning 
därtill - förhandlingar kunna upptagas mellan parterna. d. v. s. staten och 
övriga delägare i Lantbrukskredit. om en ökning av aktiekapital och garan
tifond och om fördelningen av insatserna. 

Styrelsen vill slutligen anföra. att styrelsen icke har något att erinra mot 
förslaget att den särskilda kreditavgiften på 5 000 kr. avskaffas. 

Särskilt y11ra11de av ledamoten Karlsson: 
I remissvaret läggs tonvikten vid frågan om Lantbrukskredit följt de rikt

linjer. som drogs upp vid dess bildande. och det anses närmast anmärk
ningsvärt, att Kapitalmarknads utredningen inte ansett sig böra undersöka. 
om Lantbrukskredit verkat i enlighet med de ursprungliga intentionerna. 
Utredningen har i stället angivit vissa principer för mellanhandsinstitutcns 
verksamhet och fört sin diskussion mot bakgrund av dessa. Till dessa prin
ciper hör bl. a. att små och medelstora företag bör utgöra institutens vä
sentliga kundkrets. 

Jag bedömer Kapitalmarknadsutredningens arbetsmetoder och slutsat
ser på ett annat sätt än det som kommer till uttryck i remissvaret. Det har 
inte varit en central uppgift för Kapitalmarknadsutredningen att se efter 
om mellanhandsinstituten följt tidigare uppdragna riktlinjer men väl att ut
forma sådana riktlinjer som den finner rationella. Jag delar dessutom Kapi
talmarknadsutredningens allmänna grundsyn i frågan om dessa instituts 
uppgifter. även vad gäller Lanthrukskredit. För att i högre grad än hittills 
bereda små och medelstora företag tillgång till långa lån med fast ränta. an
ser jag i likhet med utredningen. att låntagare med omfattande liinebehov 
också bör utnyttja obligationsmarknaden. 

8.27 S\'cnska skeppshypotekskassan och Skcppsfartcns sekundärlånekassa 

Kassorna. som begränsar sitt yttrande till att avse utredningens övervä
ganden och förslag avseende kassorna. får härmed tillstyrka den föreslag
na lagändringen innebärande fusion mellan kassorna varigenom Sekundiir
lånekassan upplöses utan likvidation och dess tillgångar och skulder över
tages av Skeppshypotekskassan. 
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8.28 AB Sn~nsk exportkredit (SEKl 

Mot utredningens ingående heskrivning av vart holag och dess verksam
het har "i inget att invanda. Vi önskar för ordningens skull i detta samman
hang endast som kl)mplettering upplysa om siffrorna avseende verksamhe
ten under l'.177 och stiillningen vid 1977 års utgä.ng. Under 1977 lämnades 
till k11mlerna kreditofferter till ett helopp av I 925 mkr och tecknades bin
dande kreditavtal för -175 mkr. Nyutl:'.lningen, huvudsakligen i svenska kro
nor. uppgicJ;. till 1 -1-12 mkr. varav till varvsindustrin 656 mkr (45 ':;.,. Kun
ders amorteringar under äret uppgick till 532 mkr. Av vid årsskiliet utestå
ende krediter. 3 571 mJ;.r. utgjorde 1 948 mkr (55 ~;H lån till varvsindustrin. 
L ppl{llling skedde under riret med sammanlagt 1 184 mkr, varav 917 mkr 
lflllats pit den svenska kaptialmarknaden i form av dels 300 mkr obliga
tilinsl{lll och dels ti17 mkr reverslan frän AP-fonden. På den internationella 
kapitalmarknaden litnades motviirdet i utländsk valuta av 267 mkr. Bola
gets totala amorteringar under äret uppgick till 342 mkr. Vid årsskiftet ute
stitcndc fo1 uppgick till 3 254 mkr. varav 714 mkr (22 <;-~) utgjordes av ut
Wndsk uppltllling. Vid utgfmgen av 1977 motsvarade bolagets egna kapital 
och a\·siillningar till viirdcregleringsknnto 11,5 C.·i av balansomslutningen. 
allt si\ 11ngctlir samma procenbiffra som vid utgången av 1976, trots ökning
en under :ln;t av aktiekapitalet med 100 mkr. 

Styrelsen delar och vill ocksä understryka utredningens uppfattning. att 
det iir angefaget för SE K att erhälla förhandslöften för egen del om finan
siering till fast riinta. i första hand frän AP-fonden. Bl. a. torde det stora he
loppet himnade kreditofferter under 1977 motivera detta. De av regeringen 
i pmplisition till riksdagen nyligen gjorda förslagen till ändring och utvidg
ning av SEK:s verksamhet minskar inte SEK:s behov av förhandslöften 
om kredit utan torde snarare medföra ökade anspråk på förhandslölien 
fritn SEK:s kunder. AP-fonden har i sitt remissyttrande pä exportkn:dit
utredningen angivit. att fondens mttlsiitlning kommer att vara att söka 
medverka till en refinansiering av exportkrediter i minst samma omfattning 
som för niirvarandc. 

Utredningen förordar att SEK:s bolagsordning jämkas i ett hänseende, 
niimligen med avseende pti kraven pt1 fullgoda säkerheter för utläningen. 
Kapitalmarknadsutrcdningcn förordar att SEK ges ett visst utrymme för 
kreditgivning utan siirskild säkerhet. Styrelsen delar denna äsikt nch är 
iivercns med förslaget. men anser att en kreditgivning utan särskild säker
het motsvarande 50'.:( av aktiekapitalet bör medges i likhet med vad som 
giillcr för S\·criges lnvcstcringsbank AB. Beloppet, 200 mkr, iir relativt litet 
i fiirhttllandc till SEK: s utlåning. 3 571 mkr vid 1977 års slut, och kan inte 
anses innebära. all säkerheten för SEK:s !angivare nämnvärt försvagas sä 
att uppli111ingsmöjlighcterna försiimras. Å andra sidan torde ändringen än
då kunna hidra till en hiittre tkxibilitet vid kreditgivning till särskilt sådana 
mindre företag, som har svårighet ställa extra säkerhet för bl. a. själv
riskandelen under EKN-garanti. I någon mån kan ändringen också under
Hilla för SE K all överta exportfordringar utan regress på exportören. 

Styrelsen hälsar med tillfredsställelse utredningens förslag att emis
sionsstiimpel och fondstiimpel skall avskaffas för obligationer och liknande 
skuldebrev. Som utredningen framhållit betyder för SEK, som utger rela
tivt kortfristiga län med löptider på genomsnittligt 5 - 5 1/2 år, ett bortta
gande av emissionsstiimpel ell väsentligt förbilligande av upplåningen på 
den ~vcnska ohligationsmarknaden. Också ett borttagande av fondstämpel 
är av hetydelse. såväl för köpare av våra svcnka obligationer som för SEK 
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sjiih·. eftersom svensk fondstiimpcl utgår även vid placering av obligatio
ner pa Jen internationella marknaden. 

!!.27 Exportkreditnämndcn (EKN) 

EKN tillstyrker utredningens förslag rörande AB Svensk Exportkredit 
( SEK) och anför: I regeringens proposition 1977/78: 155 om exportkreditfi
nansiering m. m. föreslås att tvä system för statligt exportkreditstöd skall 
tilmmpas parallellt. Finansiering av exportkrediter skall kunna ske dels i 
SEK med statligt stöd och dels med utnyttjande av andra kreditinstitut. 
varvid räntestöd lämnas genom avdrag vid inkomsttaxering eller i vissa fall 
genom direkt statligt hidrag. Det förutsätts att huvuddelen av exportkredit
finansieringen skall ske genom SEK-systemet. 1 den män andra kreditinsti
tut har större formella och institutionella möjligheter att refinansiera ex
pllrtkrediter utan att kräva realsäkerhet av exportörerna kan detta verka 
f1terhållamle på utnyttjandet av SEK-systemet. Enligt EKN :s mening finns 
därför ytterligare ett starkt motiv att. sil.som Kapitalmarknadsutredningen 
förordar. ge SEK visst utrymme för kreditgivning utan särskild säkerhet 
och diirigenom göra SEK:s utlåningsregler mer lika dem som gäller för 
andra kreditinstitut. 

Av utredningen framgil.r att företrädare för kreditinstituten framfört öns
kem::'il om revideringar av villkoren för EKN:s garantier. eftersom sådana 
förbehåll i vissa avseenden giiller beträffande nämndens garantiätagandcn. 
att EKN-garantierna inte utan vidare kan godtas som bankmässiga säker
heter. EKN föruts;itter att önskemålen. som inte närmare redovisas. kom
mer att tillgodoses genom de förändringar i EKN-garantierna som föreslås 
i den niimnda propositionen om exportkreditfinansiering m. m. 

!!.30 Sveriges Exportråd 

Expm1ddet anför synpunkter som i allt väsentligt ansluter till EKN:s. 

8.31 Sveriges allmänna hypoteksbank 

Bankstyrelsen har haft tillfälle att ta del av det remissyttrande. som Lant
brukskredits styrelse avgivit i ärendet. och kan ansluta sig till de synpunk
ter. som därvid framkommit. Bankstyrelsen kan vitsorda att samarbetet 
mellan banken och Lantbrukskredit fungerat väl, och att samförvaltningen 
varit till ömsesidig batnad för de båda företagen. 

!!.32 Företagareföreningarnas förbund 

Utredningen förordar inte inrättande av nya institut men föreslår mins
kad specialisering hos mellanhandsinstituten. För Företagareföreningar
nas förbunds del är särskilt förslaget att i ökad utsträckning ge lån även till 
mindre belopp av speciellt intresse. Förbundet tillstyrker detta, ävensom 
förslaget att Industrikredit och Företagskredit slås samman till ett institut 
under namnet Företagskrcdit. 1 bolagsordningen anges att säkerheten vid 
utläning skall ligga inom 75 ':1: av pantens beräknade värde. Dessutom bör 
institutet fä ge lån utan särskild säkerhet intill ett belopp motsvarande 
halva aktiekapitalet. 

En anpassning av utl!'lningsräntoma föreslås äga rum till en högre ge
nomsnittlig risknivå. Detta torde få anses rimligt dä de nuvarande räntorna 



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 265 

fi.ir Ian i institutet är lägre än de länckostnader som industriföretag idag får 
erlägga på obligationsmarknaden. 

Beträffande lnvesteringsbankens rörelseinriktning har utredningen inga 
förslag till ändringar. Enligt utredningens bedömning tillämpar banken 
strikt principen att endast ge län till sådana ändamål där kredit inte kunnat 
erhållas vid annat kreditinstitut. Samarbetet mellan företagareföreningar
na och lnvesteringsbanken har baserats på samma princip. 

!!.33 S\•enska civilekonomföreningen 

I fråga om mellanhandsinstituten vill vi betona värdet av en aktiv pluralism 
innebärande att verksamheten icke specialinriktas mer än nödvändigt. Det 
ligger ett betydande värde i att låntagare har möjlighet att få sina projekt 
prövade på flera häll. Inte minst gäller detta för de mindre företagen som 
annars i brist pä formella säkerheter etc. kan ha svårt att finna erforderligt 
kapital. 

Vi instämmer i utredningens argumentering och förslag för att samman
lägga de parvis samförvaltade instituten sä att Industrikredit och Förctags
kredit sammanläggs till "Företagskredit" ·, samt Lantbruksnäringamas pri
märkredit och sekundärkredit pä motsvarande sätt sammanförs. Motsva
rande gäller även Svenska skeppshypotekskassan och Skeppsfartens se
kundärlånekassa. 

9 Understödsföreningar 

Remissinstanscrna tillstyrker i allmänhet utredningens förslag att reglerna 

om kapitalplacering för de understödsföreningar, som enligt försäkrings

inspektionens bedömning har tillräckliga administrativa resurser, utvidgas 

p:i samma sätt som utredningen har föreslagit beträffande försäkringsbola

gen. Några remissinstanser anser att ifrågavarande utvidgningar av place

ringsreglema bör kunna ske utan annan prövning av försäkringsinspektio

ncn än som följer av nu gällande lag. 

Samtliga remissinstanser godtar utredningens förslag att den fria sektorn 

utvidgas från 10 till 20 % av försäkringsfonden. Vidare är remissinstanser

na - med undantag av försäkringsinspektionen - positiva till förslaget att 

· förbudet mot aktieplacering inom fria sektorn upphävs. Merparten av re

missinstanserna godtar också utredningens förslag att understödsförenings 

andel av aktierna i ett och samma bolag skall få motsvara 10 'i(. av antalet 

aktier. eller. om det finns aktier med olika röstvärde. av röstetalet. 

Mot utredningens förslag att ersätta taxeringsvärdet med uppskattnings

värde i reglerna om godtagbar inteckningssäkerhet görs från några håll in

vändningar bl. a. beträffande det procenttal som bör gälla. 

9.1 F'örsäkringsinspektionen 
Vad gäller utredningsförslagen om understödsföreningar tillstyrker in

spektionen dessa med följande undantag. 
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Enligt U FL skall en understödsförenings stadgar innehålla bestämmel
ser nm hur tillgängama skall vara placerade. Dett.a gäller även plact:ringar 
inom den fria sektorn. Stadgarna skall godkännas och registreras av in
spekti,inen. Med hiinsyn till dessa förhållanden (jämför proposition 
1972: 69 sid. 95) vill inspektionen föreslå en från utredningsförslaget avvi
kande formulering av UFL 24 §.Gärde stycket enligt följande. 

