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Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag 
av regeringsprotokoll för de åtgärder eller de ändamål som framgår av 
föredragandenas hemställan. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 

KJELL-OLOF FELDT 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen behandlas den ekonomiska politiken mot bakgrund av 
den samhällsekonomiska utvecklingen. 

Det förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84 som lades fram i årets 
budgetproposition kompletteras med hänsyn till senare inträffade föränd
ringar rörande såväl inkomst- som utgiftssidan av budgeten. I samband 
därmed redovisas en förnyad beräkning av budgetutfallet för innevarande 
budgetår. Denna ger vid handen att budgetunderskottet för budgetåret 

1982183 skulle förbli oförändrat i förhållande till beräkningarna i årets 
budgetproposition. Sålunda förutses nu ett underskott om ca 91,8 miljarder 
kr. 

För budgetåret 1983184 beräknades i budgetpropositionen ett underskott 
om ca 90,2 miljarder kr. De nya beräkningarna visar ett underskott om ca 
89 ,9 miljarder kr. 

I propositionen föreslås också vissa åtgärder för sysselsättningen inom 
utbildnings-, arbetsmarknads- och bostadsdepartementets verksamhets

områden. 
Vidare redovisas i särskilda bilagor bl. a. en reviderad nationalbudget för 

år 1983 samt en långtidsbudget för budgetåren 1983/84-1987/88. 

1 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150 , 
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Utdrag 
PROTOKOLL 

2 

vid regeringssammanträde 
1983-04-14 

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Lundkvist, 
Feldt, Sigurdsen, Leijon, Peterson, Andersson, Rainer, Boström, Bod
ström, Göransson, Gradin, Holmberg, Hellström, Thunborg 

Föredragande: statsråden Feldt, Göransson, Leijon och Sigurdsen 

Proposition med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för 
budgetåret 1983/84, m. m. (kompletteringsproposition) 

Statsrådet Feldt anför: Regeringen har i årets budgetproposition (prop. 
1982/83: 100) förelagt riksdagen ett förslag till statsbudget för budgetåret 
1983/84. På de punkter där förslaget upptog endast beräknade belopp har 
regeringens förslag sedermera redovisats i särskilda propositioner. 

Enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 § riksdagsordningen skall regeringen -
förutom förslaget till statsbudget i budgetpropositionen - avge ett särskilt 
förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för det kommande budgetåret i 
den s. k. kompletteringspropositionen. Detta förslag bör nu lämnas till 
riksdagen. I samband därmed bör regeringen redovisa sin bedömning av 
den ekonomiska politiken i en reviderad finansplan. Likaså bör en revide
rad nationalbudget tillställas riksdagen. 

Statsrådet Feldt föredrar de delar av förslaget till kompletteringspropo
sition som avser den reviderade.finansplanen och en redogörelse för stats
budgetens utgifter och beräknade inkomster under budgetåret 1983/84, 
m. m. Statsråden Göransson, Leijon och Sigurdsen föredrar vissa syssel
sättningsskapande åtgärder inom utbildnings-, arbetsmarknads- resp. bo-· 
stadsdepartementens verksamhetsområden. Anförandena redovisas i un
derprotokollen för resp. departement. 

Statsrådet Feldt hemställer att regeringen i en gemensam proposition 
förelägger riksdagen vad föredragandena har anfört för de åtgärder som de 

har hemställt om. 
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Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar 
att genom proposition förelägga riksdagen vad föredragandena har anfört 
för de åtgärder eller de ändamål som föredragandena har hemställt om. 

Regeringen förordnar att de anföranden och förslag som har upptagits i 
undcrprotokollen skall bifogas propositionen som bilagorna 1-4. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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Regeringens prop. 1982/83: 150 

FINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Bilaga 1 

vid regeringssammanträde 

1983-04-14 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig reglering av statsbud· 
geten för budgetåret 1983/84, m. m. (kompletteringsproposition) 

1 Andra steget 

Regeringen tillträdde i ett skede då den svenska ekonomin hade gått in i 

en allt djupare kris. Det var nödvändigt att snabbt och bestämt lägga-om 

den ekonomiska politiken för att påbörja den långa och mödosamma vägen 

tillbaka till ekonomisk balans och full sysselsättning. Regeringen genom

förde den 8 oktober 1982, som sin första ekonomisk-politiska åtgärd, en 

devalvering av den svenska kronan med 16%. Devalveringen föijdes av en 

rad ekonomisk-politiska åtgärder under hösten och i det budgetförslag som 

lades fram i januari i år. 

Under hösten beslutades om ett omfattande investeringsprogram med 

tyngdpunkten förlagd till energiförsörjning, byggsektorn och transportvä

sendet. Vidare gjordes omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser för att 
hejda en fortsatt ökning av arbetslösheten. Regeringen vidtog också en rad 

åtgärder för att säkerställa att krispolitikens bördor fördelas rättvist och 

för att underlätta den instundande avtalsrörelsen. 

Det budgetarbete som utmynnade i regeringens budgetförslag präglades 

av stor stramhet. En viktig utgångspunkt var att i princip inte medge någon 

kompensat'iön för de prisökningar som är en följd av devalveringen. Rege

ringen presenterade vidare ett program för att inleda en neddragning av de 

omfattande subventioner som utgår till näringslivet samt åtgärder för att 

minska automatiken i statsbidragen till kommunerna. Vid beräkningen av 

myndighetsanslag m. m. ställdes generella krav på rationalisering och ef

fektivisering av verksamheten. Det blev möjligt att lägga ett budgetförslag 

för budgetåret 1983/84 som innebär ett nominellt oförändrat budgetunder

skott jämfört med innevarande budgetår, dvs. i praktiken en viss real 

minskning av underskottet. 

Med dessa åtgärder har grunden lagts för att bryta den nedåtgående 

utvecklingen i den svenska ekonomin, inte minst i den konkurrensutsatta 

I Riksd(jgen 1982183. I S(lm/. Nr 150. Bilaga I 
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sektorn. Genom den kraftiga förbättringen av konkurrensläget stimuleras 
efterfrågan på svenska produkter både på exportmarknaderna och på 
hemmamarknaden, samtidigt som den inhemska efterfrågan kan hållas 

tillbaka. Produktion, investeringar och sysselsättning prioriteras framför 
konsumtion. Det bör därför vara möjligt att inom rimlig tid eliminera 
underskottet i bytesbalansen, samtidigt som sysselsättningen ökar och 
arbetslösheten minskar. Det är denna kombination av expansiva och åt
stramande inslag - att vi både skall arbeta och spara oss ur krisen - som 
utgör kärnan i vad som har kallats den tredje vägen. 

Denna politik förestavas av att full sysselsättning är den ekonomiska 
politikens viktigaste mål. Det är i hög grad genom människornas vilja och 
förmåga till arbete som de produktiva resurserna i samhället skapas. Ökad 
sysselsättning är ett av de viktigaste medlen för att åstadkomma ekono
misk utjämning. För de flesta människor har arbetet en avgörande betydel
se för att de skall bli delaktiga i samhällsbygget och känna ansvar, självför

troende och trygghet. 
Regeringen har med sin politik visat att kampen för full sysselsättning är 

en av dess allra viktigaste uppgifter. Det är för den framtida sysselsättning
en avgörande att den ekonomisk-politiska strategin blir framgångsrik. Det 
är endast genom att häva obalanserna i den svenska ekonomin och genom 
att bibehålla en stark konkurrenskraft i näringslivet som det blir möjligt att 
framgent upprätthålla full sysselsättning. För att möta de kortsiktiga sys
selsättningsproblemen har regeringen vidare vidtagit massiva arbetsmark
nadspolitiska åtgärder. vartill kommer omfattande insatser inom industri
politiken, på investeringsområdet och för Norrbotten. Ytterligare åtgärder 
föreslås nu. 

Trots de mycket omfattande insatser som regeringen gjort, är det svårt 
att snabbt förbättra sysselsättningsläget. Regeringen övertog ansvaret för 
den ekonomiska politiken i ett skede när den underliggande syssclsätt
ningsutvecklingen var starkt negativ. Den försvagade finansiella ställning
en i kommunsektorn tenderar att bromsa upp dess volymexpansion och 
sysselsättningsökning. Det låga kapacitetsutnyttjandet i näringslivet gör 
att efterfrågan på arbetskraft är låg, även när produktionen på nytt börjar 
öka. Vissa av de åtgärder som regeringen har vidtagit, t. ex. investerings
programmet, får också en sysselsättningseffekt först med viss eftersläp
ning. Detsamma gäller naturligtvis även sysselsättningseffekterna av de 
generella ekonomisk-politiska åtgärder som vidtagits med syfte att genom 
stärkt konkurrenskraft bygga under en långsiktig uppgång av produktion, 

export, investeringar och sysselsättning. 
Med de åtgärder som regeringen hittills har vidtagit har ett fiirsta steg 

tagits i krispolitiken. De positiva verkningarna härav börjar skönjas på en 
rad områden. För att befästa de framgångar som har vunnits är det nu dags 
att ta ett andra steg. 

En nödvändig förutsättning för att den inledda politiken skall bli fram
gångsrik, är att den höga inflation som har rått i vårt land under ett 
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decennium nu bryts. Den avsevärda förbättring av konkurrenskraften som 
V 

devalveringen har medfört kan endast bibehållas om pris- och kostnadsök-

ningarna i den svenska ekonomin snabbt nedbringas till högst den nivå som 

råder i våra viktigaste konkurrentländer. I nertalct av de stora och tongi

vande länderna i världsekonomin uppgår intlationstakten nu till 3-5 %. 

Om den inflationstakt på ca 10% som med smärre variationer rått under en 

lång följd av år i Sverige inte nedbringas till en väsentligt lägre nivå, 

kommer devalveringens positiva effekter att elimineras inom ett par år. 

Jag kommer i den följande framställningen att redovisa kalkyler som 

belyser vilka konsekvenserna då skulle bli för den svenska ekonomin. 

Enligt dessa kalkyler skulle en fortsatt innationistisk utveckling leda till att 

krisen inte bara fortsatte utan förvärrades. 

Näringslivets konkurrenskraft skulle på nytt undergrävas, industripro

duktionen skulle öka endast i långsam takt och den eftersträvade uppgång

en i industriinvestcringarna - från den nuvarande mycket låga nivån -

skulle utebli. 

Underskottet i bytesbalansen skulle visserligen tillfälligt minskas som en 

följd av den förbättring av konkurrenskraften som devalveringen innebär. 

Men förbättringen skulle enbart bli tillfällig, och underskottet skulle snart 

på nytt öka kraftigt, eftersom konkurrenskraften skulle undergrävas av för 

höga kostnadsökningar. Sverige skulle då även på längre sikt vara hänvisat 

till upplåning i utlandet, med de risker för gradvis försämrade lånevillkor 

som därmed skulle uppkomma. 

Kommunernas och landstingens finansiella ställning skulle vid fortsatt 

höga kostnadsökningar försämras kraftigt de närmaste åren. Detta är en 

följd av att deras inkomster för 1984 och 1985 med nuvarande skattesatser 

till stor del redan är bestämda på grundval av skatteunderlaget för 1982 och 

1983. Däremot slår en hög inflationstakt och höga nominella löneökningar 
snabbt och med stor tyngd på utgiftssidan och leder därför till stora och 

växande finansiella underskott under de närmaste åren. Kommunerna och 

landstingen skulle då tvingas att antingen kraftigt höja utdebiteringen med 

åtföljande åtstramning av hushållens inkomster och därmed den privata 

konsumtionsefte1frågan eller skära ned den kommunala verksamheten. 
Mest sannolikt är att de skulle nödgas vidta båda dessa åtgärder. 

Även det statliga budgetunderskottet skulle på nagra års sikt bli större 

och därmed bidra till att pressa upp räntenivån i Sverige. 

Särskilt allvarligt är att arbetslösheten skulle stiga kraftigt under nera år 

som en följd både av näringslivets undergrävda konkurrenskraft och den 

uteblivna investeringsökningen och av att kommunernas och landstingens 

finansiella ställning undergrävdes. Följden skulle bli att sysselsättningen 

snabbt försvagades: i själva verket skulle vårt land inom några fä år 

uppvisa arbetslöshetstal som inte varit tänkbara sedan 1930-talet. 

Den unika chans som den stora devalveringen i höstas innebär för en 

återhämtning av den svenska ekonomin skulle därmed ha tillspillogivit~ 

och de ekonomiska obalanserna skulle i praktiskt taget alla avseenden ha 

förvärrats. 
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Mot denna bakgrund måste den ekonomiska politiken inriktas på att så 
0 

snabbt som möjligt etablera en väsentligt lägre inflationsnivå. Detta är en 

nödvändig förutsättning för att de i vårt land allmänt omfattade och högt 

ställda ambitionerna ifråga om sysselsättning och välfärd skall.kunna för

verkligas. 

Inflationsbekämpningen är dock inte bara ett medel för att trygga syssel

sättningen och återskapa en ekonomi i balans. Inflationen åstadkommer 

också stora fördelningspolitiska orättvisor. Den inflationstakt som rått i 

vårt land under det senaste decenniet har inneburit att miljardbelopp 

årligen omfördelats från sparare till låntagare. I allmänhet gynnas välbe

ställda grupper som har kunskaper och förmåga att utnyttja inflationen till 

sin fördel, medan grupper med mindre ekonomiska resurser tillhör infla

tionsspelets förlorare. I själva verket finns det få andra åtgärder - förutom 

insatser mot arbetslösheten - som ger så omfattande positiva fördelnings

politiska effekter som en nedpressning av inflationstakten. Redan fördel

ningspolitiska överväganden utgör därför ett fullgott motiv för att beslut

samt bekämpa inflationen. 

Det andra steget i regeringens ekonomisk-politiska strategi innebär så

lunda att en fast och beslutsam antiinflationspolitik inleds. Därmed fullföljs 

de riktlinjer för den ekonomiska politiken som socialdemokraterna tidigare 

vid flera tillfällen lagt fast. 