Utan hinder av första och andra styckena får i den omfattning som för
siikringsinspektionen medger ett belopp, som svarar mot högst en femtedel 
av förrnings försiikringsfonder. redovisas i andra värdehandlingar än som 
förut sagts. dnck ej i aktier eller andelar i aktiefond, och i tillgångar som 
nämnts i första stycket 9 utöver där angiven griins. 

I inspektionens förslag ovan har även beaktats inspektionens synpunkt 
att fri sektor ej bör öppnas för aktier. Utredningen har föreslagit att en ny 
bestiimmelse intages i FL 336 § om att försäkringsbolag icke utan försäk
ringsinspektionens medgivande fär äga andel i aktiefönd. En motsvarande 
bestiimmclse bör intagas i UFL 25 *· 

9.2 Aktil'Spararnas riksförbund 

Aktiespararna tillstyrker utredningens förslag om - - - understödsför
eningar med undantag för ägarandelen i varje enskilt företag. 1 likhet med 
synpunkterna om 4:e AP-fonden och försäkringsbl1lagen anser Aktiespa
rarna att en begriinsning bör ske så att högst 5 procent av rösterna ägs i ett 
enskilt företag. 

9.3 Svenska lh·försäkringsföreningars riksförbund 

Vårt förbund är en sammanslutning av föreningar med kapital försäkring. 
som utbetalas vill lliidsfall eller vill uppnå.lid viss ålder. Den 31 december 
1977 var antalet anslutna föreningar 38. Det sammanlagda medlemsantalet 
var i runt tal 43H.OOO och det tillförsäkrade försäkringsbeloppet tillhopa ca 
300 mkr. Föreningarnas sammanlagda tillgängar utgjorde samtidigt i runt 
tal 300 mkr. 

Vi rinner llet önskvärt och riktigt att de föreslagna ändrade placerings
reglema för försiikringsbolagen skall kunna tillämpas även av undcrstöds
föreningarna. I nrresset för aktieköp är litet inom de föreningar vi represen
terar. 

Föreningarnas inteckningslån torde i allmänhet avse fastigheter i större 
städer eller i kommuner där föreningsstyrelsen har god lokal kännedom. 
Inte..:kning~siikerheterna torlle nu normalt ligga långt under uppskattnings
värdet. Oftast ställer låntagaren eller låneförmedlande bank värderingsin
strument till föreningarnas förfogande. 

Flertalet av vara föreningar föredrager därför den nuvarande schablon
regeln med taxeringsvärdet som grund för golltagbar inteckningssäkerhet. 
Denna regel iir dessutom allministrativt enklare än den föreslagna regeln 
med ett uppskattningsvärde. 

Utformningen av ändrad§ 24 UFL 
Liksom utredningen anser vi att i praktiken skilda placeringsregler bör 

g~illa för föreningar av olika storlek eller kategori. Den av utredningen fö
reslagna lydelsen av 24 § U FL anser vi dock principiellt icke lämplig. På 
samma sätt som nu gäller bör enligt vårt förmenande 24 § UFL även i fort
sättningen vara utformad i nära anslutning till :!74 § FL och sålunda utan 
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hiinvisning till delta lagrum. Som stöd för denna åsikt vill vi åheropa Nä
ringsutskottets hetänkande 1976/77: .'i I med anledning av en motion om en 
översyn a\ lagen av umkrstödsförcningar. Utskottet åberopar där en skri
velse som vi tillsammans med andra intressenter för understödsföreningar 
under år 1976 tills1;i11t Justitiedepartementet med hemställan om att hän
visningarna till lagen om ekonomiska föreningar skulle tas hort från UFL 
od1 att gällande bestämmelser helt inarbetas i sistnämnda lag. Motionärer
nas hemsfallan. som avstlg samma önskemål. ansåg utskottet vara befogad 
od1 anförde bl. a ... Strävan hör vara att även om detta inte är helt okompli
cerat. flstadknmma en sjiilvständig lag för regleringen av understöd5för
eningamas verksamhet. En översyn med detta syfte bör alltså verkstäl
las'". Utskottets hemstiillan har vunnit Riksdagens godkännande. 

Bctriiflande den lagtekniska utformningen av 24 * UFL får vi vidare an
fi.ira följande. Enligt 11 * LI FL prövar Försäkringsinspektionen vid stadge
iindring om hestiimmclsema iir godtagbara ur skälighets- och soliditetssyn
ptmkl. med beaktande av föreningarnas storlek och förhållandena i övrigt. 
En allmiin prövningsrätt för Försäkringsinspektionen finns sålunda redan i 
gällande lag. Nägra särskilda bestämmelser beträffande prövning av en
skild förenings förutsättningar för alt tillämpa ifrågavarande nya place
ringsreglcr är sålunda obehövliga och bör därför utgå ur lagförslaget. 

Valfrihet för enskilda föreningar 
Såsom framgiir av ovanstiiende tror vi att endast ett fåtal av de förening

ar som vi representerar kommer att ha intresse av de nya bestämmelserna 
vad betr;iffar uppskattningsvärdet för inteckningslån. Med hänsyn härtill 
finner vi det angeläget att lagstiftningen - såsom även är innebörden av ut
redningens förslag - medger föreningarna att efter eget val tillämpa de 
gamla bcstiimmelsema. Denna valfrihet bör även kvars-tä om * 24 i U FL 
utformas. snsom vi föreslagit, i nära anslutning till 274 § FL. En lösning i 
angivna hänseende kan uppnås genom antingen en övergångsbestämmelse 
i lagen eller de tillämpningsföreskrifter som Försäkringsinspektionen en
ligt förslag i utredningen bör meddela beträffande reglerna för uppskatt
ningsvärdet. 

försäkringsinspektionens tillämpningsföreskrifter för uppskattningsvärdet 
Det är ön sk värt att dessa föreskrifter utformas mindre restriktivt för un

dcrstödsföreningarna än för försäkringsbolagen särskilt med tanke på den 
enklare administration. som är en förutsättning för våra föreningars verk
samhet. 

Behovsprincipen enligt 4 § UFL 
Utredningen anför följande i slutet av avsnitt 14.7 "Som framgått av an

snittet 14.'.! har många kassor i dag verksamheter vilkas mening i dag kan 
ifrågasättas och där utfallande belopp är av mycket liten betydelse för den 
enskilde. Enligt utredningens mening kan det därför vara befogat att pröv
ning enligt 4 § U FL sker vid regelbundet återkommande tillfällen". 

Angivna lagrum gäller endast prövning vid nyregistrering av understöds
förening och kan därför ej äbernpas i det syfte utredningen avser. Enligt 
vi'lr mening finns ej heller anledning till ingrepp från Försäkringsinspektio
nens sida mot registrerad förening av det skälet att utfallande belopp är av 
liten betydelse för den enskilde. Vi utgår ifrån att det citerade uttalandet 
inte föranleder någon lagändring. 
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Sammanfattning 
Vi tillstyrker i sak de utvidgningar av placeringsreglerna som utredning

en föreslår i kapitel 14. Vi anser dock. 
att det får ankomma i första hand på enskild förening om de nya reglerna 

skall tillämpas eller ej. 
att 24 * U FL alltjämt hör utformas i nära anslutning till 274 § FL och 

uwn h~mvisning till detta lagrum. 
>ttl ifrflgavarande utvidgningar av placeringsreglerna bör kunna ske utan 

annan prövning av Försäkringsinspektionen än som följer av nu gällande 
UFL samt 

att Försäkringsinspcktionens tillämpningsföreskrifter för uppskattnings
värdct för understödsföreningarnas del bör göras så enkla som möjligt. 

9.4 Konsumentkooperationens pensionskassa, försäkringsförening (KP) 

Pcnsionskassan har med hänvisning till att flera KP närstående organisa
tioner avgivit särskilda yttranden över utredningen. begränsat sitt eget till 
att omfatta endast de förslag som direkt gäller understödsföreningar. K P 
anför: 

Inledningsvis instämmer K Pi utredningens uttalande om en likformighet 
i placeringsreglerna för försäkringsbolag och understöds föreningar. 

När det gäller förslaget om övergäng från taxeringsvärden till av särskild 
expertis beräknade uppskattningsvärden vill KP biträda detta förslag. Er
farenheterna under senare år verkar ha bestyrkt vad som i utredningen an
fö11s i denna fråga. I åtskilliga fall har det visat sig att taxeringsvärdena i 
rätt betydande grad understiger uppskattningsvärdena. medan i enstaka 
fall taxeringsviirdet visat sig vara alldeles för högt. Enligt KP:s mening tor
de större rättvisa uppnas vid beläning av fastigheter om uppskattningsvär
den används. 

Vad betrliffar värderingen av s. k. annan fastighet, vanligen industrifas
tighet, kan först blott konstateras. att fastställandet av ett uppskattnings
värdc är en komplicerad uppgift. Värdet av en fastighet använd och be
byggd för industriändamål är höggradigt kopplat till bl. a. vederbörande fö
retags och/andra branschföretags förmåga att pä fastigheten bedriva en 
lönsam industriell verksamhet. Som exempel kan här nämnas fastställan
det av ett uppskattnings värde för en varvsanläggning och en skogsindustri. 
Oberoende av faktiskt nedlagda kostnader och av beräknade ätcranskaff
ningskostnader torde uppskattningsvärdet för sådana fastigheter som här 
nämnts kunna fastställas först efter rätt ingående överväganden. som bl. a. 
innefattar en bcdöming av konjunkturutsikter och brans1:hutsikter samt av 
alternativa användningsområden för fastigheterna. 

KP vill med det just sagda endast peka pä det vanskliga i bedömningar 
av industrifastigheter. KP biträder emellertid att även dessas. k. andra fas
tigheter belfmas med uppskattningsvärden som grund. Den konkreta inne
börden av att 60'.'i--gränsen föresläs gälla även för dessa fastigheter torde 
vara. genomsnittligt sett. att dessa objekt tidigare genom taxeringsvärdena 
värderats lägre än bl. a. bostads- och kontorsfastigheter. Utan en närmare 
utredning är det enligt KP: s mening omQiligt att säga om ändringen för in
dustrifastigheterna frän 67 <;;- av taxeringsvärdena till 60 'J·i-. av uppskatt
ningsvärdena är förenlig och "'i balans med"' ändringen för övriga fastighe
ter frän 80 1 ·~ av taxeringsvärdet till 60 </( av uppskattningsvärdet. Den se
nare ändringen kanske lika väl borde vara till 65 eller 70 <;( av uppskatt
ningsvärdet utan att för den skull säkerheten pä något vis äventyras. Enligt 



Prop. 1978/79: 165 Bilaga 3 

KP:s mening mäste man vara klar över tk avsevärt svarare bedömningar 
och &1rmed sannolikheter för oenighet mellan olika bedömare - som 

beriikning av annan fastighets värde utgör. 
Kl' vill med det ovan förda resonemanget som grund ifrågasiitta om 

oO 'l·-griinsen för jordbruks-. bostads-. kontors- och affärsfastighet iir riitt 
avviigd. KP får för sin del förorda 75 r,; av uppskattningsviirdet. Enligt 
KP:s mening är risken för urholkning av belåningsvärdet för annan fastig
het avseviirt större än för övriga fastigheter. Detta motiverar en griins av 
7.~ ' .. ;. för jordbruks-. bostads-. kontors- och affärsfastigheter. För annan 
fastighet bör en liigre grän~ gälla. enligt KP:s mening oO 1>;. 

KM L;: s förslag om höjning av den fria sektorn till '.!O ~:.~ och hiivande av 
förbudet mot inläggning i fria sektorn av aktier samt höjningar av högsta 
godkiinda röstetalet till 10 <;~ i ett aktiebolag iir en avsevärd utökning av 
placeringsmöjligheterna i aktier. 

KP kan l"r~111 sina utgångspunkter tillstyrka detta. K P förmodar diirvid att 
aktieplacering för att ge ett bättre utfall än placeringar i utlåning förutsätter 
en mycket aktiv portföljförvaltning. Denna torde i sä fall innefatta syste
matiska försiiljningar av aktier för att inkassera kursvinster. vilka krävs 
ovanpft direktavkastningen för att motivera sådan placering i stället för no
minal placi:ri ngar. 

Utredningen har föreslagit att skilda regler bör glilla för understöds
föreningar av olika storlek. Försiikringsinspektionen föreslås få bedöma 
frän fall till fall vem som skall fä placera efter de reviderade reglerna. 

Understödsforcningarna är i kraft av främst 3. 11 och 71 §s UFL under
kastade Försäkringsinspektionens tillsyn. KP kan därför inte finna en yt
terligare prövning motiverad. vilken i sig torde vara rätt svår att göra. KP 
föresli1r i stället en automatiskt gällande regel. knuten till beloppet förval
tat kapital. K I' anser att en understödsförening vid ett kapital av mer än 50 
mkr bör fä rätt att placera efter de enligt KM U föreslagna ändringarna i '.!4 
s U FL. Skulle nägon förening inte visa sig klara av detta torde Försäk
ringsinspektioncn genom nämnda paragrafer ha stora möjligheter att ingri
pa. 

9.S Sj(ibefälcts pcnsionskassa försäkringsförening 

l'ensionskassan tillstyrker huvudtankarna i kapitel 14 i betänkandet och 
föreslår att lagen om understödsföreningar ändras att gälla i överensstäm
melse härmed. 

9.6 Sparinslilulens pensionska-.sa, försäkringsförening (SPK) 

SPK har till uppgift att administrera de avtalsbundna tilläggspensionerna 
för spar- och föreningsbankerna. Antalet anslutna arbetsgivare är c:a 200 
med drygt I .'i 000 anställda. Huvuddelen av de medel som SPK förvaltar 
(c:a 4'.!.'i milj kr.) är placerade på inlaningsräkningar i resp. medlemsföre
tag. medan en mindre del är placerad dels i obligationer dels i räntebärande 
skuldebrev. 

SPK anser att den likformighet som hittills har funnits mellan de place
ringsrcgler som gällt försäkringsbolag och understödsförcningar är värde
full. SPK upplever därför det olyckligt att man inte har bibehållit denna lik
formighet utan inskränkningar och det av följande skäl. Det förslag om 
särskilt godkännande av försäkringsinspektionen för att en understöds
förening skall få tillämpa de nya reglerna anser SPK vara överflödigt. SPK 
är i och för sig medveten om att under begreppet understödsföreningar 
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ryms saväl stora föreningar. som mindre med begränsade administrativa 
resurser. SPK anser att den prövning som eventuellt behöver göras av för
säkringsinspektionen. när det gäller föreningarnas verksamhet enklast 
görs i samband med den obligatoriska granskningen av resp. förenings 
stadgar. SPK är något förvånad över att man i utredningens betänkande 
först påpekar de möjligheter försäkringsinspektionen har att i samband 
med godkännandet av stadgar pröva vilka placeringsformer. som kan an
ses lämpliga för resp. förening bl. a. med hänsyn till tillgången av place
ringsexpertis (sid. 736). På sid. 738-9 för man sedan ett liknande resone
mang som utmynnar i att det behövs ett särskilt godkännande för vilka pla
ceringsmöjlighcter en förening skall fä. SPK upplever detta som en onödig 
tiyråkratisering. 

För övrigt tillstyrker SPK utredningens förslag, som medför bättre möj
ligheter för föreningarnas placering att förvalta medel på sådant sätt att 
riskspridning av innationsskydd uppnås så lå.ngt som är möjligt utan att 
hänsyn till soliditeten eftersättes. 

Sammanfaltningsvis anser SPK 
att likformigheten i placeringsreglerna mellan försäkringsbolag och un

derstödsförcningar bör bibehållas 
att utredningens förslag om ändrade placeringsregler för understöds

föreningar kan tillstyrkas 
att utredningens förslag om en särskild prövning av försäkringsinspek

tionen av vilka understödsföreningar som skall få tillämpa de vidgade pla
ceringsreglerna bör avstyrkas. 

9.7 Pensionskassan SHB, försäkringsförening 

Vår pensionskassa är avsedd för anställda i Svenska Handelsbanken. Vid 
slutet av år 1977 utgjorde 

antalet medlemmar 5 338 

mkr 
försäkringsfonderna tillhopa 175 
fria fonderna tillhopa 62 
tillgångarnas placeringar i 

aktier och konvertibla reverser 32 
inteckningslån 29 
kommunlån 56 
obligationer och förlagsbevis 46 
andra värdehandlingar 16 
bank 56 
balanserade räntor 2 

Vi finner det önskvärt och riktigt att de föreslagna ändrade placerings
reglema skall gälla för vår pensionskassa liksom för andra större pensions
kassor. De vidgade ramarna i placeringsreg\ema torde dock f. n. inte i nå
gon större utsträckning medföra ändring i inriktningen i vår kassas place
ringar. 

Utformningen av ändrad § :!4 UFL 
Liksom utredningen anser vi att i praktiken skilda placeringsregler bör 

gälla för föreningar av olika storlek eller kategori. Den av utredningen fö
reslagna lydelsen av 24 § UFL anser vi dock principiellt icke lämplig. Så 
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som nu iir fallet hör enligt vår mening 24 § UFL även i fortsiittningen vara 
utformad i nära anslutning till 274 ~ FL m:h sålunda utan h~invisning till 
dt:ita lagrum. Hiirigenom vinnes större klarhet i lagtexten. 

Vi vill i detta sammanhang fästa uppmärksamheten pä. Näringsutskottets 
hemställan i hetiinkande 1976/77: .'i I ang. borttagande av hänvisningar i 
L rL till lagen om ekonomiska föreningar. vilken hemställan har godtagits 
av Riksdagen. 

Vi fö.r \idare framh<)lla följande. Med stöd av 11 ~ UFL prövar Försiik
ringsinspektionen före registrering av stadgeändring rörande placering av 
tillg<'tngarna om regkrna härför iir godtagbara ur skälighets- och soliditets
synpunkt med beaktande av föreningens storlek och förhållandena i övrigt. 
(Se iiven 71 * U FL. som avser tillsynen.) 

Särskilda regler om prövningsriitt för Försäkringsinspektionen såsom 
föreslagits a\ utredningen synes oss därför icke pf1kallade eller fampliga. 
S<'tdana regler synes dessutom kunna leda till att olika principer kommer 
att giilla ifrf1ga <lm prövningen av placeringsregler för å ena sidan en fri sek
tor pf1 10 i:.; och ft andra sidan en fri sektor på 20 ~:·(,. 

Övergångsregler 
Enligt utredningens förslag kan understödsförening. som så önskar. be

hälla gällande regler om taxeringsviirdet som grund för fondgill inteck
ningssiikerhet. Nuvarande regler i 24 * UfL kan vara att föredra för nera 
föreningar. sf1 somt. ex. smärre föreningar eller föreningar med förhållan
devis ringa utlåning mot säkerhet i inteckningar. Önskemål av detta slag 
kan ej bli tillgodosedda genom den av oss ovan föreslagna utformningen av 
24 ~ U FL utan övergångsbestämmelse. som I. ex. ger förening rätt att efter 
anmiilan till försäkringsinspektionen tillämpa 24 § UFL i dess nuvarande 
lydelse. I stiillet för övergängsbestämmelse kan möjligen samma syfte nås 
genom att Försiikringsinspektionens föreskrifter ang. tillämpningen av reg
lerna för uppskattningsviirdet ges den innebörden. att detta värde i viss ut
striickning kan grundas på taxeringsvärdet. 

Försäkringsinspektionens föreskrifter för uppskattningsreglcma 

Di.:t är ön sk din att dessa föreskrifter utformas enklare för understöds
föreningarna iin för försäkringsbolagen. eftersom för understödsförening
arna inte gäller nt1gon pantsättning med åtföljande inläsning. Dessa regler 
bör ej heller innebära krav på omprövning av uppskattningsvärdet oftare 
iin närt ve kan kan föreligga om föreningen kan redovisa erforderligt helopp 
i fondgilla objekt. Det hör i sammanhanget observeras att en omprövning 
av uppskattningsvärdet för ett liimnat inteckningslån kan antas medföra 
kostnader. som inte kan belastas låntagaren. 

Största andel aktier i samma bolag 
Utredningen har föreslagit höjning av den andel aktier i samma bolag 

som ett försäkringsbolag utan Försäkringsinspektionens medgivande högst 
får äga frtin 5 till 10 1.; av Försäkringsinspektionen för större aktieandel i 
samma bolag iin .'i ~:;. Av motsvarande skäl som ovan anförts beträffande 
24 * UFL anser vi att 25 ~ UFL bör ändras genom att orden "en tjugon
del .. ersätts med ·· 10 procent". 

Sammanfattning 
Vi tillstyrker i sak de utvidgningar av placeringsreglerna, som utredning

en föreslår i kapitel 14. Vi anser dock 
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att 24 * UFL alltjämt bör utformas i nära anslutning till 274 § FL och 
utan hänvisning till detta lagrum. 

att ifrågavarande utvidgningar av placeringsn.:glerna för undc:-rstöds
förening bör kunna ske utan annan prövning av Försäkringsinspektionen 
iin som följer av nu gällande UFL. samt 

att Försäkringsinspektionens tillämpningsföreskrifter för uppskattnings
reglerna för understödsföreningama bör göras enkla. 

9.8 Sveriges köpmannaförbunds pensionskassa, försäkringsförening 

Kassan har under sin trettioåriga verksamhet strikt följt de bestämmel
ser som gäller för försäkringsförcningar att placera sina tillgångar. Med 
hänsyn till de relativt snäva gränser som föreligger har några kapitalförlus
ter inte uppstått beroende på felaktiga placeringar. Kassan har funnit det 
administrativt tillfredsställande och tillräckligt säkert att utföra sina place
ringar endast med hänsyn taget till taxeringsvärdena. En övergång till för
säkringsbolagens placeringsbestämmelser skulle innebära att hänsyn alltid 
skall tas till uppskattningsvärden och att man vid varje lånetillfälle nödvän
digtvis måste fä tillgång till någon form av värdering av det föreslagna fas
tighetsobjektet. Med hänsyn till att övervägande delen av kassans medel är 
placerade inom 80 (:r av taxeringsvärdena och till marknadsmässiga räntor 
finner kassan det inte vara av intresse att övergå till bolagens placerings
regler. 

Kassan finner av skrivningen att om man övergår till uppskattningsvär
den av fastigheter har man inte möjligheter att även då betryggande säker
heter finnes hålla sig till de traditionella taxeringsvärdena, vilket mastc an
ses vara felaktigt. I många fall - inte minst med lägt liggande pantbrev -
kan det vara tillräckligt att följa de gällande taxeringsvärdena medan det 
för något mera riskvillig placering uppskattningsvärdena skulle fä komma 
till användning. Systemet med att låsa en försäkringsförening till antingen 
det ena eller det andra systemet finner kassan felaktigt då en övergång till 
uppskattnings värden måste medföra ökade kostnader från låntagarnas sida 
bl. a. genom kostnaderna för värderingsinstrument. Kassan förordar där
för att en övergäng till uppskattnings värden inte skall förhindra en försäk
ringsförening att alternativt nöja sig med de traditionella taxeringsvärdena 
om detta kan anses tillförlitligt. Med hänsyn till den ingående registrering 
som sker av lånehandlingarna kan tillsynsmyndigheten få kännedom om 
vilket av de båda beräkningsunderlagcn som använts i det enskilda fallet. 

9.9 s,·eriges kommunalanställdas pensionskassa, försäkringsförening 

De föreslagna ändringarna i lagen om understödsföreningar ger försäk
ringsinspektionen möjlighet att medge sådan understödsförening. som har 
tillräckliga administrativa och andra resurser att placera fondmedel enligt 
samma regler. som enligt utredningens förslag till ändring i lagen om för
säkringsrörelse skall gälla för livbolag. 

SKP:s styrelse instämmer i utredningens bedömning, att samma place
ringsregler bör gälla för de större understödsföreningarna som för livbola
gen. och tillstyrker sålunda förslaget till ändring i lagen om understöds
föreningar. 
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IO Obligationsmarknaden 

Flertalet av de remissinstanser som redovisas i detta avsnitt är av annan 

mening ~in utredningen när det gäller frågan om bibehMlande av emissions

kontrollcn. Bl. a. föreslås all kontrollen i huvudsak skall utövas endast i 

liirm a\· en ramstyming. Flera uttalar sig för att obligationsmarknaden bör 

stimuleras p<'t olika siitt. 

Utn::uningens förslag att emissionsstämpeln och fondstämpeln pa obliga

tioner lKh liknanue skuluebrev skall tas bort tillstyrks överlag. Någon re

missinstans pttpekar dock att viss inkonsekvens i skattelagstiftningen 

k varstttr. iivcn om emissionsstämpeln på obligationer och liknande skulde

hrcv slopas. och ifrt1gasätter också om denna stämpelskatt har den bety

delsi:: för lirnemiijlighetcrna som utredningen anser. 

10. l Bankinspektionen 

Utrcuningen förordar att ... aviil emissionsstämpeln (stämpelskattelagen 
IYM: 3081 slim fondsthmpeln <fondstämpelförordningen IY08: 129) skall av
skaffas. Förslaget ligger i linje med en uppfattning inspektionen tidigare 
gett uttryck för i denna fräga. Redan i yttrandet över betänkandet Stämpel
och expeditionsavgifter I SOU 1961: 37) förordade inspektionen en under
sökning av om inte fondstämpeln kunde slopas. Därefter har inspektionen 
anslutit sig till aktiefondsutredningens förslag (SOU 1969: 16) att avskaffa 
emissionsstlimpcln beträffande obligationer samt fondstämpeln. Kapital
nwrknadsutreuningens förslag motiveras liksom tidigare förslag av att den 
budgetmässiga effekten av stämpeluppbörden är relativt obetydlig och att 
a\·skalfandc av de ifrågavaranuc stämpelplikterna skulle väsentligt under
lätta kapitalanskaffningen för företag och handeln ined värdepapper. Vida
re har framhållits att kontrollen över att stämpel erläggs inte kan bli full
ständig men ändå kräver betydande arbetsinsatser. Inspektionen kan till
styrka att stlimpelplikten avskaffas i fråga om obligationer och därmed 
j:imförliga värdepapper. Ef'tersom fondstämpeln beträffande aktier ger in
spektionen särskilda möjligheter till insyn i handeln med aktier anser emel
lertid inspektionen att fondstämpeln bör bibehållas på detta område. 

I framst:illning till regeringen 1976-10-05 har inspektionen för att möjlig
göra förenkling av stämpel redovisningen och kontrollen däröver föreslagit 
vissa ändringar i fonustiimpelföroruningen. 