Detta har bl. a. skett i en rad partimotioner som socialdemokraterna i 

oppositionsställning lade fram under perioden 1976-1982. I motion 

1980/81: 1136, som presenterades i januari 1981, anförs bl. a. följande: 

"En av den ekonomiska politikens huvuduppgifter bör vara att bryta 
inflationen. Detta måste ske genom att angripa inflationens grundläggande 
orsaker och inte, som hittills vanligen varit fallet, genom åtgärder som 
mera riktar sig mot inflationens verkningar. Det krävs en lång rad samord
nade och samtidiga åtgärder, delvis av okonventionellt slag, för alt en 
sådan politik skall bli framgångsrik. Det kommer på vissa områden att bli 
nödvändigt att vidta kraftiga och rentav smärtsamma ingrepp i ekonomins 
struktur. Det är vidare av grundläggande betydelse att politiken har den 
fasthet och trovärdighet som krävs för att 1·araktigt bryta jån·iintningarna 
om fortsatt hög inflation. Antiinflationspolitiken måste föras konsekvent 
och uthålligt under lång tid." 

I denna motion presenterades ett 10-punktsprogram mot inflationen, 

som bl. a. innefattade åtgärder för att bryta upp indexeringar och liknande 

inflationsmckanismer. minska budgetunderskottet samt underliitta avtals

rörelserna i syfte att åstadkomma låga nominella kostnads- Ol:h löneök

ningar. Vidare framhölls att det på sikt är nödvändigt att föra en aktiv 

växelkurspolitik för att utestänga internationella prisstegringar. 

I det s. k. krisprogrammet "framtid för Sverige", som antogs vid den 

socialdemokratiska partikongressen hösten 1981, var kampen mot inflatio

nen det bärande temat i strävandena att värna sysselsättningen och häva 

de ekonomiska obalanserna. I programmet, som utgör grunden för rege

ringens ekonomisk-politiska strategi. anförs bl. a. följande: 
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"Dagens höga inflationstakt utgör ett allvarligt hinder för våra strävan
den att nå en rättvis, väl fungerande och balanserad ekonomi. 

Inflationen vidgar de ekonomiska klyftorna. Dessutom snedvrids och 
hämmas användningen av produktionsresurserna. En hög inflationstakt 
ger alltså både en orättvis fördelning och en dåligt fungerande ekonomi. 

Att påtagligt och varaktigt pressa ned takten i prisstegringarna är dock 
en uppgift så svår att det, förutom en för ändamålet väl anpassad ekono
misk politik, också krävs mycket goda politiska förutsättningar. 

En förutsättning för framgång är handlingskraft och beslutsamhet hos 
regeringen. Att skapa tilltro för styrkan i den inflationsbekämpande politi
ken blir avgörande för om beslutsfattarna i det ekonomiska livet kommer 
att sänka sina inflationsförväntningar. Om förväntningarna ligger kvar på 
en hög nivå blir det i längden mycket svårt att hålla prisutvecklingen nere. 

Kostnadsutvecklingen inom landet måste dämpas. Det gäller såväl ar
betskrafts- som råvaru- och kapitalkostnaderna. Inte minst kräver detta att 
lönebildningen måste få helt andra fördelningspolitiska förutsättningar. 

Det stora budgetunderskottet utgör ett ständigt hot mot prisstabiliteten. 
Även om de direkta intlationseffekterna av budgetunderskottet inte ännu 
varit så påtagliga har det indirekt, i första hand via en uppressning av 
ränteläget. verkat prisdrivande. Underskottet i budgeten måste alltså även 
av detta skäl börja krympa." 

Också i krisprogrammet presenterades omfattande åtgärder för att be

kämpa inflationen, vilka till stor del sammanföll med förslagen i den 

tidigare nämnda partimotionen. 

Jag kommer i det följande att redogöra för en rad förslag som utgör led i 

en antiinflationspolitik. Dessa förslag bygger i allt väsentligt på tankegång

ar och riktlinjer som återfinns i de program jag tidigare nämnt. I regering
ens ekonomisk-politiska strategi är antiinflationspolitiken ett logiskt och 

nödvändigt steg efter den devalvering och de övriga åtgärder som tidigare 

vidtagits. 
Jag vill först understryka att regeringen inte ensam kan säkerställa att 

inflationsbekämpningen blir framgångsrik. Det är av avgörande betydelse 
att alla grupper i det svenska samhället delar ambitionen att pressa ned 
inflationen och aktivt medverkar till en sådan utveckling. Inflationsbe
kämpningen underlättas givetvis också om den internationella inflationen 
blir låg och om det blir möjligt att undvika häftiga prischocker av det slag 
som vid ett par tillfällen drabbat världsekonomin under 1970-talet. 

Utifrån dessa förutsättningar bör, enligt min mening. kampen mot infla

tionen i huvudsak bygga på följande fyra punkter: 
0 Åtgärder för att begränsa budgetunderskottet, 

c; Åtgärder för att begränsa kostnadsökningarna i den svenska ekonomin. 

Åtgärder för att bryta inflationsförväntningarna, 

c Åtgärder för att eliminera flaskhalsar i produktionen och öka flexibilite
ten på arbets-. kapital- och råvarumarknaderna. 

En fortsatt ökning av hudgetunderskottet skulle leda till en än större 

likviditetsökning i den svenska ekonomin. All erfarenhet visar att det då 

skulle bli mycket svårt att undvika en fortsatt hög inflation. Den kraftiga 
automatik som råder för huvuddelen av de offentliga utgifterna gör att det 

krävs betydande åtgärder bara för att förhindra att budgetunderskottet 
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fortsätter att stiga. Uppgiften att hålla tillbaka inflationen sätter också 

bestämda gränser för möjligheten att parera dessa utgiftsökningar med 

successiva skattehöjningar. Det är därför nödvändigt att begränsa utgifts
ökningarna. 

Vi kan nu se de första tecknen på en konjunkturuppgång både i Sverige 

och internationellt. Även om denna uppgång blir förhållandevis försiktig. 

så visar erfarenheten att det relativt snabbt kan uppstå överhettning på 

vissa områden i ekonomin. Det är därför viktigt att det finns en god 

framförhållning i den ekonomiska politiken. så att finanspolitiska åtgärder 

kan vidtas som får effekt 1984 och 1985. Det är särskilt viktigt att statens 

upplåning kan hållas tillbaka under de kommande åren, då näringslivets 

anspråk på den svenska kreditmarknaden på nytt ökar som en följd av 

stigande investeringar. 

1 den långtidsbudget som nu läggs fram presenteras kalkyler över bud

getutvecklingen på längre sikt. Även vid förhållandevis gynnsamma anta

ganden skulle budgetunderskottet fortsätta att öka kraftigt. En sådan ut

veckling måste motverkas. Jag återkommer i den följande framställningen 

till inriktningen av arbetet för att begränsa budgetunderskottet. Jag kom

mer också att redovisa det mera långsiktiga översynsarbete som bedrivs 
eller planeras i syfte att effektivare utnyttja budgetmedlen och därmed 

hålla tillbaka budgetunderskottet. 

Om inflationen skall nedbringas är det nödvändigt att kostnadsökningar

na begränsas. Det är då av utslagsgivande betydelse att de totala nominella 
lönekostnaderna framdeles ökar i väsentligt lägre takt än hittills. 

Arbetsmarknadens parter har genom de löneavtal som hittills slutits i år 
visat en betydande ansvarskänsla. och att de accepterar uppläggningen av 
den ekonomiska politiken i stort. Regeringen förutsätter att man i de 
återstående avtalsförhandlingarna i år visar samma ansvar och återhåll

samhet. Lönepåslagen måste fördelas rättvist bl. a. med hänsyn till hur 
skattereformen har utformats. 

Trots återhållsamma löneavtal blir emellertid de totala lönekostnadsök

ningarna i år betydande. Detta är en följd av att en rad kostnadsuppdri
vande faktorer lagras ovanpå löneavtalen i form av ett betydande '"över

häng" som är en konsekvens av prisklausuler och förtjänstutveeklingsga

rantier i tidigare löneavtal. en beräknad löneglidning 1983 samt höjda 

arbetsgivaravgifter. främst för att finansiera det första steget i 
inkomstskattereformen. 

Om alla dessa komponenter skulle kvarstå oförändrade även under 

kommande år. förefaller det närmast omöjligt att nedbringa de totala 
lönekostnadsökningarna till en så låg nivå som är nödvändig för att antiin

flationspolitiken skall lyekas. Det finns därför goda skäl att överväga vilka 

förändringar som behövs för ;1tt de sammanlagda lönekostnadsökningarna 
skall kunna hållas tillbaka. Det bör understrykas att syftet med sådana 

åtgärder inte är att ytterligare pressa ned reallönerna utan i stället att 
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åstadkomma den åsyftade reallöneutvecklingen på en lägre nominell nivå. 

dvs. att såväl nominella lönekostnader som priser skall öka i en väsentligt 

långsammare takt än tidigare. 
De avtalsmässiga löneökningarna bör även under kommande år bli för

hållandevis måttliga. Ett visst utrymme bör dock finnas för att möjliggöra 

fördelningspolitiska eller andra lönepolitiska insatser som av arbetsmark

nadens parter bedöms vara önskvärda. 

··överhänget'" som följer av årets löneavtal och som kommer att innebä

ra en viss kostnadsökning 1984 blir väsentligt lägre än tidigare år. Årets 

avtal innehåller inga prisklausuler och även förtjänstutvecklingsgaran

tierna har fått en mindre omfattning. 
Det är vidare nödvändigt att löneglidningen kan begränsas såväl i år som 

i fortsättningen. Vissa av de åtgärder som regeringen har vidtagit eller nu 

aviserar bör göra det möjligt att hålla tillbaka löneglidningen. Hit hör bl. a. 
den tillfälliga utdelningsskatten och de obligatoriska avsättningarna till 

investeringsfonder. 

Regeringen bedömer det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder som 

innebär en viss likviditetsindragning från näringslivet. bl. a. genom att 

begränsa de idag utomordentligt förmånliga konsolideringsmöjligheter som 

företagsbeskattningen medger. Parallellt härmed bör den statliga bolags

skatten sänkas i syfte att positivt påverka företagens investeringskalkyler. 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till den förväntade konjunkturupp

gången bör de nuvarande möjligheterna till investeringsavdrag ej förläng

as. Däremot bör det även nästa år ske obligatoriska avsättningar till inves

teringsfonder. 

Om löneglidningen trots dessa åtgärder skulle tendera att bli alltför stor. 
är regeringen fast besluten att vidta ytterligare åtgärder. Regeringen kom

mer därför att noga följa företagens prissättning och är beredd att ingripa 
om företagen skulle höja priserna i en oacceptabel omfattning. 

På ett område har regeringen direkta möjligheter att påverka kostnadsut
vecklingen. nämligen ifråga om hur skattereformens andra steg - som 
gäller 1984 - skall finansieras. I den skatteöverenskommelse som slöts 
1981 mellan socialdemokraterna och den dåvarande mittenregeringen ut
sades att inkomstskattesänkningen skulle finansieras antingen med höjda 

arbetsgivaravgifter eller genom att införa en produktionsfaktorskatt. Det 

första steget - som gällde 1983 - finansierades främst genom att en 

arbetsgivaravgift om 2 % infördes. En fortsatt finansiering genom höjd 
arbetsgivaravgift eller genom en produktionsfaktorskatt - som till största 

delen också innebär en skatt på arbetskraften - skulle innebära att löne

kostnaderna 1984 steg med åtminstone 1.5 %. Det skulle medföra antingen 

att de totala lönekostnadsökningarna drevs upp eller att utrymmet för 

avtalsenliga löneökningar inskränktes kraftigt. 
Det stora budgetunderskottet gör det nödvändigt att skattereformen 

finansieras i sin helhet. De fallande oljepriserna innebär att det nu har 
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skapats ett utrymme - såväl energipolitiskt som realekonomiskt att 

välja en annan finansieringsmetod. nämligen att höja energiskatterna. Ef

tersom den överenskommelse som finns mellan socialdemokraterna. cen

terpartiet och folkpartiet också omfattade formerna för finansieringen av 

skattereformen. har regeringen haft kontakt med centerpartiet och folkpar

tiet före sitt ställningstagande i finansieringsfrågan. Regeringen bör mot 

denna bakgrund föreslå att skatten på olja. bensin och elkraft höjs i den 

omfattning som krävs för att finansiera det andra steget i skattereformen. 

Energiskatterna föreslås bli höjda redan den I juli i år. Härigenom 

uppkommer en merinkomst. som används för att finansiera vissa nödvän

diga ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Med detta val av finansiering av skatteomläggningen uppnås flera förde

lar. Det bör bli lättare att hålla tillbaka de totala lönekostnadsökningarna. 

Det tillgängliga utrymmet för lönekostnadsökningar 1984 kommer till stor 

del att reserveras för avtalsenliga löneökningar. Därmed förbättras möjlig

heterna för arbetsmarknadens parter att bl. a. åstadkomma en fördelnings

politiskt acceptabel profil på löneökningarna. Vidare innebär en finansi

ering genom höjda energiskatter - till skillnad från höjda arbetsgivaravgif

ter - att kostnaderna för skattereformen inte ensidigt belastar löntagarna 

och egenföretagarna. 

Mot bakgrund av att energipriserna fallit påtagligt kan höjda energi

skatter motiveras redan av energipolitiska skäl. Det är angeläget att arbetet 

med energisparande och oljeersättning drivs vidare med full kraft. Även 

med hänsyn tillunderskottet i bytesbalansen är det angeläget att oljeimpor

ten hålls tillbaka. och att därför det reala oljepriset i konsumtionsledet inte 

faller kraftigt. 

Inte minst för kommunerna och landstingen innebär den valda finansie

ringsmetoden en stor lättnad. Genom att de kan hålla nere sina kostnads

ökningar. förbättras möjligheterna avsevärt .för en viss fortsatt volymex

pansion. Detta har stor betydelse för sysselsättningen i kommunsektorn. 