10.2 Rikskatteverket (RS\') 

RSV iir beskattningsmyndighet vad avser stämpelskatt för bl. a. obliga
tioner och andra skuldebrev. - - - I betänkandet "Stämpel- och expedi
tionsavgifter" (SOU 1961: 37) som utgör förarbete till stämpelskattelagen 
bcrörues frilgan om utvidgning eller begränsning av avgiftspliktens omfatt
ning relativt lite. Enligt direktiven var utredningens uppdrag fr'.:imst att 
verkställa en översyn i tekniskt hänseende av stämpelförordningens be
stämmelser om enskilda handlingar. Vissa förslag om ändringar i fråga om 
avgitisomrltdet lämnaues dock i syfte att "undanröja den brist på konse
kven~ ·· som fanns i de då gällande bestämmelserna (sid. 88-89). Utred
ningen framhöll rent allmänt I sid. 142) att "kraven på konsekvens och lik-

18 Riksdagen 1978/79. I .l'aml. Nr 165. Bilaga 3 
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stiillighet synas - därest någon radikal begränsning av ifrågavarande be
skattning. exempelvis till allenast fali då inteckning sökes för skuldebrev. 
icke vidtages - påkalla att av giftsskyldighet utsträckes till att i princip gäl
la alla slag av förbindelser och avhandlingar. vilka innefatta utfästelse att 
erlägga betalning". Något förslag med sådan innebörd lämnades dock inte. 

I prop. 1964: 75 med förslag till stämpclskatteförordning uttalar departe
mentschefen i specialmotiveringen till 21 §. som innehåller bestämmelser 
om stämpelskatt på bl. a. obligationer och andra skuldebrev. följande (sid. 
180-181 ): Skuldebrevslagens definition av de nu berörda förskrivningarna 
innehåller dels att de utges i större antal, dels att de uppenbarligen är av
sedda för den allmänna rörelsen. Statskuntoret har ifrågasatt. om man inte 
kan bortse fran båda dessa rekvisit och ta ut stämpelskatt pt1 all kapitalom
sättning. Denna fråga är inte ny utan har behandlats vid ett flertal tillfällen. 
bl. a. då den allmänna stämpclplikten för växel slopades. Det har därvid 
rätt enighet om att en allmiin stämpelskatteplikt för skuldebrev inte är 
praktiskt genomförbar. eftersom kontrollmöjligheter saknas. Man har där
för begränsat skatteplikten för andra skuldebrev än obligationer och nu be
rörda förskrivningar till fall. då skuldebrev företetts inför offentlig myndig
het för vinnande av inteckning eller betalning för fordran. Fortfarande sy
nes det inte vara realistiskt att genomföra en allmiin stämpelskattcplikt för 
kapitalomsättning. Jag är därför inte beredd att förorda en si'ldan. Tvärtom 
har jag. mm tidigare anföns. av praktiska skäl nu föreslagit ett slopande av 
skatteplikten. då betalning söks för fordran. 

Det kan tilläggas att departementschefcn längre fram i specialmotive
ringen föreslår en bestämmelse om skatteplikt för vissa typer av certifikat. 
Det sägs om dessa certifikat att det. när de utfärdas. sker en förmögenhets
omsättning av i princip samma art som när obligationer emitteras. 

I betänkandet "Lagstiftning om värdepappersfonder m. m. och om 
stämpelskatt på värdepapper" (SOU 1969: 16) föreslog aktiefondsutred
ningcn (sid. 179-180) att emissionsstämpeln för obligationer och därmed 
jämförliga skuldebrev skulle slopas. Som skäl anfördes bl. a. att näringsli
vet för sin finansiering blivit hetydligt mer beroende av upplåning än tidi
gare och att det fanns hehov av att slippa extra pålagor vid kapitalanskaff
ningen. Vidare påpekades att olikformighet i stämpelskattehänseende 
förelåg genom att ett företag som upptog ltln mot en vanlig revers slapp be
tala stämpelskatt. 

I prop. 1974: 128 med förslag till aktiefondslag , m. m. uttalade depane
mentschefen (sid. 19) att han. utan att i propositionen ta ställning till aktie
fondsutredningens förslag såvitt rörde frågan om stämpelskatt m. m. på 
värdepapper, ansåg det lämpligt att förslaget i dessa hänseenden ytterliga
re skulle övervägas. Frågan föranledde därför inte något förslag från de
partementschefens sida. 

Två förhandsbeskedsärenden som berör det skattepliktiga området och 
som kan vara av intresse i detta sammanhang har handlagts av RSVs rätts
nämnd (se RSV/FB lp 1977: I och 1977: 2). 

Stämpelskatten har karaktär av en kapitalomsättningsskatt. Av förarbe
tena till stämpelskattelagen får anses framgå att lagstiftaren strävat efter 
att åstadkomma en rättvis och likformig beskattning på området inom ra
men för vad som ansetts praktiskt genomförbart. Kapitalmarknadsutred
ningen påpekar att beskattningen av obligationer och andra skuldebrev. 
förutom att utgöra ett hinder för en utveckling på obligationsmarknaden 
mot flexiblare lånevillkor, också utgör en inkonsekvens i skattelagstift
ningcn genom den olika behandlingen av obligationer och reverslån. Det 
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påpekas att stämpelskatten får ett relativt sett större kostnadsgenomslag 
på obligationer med kortare löptid. Mot bakgrund härav föreslår utred
ningen att stämpelskatten avskaffas för ohligationer och andra skuldebrev. 
Enligt RSVs mening skulle emellertid även ett avskaffande av skatten ptt 
sådana värdepapper innebära viss inkonsekvens i skattelagstiftningcn. ef
tersom beskattningen av dessa fär anses utgöra en naturlig del i en skatt 
med karaktär av kapitalomsättningsskatt. Det kan för övrigt ifragasättas 
om stämpelskatten - i princip 0.6 <;:; av emissionens nominella belopp -
verkligen har den betydelse för lånemöjligheterna som utredningen gör gäl
lande. Frågan om ett avskaffande bedömer RSV dock närmast som en po
litisk fråga. Skulle beslut fattas om avskaffande bör i konsekvens härmed 
även stämpelskatten pi't utfandska värdepapper av motsvarande slag av
skaffas. 

Skatteadministrationen avseende stämpelskatten på obligationer och 
andra skuldebrev kräver en relativt ringa resursinsats från RSVs sida. Vad 
stämpclbeläggningen beträffar (23 s I låter flertalet skattskyldiga denna ske 
på en s. k. globalobligation. SLlm omfattar hela lånet. Därvid förses varje 
l1bligation med en paskrift av låntagaren att stämpclbeläggning företagits i 
vederbörlig ordning pä annan handling. Vill den skattskyldige att varje ob
ligation skall förses med stämpelmärke sker stämpelbeläggningen - om 
fråga är om en större mängd - genom maskinellt påtryek direkt pa hand
lingarna. RSVs bestyr med skatten på ifrågavarande värdepapper kräver 
ca en femtedels årsarbetskraft. 

Inkomsten av stämpelskatten pa nu aktuella värdepapper uppgick bud
getåret 1976/77 till ca 24 milj. kr. och på utliindska värdepapper I huvudsak
ligen på aktier) till ca 0.1 milj. kr. Utredningen föreslår att fondstämpelav
giften avskaffas for obligationer och liknande skuldebrev. RSV svarar i 
fråga om denna avgift uteslutande för uppbörden. medan bankinspektio
nen svarar för tillsynen m. m. Det torde därför inte ankomma på RSV att 
yttra sig över utredningens förslag i denna del. 

10.3 Statens industriverk 

Tillgång till obligationsmarknaden bör enligt kapitalmarknadsutred
ningens mening beredas även andra kategorier av företag än sådana som 
tillhör industrisektorn t. ex. handels- och distributionsföretag. Detta moti
veras bl. a. av utredningens förslag att avskaffa återlånesystemet i AP-fon
den i sin nuvarande gestaltning. vilket utnyttjas av sådana personalintensi-· 
va företag. Ändringen i försäkringsbolagens placeringsregler så att dessa 
får förvärva andra näringslivsobligationer än industriobligationer är också 
en följd av utredningens ställningstagande i denna fråga. Behovet att trans-

. formera hushållssparandet till långfristiga placeringar ökar när AP-fondens 
placeringskapacitet stagnerar. Detta gör det enligt utredningens mening 
önskvärt att även allmänheten ökar sitt sparande i obligationer. Obliga
tionsmarknaden har hittills. om man bortser från statliga premieobligatio
ner dominerats av institutionella placerare. För att förmå allmänheten att i 
ökad utsträckning göra placeringar i obligationer krävs dock enligt indu
striverkets uppfattning sannolikt att en tillräcklig marginal upprätthålls 
mellan räntan på bankdepositioner och obligationsräntan. Därtill krävs en 
breddad andrahandsmarknad för obligationer. Transaktionerna sker i da
gens läge till största delen direkt mellan olika institutioner och inte över 
fondbörsen. Intresset för allmänheten att förvärva obligationer påverkas 
sannolikt vidare i hög grad av skattesystemets utformning. För detta talar 
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allmänhetens stora intresse för premieobligationer, vilkas vinst beskattas 
förmånligt. 

10.4 Stämpelskatteutredningen (8 1977: 061 

Tekniskt föreligger inte hinder mot att avskaffa emissionsstämpeln på 
obligationer och liknande värdepapper. Som en konsekvens av ett sådant 
beslut bör även stämpelskatten för utländska värdepapper av motsvarande 
slag slopas. 

I sammanhanget kan erinras om att emissionsstämpeln för obligationer 
och liknande värdepapper endast utgör en ringa del av de totala stämpel
skatteintäktema (24 mkr. järnfort med ca 570 mkr. under budgetåret 
1976/77). 

10.5 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 

Länsstyrelsen tar inte ställning till frägan om emissionsstämpeln bör av
skaffas eller inte. Som skäl för ett bibehållande kan dock anföras, att stäm
peln tillförde statskassan omkring 24 miljoner kronor under budgetåret 
1976/77 och att kostnaderna för att administrera denna stämpelskatt är 
mycket låga. När det gäller fondstämpeln finns inte någon särredovisning 
för obligationsmarknaden. Totalt gav fondstämpeln omkring 37 miljoner 
kronor under budgetåret 1976/77. Ser man på emissions- och fondstämpel
skatterna för obligationer enbart som skatteintäkter för det allmänna, fin
ner man att det är fråga om skatter som ger ett betydande överskott i för
hällandena till vad det kostar att administrera desamma. Mot de skäl som 
kapitalmarknadsutredningen anfört för ett avskaffande kan således ställas 
andra skäl för ett bibehållande. 

10.6 Fullmäktige i Sveriges riksbank 

Se fullmäktiges yttrande under 1.5 

10. 7 Fullmäktige i riksgäldskontoret 

När det gäller att via obligationsmarknaden så effektivt som möjligt till
godose olika behov av kapital bör enligt fullmäktiges mening här beaktas 
att ett ökat utrymme för nya obligationsemittenter kan minska utrymmet 
för andra angelägna behov. I den mån obligationsmarknaden inte tillförs 
nytt kapital eller nya obligationsformer verkar marknadsutvidgande upp
står risker för en skärpt konkurrens och press uppåt på räntorna. En ut
vidgning av kretsen av låntagare på obligationsmarknaden bör därför enligt 
fullmäktiges mening ske mycket försiktigt inom ramen för emissionskon
trollen och med beaktande av möjligheterna till marknadsvidgning. 

10.8 AP-fonden, första-tredje fondstyrelserna 

I avsnittet "Obligationsvillkoren och prioriteringssystemet" har kapital
marknadsutredningen berört frågor om fördelningsmekanismen på kapital
marknaden, däribland riksbankens emissionskontroll. - - - Utredningen 
har för sin del stannat för att emissionskontrollen måste bibehållas. Skälen 
härför är - - - (se betänkandet s. 709 m. 

Fondstyrelserna vill kommentera detta på följande sätt. Styrelserna in-
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stiimmer i att förutsättningarna för en perfekt fungerande marknad resp. 
prisbildning inte föreligger pft den svenska obligationsmarknaden. Enligt 
fondstyrelsernas förmenande är dock därmed inte sagt att en emissions
kontroll erfordras i alla lägen. Styrningen av den prioriterade sektorn sker i 
och för sig inte genom cmissionskontrollen. utan genom andra kreditpoli
tiska medel. Inte hel:er räntcbildningen pi'\ just obligationsmarknaden tor
de förutsätta utövandet av en emissionskontroll; riksbanken övervakar ju 
riintcbildningen på hela kreditmarknaden. till största delen utan emissions
kontroll. Dessa skäl gör att fondstyrelserna ifrågasätter utredningens fast
hållande vid emissionskontrollcn som ett varaktigt inslag i kreditpoli_tiken. 

Fondstyrelserna vill peka på att ett alternativ till emissionskontrollen i 
dess nuvarande tilfämpning t. ex. skulle kunna utgöras av en ramstyrning 
frän riksbanken. Härvid skulle riksbanken ange ramar för näringslivets ob
ligationsupplåning. På motsvarande sätt skulle riksbanken om så bedöms 
erforderligt kunna ange det ränteintervall inom vilket sådana obligationer 
för emitteras. 

För den andra oprioriterade sektorn. kommunerna. är antalet obliga
tionslån sa fä. att en sådan ramstyrning kanske inte skulle vara naturlig. 
Det kan doä ifrägasiittas om inte de trea fyra kommuner som i dag emitte
rar egna obligationslän i likhet med övriga kommuner även skulle kunna 
utnyttja reverslån. De båda kommunfinansierande institutens obligations
upplåning torde det inte föreligga några svårigheter att inpassa i en friare 
och mer marknadsanpassad ordning. 

I detta avsnitt framhåller utredningen vidare att inget talar för att AP
fonden och försäkringsbolagen skulle ha speciella preferenser för lån med 
given löptid. Bl. a. bör inte minst från försäkringsbolagen intresse finnas att 
placera i medelfristiga obligationer. Fondstyrelserna vill bekräfta att utred
ningens förmodan är riktig för såvitt avser AP-fonden. 

Kapitalmarknadsutredningen ställer sig vidare bakom ett krav som 
framförts vid upprepade tillfällen. nämligen att emissionsstämpel för nya 
obligationsHln samt fondstämpel vid köp och byte av fondpapper avskaf
fas. Utredningens argumentation varför dessa stämpelavgifter försvårar en 
effektiv marknad är helt övertygande. Fondstyrelserna tillstyrker utred
ningens förslag. 

10.9 Svenska bankföreningen 

I avsnittet "Nackdelarna med en reglerad kapitalmarknad'" (se avsnitt 
1.7). har bankförcningen anfört sina huvudargument för en friare kapital
marknad i Sverige. Bankfön.:ningen har påpekat, att en ohligationsmarknad 
med fri räntebildning och utan emissionskontroll inte hindrar en priorite
ring av vissa sektorers kreditbehov. Med en fri obligations marknad kan 
denna prioritering ske till en lägre samhällsekonomisk kostnad genom en 
effektivare fördelning av kapitalmarknadens resurser. Bankföreningen 
granskar i detta avsnitt närmare KM U: s argument för en fortsatt emis
sionskontrnll. 

För det första hävdar utredningen. att ""inflationens snedvridande effek
ter i kombination med skattereglerna medför att olika kategorier av lånta
gare har skilda möjligheter att dra fördel av prisstegringarna". Bankför
eningen bestrider inte att detta kan vara riktigt för t. ex. allmänhetens ef
teri"rågan på konsumtionskrediter. Utredningens argumentation i detta 
hänseende skulle därför rent teoretiskt kunna vara relevant fört. ex. upp
Iäggande av obligationslån för ett institut som bl. a. bedriver konsumtions-
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kreditgivning. Att sådana institut skulle uppträda på obligationsmarknaden 
i någon större omfattning framstår däremot som mindre sannolikt. 

Betriiffande det vanligare fallet, tillverkningsföretags rätt att fä tillträde 
till ohligationsmarknaden, för utredningen ett resonemang som bankför
eningen finner svårbegripligt: ''Vid en ren räntepolitik kan det hända att de 
lånesökande huvudsakligen utgörs av företag med låg riskaversion och 
stora förväntningar om att kunna göra kapitalvinster vid en stark inflation. 
medan andra företag. äter. med högriskaversion och förväntningar om en 
svagare prisutveckling. helt avstår frän all söka län trots att de synes ha 
väl så goda investeringsprojekt. En lägre räntenivå med inslag av kredit
ransonering kan locka fram även de senare företagen som lånesökande. 
Kreditbedömningen kan dtt göras mer enhetlig för ett större urval av pro
jekt och därmed förhoppningsvis leda till en mer effektiv kreditfördel-
ning. 

Bankföreningen noterar utredningens egen kommentar att detta argu
ment inte bör hårdras. Bankföreningen vill tillägga. all om ett företag i ett 
visst läge har en starkare prisutveckling för sina produkter och därför kan 
betala högre ränta på kapitalmarknaden. bör självfallet inte företaget hind
ras att göra detta. Det är osannolikt. att riksbanken skulle kunna göra en 
distinktion mellan olika typer av lönsamhet. varigenom den intlationshase
rade lönsamheten skulle kunna särskiljas frän annan lönsamhet och ute
stäng;ts frän obligationsmarknaden. 

Utredningens andra huvudargument gäller hänsynen till bostadssek
torns planering och kreditförsörjning. I betänkandet framhålls dock samti
digt att hänsyn till en viss sektor inte hör hindra en marknadsmässig kapi
talmarknadsränta. Denna inställning, som bankförcningen delar. kommer 
till uttryck i exempelvis följande citat: "Kapitalmarknadsutrcdningen vill 
dock understryka vikten av att räntenivan relativt väl anpassar sig till den 
stramhet som rader pä kreditmarknaden. Svängningarna i räntan bör där
för inte hämmas av krav på låga lånekostnader på vissa prioriterade pro
jekt. .. 

Bankföreningen vill framhålla att en marknadsmässig ränta är nödvändig 
för all bostadsohligationerna skall fä avsättning utan tvångsmässiga regle
ringar. Del är just myndigheternas ovilja att acceptera en marknadsränta 
för bostadsobligationerna som varit en huvudorsak till regleringarna och 
problemen pä. kapitalmarknaden. Inte minst med hänsyn till värdeutveck
lingcn i fastighetsbeståndet framstår det inte som orimligt att en sådan rän
ta uttas. Detta skulle kunna öka även allmänhetens intresse att förvärva 
bostadsohligationer. 

Utredningens tredje argument för emissionskontroll är att ''ett litet antal 
stora placerare skulle ha ett dominerande inOytande över utformningen av 
villkoren pä obligationslån och andra långfristiga tinansieringsinstru
ment". Bortsett från att institutionella förändringar är möjliga. som ökar 
antalet kapitalplacerande institut. vill bankföreningen peka på att den 
svenska kapitalmarknadens ökade integration med den internationella ka
pitalmarknaden undt:r senare är gör att ett fåtal stora kapitalplacerares do
minans för svenska låntagare inte längre är lika självklar som tidigare. 
Bankföreningen anser att starka skäl talar för att låntagare i Sverige även i 
fortsättningen får tillträde till utländska kapitalmarknader. Detta skulle 
bl. a. bidra till den ökade konkurrens som utredningen efterlyser. Mot ut
redningens föreställning om låntagarnas svaga ställning inför storplacerar
nas dominans vill bankföreningen också peka på det självklara sambandet 
mellan de korta räntesatserna, över vilka riksbanken har en detaljerad 
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kontroll. och de långsiktigare räntevillkor som l:intagama kan tänkas vilja 
acceptera på kapitalmarknaden. Det har vidare visat sig, att mera mark
nadsmässiga räntor lockar fram nya placerarkategorier. Bankföreningen 
anser det helt klart. att emissionskontrollen är en viktig orsak till den rela
tivt sniiva utbudssidan. 

Utredningens fjärde argument för bibehållen kontroll är kravet att upp
rätthålla en viss storleksordning på den utländska upplåningen. Var företa
gen önskar lägga sin upplåning bestäms emellertid av villkoren för lånen 
samt deras bedömning av valutakursutvecklingcn. Bankförcningen anser 
att en realistisk valutapolitik och en friare kapitalmarknad torde tillsam
mantagna göra detta problem hanterbart. Även den statliga upplåningen 
utomlands gör att emissionskontrollens bevarande för detta speciella syfte 
inte förefaller motiverad. 

Mot bakgrund av vad som ovan framhållits anser bankföreningen att 
mycket starka skäl motiverar att den nuvarande emissionskontrollen av
skaffas. En sådan åtgärd ser föreningen som det viktigaste steget mot en 
ökning av kapitalmarknadens effektivitet och kapacitet. Bankföreningen 
anser det felaktigt att riksbanken permanent - oavsett konjunkturläge. va
lutaläge m. m. - skall behöva detaljgranska och detaljstyra varje indivi
duell låneansökan på obligationsmarknaden. 

Om riksbanken i vissa speciella lägen anser det nödvändigt med en "ran
sonering" på obligationsmarknaden, förordar bankföreningen att riksban
kens roll inskränker sig till att i samråd med kapitalmarknadens parter be
stämma de kapitalvolymer som bedöms stå till marknadens förfogande. Så 
sker i vissa andra länder. Riksbankens granskning av potentiella obliga
tionsutgivares "låneansökningar" bör således helt upphöra. Som jämförel
se kan nämnas att riksbanken inte granskar företagens individuella kredit
ansökningar i bankerna. rangordnar dem i en kö eller skär ned de ansökta 
beloppen ens under tider med kreditrestriktioner. Riksbanken nöjer sig då 
med att ange ramar för den totala utläningsökningen. 

Bankföreningens rekommendation om en friare kapitalmarknad innebär 
inte, att föreningen förnekar att ett behov kvarstår av en viss samordning 
på marknaden. Hur denna skall utformas praktiskt. bör diskuteras närma
re mellan kapitalmarknadens parter. 

Breddning av obligationsmarknadcn 
Den nödvändiga ökningen av särskilt det långfristiga sparandet motive

rar att åtgärder vidtas för att öka hushållens vilja att spara även i obligatio
ner och förlagsbevis. 

Bankföreningcn delar utredningens uppfattning om skattesystemets åter
hällande effekt på obligationsförvärven och vill här hänvisa till det i - - -
detta remissyttrande framförda kravet på en kraftig höjning av det s. k. 
sparavdraget. lntäktsökningen efter skatt vid övergång från banksparande 
till obligationer skulle dä bli större och en omplacering till längre sparande 
mera attraktiv. En höjning av avdraget skulle kunna ge god effekt ät ökade 
ansträngningar att marknadsföra obligationer. och bidra till att skapa en 
bättre fungerande sekundärmarknad. vilken i sin tur krävs för en fortsatt 
breddning av obligationsmarknaden. 

Om härtill läggs attraktiva obligationsvillkor, vilka skulle bli en naturlig 
följd av en friare marknad. borde det vara möjligt att öka hushållens intres
se för obligationsköp som ett komplement till bl. a. banksparandet. Detta 
visar bl. a. erfarenheterna frän slutet av 1975 och början av 1976, då gapet 
mellan den långa räntan och riksbankens diskonto ökade som mest med 
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2.5 procentenheter. De icke-institutionella placerarna köpte då ca 20 pro
cent av den totala emissionsvolymen. 

Obligationsmarknadens utbudssida har sålunda redan under rådande 
omständigheter visat en relativt hög ränteelasticitet, dvs. när räntorna n~ir
mat sig en nivå som troligtvis legat i närheten av var en fri ränta skulle ha 
legat har antalet placerare ökat väsentligt. 

Bankföreningen vill instämma i utredningens slutsats. att om en ökning 
av obligationsmarknadens kapacitet skall komma till stånd mt1ste allmän
hetens obligationsköp ökas väsentligt. Föreningen tror dock. att ett nöd
vändigt villkor för obligationsmarknadens breddning är en betydlii,.rt större 
differentiering av emissions villkoren (räntesättning. löptider m. m.). Den
na differentiering kan knappast komma till stånd med nuvarande emis
sionskontroll. 

10.IO TCO 

Från placeringssidan domineras obligationsmarknaden av AP-fonden. 
försäkringsbolagen samt bankerna. vilka förvärvar betydande volymer 
stats- och bostadsobligationer. I fråga om utgivningen a\ obligationer do
minerar staten och bostadssektorn med en sammanlagd andel av obliga
tionsmarknaden pä ca 80 procent. 

Utredningen konstaterar att en mer betydande relativ ökning a\' markna
den för räntebärande obligationer endast kan komma till sttl.nd om andra tin 
de nu aktiva institutionella placerarna stimuleras till att förvärva obligatio
ner. Utredningen har närmast i åtanke åtgärder som stimulerar allmänhe
ten till innehav av andra obligationer än spar- och premieobligationer. Där
emot förs här ingen diskussion om möjligheten att genom nya institutionel
la bindningar förstärka marknaden för långfristigt kapital. Diskussionen 
om kapitalbildning och löntagarfonder har icke heller här gett nhgra resul
tat vad avser utredningens resonemang. 

Utredningen betraktar exempelvis som en självklarhet att behovet att 
transferera hushålls sparande till långfristiga placeringar ökar när A P-fon
dens placeringskapacitet stagnerar. Utredningen har h~ir inte beaktat de 
möjligheter som föreligger att genom exempelvis lönebaserade löntagar
fonder erhälla ett ökat längfristigt sparande och den vägen stärka markna
den för långfristigt kapital. 

Den högre inflationstakten under 70-talet har inneburit vissa strukturella 
förändringar på obligationsmarknaden. Obligationernas löptid har succes
sivt förkortats liksom även räntebindningstiderna. En minskning av ränte
bindningstiden synes ha eftersträvats från såväl långivar- som låntagarhäll. 
Utredningen framhåller att tendensen mot kortare räntebindningstider 
mäste anses angelägen för att ytterligare förhindra en sänkning av löptider
na. TCO delar emellertid utredningens uppfattning att syftet med en för
kortning av räntebindningstiderna bör vara att hålla parternas ränterisker 
inom vissa gränser. inte att eliminera dem. En eliminering av dessa risker 
genom indexanknytning av obligationernas värde bör följaktligen avvisas. 
Som påpekas av utredningen visar erfarenheter utomlands att en index
anknytning på en begränsad del av kreditmarknaden tenderar att rn åter
verkningar pä hela samhällsekonomin. 

TCO delar vidare utredningens uppfattning att emissionskontrollen bör 
bibehållas. En sädan kontroll krävs för att marknaden för långfristigt kapi
tal skall utvecklas i enlighet med ekonomisk-politiska intentioner. 
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10.11 Svenska sparbanksföreningcn m. tl. 

Föreningen inst;immer i utredningens förslag att emissions- och fond
stämpelavgiften avskaffas. 

10.12 LRF 

Enligt LRFs uppfattning iir det. med hänsyn tagen till utredningens am
bitilln att bidra till ett effektivare resursutnyttjande. siirskilt viktigt för 
samhhl\seklmomin att beakta ohligatillnsvillkoren och prioritetssystemet. 
I flera hänseenden har utredningen härvid hemfallit lit en alltför statisk 
syn. LRF finner det beklagligt att utredningens i andra avseenden vällovli
ga syften ej fitr samma karaktär när utredningen beh;inular emissionskon
trollen. Det är il ven väsentligt att fritgan om emissionskontrollcn blir belyst 
i ett större sammanhang. vilket varit kapitalmarknadsutredningens upp
gift. Den 1974 införda lagcn om kreditrolitiska medel har uprfattats som 
provisorisk i avvaktan pi1 kapitalmarknadsutredningens behandling av frå
gan. Den nyligen behandlade propositionen 1977/7't': 33 har i avvaktan pn 
kapitalmarknadsutredningens överviiganden endast fiireslagit en fiirläng
ning med ett ttr av lagens giltighet. 