Höjda energiskatter innebär att konsumentpriserna under 1983 kommer 

att öka med ungefär 1/2 % mer än vad som annars skulle blivit fallet. Men 

den underliggande kostnadsutvecklingen påverkas inte i samma utsträck

ning som vid höjda arbetsgivaravgifter. Med den valda tinansieringsmeto

.den skapas därmed goda förutsättningar för att de totala lönekostnadsök

ningarna 1984 kan hållas på en låg nivå. Regeringen kommer senare att ta 

upp överläggningar med centerpartiet och folkpartiet när det gäller hur 

skattereformens tredje och sista steg - som gäller 1985 - skall finansieras . 

. Även andra kostnadsuppdrivande faktorer bör hållas i st:hack. Här kan 

nämnas det omfattande arbete som nu pågår för att begränsa och förenkla 

olika slag av statlig normgivning i syfte att minska kostnaderna i framför 

allt kommunerna och näringslivet. 

Såväl ekonomisk teori som praktiska erfarenheter har alltmera klargjort 

vilken roll som fi'irl'iintningarna spelar i innationsproccssen. Detta är 

naturligtvis särskilt påtagligt när såväl den svenska som den internationella 

ekonomiska utvet:klingen under en lång följd av år har präglats av hög 
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inflation. Det krävs därför kraftiga - och kanske oväntade - åtgärder för 

att bryta förväntningarna om en fortsatt hög inflation. Många av de åtgär
der som regeringen nu föreslår eller aviserar syftar bl. a. till att bryta 

inflationsförväntningarna. 
Av särskilt stor betydelse är den .alltmer utbredda förekomsten av in

dexeringar i den svenska ekonomin. Dessa återfinns på en rad områden: 

för ett stort antal utgiftsanslag i de offentliga budgetarna. i jordbrukspris

regleringen. i löneavtalen och i prissättningen i många branscher i närings

livet. Tidigare gällde detta också indexregleringen av inkomstskatteska

lorna. 
Det finns naturligtvis fall när indexeringar kan vara försvarbara för att 

minska osäkerheten ifråga om den framtida ekonomiska utvecklingen. 

Men till mycket stor del bygger indexeringarna på synsättet att inflationen 
är oundviklig och att det därför i första hand gäller att anpassa sig till den 

och att begränsa dess skadeverkningar snarare än att bekämpa den. Om 

detta synsätt breder ut sig försvagas motståndskraften mot inflationen och 

följden blir då att inflationen består och rent av accelererar. 
Det var för knappt ett år sedan möjligt att uppnå bred parlamentarisk 

enighet om att begränsa justeringen av skatteskalorna till en på förhand 

fastställd procentsats. Det angavs därvid uttryckligen att ett huvudsyfte 

med denna åtgärd var att påverka inflationsförväntningarna och att det 

borde eftersträvas att nedbringa inflationstakten till högst den_na nivå. 

Utvecklingen i en rad tongivande länder, som även uppträder som 
viktiga konkurrenter till den svenska exporten, tyder på att ett rimligt mål 

bör vara att nedbringa den svenska intlationstakten till nivån 4% under 

1984. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att de indexeringar och 

andra slag av priskompensation som kan påverkas, 1984 begränsas till 
högst den förutsatta inflationsnivån. dvs. till 4%. Det gäller i tillämpliga 
delar bl. a. försvarsanslagen, u-landsbiståndet, tidskoefficienten för stat
liga bostadslån och jordbruksprisregleringen. 

Syftet med en sådan avindexering är att bryta inflationsförväntningarna. 
Alla krafter bör nu inriktas på att verkligen nedbringa inflationen till nivån 
4%. Syftet är inte att minska värdet av de olika slag av förmåner och 
belopp som är knutna till nuvarande indexregleringar. Realvärdet av de 
ifrågavarande beloppen kommer inte att urholkas om inflationen kan pres

sas ned till den åsyftade nivån. Det skapas därför ett starkt intresse hos 

olika grupper i samhället att medverka i en sådan ansträngning att faktiskt 

nedbringa inflationstakten. Därmed har en viktig förutsättning skapats för 

att antiinflationspolitiken verkligen skall lyckas. Jag återkommer i den 

följande framställningen mera i detalj till denna fråga. Regeringen bör 

också uppdra åt statens pris- och kartellnämnd att verka för att använd
ningen av prisindexklausuler vid försäljning av varor och tjänster begrän

sas. 
Regeringen står fast vid sina åtaganden gentemot pensionärerna. Pensio

nerna för 1984 kommer således att fastställas med hänsyn till prisutveck

lingen under 1983 med avdrag för den priseffekt som följer av devalvering-
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en. Såvitt nu kan bedömas innebär detta att ökningen av basbeloppet för 

1984 tämligen nära kommer att följa den förutsatta prisökningen. 

Jag vill i detta sammanhang understryka, att det nu är av utomordentligt 

stor betydelse att företagen anpassar sina investerings- och kostnadskal

kylcr till de förutsättningar som här har angivits för regeringens antiinfla

tionspolitik. Det vore mycket olyckligt om de gångna årens prissättnings

bcteende, som i betydande utsträckning torde förutsätta en inflationstakt 

på ca 10'7<: årligen, slentrianmässigt bibehölls. Regeringen har genom att 

slopa prisstoppet och genom att istället introducera en temporär skyldighet 

att förhandsanmäla prishöjningar och en förhållandevis liberal prisöver

vakning i hög grad tillgodosett önskemål från näringslivet. Därmed följer 

också ett betydande ansvar från företagens sida att verkligen hålla tillbaka 

prisökningarna. Regeringen kommer genom statens pris- och kartellnämnd 

att noga följa hur prissättningen utvecklas och inte tveka att vid behov 

tillgripa erforderliga åtgärder, om priserna skulle höjas på ett sådant sätt 

att det uppställda målet äventyras. 

Erfarenheten visar att ett inflationsförlopp kan sättas igång även vid ett 

förhållandevis lågt kapacitetsutnyttjande i ekonomin, genom att det finns 

flaskhalsar i produktionen och genom bristande .flexibilitet på olika mark

nader. Regeringen har redan tidigare vidtagit åtgärder som syftar till att 

minska dessa risker. Hit hör bl. a. åtgärder för att främja yrkesutbildningen 

och för att stimulera en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, samt de 

kapacitetsutvidgande investeringar som igångsatts bl. a. i transportsek

torn. Cheferna för arbetsmarknads- och bostadsdepartementen samt stats- . 

rådet Göransson kommer senare denna dag att föreslå ytterligare åtgärder i 

detta hänseende. 
Genom bl. a. devalveringen har vidare förutsättningar skapats för en 

bättre fungerande marknad för riskkapitalet. Inte minst som en följd av 

detta har de börsnoterade företagen hittills i år aviserat nyemissioner på ca 
5 miljarder kr. Detta skapar i sin tur förutsättningar för ökade nyinveste

ringar och nyanställningar och för att en önskvärd strukturutveckling i det 

svenska näringslivet på nytt kommer till stånd. För att devalveringseffek

terna fullt ut skall uppnås krävs en politik, som syftar till att underlätta 

omställningar och förnyelse inom näringslivet. 

Regeringen kommer senare i år att föreslå åtgärder som syftar till att 

säkerställa ett tillräckligt omfattande utbud av riskvilligt kapital, vilket 

kommer att ske såväl i individuella som i kollektiva former. Regeringen har 

också påbörjat en översyn av företagsbeskattningen. bl. a. i syfte att un

derlätta ökad rörlighet för riskkapitalet mellan olika företag och branscher. 

Den skattereform som har beslutats i bred parlamentarisk enighet och 

som genomförs under perioden 1983-1985 kommer att ha en positiv inver

kan på arbete och sparande. 

Även rå varu marknaderna bör uppmärksammas i detta sammanhang. Av 

särskilt stor betydelse är att en tillräckligt omfattande skogsavverkning 

kommer till stånd nästa säsong, så att skogsindustrins råvarubehov kan 

säkerställas i den konjunkturuppgång som nu kan emotses. 
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Jag vill också erinra om att regeringen genom näringsfrihetsombudsman

nen och statens pris- och kartellnämnd kontinuerligt följer utvecklingen i 

näringslivet vad avser olika slag av konkurrensbegränsningar, vilka kan ha 

en prisuppdrivande effekt. Detta arbete får nu särskild vikt. Den skärpta 

konkurrenslag som gäller fr. o. m. innevarande år effektiviserar konkur

rensövervakningen. 

Det inflationsmål på 4 % som regeringen bör lägga fast anknyter nära till 

den inflationstakt som nu kan skönjas i Förbundsrepubliken Tyskland och 

flera andra för Sverige viktiga konkurrentländer. De skadeverkningar som 

inflationen åstadkommer i den svenska ekonomin gör det under alla om

ständigheter motiverat att eftersträva ett sådant mål. oavsett vilken nivå 

inflationen har eller kan bedömas få i vår omvärld. 

Det är viktigt att framhålla att politiken måste bedrivas med uthållighet 

under en längre tid. Det är därför viktigt att fördelningspolitiken sätts i 

centrum och att krispolitikens bördor fördelas efter bärkraft. Även med en 

skickligt upplagd politik kommer det att ta tid och krävas tålamod innan 

mera påtagliga framgångar står att vinna. 

Om inflationsbekämpningen inte blir tillräckligt framgångsrik, blir det 

sannolikt ofrånkomligt att lägga om den ekonomiska politiken i restriktiv 

riktning. Om däremot inflationen blir tillräckligt låg skapas helt andra 

förutsättningar för en hållbar och varaktig ekonomisk expansion. 

En viktig förutsättning för att den ekonomiska politiken skall lyckas är 

att den vinner bred anslutning. De ambitioner som regeringen har ställt upp 

för att ta landet ur den ekonomiska krisen och värna sysselsättningen 

kommer att bli svåra att förverkliga, om inte olika grupper i samhället 

medverkar i samma riktning. 

En antiinflationspolitik, utformad på det sätt som här har beskrivits. står 

inte i motsatsförhållande till det överordnade målet att bekämpa arbetslös
heten. Tvärtom utgör en framgångsrik inflationsbekämpning en förutsätt

ning för att återupprätta full sysselsättning. 

Häri ligger den avgörande skillnaden mellan den svenska socialdemo

kratiska regeringens antiinflationsprogram och den inflationsbekämpning 

som utformats av en del konservativa regeringar i vår omvärld. För de 

konservativa regeringarna har kampen mot inflationen ofta varit en före

vändning för att driva en politik riktad mot de svaga i samhället och till 

förmån för de välbeställda grupperna. Härvid har arbetslösheten ibland 

använts som ett medel att pressa ned löner och kostnader. samt för att 

försvaga de fackliga organisationerna. 

Den svenska regeringen vill däremot bekämpa inflationen för att en 

långsam prisstegring är vår enda möjlighet att långsiktigt klara sysselsätt

ningen och föra oss ur den ekonomiska krisen. och eftersom inflationen ger 

oacceptabla fördelningspolitiska effekter. Metoderna att bekämpa inflatio

nen skiljer sig också från dem som kommit till användning i konservativt 

styrda stater. Vi använder inte konfrontation. Tvärtom strävar regeringen 

efter att bygga politiken på samverkan och solidaritet. Samarbete i stället 

för strid är den linje som skall följas. eftersom uppgiften att föra landet ur 

krisen är en gemensam uppgift för alla medborgare. 
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2 Det internationella läget 

Den internationella konjunkturuppgång som allmänt väntades 1982 kom 

aldrig till stånd. Under loppet av året försvagades i stället den ekonomiska 

aktiviteten i industriländerna. För året som helhet sjönk deras samlade 

bruttonationalprodukt, samtidigt som världshandeln minskade i volym. 

Arbetslösheten fortsatte att stiga. och i slutet av året gick 32 miljoner 

människor arbetslösa i OECD-området. Därmed lades ytterligare ett år till 

den djupa internationella lågkonjunktur som följt i spåren av den andra 

oljeprischocken 1979/80. 

En nedgång i aktiviteten i industriländerna i samband med oljeprissteg

ringen var i och för sig en oundviklig följd av de stora prishöjningarnas 

efterfrågedämpande effekter. Den ekonomiska politiken stramades i ett 

första skede åt för att förhindra att oljeprishöjningarna fortplantades i 

inhemsk inflation i de enskilda länderna. Om denna politik rådde betydan

de enighet internationellt. Men man var också överens om att den ekono

miska politiken, så snart oljeprishöjningarna absorberats. skulle läggas om 

i mindre restriktiv riktning för att förhindra en utdragen lågkonjunktur. 

Så kom emellertid inte att ske. De stora, tongivande industriländerna 

fortsatte i stället att föra en utpräglat restriktiv ekonomisk politik i det 

uttalade syftet att på ett mer beständigt sätt bryta ned krafterna bakom 

inflationen, inte minst inflationsförväntningarna, som byggts upp under 

1970-talct. 
Politiken har så som den utformats visat sig vara mycket kostsam. 

Förlusterna i form av utebliven produktion och sysselsättning har blivit 

utomordentligt stora. Arbetslösheten har drivits upp till närmare 10 l/f> av 

arbetskraften i OECD-länderna. Kapacitetsutnyttjandet i industrin har 
sjunkit kraftigt, i flera länder till under 70 %. Stagnerande efterfrågan och 

produktion har gett upphov till starka protektionistiska tendenser och ökat 

regeringars benägenhet att till skydd för den egna sysselsättningen göra 

ingrepp i det fria internationella varuutbytet. En krympande världshandel i 

förening med den höga räntenivå som den restriktiva penningpolitiken 

drivit fram har allvarligt försämrat u-ländernas situation. Detta har bidragit 

till att framkalla akuta skuldkriser i en rad låntagarländer. Den allmänna 

osäkerhet som härmed har kommit att prägla det ekonomiska klimatet har 

ytterligare bidragit till stagnationstendenserna. 