LRF finner att avviigningen mellan kn:ditpolitik och allokeringspl)litik 
är avgörande för kapitalmarknadens funktionssätt. Utredningen har i sitt 
ställningstagande funnit att emissionskontrnllen bör bibehållas men att 
detta samtiuigt ej bör vara ett hinder för att en ökad flexibilitet vid lanevill
korsgivningen kommer till stånd. LRF har svårt att dela utredningens upp
fattning på denna punkt dit handHiggningen vid Riksbanken av olika lå
neansökningar kommer att ytterst avgöras av den kreditpolitik som om
satts i emissionskontrollen. Utredningen har som skäl för sitt ställningsta
gande särskilt pekat på räntehindningen rn.:h svårigheten p. g. a. inflationen 
att.utnyttja en jämviktskapandc räntebindning. Dessutom anförs bllstads
sektoms kapitalhehov. vilket ej skulle tillfredsstlillas pä en kreditmarknad 
helt utan reglering. 

LRF vill betona att flera möjligheter föreligger for Riksbanken att såväl 
tillgodose kreditpolitiska motiv för en räntereglering som att styra kapital 
till bostadssektom. Behovet av en ökad flexibilitet på kapitalmarknaden 
bör därvid. enligt LRFs uppfattning. ej underordnas en alltför institutiona
liserad verksamhet. LR F vill peka på möjligheten till en ökad statlig bo
stads finansiering och att emissionskllntrollen ej lir det väsentliga styrmed
let för att tillgodose den prioriterade sektorn. 

Den snedvridning som Jen intlationsstimulerande kreuitefterfrftgan kan 
medföra hiinger. enligt LRFs uppfattning. främst samman med emissions
kontrollen. Det kan konstateras att den inflationsstimulerande kreditefter
frågan främst kan h;införas till bostadssektom. 

LRF vill därför föreslå en omprövning av emissionskontrollen i syfte att 
medge en friare kapitalmarknad. vilket enligt LRFs mening hör leda till ett 
effektivare utnyttjande av kapitalmarknaden. 

Utredningen föreslår att emissionsstämpel for nya obligationslån samt 
fondstämpel vid köp och byte av fondpapper avskaffas. Emissionsstäm
peln utgör enligt utredningen ett hinder för en utveckling mot flexiblare lå
nevillkor. Bl. a. medelfristig finansiering framstår som mindre förmånlig än 
långfristig gi:nom stlimpelskattcns relativt störTe kostnadsgenomslag på 
obligationer med kortare löptid. Liksom utredningen finner LRJ-: det an
märkningsvärt att en låntagare som tar upp lån på obligationsmarknaden 

19 Ribdai:en 1978/79. J sam/. Nr lfi5. Bilaga 3 



Prop. 197H/79: 165 Bilaga 3 282 

hdastas mt:d hiigre årlig totalkostnad iin låntagare som är hänvisade till In
dustrikredit od1 Lanthrukskredit. LRF finner utredningens överväganden 
viil motiverade lh.:h tillstyrker förslaget. 

Utredningen har hävdat hetydelsen av säväl ett ökat sparande i samhäl
let som en hreddning a\ antalet ltmgivarkategorier på obligationsmarkna
den. LRF vill kraftigt understryka dessa frågors betydelse. Hushållen har 
d;irvid en viisentlig framtida uppgiti att kanalisera sitt sparande till obliga
ti,insmarknadcn. Enligt I .RFs uppfattning kan i detta sammanhang ett ökat 
lönesparande tfar en förhiittrad positiv realränta medges löntagaren/företa
garen vara viisentligt. I proposition 1977/78: 16.5 om värdesäkert lönsparan
de föresläs förbiittringar för ett sparande genom bl. a. skattesubventioner. 
LR F finner det heklagligt att detta sparsystem ej kommit att omfatta obli
gati,iner utan hegränsats till aktiesparande <H..:h bankinl:'!.ning. LRF vill där
för föresli). vid behandlingen av kapitalmarknadsutredningens betänkan
de. att denna fraga aktualiseras ptt nytt. Obligationer bör kunna utgöra ett 
alternativ vid lönsparandc. 

10.13 Snmska arbctsgh·arcföreningcn tSAFl 
Enligt Svenska Arhetsgivareföreningens uppfattning borde emissions

kontrnllen nu kunna avskaffas. Vad som synes ha avhållit Kapitalmark
nadsutredningen från att föreslå en sådan liberalisering är att räntorna på 
hostadslan i så fall skulle stiga. Fördelningspolitiska betänkligheter mot 
detta torde emellertid vara grundade på förhållanden som inte längre rå
lkr. Vad gäller egnahemsägarna torde fördelningspolitiska skäl knappast 
kunna åheropas för att långsiktigt hålla nere deras räntekostnader under de 
marknadsmässiga. Så mycket mindre befogade är r'.intesubventioner till 
denna kategori. Vad gäller hyreshus fungerar den statliga bostadssubven
tioneringen så att marknadsräntorna får föga inflytande över bostadskost
nadema. Hänsynen till hyresgästerna kan således icke motivera att man 
genom reglering av kapitalmarknaden upprätthåller lägre räntor än de 
marknadsmässiga. 

Realräntan har under 1960-talet varit positiv men inte högre än I a 2 1:-C.. 
Under 1970-talct har den varit negativ. Det kan inte vara något allmänt in
tresse att genom regleringar. bl. a. emissionskontroll, långsiktigt vidmakt
hålla sä lb.ga realr~intor. Är realräntan för läg. ökar efterfrågan på lån från 
hushållen för finansiering av t. ex. fastigheter, konsumtionskapitalvaror 
m. m., på ett sätt som skapar samhällsekonomiska balansproblem. Samti
digt sjunker sparhenägenheten. Detta ger i sin tur upphov till åtgärder vilka 
som bieffekter har snedvridningar och effektivitetsförluster. 

10 . .14 Sveriges industriförbund och Svenska handelskammarförbundet 

Medan man i utlandet alltmer börjat övergå till att med traditionella ge
nerella penningpolitiska medel kontrollera kredit- och kapitalflödena har 
den svenska Riksbanken tillgripit alltfler selektiva medel och använder 
dem allt oftare. Detta är så mycket mer anmärkningsvärt som senare års 
forskning inom penningteorin visat på de generella medlens större effekti
vitet när det gällt att nå de önskade målen. 

De generella medlen - diskontopolitik och öppna marknadsoperationer 
- päverkar ekonomin genom förändringar av den allmänna räntenivån och 
av tillgången på pengar och krediter av alla slag. De vänder sig aldrig mot 
någon speciell kreditform eller någon särskild del av marknaden. De över
låter åt kredit- och kapitalmarknadernas egna mekanismer att avgöra r.än-
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testruktur och fördelning. De är säledcs allokeringsneutrala. dvs. de för
hindrar inte den fördelning av resurserna i samhället som utbud och efter
frågeförhållandena lett fram till. Med generella medel uppnår man därför 
vanligen en sam Milisekonomiskt mer effektiv fördelning av kapitaltillgång
arm1. 

Utredningen diskuterar förutsättningarna för en ökad marknadsmässig
het på den svenska kredit- och kapitalmarknaden. Med utgångspunkt i tra
ditionell ekonomisk teori konstaterar man att fördelarna med friare kredit
och kapitalmarknader bygger pi:I förutsättningar som inte kan uppfyllas i 
den svenska ekonomin. Dels önskar politikerna prioritera vissa aktiviteter 
t. ex. bostadshyggandet, dels kan villkoren för periekt konkurrens aldrig 
helt uppfyllas. I detta sammanhang framföre~ ocksi\ att räntan inte iir avgö
rande för många investeringsbeslut. 

Vi delar inte utredningens uppfattning att man av dessa skiil måste avvi
sa en marknadsmässig lösning av kapitalmarknadens funktion. Enligt vär 
mening borde kostnaderna för politiskt prioriterade krediter tillgodoses 
över budgeten. Vidare anser vi att fördelarna med att låta räntan avspegla 
den samhällsekonomiska kostnaden för de olika ekonomiska aktiviteterna 
kan uppnäs även under mindre ideala förhållanden än perfekt konkurrens. 
Genom att låta varje lånetransaktion ske till en marknadsmässig ränta får 
vi möjlighet att avgöra den samhällsekonomiska kostnaden. Det är på det
ta vis vi på ett rationellt sätt kan få en uppfattning om kostnaden för olika 
prioriteringar. 

Mot bakgrund av ovanstående argumentering avstyrker vi utredningens 
förslag om bihehållandet av emissionskontrollen på obligationsmarknaden 
i sin nuvarande restriktiva utformning. Inte minst med hänsyn till den in
ternationella utvecklingen mot mer marknadsmässiga förhållanden pä ka
pitalmarknaderna bör man enligt vår mening sikta mot friare system på den 
svenska obligationsmarknaden. I linje med en sådan utveckling ligger den 
av utredningen föreslagna rätten att ge ut obligationer för andra än indu
striföretag liksom avskaffandet av emissions- och fondstämpelavgiften för 
obligationer och liknande skuldebrev. 

10.15 Svenska företagares riksförbund 

Utredningens försiktighet beträffande förutsättningarna för en ökad 
marknadsmässighet på den svenska kredit- och kapitalmarknaden är oro
ande. 

Det finns enligt Förbundets uppfattning inget skäl att hindra en mark
nadsmässig utveckling av kapitalmarknaden. De ev. politiskt betingade 
prioriteringarna kan åstadkommas genom gängse politiska beslut. 

Förbundet finner det därför väsentligt att obligationsmarknadcn får ut
vecklas på ett friare sätt och Förbundet finner ingen anledning att emis
sionskontrollen bibehålles med sin nuvarande restriktivitet. 

I0.16 Styrelsen för Stockholms fondbörs 

Börsstyrelsen tillstyrker att lån på obligationsmarknaden och lån från 
kreditinstituten med amorterings planer avpassas efter investeringsprojek
tens tidsmässiga avkastningsprofil. Börsstyrelsen tillägger dock. att detta 
inte löser problemet med låg soliditet på det sätt som utredningen tror. 

Börsstyrelsen anser vidare att cmissionskontrollen skall upphöra efter
som ett friare system som tillåter mera differentierade emissionsvillkor. 
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bl. a. i avseende på räntesättningen. skulle bidra till att bredda obligations
marknaden. Börsstyrelsen tillstyrker att rätten att utge obligationer ut
sträcks till andra än industriföretag och att emissions- och fondstämpelav
gifterna avskaffas for obligationer och liknande skuldebrev. Börsstyrelsen 
tillägger att motsvarande avgifter bör avskaffas även för aktier. 

10.17 Svenska fondhandlareföreningcn 

Fondhandlareföreningen tillstyrker utredningens förslag att såväl emis
sionsstämpelavgift som fondstämpelavgift för obligationer avskaffas. 
Fondhandlareföreningen anser vidare all detsamma bör ske även för ak-
tier. 

Beträffande cmissionskontrollcn anför fondhandlareföreningen att en av 
de mest angelägna åtgärderna vad gäller den svenska kapitalmarknaden är 
att försöka bredda obligationsmarknaden. Föreningen vill ifrågasätta om 
inte emissionskontrollen och den därmed förenadt: ränteregleringen är en 
av orsakerna till dagens sniiva obligationsmarknad. Föreningen tror att ett 
nödvändigt villkor för obligationsmarknadens breddning är en betydligt 
större differentiering av emissionsvillkoren. Fondhandlareföreningen an
ser. att den nuvarande emissionskontrollen bör ändras så att en större dif
ferentiering av villkort:n kan erhflllas. 

10.18 Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) 

Föreningen tillstyrker att andra än industriföretag fär ge ut obligationer 
samt att t:missions- och fondstämpelavgifterna borttas. Enligt FAR:s me
ning kan den nuvarande emissionskontrollen med fördel upphöra så att ob
ligationsmarknaden blir mindrt: reglerad. 

10.19 Sveriges finansanalytikers förening 

SFFs grundläggande önskemål beträffande obligationsmarknaden är att 
åtgärder vidtas i syfte att fä en bättre fungerande marknad. En bättre fun
gerande marknad (såväl primär- som sekundärmarknadl. skulle sannolikt 
medföra att fler placerare. än som i dag är fallet. skulle få intresse av all 
placera i obligationt:r. Mot bakgrund av att AP-fondernas tillväxt kommer 
all avta i framtiden framstår det som mycket angeläget att intresset för ob
ligationer ökar hos andra placerare. Utredningen pekar själv på det stora 
potentiella utbud. som hushållen rt:presenterar. Obligationer med högre 
avkastning än banksparande. relativt låg risk samt fördelaktiga skattevill
kor för realisationsvinster borde kunna utgöra en attraktiv sparform för 
hushållen. 

SFF anser all man genom en mer flexibel emissionskontroll kan skapa 
förutsättningar för en bättre fungerande marknad och därmed också bred
da basen av långivare. I första hand anser SFF att emissionskontrollen helt 
bör slopas. I andra hand anser SFF att det inom ramen för nuvarande 
emissionskontrollverksamhet bör vara fullt möjligt att låta låntagarnas 
möjligheter att upptaga lån samt lånevillkoren bestämmas utifrån mer 
marknadsmässiga krav än som i dag är fallet. 

Ett ytterligare steg i riktning mot en bättre fungerande marknad vore om 
Riksbanken inom vissa givna ramar (som skulle vara vidare än dagens l 
överlät på emissionshankerna att bestämma låntagare och lånevillkor. 
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Var:ie emissionshank skulle då av Riksbanken tilldelas en viss lånevolym 
att emitteras under t. ex. ett kvartal. Detta skulle också leda till ett decent
raliserat beslutsfattande vad avser obligationsemissioner. vilket SFF anser 
skulle vara värdefullt i sig. 

Sammanfattningsvis delar SFF utredningens 1\sikt att man bör söka dif
ferentiera lånevillkoren i högre grad än i dag. Vidare anser SFF det vara 
riktigt att även andra företag än industriföretag ges tillträde till nbligations
rnarknaden, likaså att man avskaffar nuvarande emissionsstämpel och 
fondstämpel. 

11 Övriga frågor 

Under denna rubrik berörs frågor om de statligt reglerade fondernas för

valtning och placeringsregler samt vissa andra frågor som har tagits upp av 

remissinstanserna. bl. a. skattefri\gor. hushållens aktiesparande. utlän

ningars aktieförvärv. regionala kreditinstitut m. m. 

11.1 Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet förvaltar. såsom framgår av kapitel 13 i kapitalmark
nadsutredningens huvudbetänkande, ett stort antal fonder av olika slag. 
Vissa av dessa fonder utgör delar av statens förmögenhet, det s. k. statska
pitalet. Till denna kategori hör ett antal statliga utlåningsfonder. kollegiets 
delfond av fonden för låneunderstöd. tre statliga pensionsfonder samt fon
den för statens aktier. Frän kapitalmarknadssynpunkt torde endast pen
sionsfonderna ha något intresse. Dessa är nämligen de enda av kollegiet 
förvaltade statliga fonder som har medel placerade på denna marknad. 

Förutom en del fonder som alltså ingår i statskapitalet förvaltar kollegiet 
även ett betydande antal donations- och andra fonder redovisade under 
den gemensamma beteckningen övriga diverse medel. Hit hör bl. a. all
männa arvsfonden. kyrkofonden, handelsflottans pensionsanstalts place
ringsfond och samefonden. Till övervägande del består dessa fonders till
gångar av investeringar på kapitalmarknaden. Av väsentlig betydelse är att 
vad som redovisas såsom övriga diverse medel inte ingår i statsförmögen
heten. Dessa medel kan därför inte fritt förfogas över från statens sida. In
nebörden av det statliga ansvaret för medlen i placeringshänseende har 
närmare analyserats av 1956 års fondutredning i betänkandet (SOU 

. 1959: 29) Donationsfonder och övriga diverse medel inom statsförvaltning-
en. sid 15: 

"Genom mottagandet av donationsfonder och gåvomedel kan staten sä
gas ha påtagit sig ett förvaltaransvar. vilket till sin innebörd närmast är att 
jämföra med det ansvar som åvilar en förmyndare eller god man. Liksom 
en sådan förtroendeman bör staten vid fullgörande av sitt förvaltningsupp
drag tillse, att de anförtrodda medlen såvitt möjligt placeras på ett sätt, 
s.:im medger trygghet för deras bestånd. Härav följer att staten vid valet av 
placeringsobjekt icke kan nöja sig med att fästa avseende vid endast vissa 
risker men bortse från andra. En allsidig prövning av riskmomenten bör 
ske. och härvid måste skälig hänsyn tagas till de förändringar som inträtt 
under senare årtionden. Från att tidigare den nominella förlustrisken an
setts vara den väsentligaste placeringsrisken. framstår sålunda i dag värde-
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försämringsrisken såsom den allvarligaste. Uppenbarligen finnes det i och 
för sig icke något skäl att värdera en förlust uppkommen genom värdeför
sämring under en inflationsperiod annorlunda än en nominell förlust. Då 
allmänt vedertagna regler om riskfördelning vid placering av fondkapital 
bör tillämpas även beträffande donationsmedlen. måste en anpassning av 
placeringsreglerna ske till utvecklingen. så alt större valfrihet erhålles. 

Fondutredningens uttalande avser formellt endast förvaltaransvaret för 
donationsfonder. Enligt kollegiets uppfattning är dock ett likartat synsätt 
naturligt även på flertalet andra såsom övriga diverse medel redovisade 
fonder.·· 

Mot bakgrund av statens sålunda preciserade förvaltaransvar kan det 
vara av intresse att närmare granska hur detta ansvar axlats under senare 
årtionden. Fondutredningen avgav sitt förut nämnda betänkande i septem
ber 1959. Betänkandet innehöll bl. a. förslag att en fjärdedel av kapitalbe
hållningen i de donationsfonder som numera kollegiet förvaltar skulle få 
placeras i aktier noterade på Stockholms fondbörs. Någon omedelbar 
verkställighet ledde dock inte detta förslag till. Först vid halvhrsskiftet 
1968 - alltsi't nästan nio år senare - erhölls placeringsregler för donations
fonderna i allt väsentligt överensstämmande med förslaget. Motsvarande 
bestiimmelser fastställdes för arvsfönden år 1969 och för kyrkofonden 
1971. 

Sistnämnda år hemställde den dåvarande fondförvaltaren statskontorct 
att andelen börsnoterade aktier i donationsfonderna och arvsfonden skulle 
få höjas från 25 till 50 procent av r~spektive fonds behållning. Sedan fond
förvaltningen överförts till kollegiet kompletterade detta är 1974 statskon
torets framställning och utsträckte samtidigt yrkandet om större aktieandel 
till kyrkofonden. 1974 hemställde också styrelsen för handelsflottans pen
sionsanstalt (HPAl om en 50-procentig aktieplaceringsrätt för sin av kolle
giet förvaltade placcringsfond. En ansökan av huvudsakligen samma inne
börd avgavs vidare under vären 1977 styrelsen för samefonden efter sam
räd med kollegiet som även förvaltar denna fond. Samtliga här uppräknade 
ansökningar - utom såvitt avser donationsfonderna - vilar t.v. i avvaktan 
på det nu remitterade betänkandet. 

Vad innehåller då Kapitalmarknadsutredningens slutbetiinkande av in
tresse i sammanhanget? Till att börja med kan noteras att utredningen i sin 
sammanfattning av kapitel 13 bl. a. anför att de fönder. som finns vid sidan 
av AP-fonden och vars placeringsrcgler fastställts av staten. har ett så be
gränsat nettoplaeeringsbchuv att deras betydelse från kapitalmarknads
synpunkt är ringa. Det är därför knappast - konstaterar utredningen -
dess uppgift att genomföra en översyn av angivna regler. Kollegiet delar 
denna uppfattning som f. ö. framförts under hand till dåvarande finansde
partementet efter remissbt:handlingen av verkets kompletterande fram
ställning år 1974. 

Förutom en konsekvensändring i reglerna för HPA:s placeringsfond 
framlägger kapitalmarknadsutredningen inte några förslag till ändringar i 
bestämmelserna om de fonder kollegiet förvaltar. I stället förordar utred
ningen en särskild översyn av placeringsreglema för bl. a. dessa fonder. 

Kollegiet hälsar med tillfredsställelse det visserligen otillräckliga. men 
klart positiva förslaget till justering av stadgarna för HPA-fonden. Verket 
finner det emellertid beklagligt att en mera definitiv lösning av reglerna om 
placering för arvsfonden. kyrkofonden. HPA:s placeringsfond och same
fonden - efter alla års utredande och övervägande - nu måste skjutas yt
terligare pä framtiden. Hanteringen av detta spörsmål synes kollegiet då-
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ligt stämma överens med det förvaltaransvar som här åvilar staten enligt 
vad tidigare framhållits. Det är foimst mot denna hakgrund man skall se 
kollegiets nyligen företagna i'ltglin.I att med stöd av permutationslagen 
( 1972: 205) ge i varje fall av verket förvaltade donationsfonder tidsenligt 
adekvata placeringsreglcr. 

Även om alltså kapitalmarknadsutredningen i princip inte ansett sig böra 
presentera några nya regler om fondernas placeringar. har utredningen än
dock framfö11 en del synpunkter på hur fondmedlen lämpligen bör investe
ras. Enligt utredningens mening talar goda skäl för all placeringsmöjlighe
terna för llertalet fonder begdinsas till obligationer. kommunlän och andra 
värdehandlingar av sådant slag som inte kräver siirskild säkerhetspriivning 
i det enskilda fallet. Härigenom kan fondförvaltningen bedrivas i organisa
toriskt enkla former och onödigt vidlyftig administration undvikes. 

Kollegiet delar uppfattningen all investeringar i obligationer. kommun
län och dylikt är förenade med vissa administrativa fördelar. inte minst för 
den typ av institutionella placerare som verket representerar. Denna syn
punkt kan dock rimligen inte fa vara utslagsgivande för placeringspoliti
ken. I stlillet hör givetvis avgörande vikt tillmiitas vilka investeringar som 
frän avkastnings-. värdesäkrings-. likviditets- och risksynpunkter framstrtr 
såsom på sikt mest fördelaktig. Vid en sådan bedömning har fullständig 
enighet rätt inom kollegiet och dess expertråd för frågor om medelsplace
ring m. m. att investeringar i aktier samt intecknings- och övriga reverslån 
skall prioriteras. Samtidigt med all sistnämnda placeringar ökats har klille
giets redan tunga engagemang i obligationer. kommunlän och liknande 
successivt dragits ned. 

I anslutning till kapitalmarknadsutredningens uttalande om önskvärdhe
ten all bedriva fondförvaltningen i organisatoriskt enkla former vill kollegi
et framhålla att verket for sin del inte byggt upp någon siirskild funktinn för 
kreditbedömning och aktieanalys. Verket replierar i dessa hänseenden på 
sill expertråd och de kvalificerade tjänster som bankerna erbjuder. All kol
legiets nyutläning utom till gamla och välkända kunder sker exempelvis ge
nom förmedling av någon bank med vilken verket kontinuerligt siar i af
färsförbindelse. Därvid torde banken i princip fä anses ha samma ansvar 
som vid emission av t. ex. ett obligationslån. Även likviditetsmässigt sy
nes skillnaden mellan börsnoterade värdepapper såsom obligationer. a 
ena. samt intecknings- och övriga reverslän, å andra sidan. inte vara sa 
stor som ibland antas. Genom bankernas förmedlings verksamhet kan n1im
ligen ocks;) lån. som inte iir börsnoterade men av god kvalitet. köpas och 
säljas i viss utsträckning. 

Om kapitalmarknadsutredningens förslag till ändrad placeringsinrikt
ning genomfördes. skulle visserligen någon förenkling i kollegiets fondför
valtning kunna uppnås. Vinsten hiirav bedömer verket emellertid vara så 
marginell att man skäligen kan bortse frän densamma. Vad som däremot 
inte hör negligeras iir att en sådan omläggning minskar möjligheterna att 
skydda fondkapitalet mot den fortgående penningvärdeförsämringen ge
nom investeringar i aktier samt att direktavkastningen på de räntebärande 
placeringarna blir Higre. Enligt kollegiets uppskattning har den genomsnitt
liga effektiva avkastningen (utdelningar+ kursförändringar) på den av 
fondbyrån förvaltade aktieportföljen sedan slutet av 1960-talct med ett par. 
tre procent överstigit räntan på nyemitterade obligationer under samma 
period. Även räntan på de intecknings- och övriga reverslån som kollegiet 
beviljat har i allmänhet överstigit säväl obligations- som kommunlåncrän
torna. 
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Trots att alltstL kollegiet fört en ur fön<lernas synvinkel mer aktiv och 
fördelaktig placeringspolitik än den kapitalmarknadsutredningen förordar 
har under den hittilb gångna delen av 1970-talet genomsnittlig direktav
kastning på investerat kapital avsevärt understigit denna periods infla
tionstakt. En ändrad inriktning av placeringarna i överensstämmelse med 
utredningens intentioner skulle - mot denna bakgrund samt med hänsyn 
till fondernas allmännyttiga karaktär och statens förvaltaransvar - inte va
ra försvarlig. Måhända skulle någon vilja hävda att en dylik politik ändock 
vore motiverad. nämligen utifrån intresset att vidga obligationsmarknaden 
respektive underlätta kommunernas långfristiga upplåning. Mot en sådan 
uppfattning talar emellertid att fonderna - såsom utredningen konstaterat 
- har ett så begränsat nettoplaceringsbehov att de är ointressanta i sam
manhanget. Det kan vidare ifrågasättas om inte ett främjande på detta sätt 
av angivna intressen vore en "detournemcnt de pouvoir": statens förvalt
ning av dessa anförtrodda medel har till enda uppgift att tillgodose fonder
nas rätt och bästa. 

Om kollegiet alltsä har invändningar mot kapitalmarknadsutredningens 
synpunkter på investeringspolitiken. vill verket inte motsätta sig utred
ningens förslag om en översyn av de statligt reglerade fondernas place
ringsbestämmelser. Översynen kan lämpligen - i varje fall i en första om
gång - begränsa sig till de statliga kapitalfonder och fonder av diversemc
delsnatur. som förvaltas av riksförsäkringsverket och kollegiet. medan do
nationsfonder på vilka permutationslagen är tillämplig bör hållas utanför. 
För att inte på nytt begrava ärendet i en stor utredning under avsevärd tid 
framöver föreslås att kollegiet, riksförsäkringsverket och riksrevisionsver
ket får i uppdrag att gemensamt verkställa översynen och framlägga härpå 
grundade förslag. Myndigheter bör vara oförhindrade att - om så prövas 
lämpligt - även lägga fram förslag om samarbete dem emellan för att främ
ja en ökad effektivitet i fondförvaltningen. Riksförsäkringsverket och riks
revisionsverket har vid underhandskontakt ställt sig positiva till det här 
framlagda förslaget. 