Den förda politiken har i och för sig resulterat i en avsevärd inbromsning 

av inflationen. På mindre än tre år har OECD-ländernas genomsnittliga 

inflation halverats - från 13 till 6,5 %. Det är dock svårt att avgöra i hur 

stor utsträckning dessa resultat representerar mer beständiga framsteg i 

kampen mot inflationen eller endast återspeglar den långtgående nedpress

ningen av den generella efterfrågan, samt sjunkande olje- och råvarupriser 

och fallande räntesatser. 
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Om vissa framgångar kunnat noteras i inflationsbekämpningen är det å 

andra sidan uppenbart, att den Iönsamhetsförbättring och investeringsupp

gång som politikens förespråkare utlovat inte har kommit till stånd. En 

fortsatt låg produktivitetsökning har omintetgjort den vinstökning som en 

återhållsam Iöneutveckling i och för sig skapat möjligheter för. Genom att 

kapacitetsutnyttjandet sjunkit har ytterligare en förutsättning fallit bort för 

en förbättrad investeringsutveckling. Genom att så hårt pressa ned aktivi

teten har därmed den restriktiva politiken i själva verket kommit att utgöra 

det främsta hindret för den återhämtning som den påstås vara avsedd att 

befrämja. 

Trots de höga kostnaderna och det magra resultatet av politiken har de 

tongivande länderna varit ovilliga att lägga om kurs. Det är först på den 

allra senaste tiden - under intryck av utebliven uppgång. tilltagande 

protektionism och framför allt ökande finansiella påfrestningar - som 

några regeringar har tagit vissa försiktiga steg i riktning mot en något 

mindre restriktiv utformning av politiken. 

Väsentligast av dessa har varit förändringen av penningpolitikens inrikt

ning i Förenta staterna under det senaste halvåret. Penningmängden har 

tillåtits öka relativt starkt, vilket möjliggjort sänkningar av den nominella 

räntan. I Japan har regeringen visat sig beredd att föra en mer tillväxtbe

främjande politik. I Storbritannien har årets budget getts en mindre restrik

tiv utformning än tidigare. Detta är uppmuntrande tecken på en viss ökad 

flexibilitet i den ekonomiska politiken, men dessa förändringar är sannolikt 

otillräckliga för att bana väg för en varaktig återhämtning. 

Mer optimistiska bedömningar görs nu också beträffande den internatio

nella konjunkturutvecklingen. De utgår från tecknen på att en uppgång 

skulle ha inletts i Förenta staterna och att konjunkturbottnen skulle ha 

passerats även i Västeuropa. 1 den amerikanska ekonomin har industripro
duktionen stigit de senaste månaderna och industrins orderingång har 

ökat. Bostadsbyggandet har också ökat kraftigt, och många förutser nu en 

snabbare aktivitetsuppgång i Förenta staterna än man tidigare räknat med. 

Även i Förbundsrepubliken Tyskland tycks en viss förstärkning ha ägt rum 

av den faktiska aktiviteten och av konjunkturförväntningarna. 

Förväntningarna om en uppgång får ytterligare näring av oljeprissänk
ningarna och den även i övrigt avsaktande inflationen, som förutsätts ge 

expansiva impulser till OECD-ländernas ekonomier. Förutsättningarna 

har förbättrats för att OECD:s senaste prognos om en BNP-tillväxt i 

OECD-området med 11/2% under 1983 skall kunna realiseras eller över

skridas något. 
Dessa uppgångstendcnser är välkomna. Den förutsatta tillväxten är i ett 

historiskt perspektiv dock mycket blygsam för att komma i en uppgångs

fas. Den är också otillräcklig för att hindra att arbetslösheten fortsätter att 

öka. 

Det finns anledning att varna för en överdriven tillförsikt att en stabil 

återhämtning nu skulle vara säkrad. Osäkerheterna är alltjämt många. En 
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sådan omger exempelvis oljeprissänkningarnas effekter. Prissänkningarna 
kommer givetvis att positivt påverka inflationstakt och bytesbalanser i de 

oljekonsumerande länderna och leda till en förstärkning av realinkoms

terna. Samtidigt kommer emellertid de oljeproducerande länderna att 

tvingas skära ned sin import och därmed reducera den externa efterfrågan 

som riktas mot OECD-länderna. Erfarenheterna tyder på att de oljeprodu
cerande länderna snabbt anpassar sina importvolymer till fallande intäkter. 

En annan osäkerhet rör de skuldtyngda u-ländernas möjlighet att erhålla 

ytterligare krediter. Drastiska begränsningar härvidlag skulle innebära ett 

ytterligare efterfrågebortfall för världsekonomin och dessutom leda till 
starka påfrestningar på delar av det internationella bank väsendet. 

Det är tveksamt om det går att förena en så hög realränta som den 

rådande i Förenta staterna med en fortsatt återhämtning. Risken är också 

stor att de penningvårdande myndigheterna i Förenta staterna återgår till 

en mycket stram penningpolitik och härigenom driver fram nya höjningar 

av den nominella räntan. I så fall kan uppgången i den amerikanska 

ekonomin komma att brytas på samma sätt som flera gånger tidigare. med 

åtföljande negativa konsekvenser för omvärlden. 

Även om de sjunkande oljepriserna kan ha en stimulerande effekt på 

världsekonomin. gör omfattningen av de ekonomiska problemen, och i 

synnerhet den höga och stigande arbetslösheten, att aktiva konjunktursti

mulerande åtgärder behöver vidtas. Det är därvid av stor betydelse att den 

ekonomiska politiken i de större industriländerna koordineras och sam
mantaget ges en mer tillväxtbefrämjande utformning. Regeringen kommer 

även i fortsättningen i internationella sammanhang att aktivt verka för en 
dylik kursändring. Denna bör anpassas till varje lands förutsättningar och 
måste ske på ett sådant sätt att en stabil och varaktig tillväxt uppnås utan 
att inflationen åter ökar. De nordiska finansministrarna har vid möten som 
ägt rum i Oslo och Köpenhamn de senaste månaderna enats om att göra 
gemensamma ansträngningar till förmån för förändringar i denna riktning. 

former härför torde komma upp till diskussion i samband med OECD:s 

ministermöte i maj. 
Jag vill i sammanhanget erinra om att de socialdemokratiska regerings

cheferna vid ett möte i Paris i början av året överenskom att under våren 

utarbeta riktlinjer för en samordnad återhämtning av världsekonomin. 

Avsikten är att en sådan skall presenteras vid ett nytt möte i Paris senare i 
vår och innehålla riktlinjer för det internationella valutapolitiska samarbe

tet. kreditgivningen till u-länderna och stabiliseringen av råvarupriserna. 
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3 Den svenska ekonomins läge 

Den svaga internationella konjunkturen under senare år är givetvis en 
väsentlig orsak till vår egen svaga ekonomiska utveckling. Detta konstate

rande får emellertid inte undanskymma att våra ekonomiska obalanser 
också beror på inhemska faktorer. Utvecklingen har i flera viktiga avseen
den varit betydligt sämre än i andrajämförbara länder. I första hand gäller 

detta utvecklingen i industrisektorn, som 1982 inte producerade mer än 

den gjorde före den första oljekrisen för tio år sedan. 

Under 1981 och 1982 förvärrades sysselsättningsläget successivt. De 

arbetsmarknadspolitiska insatserna räckte inte till för att hålla den öppna 

arbetslösheten nere. Vi var på väg in i en mycket allvarlig sysselsättnings

kris. 1 september 1982 var nästan 180000 människor arbetslösa. Utslag

ningen från industrisektorn fortsatte. Bara under 1981 och 1982 försvann 

drygt 60000 jobb i industrin. Investeringarna föll. Underskotten i bytesba
lansen och i statsbudgeten ökade kraftigt. 

Trots devalveringen i september 1981 rådde fram till oktober 1982 en 

bristande tilltro till den svenska kronan. Valutautflödet var under praktiskt 

taget varje månad större än vad som motiverades av bytesbalansunder

skottet. Det bristande förtroendet för kronan blottade en misstro mot den 
ekonomiska politik som fördes. 

Första steget 

Efter regimskiftet i oktober 1982 lades den ekonomiska politiken om. 

Den nya politiken inleddes med att den svenska kronan devalverades med 

16%. Avgörande för att tillgripa en så kraftig åtgärd var självfallet före

komsten av de långsiktiga struktur- och konkurrensproblemen i den svens

ka ekonomin. Det stora valutautflödet i september och början av oktober 
påverkade emellertid i hög grad valet av tidpunkt för devalveringen. 

Genom devalveringen fick de konkurrensutsatta sektorerna en rejäl 
förbättring av kostnadslägct. Härigenom stimuleras efterfrågan på svenska 

produkter både genom att den importkonkurrerande industrin stärks och 
genom att den utländska efterfrågan vrids över i riktning mot ökad efterfrå
gan på svenska varor och tjänster. Detta i kombination med att sparande 
och investeringar prioriteras framför konsumtion kan sägas vara kärnan i 

den nya ekonomiska politiken - vägen mellan ensidig åtstramning och 

generell expansion. 
Innan jag redovisar de ekonomiska bedömningarna för 1983 finns det 

skäl att dels kommentera de hittills vunna erfarenheterna av devalveringen 

i oktober 1982, dels belysa sparande- och investeringsunderskotten i vår 

ekonomi. 
Det är naturligtvis ännu för tidigt att bedöma omfattningen av devalve

ringens effekter. De positiva effekter på exportvolym m. m., som blir 

resultatet av relativprissänkningen på svenska varor, verkar fullt ut först 
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på ett par tre års sikt. Vi kan dock registrera en ökning av exporten under 

det fjärde kvartalet i fjol. Av konjunkturinstitutets industriharometer i 

mars framgår vidare att orderingången under första kvartalet. speciellt från 

exportmarknaderna, blev klart bättre än vad företagen trodde i december i 

fjol. Orderingången steg markant inom flertalet branscher. Inför det andra 

kvartalet är företagen optimistiska. En stor del av industriföretagen väntar 

sig ökade exportorder. Det gäller inte minst den så viktiga verkstadsindu

strin. För andra halvåret 1983 är produktionsplanerna påtagligt uppåtrik

tade i många företag. 

Devalveringen synes därmed ha varit väl anpassad i tiden. Vi kan mot 

bakgrund av företagens egna förväntningar räkna med en ökad efterfrågan 

från exportmarknaderna under 1983 i takt med att den internationella 

konjunkturen förbättras. Företagens relativprissänkningar bör härvid kun

na slå igenom i andelsvinster både på hemmamarknaden och på utlands

marknaden. 
Det finns dock anledning att markera att optimismen hör vara behärs

kad. Det är nödvändigt att uthålligt och konsekvent hålla fast vid den 

ekonomisk-politiska kurs som vi valt genom den stora devalveringen. så 

att konkurrenskraftsförbättringen blir bestående. Detta kommer att ställa 

stora krav på aktörerna i samhällsekonomin - företagen. fackföreningarna 

och politikerna - under åren framöver. 

Kapitalhildni11g och sparande 

Den svenska ekonomin kännetecknades även under 1982 av ett fortsatt 

fall i realkapitalbildningen och i det inhemska sparandet. Därmed accen
tuerades den negativa utveckling som pågått ända sedan mitten av 1970-

talct (se diagram I). 
De uppskattningar som kan göras av rcalkapitalbildningen. dvs. de to

tala nettoinvestcringarna i maskiner och byggnader. är visserligen något 

osäkra, men det står klart att det skett en kraftig minskning av kapitalbild

ningen i ekonomin.De totala nettoinvestcringarna i maskiner och byggna

der uppgick under 1982 till endast ca 6t;;: av BNP jämfört med 13-14% i 

genomsnitt under första hälften av I 970-talet. Det totala inhemska netto

sparandet (inkl. finansiellt sparande) försvagades ~innu kraftigare och upp

gick under 1982 till endast ca 3 % av BNP jämfört med ca 14 % i genomsnitt 

under första hälften av 1970-talct. 

Den del av realkapitalbildningen som inte kan finansieras genom in

hemskt sparande måste finansieras utomlands. Under 1982 kom detta till 

konkret uttryck i en ytterligare försämring av bytesbalansen till ett under

skott på nästan 23 miljarder kr. eller närmare 3.5 % av BNP. Genom all det 

växande bytesbalansunderskottet och den diirmed sammanhängande ut

landsupplåningcn inte har använts för att öka investeringarna utan for att 
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Diagram I Kapitalbildning och inhemskt nettosparande 1970-1982 
Andelar av HNP, procent 
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öka konsumtionen, blir utlandsupplåningen en belastning för framtida ge

nerationer. 
Nedgången i det inhemska sparandet sedan första hälften av 1970-talet 

kan i betydande utsträckning hänföras till den offentliga sektorn. Den 

försämring av sektorns sparande som inleddes i mitten av 1970-talet fort

satte under 1982. Försämringen av den offentliga sektorns finansiella spa

rande var större än ökningen av underskottet i bytesbalansen, vilket inne

bär att det finansiella sparandet i den privata sektorn ökade. Detta sam

manhängde delvis med att vinsterna steg i företagssektorn, delvis med att 

företagens investeringar minskade. Det ökade sparandet i företagen utgjor

des i hög grad av en uppbyggnad av fordringar på staten. Sparandet i 

hushållssektorn försämrades däremot mycket kraftigt. som ett resultat av 

att hushållen upprätthöll sin konsumtion trots att realinkomsterna minska

de. 

2 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga I 

1982 
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Genom devalveringen har möjligheterna att få till stånd ett ökat sparan
de och en ökad realkapitalbildning i ekonomin förbättrats. Efterfrågan har 

styrts över från inhemsk konsumtion till export och importersättning, 

samtidigt som näringslivets konkurrenskraft har förstärkts och sparandet i 

företagssektorn ökat. Hushållssparandet bör nu inte fortsätta att minska. 
vilket innebär att utrymmet för att öka den privata konsumtionen under de 

närmaste åren blir begränsat. Avgörande för devalveringens framgång på 

sikt blir om den uppnådda konkurrenskraftsförbättringen kan bibehållas 

och om det ökade sparandet kan omsättas i ökade investeringar. framför 
allt inom den konkurrensutsatta sektorn av ekonomin. Det blir då nödvän

digt att stärka den offentliga sektorns finansiella sparande. 
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4 Utsikterna för 1983 

4.1 Försörjnings- och bytesbalansen 

I fjol registrerades praktiskt taget nolltillväxt i den svenska ekonomin. 