11.2 Riksförsäkringsverket 

I slutbetänkandets kapitel 13 behandlas vissa fonder bl. a. de av riksför
säkringsverket förvaltade. Utredningen framför att för sädana fonder är en 
detaljerad översyn av placeringsreglerna påkallad. Fondmedel kan nämli
gen nu placeras på en mängd olika sätt som endast synes vara ägnade att 
skapa en onödigt vidlyftig administration. Utredningen ifrågasätter särskilt 
om fondmedel bör ta placeras i fastigheter och inteckningslån. Utredning
en menar att istället goda skäl talar för att placeringsmöjlighetema begrän
sas till obligationer, kommunlån och andra värdehandlingar av sådant slag 
som inte kräver särskild säkerhetsprövning i de enskilda fallen. 

Riksförsäkringsverket har samma mening som kapitalmarknadsutred
ningcn att möjligheterna att placera fondmedel i fastigheter och inteck
ningslån bör upphöra. Verket har f. n. ca 73 mkr placerade i inteckningslån 
och söker sedan lång tid tillbaka avveckla denna lånestock. Några nypla
ccringar i inteckningslän förekommer inte. 

Riksförsäkringsverket vill i detta sammanhang ta upp frågan om ytterli
gare förenklingar av verkets fondförvaltning. Som framgår av kapitalmark
nadsutredningcns betänkande förvaltar verken ca 3 700 mkr huvudsakligen 
placerade i kommunlån och obligationer. Beslut i placeringsfrägor fattas av 
särskilda av regeringen utsedda fondfullmäktige: verkets generaldirektör 
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och överdirektör. riksbankschefen, VD för 4:e AP-fonden, två bankdirek
törer från affärsbanker samt en riksdagsman. Riksförsäkringsverket hand
har dessutom fonder - allmänna sjukförsäkringsfonden och arhetslöshets
fonden samt arbetarskyddsfonden - där medlen är placerade på räkning 
hos riksgäldskontoret resp. insatt på bankräkning. Det är alltså här fråga 
om en enkel hantering och fonderna förvaltas ej heller av fondfullmäktige. 

Eftersom medelsförvaltning inte är riksförsäkringsverkets uppgift finns 
det anledning att undersöka om motsvarande placeringar även kunde gälla 
de av fondfullmäktige förvaltade medlen. Genom att placera medel hos 
riksgäldskontoret eller bankinstitutet skulle riksförsäkringsverket överlåta 
sin medelsförvaltning till andra organ. Samtidigt skulle verket ändå på ett 
enkelt sätt ha tillgång till medlen för de utbetalningar (t. ex. arbetsskadeer
sättningar) till vilka de är avsedda. 

Ett alternativ är att överföra verkets nuvarande placeringar till annat or
gan som sysslar med medelsförvaltning, t. ex. AP-fonden eller kammarkol
legiet. 

Riksförsäkringsverket anser alt frågan om förvaltningen av verkets fon
der bör utredas. 

11.3 LRF 

Utredningen har ansett att placeringsreglerna för fonder som bl. a. Riks
försäkringsverket och Kommerskollegium förvaltar bör ses över. Särskilt 
framför utredningen att goda skäl talar för att placeringsmöjligheter för fle
ra fonder bör begränsas till obligations-. kommunlån och andra värdehand
lingar som inte kräver särskild säkerhetsprövning i det enskilda fallet. LRF 
vill understryka betydelsen av att en sådan översyn kommer till stånd och 
att utredningens synpunkter beaktas. 

11.4 Styrelsen för Stockholms fondbörs 

Styrelsen tar i det följande upp ett antal frågor, som utredningen inte ta
git ställning till i sitt huvudbetänkande men som enligt styrelsens uppfatt
ning bör uppmärksammas. Vissa av dessa frägor behandlas i utredningens 
bilaga 3. 

Hushållen 
Det finns fler skäl än de som tidigare nämnts att söka få större bidrag 

från hushållen i utbudet på aktiemarknaden. Ett sådant är att en fungeran
de marknad förutsätter att det finns många oberoende beslutsfattare. Det 
finns en risk att antalet sådana blir för litet med den tilltagande institutiona
liseringen av aktieägandet. Eftersom institutionerna sannolikt kommer att 
fortsätta att växa. en utveckling som det för övrigt inte finns anledning att 
motarbeta. måste gruppen övriga placerare växa fortare för att pluralismen 
skall upprätthållas. Antalet aktieägare har vuxit avsevärt under de senaste 
tio åren. Antalet uppskattas enligt SIFO för närvarande till närmare 
750000. vilket skulle innebära en fördubbling på tio år. De nya placerarna 
är emellertid i helt dominerande grad småsparare med var för sig små pos
ter av aktier eller andelar i aktiefonder. Ökningen av antalet har där inte 
kunnat hindra att det totala beståndet av aktier i privata händer sjunkit ge
nom att stora förmögenheter minskats genom dödsfall eller på annat sätt. 

Genom den utbyggnad av socialförsäkringarna. som ägt rum under ef
terkrigstiden, antas en rad traditionella motiv för enskilt sparande ha fallit 
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bor\. ATP-reformen och de förbällrade sjukförsäkringarna har minskat be
hovet av sparande för sådana ändam::'ll. Utbildningsreformema har mins
kat föräldrars behov av sparande för att säkra barnens uppfostran etc. Lik
väl har hushållens sparkvot efter ett fall under 1960-talet åter ökat och lig
ger nu på förhållandevis hög nivå. En stor del av denna bestfir av försäk
rings- och egnahcmssparande, men det kunde likväl göras gällande all. se
dan traditionella behov av sparande bortfallit. utrymme finns för placering 
i aktier och att det vore möjligt att fä till stånd ett ökat utbud. om såsom li
digan: framhhllits dels avkastningskraven kunde mötas, dels skatteregler
na ändrades si1 att icke placeringar i aktier diskriminerades säsom nu sker. 

Realisations vinstbeskattningen 
Realisationsvinstbeskattningen skärptes i mitten av I %0-talet och har 

sedan ytterligare skiirpts. Dessa åtgärder vidtogs mot bakgrunden av en 
lång period av trendmässig kursuppgång för så gott som alla papper. Sedan 
dess har kurs ut vecklingen varit betydligt mera splittrad med stora skillna
der företag emellan och större amplituder i kurssvängningarna. Företagen 
hade tidigare en stabil utdelningspolitik. Utdelningshöjningar gjordes med 
relativt lång eftcrsHipning i förhållande till vinstutvecklingen. Utdelnings
sänkningar var sällsynta. Under trycket av ett ökat intresse. främst frän in
stitutionernas sida. för direktavkastning har under de senaste tio åren ut
delningshöjningar blivit frekventare men samtidigt också utdelningssänk
ningar vanligare. Under de senaste åren har. som tidigare framhållits. ett 
antal företag helt fått inställa utdelningen. Svåra förluster i några av börs
företagen har föranlett drastiska kursfall. Sannolikheten för att förlora på 
en aktieplacering är därför numera betydligt högre än för tio å tjugo år se
dan. 

Mot denna bakgnmd är det motiverat att slopa realisationsvinstbe
skattningen pa aktier. Om detta icke iir genomförbart. bör man överväga 
att förändra realisationsvinstbeskattningen så att aktier i detta avseende 
blir jämställda med fastigheter. dvs. att endast reala realisationsvinster he
skattas. Regler som innebär att endast nettoförsäljningar. icke omplace
ringar av aktier. drabbades av realisationsvinst skulle också förbättra ak
tiernas ställning som placeringsinstrument. 

En annan tänkbar atgärd vore att vid inkomstbeskattningen öka schab
lonavdraget för kapitalinkomster, eventuellt att införa särskilda och mera 
favorahla skattetaxor för aktieinkomster - allt i syfte att locka fram ökat 
utbud av riskvilligt kapital. 

Ett mera radikalt sätt att skapa förutsättningar för enskilda hushålls ut
bud genLim att förstärka deras kapacitet för sparande vore att införa inves
teringsfonder för hushåll (se bilaga 3 till utredningen. sid. 79). 

Utlänningars förvärv av svenska aktier 
Oet är angeläget att svenska företag har kanalerna till de internationella 

kapitalmarknaderna öppna - inte bara för lånekapital utan även för risk
villigt sådant. Utlänningar har under en lång följd av år netto varit säljare 
av svenska aktier på den svenska marknaden. Ett bidrag från utlandet till 
den svenska kapitalförsörjningen kräver således att denna ström vänder. 
En första förutsättning härför är givetvis att svenska företag framstår som 
attraktiva investeringsobjekt. Valutaregleringen förbjuder i princip valuta
utlänningar att köpa och sälja svenska värdepapper i Sverige. S. k. switch
atfärer tillåts emellertid. och Riksbanken ställer sig sedan ett antal år regel
mässigt välvillig till framställningar från valuta~tlänningar om tillstånd för 
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återköp. En utvecklad handel förutsätter emellertid att utlänningar fritt 
kan köpa och sälja svenska aktier på den svenska marknaden. I en lä.ngsik
tig strategi för att förkovra den svenska aktiemarknaden ingår en liberali
sering och teknisk förenkling av valutaregleringen i vad gäller handel med 
värdepapper. Någon risk för att utfänningar skulle genom en friare handel 
kunna dominera svenska börsföretag finns icke, då flertalet börsbolag i si
na bolagsordningar införts. k. utlänningsklausul. som begränsar utländska 
ägares aktieinnehav till högst två femtedelar av totala aktiekapitalet och 
dessutom högst en femtedel av röstetalet för samtliga aktier. Enligt de un
dersökningar, som redovisas i bilaga 3, låg det utländska innehavet i så 
gott som samtliga undersökta börsföretag långt under det högsta medgiv
na. 

11.5 Svenska civilekonomföreningen 

I bilagan till KM U nämns ett antal förslag som avser att stimulera inves
teringar i aktier hos hushä.llen. Vi anser att dessa förslag bör bli föremål för 
närmare utredning i avsikt att utöka denna typ av sparande. Med hänsyn 
till aktiernas funktion som bevis på andel i väsentligen reala tillgångar syns 
oss en övergång till real reavinstbeskattning, som för egnahem. vara väl 
motiverad. 

Sparande i aktiefonder har föreslagits som ett alternativ i det nyligen 
framlagda lönsparprogrammct. Detta skulle inom de begränsade ramar 
som programmet medger sannolikt garantera värdebeständigheten hos det
ta sparande. För att medge en mer rimlig dimension på det långfristiga spa
randet anser vi dock att ett nysparandc på åtminstone ett basbelopp per år 
och person bör kunna medges värdebeständig placering på inlåningsräk
ning eller i särskilda aktiefonder. 

Nuvarande sparavdrag på 800 kr brukar ibland användas som motiv för 
att ytterligare åtgärder ej skall erfordras. Det är dock vår uppfattning att 
nämnda avdrag endast avser gynna förekomsten av en begränsad likvidi
tetsreserv och är helt otillräckligt inom ramen för ett långsiktigt sparande. 
Även i det korta perspektivet bör noteras att avdraget borde höjas ca 50 % 
för att m. h. t. ränteläge och inflation motsvara samma bakomiiggande ka
pital som då avdraget fastställdes till 800 kr. 

11.6 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Länsstyrelsen tar upp frågan om regionala kreditinstitut och anför där
vid följande: 

En fördel med bctalningsmedel i en penningekonomi är att de kan för
flyttas i rummet utan svårighet. Kapitalet känner i den meningen inga geo
grafiska barriärer. Ett objekt kan finansieras lika lätt oavsett var det är be
läget. Från den utgångspunkten spelar det ingen roll var någonstans kredit
instituten är lokaliserade. 

En mer vcrklighctsanknuten beskrivning ger en annan värdering av be
tydelsen av kreditinstitutens placering. Ett beslut om lån till viss verksam
het föregås alltid av en ingående prövning av det objekt som skall finansie
ras och av den eller de personer som skall svara för att objektet ger pengar
na tillbaka. I det perspektivet är det rimligen av stor vikt att kreditinstitu
ten har en sådan regional och lokal förankring att de rätt kan avgöra om ett 
objekt skall finansieras eller inte. Situationen i Östergötland är i detta av
seende tillfredsställande. Här finns flera enheter som har hela sin verksam-
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het baserad i regionen. Kunskaper om lokala förhållanden und.:rlättar 
samarbetet med andrn organ som arbetar för utveckling av regionens nä
ringsliv. Minst lika viktigt är att avstandet till beslut i kreditfrågor är kort. 
Ärenden kan hanteras snabbare jämfört med det läge där beslut måste tas 
på en nivå vars befattningshavare finns på annat håll i landet. De privata 
instituten har under senare år på ett märkbart sätt delegerat beslutsförmå
ga till region- och distriktskontor. Den statliga finansieringen av näringsli
vets investeringar sköts däremot fortfarande i alltför stor utsträckning på 
central nivå. Ärendehandläggningen blir mycket ofta tungrodd och dubbel
arbete förekommer inte sällan. Olika statliga myndigheter ägnar mycken 
tid åt att kontrollera varandra. för det kreditbehövande företaget är detta 
knappast en önskesituation. Särskilt den långdragna handläggningen också 
i beloppsmässigt små ärenden upplevs som mycket besvärande. Det finns 
anledning att den statliga kreditorganisationen följer den privata sidan och 
fördelar beslutsbefogenhet i ökad utsträckning till regionala organ. 
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