Konsu!Iltioncn och exporten ökade visserligen. men samtidigt föll investe
ringarna och importen steg relativt kraftigt (tabell I). 

Mest anmärkningsvärt var att den privata konsumtionen ökade. trots att 

de realt disponibla inkomsterna minskade med nästan 2 %. Det betyder att 

hushållen drog ned sitt sparande ytterligare. Under sista kvartalet i fjol 

noterades något av en köprush. Bl. a. ökade inköpen av bilar och andra 

s. k. varaktiga varor markant. Troligen berodde denna köprush på att 

hushållen ville förekomma de prisökningar som skulle bli följden av moms

höjningen den I januari 1983 och genom devalveringens genomslag på 

importpriserna och därför tidigarelade en del inköp. 

I år väntas emellertid en faktisk nedgång i den prirata konsumtionen. 

Som redovisas mer i detalj i den reviderade nationalbudgeten <bilaga I. I), 

räknar konjunkturinstitutet (Kl) med att de realt disponibla inkomsterna 

faller med nästan I % i år. Med hänsyn till den effekt pa prisnivån som 

höjda energiskatter får från I juli i år, är det rimligt att anta att nedgången i 

de realt disponibla inkomsterna blir något större än vad Kl antagit. Därute 

över är det rimligt att räkna med en viss uppgång av sparandet, som nu är 

nere på en rekordlåg nivå. 

F. n. pågår ett arbete i regeringskansliet för att hitta nya vägar att 

stimulera hushållssparandet. Min avsikt är att under hösten för:!lägga 

Tabell I flirsörjningsbalans 1982-1983 
Procentuell volymförändring 

1982 1982 1983 
Milj. kr. 

BNP 620 685 - 0.1 I ,K 
Import, varor och tjänster 207 586 4.9 1.8 

Tillgång 828 271 1.0 1.8 

Bruttoinvestcringar 116186 - 2.5 - 0.6 
Näringslivet 52660 - 4.5 - 3.6 
därav: industri 17239 -16.7 - 5.0 
Statliga myndigheter och affärsverk 14913 11.5 12.5 
Kommuner 22379 - 4;6 - I. I 
Bos!iider 26234 - 4.4 - 1.6 

Lagerinvestering 1 -5720 - 0.4 0.(i 

Privat konsumtion 330485 1.3 - 1.5 

Offentlig konsumtion 184 755 1.2 1.4 
Statlig 53 937 - 2.7 - 1.8 
Kommunal 130818 2.9 2.8 

Inhemsk efterfrågan 625 706 0.1 0.1 

Export. varor och tjänster 202 565 3.8 6.6 

Användning 828 271 1,0 1.8 

' Lageromslag i förhållande till föregående års BNP. 
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regeringen och riksdagen förslag om hur detta konkret skall ske. Dessa 

förslag kan naturligtvis inte påverka sparandet redan 1983. utan det är i 

stället den kraftiga ökningen av bl. a. inköpen av varaktiga varor i fjol som 

gör det motiverat att anta en rekyl på konsumtion och sparande i år. 

Löneavtalen på arbetsmarknaden 1983 är nu i stort sett klara. En preli

minär bedömning pekar mot en löneökning om 7 .5 9( .• för hela lönemarkna

den, varav 2 % kan hänföras till nya avtal och återstoden till löneglidning 

och s. k. överhäng från föregående år. Med hänsyn till beslutade ökningar 

av lönebikostnader ger avtalen en lönekostnadsökning om ca 9.5 %·mellan 

1982 och 1983. 

Den minskning på 1.5 % av den privata konsumtionen som nu förutses 

för 1983 innebär en upprevidering av konsumtionsvolymen jämfört med 

den prognos som presenterades i januari. Orsaken till denna upprevidering 

är främst att prisutvecklingen tycks bli gynnsammare än vad som förutsågs 

i januari. Prisökningarna hittills under 1983 har varit oväntat låga. Mellan 

december 1982 och februari 1983 ökade konsumentpriserna med 2.3 t;>[. mot 

nästan 4% under motsvarande period i fjol. För hela 1983 kan vi nu räkna 

med en kon.1·11me11tpris.Hegri11g om ca 9 .5 l/·c mot tidigare förutsedda 

11.5 %. Häri är inräknad effekten av de energiskattehöjningar jag tidigare 

berört. 

Vad gäller exportbedöm11i11~e11 för 1983 beräknas marknaderna för vår 

export av bearbetade industrivaror öka med 2 % i volym. Marknadstillviix

ten inom OECD-området väntas bli snabbare än så, men detta motverkas 

av att importen till OPEC- och statshandelsländerna förutses stagnera. 

Hur våra andelar på exportmarknadcrna utvecklas beror bl. a. på hur 

företagen utnyttjar det utrymme som devalveringen ger. I föreliggande 

bedömning har antagits att företagen sänker sina relativa exportpriser med 

6 1/2 % mellan 1982 och 1983. Även den vinstförbiittring som förutses kan 

göra det lättare för företagen att stärka sin position utomlands. Mot bak

grund av de samband som bl. a. Kl har funnit mellan relativprisutveckling 

och marknadsandelar. väntas de svenska exportörernas andelsvinstcr för 

bearbetade varor uppgå till 4 % i år. Sammantaget förutses varuexporten 

därmed öka med drygt 6%. Till följd av en snabbare ökning av tjiinsteex

porten väntas den totala exportvolymen öka med 6.6%. 

Den inhemska efterfrågan förutses visserligen inte öka nämnviirt i volym 

1983, men prognosen innebär ändock en upprevidering jämfört med be

dömningen i januari. Som nämnts väntas niimligen inte minskningen i den 

privata konsumtionen bli fullt så stor som antogs tidigare. Detsamma gäller 

bruttoinvesteringarna. vilkas nedgång väntas bli begränsad till c:a 0 . .5 %. 

Detta beror dels på att den underliggande bedömningen är ljusare än i 

januari. dels på de åtgärder som nu föreslås inom byggsektorn. 

Mot bakgrund av gjorda prognoser för konsumtion. investeringar och 

export väntas importen av varor och tjänster öka med närmare 2 % i 
volym, vilket är klart högre än vad som angavs i finansplanen. 
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Tabell 2 Handels- och bytesbalans 1981-1983 
Miljarder kr 

Export av varor. fob 
Import av varor, cif 

Handels balans 

Tjänstebalans 
inkl. korrigeringspost 

Transfereringsbalans 
varav avkastning av kapital, netto 
varav övriga transfereringar. netto 
varav korrigering av transfereringar 

Bytesbalans 

1981 1982 

144,7 168,l 
146.0 173,8 

- 1.3 - 5,7 

- 0,4 + 0,6 

-12,5 -17,7 
-11.0 -15,9 
- 6,2 - 7,3 

4.7 5,5 

-14,2 -22.8 

21 

1983 

200,0 
200.0 

0,0 

+ 2,0 

-20,8 
-18.6 
- 8,4 

6,2 

-18,8 

Bytesbalansunderskottet 1983 förutses nu bli 18 800 milj. kr. mot 22 800 

miljoner 1982 (tabell 2). Som jag framhållit tidigare kommer de positiva 

effekterna av devalveringen på export- och importvolymerna huvudsakli

gen att visa sig efter 1983. 

4.2 Sysselsättningen 

Den totala produktionen av varor och tjänster väntas öka med närmare 

2 % i år. Detta är en avsevärd förbättring jämfört med fjolåret. då produk

tionsvolymen sjönk en aning, men det är ändå inte tillräckligt för att redan i 

år bringa ned den öppna arbetslösheten från fjolårets nivå. 

De bedömningar av utvecklingen inom olika näringsgrenar. som gjorts 

inför den reviderade nationalbudgeten, pekar på att arbetsmarknadsläget 

blir fortsatt ansträngt under 1983. även om en förbättring kan väntas mot 

slutet av året. Industriproduktionen vänder kraftigt uppåt: från att ha 
minskat med 0,6% under 1982 väntas produktionsvolymen inom industrin 

i år öka med närmare 4 %. Efter de senaste årens mycket svaga utveckling 

finns emellertid i många företag stor ledig kapacitet, varför det är rimligt 

att anta att det kommer att dröja åtminstone året ut innan industrisektorn 

som helhet behöver öka antalet anställda. Under loppet av 1983 väntas 

därför industrisysselsättningen fortsätta att minska. Nedgången väntas 
dock bli mindre än fjolårets och mot slutet av året finns förutsättningar för 

att gradvis stabilisera sysselsättningsläget. Också inom byggnadsverksam

heten tyder kalkylerna på fortsatt neddragning av sysselsättningen. 

Medan sysselsättningen i industrisektorn går ned. väntas sysselsättning

en under 1983 öka såväl inom den privata tjänstesektorn som i kommuner

na. Vad gäller sysselsättningen på den ordinarie arbetsmarknaden - dvs. 

exkl. arbetsmarknadspolitiska åtgärder - väntas uppgången blir störst 

inom den privata tjänstesektorn. Detta är delvis en följd av den förutsedda 

ökningen av export och industriproduktion. vilken beräknas dra med sig en 

ökad tjänsteproduktion. Det finns också en underliggande tillväxt av tjäns

tesektorn. som hänger samman med att arbetsuppgifter som tidigare ut-
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fördes inom industriföretagen i ökande utsträckning flyttas över till tjänste
sektorn. Det gäller konsulttjänster, databehandling, städ verksamhet m. m. 

Totalt sett - inklusive arbetsmarknadspolitiska åtgärder - är det den 

kommunala sektorn som väntas öka sysselsättningen mest under 1983, 
eller med 2,8 ye, i antal arbetstimmar. Den förutsedda sysselsättningsök

ningen beror emellertid till stor del på huvudmannaskapsförändring inom 

sjukvården och på att antalet sysselsatta i beredskapsarbeten antas öka. 

Den underliggande sysselsättningsutvecklingen förutses således bli svag. 

Jag vill dock understryka att utsikterna för ökad sysselsättning i kommun

sektorn 1984 förbättras av att skattereformen 1984 ej finansieras med höjd 

arbetsgivaravgift. 
Sammantaget pekar kalkylerna på att en viss sysselsättningsökning 

kommer till stånd under 1983. Därmed skulle de senaste årens nedgång av 

sysselsättningen brytas. Framför allt mot slutet av 1983 kan en stigande 

sysselsättning förväntas. Samtidigt väntas arbetskraftsutbudet öka i unge

fär samma utsträckning som i fjol. Vidare är det rimligt att räkna med att 

den tendens till ökad medelarbetstid som noterats för 1982 består även 

under 1983. Resultatet av detta är att den öppna arbetslösheten förväntas 

sjunka under loppet av 1983, men att årsgenomsnittet knappast kan väntas 

gå ned mellan 1982 och 1983. 
I avvaktan på att den underliggande arbetsmarknadsutvecklingen 

vänder uppåt måste de arbetsmarknadspolitiska insatserna ytterligare in

tensifieras. Jag återkommer i avsnittet om sysselsättningspolitiken till de 

åtgärder som regeringen enligt min mening bör vidta på detta område, bl. a. 

för att främja industrins rekrytering, främja tidigareläggning av kommunala 
·tjänster samt utöka beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. 
Cheferna för arbetsmarknads- och bostadsdepartementen samt statsrådet 

Göransson kommer senare i dag att närmare redovisa dessa åtgärder. 
Enligt min mening bör de nu föreslagna åtgärderna i väsentlig grad kunna 
pressa tillbaka arbetslösheten till dess den väntade konjunkturuppgången 

manifesteras i en påtagligt ökad arbetskraftsefterfrågan. 

Tabell 3 Den konsoliderade offentliga sektorns andel av BNP 1976-: 1983 

Procent 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Totala 
inkomster 57, I 60,3 59,8 58,8 58.7 60,5 61, I 61.9 
Skatter+ 
avgifter 48,6 51.3 50,9 49,9 49,7 51.1 50,5 51,2 
Totala 
utgifter 52,6 58.6 60.3 61.8 62,6 65,9 68.2 69.9 
Saldo +4.5 + 1.7 -0,5 -3.0 -3,9 -5.4 -7.1 -8.0 
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Tabell 4 Den offentliga sektorns utgiftsutveckling1 1976-1983 
Årlig procentuell ökningstakt i fasta priser 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Ränteutgifter 
brutto' -1.7 17,5 7.8 19:8 36.2 37,2 29,7 12,3 
Transfereringar 
exkl. räntor 1 11. 7 9,5 6,0 7.9 -0,4 4.9 2,5 5,3 
Konsumtion och 
investeringar2 2.6 3,5 2.6 3.9 2.3 1.2 0,5 1.7 

1 Utgiftsutvecklingen i löpande pris detlatcrad med BNP-deflatorn. 
2 Utgiftsutvecklingen har beräknats med implicitdeflatorn för offentlig konsumtion 
resp. investeringar. Statliga bolag och affärsdrivande verk inkluderas ej. 

4.3 Finanspolitiken och kreditmarknaden 

De totala offentliga utgifterna fortsatte under 1982 att växa i snabbare 
takt än den totala produktionen i ekonomin. Utgiftsandclcn ökade således 

under 1982, medan skatternas andel av BNP minskade något. Det var 

framförallt transfereringarna som, huvudsakligen beroende på en långtgå
ende automatik, fortsatte att öka relativt snabbt (se tabell 3 och 4). 

I år beräknas de totala offentliga utgifternas andel av BNP att fortsätta 

att stiga något, till närmare 70 %, och även skatteandelen ökar något. till 

drygt 51 %. Vid sidan av räntekostnaderna på statsskulden är det även i år 

de direkta ö~erföringarna till företag och hushåll samt de offentliga inves

teringarna som ökar snabbast, medan den offentliga konsumtionen växer i 

betydligt långsammare takt. Till en del är den relativt snabba ökningen i 

transfereringsutgifterna betingad av den hittillsvarande svaga industriella 

utvecklingen, såtillvida att de arbetsmarknadspolitiska insatserna och det 

industripolitiska stödet, framför allt för att täcka redan gjorda förluster i de. 
statliga företagen, är betydande. Det bör finnas förutsättningar att avsevärt 
dra ned dessa utgifter i en kommande konjunkturuppgång, då behovet av 
stödinsatser minskar. 

När det gäller kreditpolitiken kan noteras att den internationella ränteni
vån sedan snart ett år tillbaka visat en nedåtgående tendens. Det gäller inte 
minst de för den internationcUa ränteutvecklingen så avgörande ameri
kanska räntorna. En viktig förklaring till det sjunkande ränteläget är att 

man i åtskilliga länder fått ned inflationen betydligt. Detta innebär å andra 

sidan att, trots en betydande nedgång i de nominella räntorna, de reala 

räntorna i många länder fortfarande är höga: det gäller såväl korta som 

långa räntor. 

För Sveriges del har den nedåtgående internationella ränteutvecklingen 

skapat ett visst utrymme för att sänka den inhemska räntenivån. Till detta 

har också bidragit det lugn som rått på valutamarknaden efter devalvering

en i höstas. De korta marknadsbestämda räntorna har visat en nedåtgåen
de tendens efter devalveringen, och räntan på statsskuld växlarna har. un-
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der denna period sjunkit med omkring tre procentenheter. I januari sänktes 

också diskontot med en procentenhet. till 9 %. och i april med ytterligare 

en halv procentenhet till 8.5 %. Den långa räntan har <omellertid under 

denna period inte gått ned lika mycket. 

Den inhemska ränteutvecklingen är naturligtvis starkt beroende av den 

internationella utvecklingen. De fortsatt stora statliga anspråken på krcdit

marknaden, den i förhållande till våra viktigare konkurrentländer höga 

inhemska inflationstakten samt det stora bytesbalansunderskottet bidrar 

dock till att den svenska räntan ligger påtagligt över räntenivån i för oss 

viktiga länder. 

Finansieringen av det statliga budgetunderskottet fortsätter att vara det 

allt överskuggande problemet på den svenska kreditmarknaden. Under 

1982 finansierades underskottet i betydligt större utsträckning än tidigare 

utanför banksystemet. vilket bidrog till att hålla nere likviditetsökningcn i 

ekonomin. Detta möjliggjordes genom en omfattande försäljning av stats

skuldväxlar till företagen. Ursprungligen var löptiden på dessa 6 resp. 12 

månader. men sedan årsskiftet har också 18-månaders statsskuldväxlar 

emitterats. Även för 1983 räknar jag med att statsskuldväxlarna ger ett 

avsevärt bidrag till att finansiera budgetunderskottet. En gynnsam vinstut

veckling hos företagen i kombination med en alltjämt relativt svag invcs

teringsutveckling kommer att innebära ett betydande sparandeöverskott i 

företagssektorn. 

Att kraftigt öka volymen statsskuldväxlar skapar emellertid också pro

blem. Då deras löptid är relativt kort kan, i en uppgångsfas med ökad· 

investerings vilja hos företagen. omsättningen av statsskuld växlar hämmas 
och målet att hålla nere räntorna försvåras. Detta pekar tydligt på de 

problem med utträngningseffekter på kreditmarknaden. som stora budget

underskott aktualiserar i en konjunkturuppgång. D.et kommer i ett sådant 

läge att bli svårt att förhindra att höga räntor på statspapper driver upp 

avkastningskravct på industriinvesteringar till en sådan nivå. att den erfor

derliga investeringsuppgången blockeras. 

Min bedömning av hur den statliga upplåningen kommer att fördelas på 

olika långivarkategorier under 1983 redovisas i tabell 5. Den alltjämt om-

Tabell 5 Finansiering av budgetunderskottet 1980-1983 
Nettobelopp. miljarder kr. 

1980 1981 1982 1983 

Bank sektorn 17 39 7 17-27 
Upplåning utanför banksektorn 15 18 54 45-55 
varav: kapitalmarknadsinstitut JO 12 18 20 

hushåll 8 4 6 7 
övrigt -3 2 30 20-30 

Summa Sverige 1" 57 61 72-77 
Utlandet 22 9 :w 15-20 

Totalt <statens utgiftsöverskottl 52 66 83 92 
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fattande finansieringen i bankerna innebär en icke oväsentlig ökning av 

likviditeten i ekonomin. Bankernas utlåning till allmänheten måste därför 

hållas tillbaka för att likviditetsökningen skall kunna begränsas till vad som 

är förenligt med en framgångsrik inflationsbekämpning. Kreditefterfrågan 

från såväl hushåll som företag kan också väntas bli relativt svag under 

1983. För hushållens del verkar en ökad räntekänslighet till följd av skatte

reformen återhållande på kreditefterfrågan. Företagens behov av krediter 

torde också vara relativt begränsat i en situation med kraftig vinstuppgång 

och fortsatt jämförelsevis svag investeringsutveckling. För bankernas to

tala övrigutlåning i svenska kronor räknar jag med en ökningstakt på 7-

9%, beroende på i vilken utsträckning företagens lånebehov täcks genom 

utlandsupplåning. Likviditetsökningen skulle därmed kunna begränsas till 

10-12%för 1983. 

Finansbolagens utlåning ökade relativt kraftigt under 1982. För att för

hindra en motsvarande expansion i år har deras totala kreditgivning genom 

utlåningstak begränsats till 8 % under 1983. 

Avslutningsvis vill jag i detta sammanhang nämna att en utredning med 

uppdrag att se över strukturen på den svenska kreditmarknaden kommer 

att tillsättas inom kort. Frågan om utländska banker i Sverige ingår i 

utredningsuppdraget. 
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5 Sveriges ekonomi 1984 och 1985 

Den ekonomiska politiken har verkningar, som sträcker sig flera år fram 

i tiden. Detta gäller exempelvis den devalvering som genomfördes i okto
ber 1982. Som jag tidigare framhållit, brukar man räkna med att det tar tre 

år innan effekten av en devalvering på export- och importvolymerna har 

visat sig någorlunda fullständigt. 

Jag har tidigare i flera sammanhang redogjort för bakgrunden till deval

veringen. Den ekonomiska politik som inletts nödvändiggörs av att den 

inhemska efterfrågan är större än den inhemska produktionen. Resurser 

måste därför föras över från inhemsk användning till nettoexport. samti
digt som resursutnyttjandet generellt sett måste höjas. 

Effekten av devalveringen är beroende av hur den följs upp i den 

ekonomiska politiken. Devalveringar har prövats av många länder vid 

åtskilliga tillfällen. Ofta misslyckas de till följd av att en ökad inflation 
successivt reducerat den konkurrenskraftsförbättring som devalveringen 

initialt innebär. Det finns emellertid också exempel på lyckade devalve

ringar, som gett bestående positiva effekter under längre perioder. De båda 

svenska devalveringarna i början av 1930-talet resp. slutet av 1940-talet 

brukar nämnas som sådana. 

Den ekonomiska politikens långsiktiga karaktär och effekter gör att man 

bör se på dess resultat under en period som sträcker sig över flera år. Som 

en bilaga till årets reviderade finansplan har därför utarbetats kalkyler 
rörande den ekonomiska utvecklingen under 1984 och 1985 (bilaga 1.2). -
Dessa kalkyler anger olika utvecklingsvägar för den svenska ekonomin 
under antagande om olika inflationstakt och avser att belysa de samhälls
ekonomiska konsekvenserna på ett par års sikt av hög resp. låg inflation. 

Sådana kalkyler är naturligtvis osäkra. be utgör ändå ett försök att 
åstadkomma en konsistent bild av utvecklingen och antyder effekterna av 
en strategi för den ekonomiska politiken. Jag skall därför i det följande 

något kommentera de närmaste årens utveckling mot bakgrund av nämnda 

kalkyler. 

Internationell bakgrund 

Den internationella utvecklingen i ett längre tidsperspektiv är naturligt

vis svårbedömd. Det finns för närvarande tecken på att den internationella 
konjunkturen är på väg uppåt. Hittills är tecknen på en konjunkturuppgång 

mera tydliga endast i Förenta staterna. De fallande oljepriserna inger 

emellertid vissa förhoppningar om en mer allmän uppgång i industriländer

na. 

Osäkerheten är dock ännu stor om hur det fortsatta konjunkturförloppet 

kommer att gestalta sig. En möjlighet är att återhämtningen håller i sig och 
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· att vi får ett par år av relativt snabb ökning av produktion och världshan

del. Tillväxten torde ändå bli lägre än vid tidigare konjunkturuppgångar på 
grund av svag efterfrågan för investeringsändamål och ojämnt fördelad 

tillväxt mellan länderna. I Förenta staterna och Japan skulle tillväxten 
kunna bli god. medan den för Västeuropas del torde bli relativt måttlig. De 

flesta europeiska länder brottas med betydande strukturella obalanser. 

som sannolikt begränsar utrymmet för en mer expansiv ekonomisk politik 
under flera år framöver. För vissa av de oljeproducerande länderna och för· 

u-länderna skulle en återhämtning i industriländerna avsevärt lätta på de 

nuvarande finansiella problemen. 
En annan möjlighet är att konjunkturuppgången kommer av sig. En 

alltför snabb uppgång i Förenta staterna - exempelvis till följd av en 

mycket expansiv finans- och penningpolitik - skulle relativt snart kunna 

leda till att inflationen åter tar fart och att den ekonomiska politiken därför 

stramas åt kraftigt. Räntorna skulle åter stiga starkt. Vid en sådan utveck

ling kan den nuvarande ökningen i produktion och världshandel snart 

förbytas i stagnation. 

Det är i dagens läge inte möjligt att avgöra hur den internationella 

konjunkturen kommer att te sig de närmaste åren. Jag vill emellertid varna 
för att inteckna de positiva effekterna av en mycket snabb återhämtning. 

Jag anser det därför vara rimligt att. som i bilaga 1.2. låta de olika kalky

lerna för den svenska utvecklingen utgå från en relativt försiktig bedöm

ning av den internationella konjunkturbilden. 

Priser och löner 

De kalkyler som återges i bilaga 1.2 visar betydelsen av att inflationen 

dämpas. Prisstegringstakten i viktiga konkurrentländer har nl! kommit ner 

till en årstakt på 3-5 %, vilket sätter oss under starkt tryck att bringa ned 
inflationen även i Sverige. 

lnflationsprocessen är trögrörlig. Den bygger. som jag tidigare framhål
lit, i stor utsträckning på förväntningar som vuxit fram under många år. 
Det talar för att det kommer att krävas betydande ansträngningar för att få 

ned inflationen de närmaste åren. Inte minst de höga budgetunderskott. 
som uppstått de senaste åren och problemen att finansiera dessa utan att 
l.ikviditeten i ekonomin ökar för snabbt, bygger under förväntningar om en 

fortsatt hög inflation. 
Detta vore dock en mycket olycklig utveckling för den svenska ekono

min. Som jag tidigare framhållit måste nu det första steget i krispolitiken 

följas av ett andra steg. där den mest väsentliga omedelbara uppgiften för 

den ekonomiska politiken är att få ned inflationstakten. Endast därigenom 

kan näringslivets expansion säkras och sysselsättningen förbättras. 

Det finns också tecken som tyder på en växande medvetenhet om 

betydelsen av att få ner inflationstakten. Likaså tyder mycket på att den 
underliggande inflationstakten i Sverige var på väg ned före devalveringen 
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1982. Denna medförde dock en oundviklig tillfällig stegring av inflationen. 

Om vi lyckas med att snabbt driva ned denna, bör det vara fullt möjligt att 

för 1984 och 1985 förverkliga en låg pris- och löneökningstakt. Detta är 

också vad det andra steget i den ekonomisk-politiska strategin syftar till. 

Finansiell utveckling 

Statens finansiella läge är mycket ansträngt och kommer att bli det även 

de närmaste åren. Budgetunderskottet beräknas i år bli ca 92 miljarder kr. I 

långtidsbudgeten <bilaga 1.3) beräknas budgetunderskottet kalkylmässigt 

komma att öka till ca 120 miljarder kr. budgetåret 1987/88. Skulle en sådan 

utveckling realiseras uppstår naturligtvis stora problem med att finansiera 

underskotten utan att i allt för hög grad likvidisera ekonomin. 

Någon ökning av den statliga konsumtionen de närmaste åren torde 

svårligen kunna realiseras. Tvärtom måste ett mycket stramt budgetarbete 

bedrivas. Omprioriteringar och rationaliseringar ter sig nödvändiga. In

komstförstärkningar kan inte heller undvikas. Det bör emellertid observe

ras att effekter av några sådana åtgärder inte är inlagda i de kalkyler som 

redovisas i bilagorna 1.2 och 1.3. 

Även kommunernas finansiella läge kommer att vara ansträngt de när

maste två åren. De kalkyler som har genomförts av den särskilda arbets

gruppen för kommunernas ekonomi <KEA) pekade på ett underskott i 

finansiellt sparande 1985 på i storleksordningen I 5 miljarder kr., förutsatt 

att 1983 års skatteunderlagsbegränsning fortsätter att gälla även 1984 och 

1985. Beräkningarna byggde i övrigt på antaganden om bl. a. oförändrade 

kommunala skattesatser. pris- och lönekostnadsstegringar på 7 % per år 
och en volymökning av den kommunala konsumtionen om 2 % per år. 

De beräkningar som görs i bilaga 1.2 visar att kommunernas finansiella 

situation är starkt beroende av pris- och löneökningstakterna. En reduce

ring av dessa skulle avsevärt förbättra kommunernas ekonomi och skapa 

ett större utrymme för ökad kommunal konsumtion. En tillräckligt stor 

dämpning av pris- och kostnadsstegringen skulle skapa utrymme för en 

årlig kommunal konsumtionsökning med 2 %. Med hänsyn till både beho

ven av utökad samhällsservice och det besvärliga syssclsättningsläget är 

en sådan utveckling mycket önskvärd. Det krävs emellertid en kraflig 

dämpning av kostnadsutvecklingen i den kommunala sektorn för att en 

sådan konsumtionsökning skall kunna realiseras utan alltför stora skatte

höjningar. Vid en snabb inflationstakt är det tveksamt om ens en oföränd

rad konsumtionsvolym kan upprätthållas. 

Om inga nya beslut fattas rörande statens inkomster och utgifter kom

mer, som jag redan nämnt. underskottet i statsbudgeten enligt långtidsbud

geten att öka de närmaste åren. Samtidigt kommer sannolikt bytesbalansen 

att förbättras, vilket jag återkommer till senare. Spegelbilden av detta är 

att den privata sektorns (och då främst företagens) sparande ökar. Det sker 

dels genom att lönsamheten förbättras, dels genom att det tar en viss tid 
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innan investeringsaktiviteten ökar så kraftigt att den svarar mot det ökade 

sparandet i företagen. 

Utrikeshandel och hy te shalans 

Devalveringen i oktober 1982 kommer att ge ett pos1t1vt bidrag till 

bytesbalansen under både 1984 och 1985. De sjunkande oljepriserna bidrar 

också till en förbättring. Därutöver är efterfrågan och relativpriserna de 

närmaste åren avgörande för bytesbalansens utveckling. 

Vid en snabb inhemsk inflation kommer försvagad konkurrenskraft och 

försämrade relativpriser att dämpa exporten och höja importen. Den för

bättring av bytesbalansen 1984 som devalveringen leder till blir då tem

porär. De relativprisförsämringar som inträffar 1984 och 1985 kommer 

oundvikligen att försämra bytesbalansen kraftigt efter 1985. Därmed skulle 

problemen med permanenta underskott i bytesbalansen kvarstå. 

Vid en långsamt inhemsk inflation skulle det däremot vara möjligt att 

förbättra bytesbalansen på ett sätt som är hållbart även i ett längre per

spektiv. De kalkyler som redovisas i bilaga 1.2 tyder på att den konkur

renskraftsförbättring, som devalveringen har gett upphov till. skulle kunna 

leda till långsiktig jämvikt i bytesbalansen 1985 eller något år diirefter. om 

den åtföljs av måttfulla pris- och kostnadsökningar. 

l detta sammanhang bör räntorna på utlandslånen uppmärksammas. l 

långtidsbudgeten för perioden 1983/84-1987/88 visas hur den genomsnittli

ga reala räntesatsen på statens utlandslån (inkl. realiserade kursförluster) 

kommer att uppgå till ca 10% de närmaste åren med de antaganden som 

görs. Den höga realräntan är en följd av devalveringarna av den svenska 

kronan och av dollarkursens uppgång. Beräkningen visar också på de 

problem som är förknippade med en omfattande statlig upplåning och 

speciellt en omfattande upplåning i utlandet. Kostnaderna för en sådan 

upplåning riskerar att bli mycket stora, om inte inflationen kan hållas nere 

på en så låg nivå att det blir möjligt att bibehålla den nuvarande konkur

renskraften. 

Produktion och sysselsättning 

Sysselsättningen är den ekonomiska politikens viktigaste fråga. Rege

ringens politik är inriktad på att återge näringslivet en sådan expansions

kraft att sysselsättningen tryggas även långsiktigt. Kapacitetsutnyttjandet 

är emellertid fortfarande lågt. vilket gör att det tar viss tid innan effekterna 

av en ökad produktion visar sig i ett förbättrat arbetsmarknadsläge. 

De närmaste åren kommer exporten att öka relativt kraftigt, och impor

ten kommer att visa en dämpad utveckling. Särskilt gäller detta om infla

tionstakten minskas kraftigt. Denna utveckling av utrikeshandeln kommer 

att ge ett positivt bidrag till produktionen. 

Det räcker emellertid inte med detta bidrag från den utländska efterfrå

gan för att åstadkomma en produktionsutveckling, som är tillräckligt stark 
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för att öka sysselsättningen i näringslivet. Det krävs även en viss tillväxt 
av den inhemska efterfrågan. 

Det måste emellertid samtidigt understrykas att möjligheterna att åstad

komma en sådan kommer att vara beroende av hur framgångsrik inflations

bekämpningen blir. Bara vid en kraftigt dämpad inflationstakt skapas 
utrymme för stigande reallöner och en viss, ehuru måttlig, ökning av den 

privata konsumtionen, samtidigt som konkurrenskraften bibehålls och 

bytesbalansen förbättras. Även den offentliga konsumtionens och investe

ringarnas tillväxt de närmaste åren kommer att vara beroende av att 

inflationen dämpas. Om det inte visar sig möjligt att pressa ned inflationen 

tillräckligt långt, kan ökande underskott tvinga fram en mer restriktiv 

inriktning av den ekonomiska politiken. 

Vid en fortsatt hög inflation kommer således varken näringslivet eller 

den offentliga sektorn att kunna öka sin sysselsättning. Arbetslösheten 

skulle då troligen fortsätta att stiga även med omfattande arbetsmarknads

politiska åtgärder. En dämpning av inflationen skulle emellertid innebära 
en betydligt bättre situation när det gäller sysselsättningen. Beräkningarna 

i bilaga 1.2 tyder på att det krävs en radikal nedgång i inflationstakten för 

att uppnå en påtaglig förbättring av sysselsättningsläget och dämpning av 

arbetslösheten. En kraftfull bekämpning av inflationen måste därför vara 
en huvuduppgift för den ekonomiska politiken de närmaste åren. 

Slutsats 

De slutsatser man kan dra av denna genomgång av olika tendenser i den 

svenska ekonomin de närmaste åren är i huvudsak följande. 
Även om konjunkturen nu tycks ha vänt uppåt både internationellt och i 

Sverige, kommer det att ta något år innan de positiva effekterna av denna 
uppgång visar sig i ett förbättrat sysselsättningsläge. Under en övergångs
period är det därför nödvändigt med mycket stora arbetsmarknadspolitiska 
insatser för att dämpa den höga arbetslösheten. 

Inflationens fortsatta utveckling kommer att vara helt avgörande för 
möjligheterna att åstadkomma en bättre balans i den svenska ekonomin. 

Endast en kraftig nedgång i inflationstakten kan bygga under den expan

sion i näringslivet som krävs för att varaktigt förbättra sysselsättningslä

get. Kommunernas möjligheter att tillgodose behoven av utökad samhälls

service och bidra till att förbättra sysselsättningsläget kommer också att 

vara starkt avhängiga pris- och kostnadsutvecklingen. 

Bytesbalansen kommer troligen att förbättras påtagligt 1984. Hur stor 

förbättringen blir är beroende av bl. a. den inhemska efterfrågans utveck
ling. Kalkylerna i bilaga 1.2 tyder på att framgångarna i försöken att dämpa 

inflationen är helt avgörande för huruvida förbättringen blir endast tem

porär eller långsiktigt hållbar. Skulle prisstegringarna fortsätta på en hög 

nivå, kommer oundvikligen negativa effekter på bytesbalansen att uppstå 

de närmaste åren och de tidigare problemen med permanenta stora under

skott kvarstå olösta. 
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6 Inriktningen av den ekonomiska politiken 

6.1 Politik för full sysselsättning 

De viktigaste målen för den ekonomiska politiken är: full sysselsättning. 

stabilt penningvärde. hög ekonomisk tillväxt, jämn fördelning av levnads

standarden. regional balans samt balans i utrikesbetalningarna. Den fulla 

sysselsättningen är den ekonomiska politikens viktigaste mål. Det är till 

stor del genom människors vilja till arbete som de produktiva resurser 

skapas, vilka kan ge alla medborgare en rikare tillvaro. Samtidigt är det i 

hög grad genom arbetet som människorna känner att de har en meningsfull 

uppgift att fullgöra i samhällsbyggandet, och att deras insatser efterfrågas 

och värdesätts. Inte minst gäller detta för de unga människor. som söker 

sig ut på arbetsmarknaden. Dessutom är full' sysselsättning ett av de allra 

viktigaste medlen att utjämna standardskillnader. 

Därför måste den ekonomiska politiken inriktas på att nå full sysselsätt

ning. Den omläggning av politiken som genomfördes i höstas är en mobili

sering för detta mål. 

Det faktum att den fulla sysselsättningens politik satts i första rummet 

innebär emellertid inte att vi omedelbart kan registrera att sysselsättningen 

ökar på den reguljära arbetsmarknaden. Det kommer att ta tid innan de 

positiva effekterna på sysselsättningen kan avläsas i form av en ökad 

nettoefterfrågan på arbetskraft. Sysselsättningsutvecklingen i industrisek

torn ärfortfarande nedåtriktad, även om vissa ljuspunkter i form av ökad 

orderingång och ökad produktion kan noteras under början av 1983. Kapa

citetsutnyttjandet i många företag ligger på en mycket låg nivå, varför 
produktionen kan öka avsevärt innan efterfrågan på arbetskraft på nytt 

börjar öka mera påtagligt. 

På kort sikt är det därför nödvändigt att öka de arbetsmarknadspolitiska 

insatserna. Så har också skett. De insatser som gjorts sedan hösten 1982 är 

de mest omfattande som någonsin vidtagits. I den s. k. krisplanen i novem

ber i fjol föreslogs och bifölls senare av riksdagen arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder och ett omfattande investeringsprogram om sammantaget 7 mil

jarder kr. Antalet personer som är sysselsatta i olika former av arbets

marknadspolitiska åtgärder är f. n. rekordstort. I mars sysselsattes 75 000 

personer i beredskapsarbeten. vilket var drygt 22 000 ller än vid motsva

rande tid i fjol. Närmare 44 000 personer gick på olika former av arbets

marknadsutbildning. 

I budgetpropositionen i januari i år föreslogs fortsatta. mycket omfat

tande arbetsmarknadspolitiska insatser. För nästkommande budgetår före

slogs närmare 15 miljarder kr. för syssclsättningspolitiska åtgärder. ,för 

beredskapsarbeten beräknas medel för 7. 7 miljoner syssclsättningsdagar. 

Arbetsmarknadsutbildningen tillförs medel för 120000 deltagare. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1 Reviderad Finansplan 32 

l början av mars beslutade regeringen att arbetsmarknadsstyrelsen får 

fördela ytterligare 125 milj. kr. till beredskapsarbeten och 20 milj. kr. till 

ungdomsplatser. Samtidigt höjdes ramen för kommunal vuxenutbildning 

till kurser för arbetslösa med 30 milj. kr. Åtgärderna riktas främst mot unga 

arbetslösa och beräknas ge ca 5 000 platser i beredskapsjobb fram till 

sommaren och nästan 2000 ungdomsplatser i sex månader. 

Nu bör föreslås ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser. Medel för 

ökiid omfattning av beredskapsarbeten bör anvisas. bl. a. för alt under 

hösten motverka den ökning av arbetslösheten som då normalt uppträder. 

För hela året bör arbetsmarknadsstyrelsen tillföras medel för närmare I 0 

miljoner sysselsättningsdagar till en kostnad av I 000 milj. kr. utöver vad 

som föreslogs i budgetpropositionen. 

Särskilda insatser bör sättas in mot ungdomsarbetslösheten. inte minst 

på utbildningsområdet. Ramen för kommunal vuxenutbildning till arbets

lösa bör höjas, och särskilda medel anslås för att öka antalet platser på 

vissa yrkesinriktade kurser i gymnasieskolan. Vidare bör särskilda åtgär

der vidtas för att anskaffa ytterligare ungdomsplatser. Statsrådet Görans

son kommer senare denna dag att redovisa dessa förslag. 

Som jag tidigare framhållit kommer arbetsmarknadsläget under 1983 att 

vara svagt. även om en förbättring sannolikt kommer att bli märkbar under 

loppet av året. Vid bedömningen av den för våra förhf1llanden fortsatt höga 

arbetslösheten under 1983 bör emellertid vissa omständigheter beaktas. 

först och främst övertog regeringen ansvaret för ekonomin i ett läge där 

den tidigare förda politiken hade skapat en starkt negativ trend för syssel

sättningen på den ordinarie .arbetsmarknaden. En årlig ökning av arbets

kraftsutbudet på i storleksordningen 20000 personer möttes av en sjun

kande efterfrågan på arbetskraft. 

Sedan regeringsskiftet har mycket omfattande arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder satts in och ytterligare betydande insatser föreslås nu. Dessa 

bereder de arbetssökande sysselsättning. men kan inte i sig pilverka ar

betskraftsefterfrågan på den reguljära arbetsmarknaden. Den bestäms av 

den allmänna ekonomiska utvecklingen i landet. För att påverka denna har 

regeringen utformat en sammanhållen ekonomisk politik för att öka tillväx

ten och därmed sysselsättningen. Denna politik, som inleddes med deval

veringen i oktober, har redan haft positiva effekter. men dess genomslag 

på arbetskraftsefterfrågan sker med fördröjning. 

Även en del av de åtgärder som sattes in omedelbart efter valet, exem

pelvis investeringsprogrammet, får genomslag på arbetsmarknaden först 

med en viss eftersläpning. 

Arbetsmarknadsläget påverkas vidare av alt kommunernas finansiella 

ställning försvagats till följd av de senaste årens stagnation i tillväxten och 

snabha inflation. Det försämrade finansiella läget har medfört alt kommu

nerna nu ökar sin konsumtion och därmed arbetskraftsefterfrågan i lång

sammare takt än förut. 
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Teoretiskt skulle den inhemska efterfrågan - exempelvis den privata 
konsumtionen - kunna stimuleras på kort sikt för att öka efterfrågan på · 

arbetskraft. En dylik politik skulle emellertid - vilket inte minst stöds av 

erfarenheterna efter tidigare devalveringar - vara ineffektiv. eftersom en 

betydande del av efterfrågan omedelbart skulle läcka ut i form av import 

och försämra utrikesbalansen. På längre sikt skulle den omintetgöra syftet 

med devalveringen, nämligen att permanent stärka den svenska industrins 

konkurrenskraft och omfördela resurserna till den konkurrensutsatta sek

torn. Därmed skulle det bli svårare och ta längre tid att uppnå det övergri

pande målet att trygga en varaktigt full sysselsättning. 

I den konjunkturfas vi nu befinner oss bör arbetsmarknadspolitikcn ges 

en sådan inriktning att den nödvändiga omstruktureringen i ekonomin 

underlättas. I en uppåtgående konjunktur måste vi mer än tidigare hjälpa 

människorna att söka sig från arbetslöshet och beredskapsarbeten till 

varaktiga jobb i de företag och branscher som expanderar. Detta kräver en 

ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet. Det är samhällets uppgift att 

underlätta denna omställning. 

Även om någon omfattande ökning av industrisysselsättningen knappast 

torde äga rum under den närmaste tiden. kommer en betydande ersätt

ningsrekrytering att behöva göras. Vissa industrigrenar. som kan väntas 

växa mycket snabbt, kommer att ha behov av arbetskraft. särskilt högt 

yrkesutbildad sådan. Det är betydelsefullt för hela den ekonomisk-poli

tiska strategin att den expansion inom industrin som kan väntas inte 

bromsas till följd av rekryteringsproblem. Av erfarenhet vet vi att en 

uppgång i konjunkturen snabbt kan leda till flaskhalsproblem när det gäller 

vissa yrkeskategorier. Det är därför viktigt att stimulera en positiv attityd 

till industriarbete bland de arbetssökande och till utbildning för industriyr

ken bland ungdomen. Det är också väsentligt att stimulera industrin att i 
god tid utbilda för kommande behov och tidigarelägga rekrytering. så att 

arbetskraften finns på plats när den ökade orderingången ger effekt på 
sysselsättningen. 

Mot denna bakgrund bör regeringen föreslå att en kampanj igångsätts för 

att få industrin att tidigarelägga ett kommande rekryteringsbehov till hös

ten 1983 och för att rikta de arbetssökandes intresse mot industriarbeten. 

Särskilda ansträngningar bör i det sammanhanget göras för att öka intres

set och möjligheterna hos kvinnliga arbetssökanden att arbeta inom indu

strisektorn. Vidare bör regeringen föreslå att ramen för arbetsmarknadsut

bildning vidgas ytterligare, från 120000 deltagare som föreslogs i budget

propositionen till 125 000 deltagare under året. Genom omprioriteringar 

kan härigenom 10000 platser ställas till förfogande för vidareutbildning. av 

redan anställda inom industrin. med syfte att undvika flaskhalsproblem. 

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer senare i dag att när

mare redovisa dessa förslag. Hon kommer också att presentera förslag om 

hur kommunernas sysselsättning skall kunna främjas. Bakgrunden är att 

3 Rik:;Jage11 1982183. I .mm/. Nr 150. Bilaga I 0 
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behovet av beredskapsarbeten kommer att vara mycket stort. samtidigt 

som nuvarande höga nivå på beredskapsarbeten inneburit svårigheter att 

på ett effektivt sätt ta hand om beredskapsarbetarna och kritik mot att 

beredskapsarbetarna ersätter ordinarie personal inom den kommunala 

verksamheten. 

Det finns därför anledning föreslå att i stället för ytterligare medel till 

beredskapsarbeten ge kommunerna ett rekryteringsstöq för att tidigare

lägga rekrytering till fasta anställningar. Stödet bör inriktas på de socialpo

litiskt prioriterade områdena. Något hinder för att stödja arbeten inom 

andra verksamhetsområden bör dock inte finnas. Regeringen bör föreslå 

att medel om 300 milj. kr. anvisas för att under nästa budgetår på detta sätt 

skapa nya fasta arbeten i kommuner och landsting. Kommunerna skall 

efter stödperiodens slut själva ta det ekonomiska ansvaret för de nyrekry

terade. 

Avgörande för sysselsättningsutvecklingen i ett längre perspektiv är 

ekonomins funktionsduglighet och konkurrenskraft. Den omläggning av 

politiken som inleddes med den kraftiga devalveringen i oktober i fjol 

syftar, som jag tidigare framhållit. till att långsiktigt värna sysselsättning

en_. Endast genom att bryta den nedåtgående trenden i industrisektorn 

möjliggörs på sikt en balanserad ekonomisk tillväxt. För ett litet land som 

Sverige med en stor utrikeshandel är det nödvändigt att vi förmår att hålla 

pris- och kostnadsutvecklingen i schack. Detta kräver en fast och konse

kvent antiinflationspolitik. Som framgått av de treårskalkyler jag redovisat 

tidigare, måste - om sysselsättningen skall kunna värnas - ambitionsni

vån därvidlag sättas mycket högt. 
De avtal som hittills i år träffats på den svenska arbetsmarknaden ger 

hyggliga förutsättningar för att bevara den konkurrenskraftsförbättring 

som devalveringen gett. Speciellt värdefullt är det att avtalen inte innehål

ler olika typer av priskompensationsklausuler, som bygger in inflationen i 

samhällsekonomin. Under kommande år räcker det emellertid inte med att 

de avtalsenliga lönehöjningarna blir måttliga. Det är av avgörande betydel

se att även de totala lönekostnadsökningarna hålls på en låg ni.vå. 

Vidar~ är det inte bara i den konkurrensutsatta sektorn som pris- och 

kostnadstrycket måste hållas nere, om vi skall klara sysselsättningen. 

Sambandet mellan lönekostnadsökning och sysselsättningsutveckling är 

naturligtvis lika giltigt i de från utländsk konkurrens skyddade näringslivs

sektorcrna och inom den offentliga sektorn. 

Den snabba kommunala expansionen under 1970-talet möjliggjordes ge

nom kraftiga höjningar av kommunalskatterna och höjningar av statsbidra

gen till kommunerna. Det finns fortfarande stora behov inom främst barn

och äldreomsorg. vilka motiverar en fortsatt kommunal expansion. De 

finansiella problem för den kommunala sektorn som avtecknar sig under 

de närmaste åren sätter emellertid en gräns för hur sn.abb denna expansion 

kan bli. Det kommer inte att vara möjligt att höja kommunalskatterna i 
1:1 
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samma utsträckning som tidigare, eftersom detta skulle medföra att de 

realt disponibla inkomsterna minskade kraftigt. Det kommer med hänsyn 

till det ytterligt ansträngda statsfinansiella läget inte heller att vara möjligt 

att öka statsbidragen till kommunerna så som tidigare skett. 
Jag kommer senare att behandla kommunernas situation mer i detalj. Jag 

vill dock redan nu framhålla att i detta läge. och utifrån det faktum att den 

kommunala konsumtionen till ca 75 % utgörs av löner, är det utomordent

ligt angeläget att lönekostnadsökningarna blir låga. Ju längre man når på 

denna väg, desto fler blir de personer som kan finna sysselsättning i den 

offentliga sektorn. 
I detta sammanhang vill jag understryka att åtgärden att finansiera 

skatteomläggningen under 1984 med hjälp av energiskatter i stället för 

arbetsgivaravgiftshöjningar är betydelsefull för att få ned kommunernas 

kostnader och möjliggöra en ökad kommunal sysselsättning. 

6.2 Kamp mot inflationen 

Kännetecknande för det senaste årtiondets ekonomiska utveckling har, 

som framgår av tabell 6, varit att inflationen varit hög och tillväxten låg. l 

jämförelse med de föregående två decennierna uppvisade 1970-talet en 

ekonomisk tillväxt som var mindre än hälften så snabb och en inflations

takt som var 21
/ 2 gånger så hög. 

Inflationens orsaker 

Orsakerna bakom denna acceleration av inflationen iir flera och går 

tillbaka på såväl strukturella som konjunkturella faktorer i världsckonomin 
och den svenska ekonomin. Emellertid brukar fem huvudsakliga källor till 

inflationsprocessen urskiljas: 
o de inhemska kostnadsökningarna, 

0 flaskhalsar i produktionen samt stelhcter på olika marknader, 

'.:: förväntningar om fortsatt inflation, 

•::· budgetunderskottets inflationsdrivande effekter, 

' den importerade inflationen. dvs. det bidrag till inflationen som följer av 

höjningar i importpriserna. 

Tabell 6 RNP nominellt, realt och inHationen 1953-1981 
Årlig genomsnittlig procentuell förändring 

1953-197:! 
1973-1981 

BNP nominellt 

7,7 
l:?..3 

1 Mätt som BNP-deflatorn. 

Kiilla: Statistiska centralbyrån. 

BNI' i volym 

3.8 
1.6 

lnflationstakt 1 

3.8 
10.5 
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Den inhemska inflationsprocessen drevs under tidigare decennier i hu

vudsak fram från efterfrågesidan. Sedan mitten av 1970-talet har detta inte 

gällt i någon större utsträckning. eftersom efterfrågan varit klart Higre än 

den tillgängliga kapaciteten. I stället är det andra företeelser på kostnadssi

dan som bestämt utvecklingen: en snabbare löne- och prisspiral. olika 

typer av indexering av löneutvecklingen. strävanden att få kompensation 

för höjda skatter samt höjda kostnader till följd av sjunkande produktivitet 

i samhand med att kapacitetsutnyttjandet sänkts. 

Erfarenheten visar att ett intlationsförlopp kan sättas igång även vid ett 

förhållandevis lågt kapacitetsutnyttjande genom att det finns Jlasklwlsar i 

produktionen och genom hristande.flexihilitet på olika marknader. framför 

allt arbets-. kapital- och rävarumarknaderna. Sf1 hart. ex. under 1970-talcl. 

trots det långsiktigt sjunkande kapacitetsutnyttjandet. bristen på yrkesar

betare inom industrin snabbt blivit ett akut problem vid konjunkturupp

gångar. och i vissa branscher har bristen på yrkesarbetare varit praktiskt 

taget konstant. trots det låga kapacitetsutnyttjandet. Problemen med rå

varuförsörjningen till skogsindustrin är ett annat välkänt exempel på re

striktioner på ekonomins utbudssida. 

Vidare måste .fi"in·iintningarnas betydelse för intlationsdynamiken 

poängteras. Ju mer förväntningar om framtida inflation byggs in i pris- och 

lönesättningen. desto svårare blir det att bryta sig ur pris- och löneskru

ven. Inte minst gäller detta om den förstärks via indexbindningar och 

kompensationsklausulcr. 

I Sverige har vi nu genomlevt närmare ett decennium med en genom

snittlig prisstegringstakt om 101/{ per år. Detta torde innebära. att förviint

ningar om en fortsatt hög inflationstakt numera iir fast etablerade. och att 

de. utgör en avgörande faktor bakom den inhemskt genererade inflationen. 

Detta innebär i sin tur. att det iir nödvändigt att bryta inflationsförvtint

ningarna om vi under det närmaste tiret skall kunna driva ned intlationstak

ten. Detta ställer starka krav på en fast och förtroendeingivande ekono

misk politik. 

Budgetunderskottens inverkan pa inflationen är av mer indirekt natur. 

Det är inte budgetunderskottet som sådant. utan m@igheterna och sättet 

att finansiera det som påverkar intlationstakten. Finansieringen av budget

underskottet sker på tre sätt - i banksystemel. hos allmänheten och i 

utlandet. Finansieringen i banksystemet (inkl. riksbanken) leder till en 

, ökning av likviditeten i ekonomin och därmed iitföljande valutautflöde 

eller inflationstryck. Detta kan motverkas genom att riksbanken minskar 

bankernas utlåningsmöjligheter. En sådan politik iir emellertid förknippad 

med påtagliga olägenheter. då kreditgivningen förskjuts fran bankerna till 

den s. k. grå marknaden. 

Ökad upplåning hos allmänheten leder till att ränteniviln höjs utöver vad 

som annars skulle ha varit fallet. I länder som Förbundsrepubliken Tysk

land och Japan. som traditionellt har ett högt hushållssparande. är det 
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möjligt att med hjälp av·detta finansiera ett betydande offentligt budgetun

derskott och ändå upprätthålla låga räntor och god prisstabilitet. I vårt 

land, med det f. n. mycket låga hushållssparandet, är läget helt annorlunda. 

Möjligheterna att bedriva en självständig räntepolitik bestäms också av 

ekonomins yttre jämvikt. Utvecklingen i Sverige under 1970-talets första 

hälft är därvid belysande. Då den offentliga sektorn registrerade betydande 

finansiella överskott och konkurrenskraften var god, kunde den svenska 

räntenivån tidvis hållas flera procentenheter lägre än den internationella. I 

takt med de ökande budget- och bytesbalansunderskotten har den svenska 

räntenivån pressats upp och ligger nu klart över den internationella nivån. 

I den mån räntenivån inte sätts tillräckligt högt riskerar stora budgetun

derskott att resultera i ett valutautflöde som utsätter växelkursen för 

påfrestningar. Sedan 19.76 har den svenska kronan devalverats fem gånger, 

vilket i sin tur har höjt den inhemska prisnivån och därigenom förstärkt 

löne- och prisspiralcn. 

Den importerade inflationen har under 1970-talct varit avsevärt högre än 

under tidigare decennnier. Särskilt påtagliga var de internationella infla

tionsimpulserna i samband med oljeprishöjningarna 1973-1974 och 1979-

1980. Enligt konjunkturinstitutets beräkningar har den importerade infla

tionen direkt bidragit med mellan 113 och 1/4 av den totala inflationen i den 

svenska ekonomin. Denna kalkyl belyser emellertid de grundläggande 

sambanden mindre väl. eftersom den utgår från den faktiska växelkursut

vecklingen. Vid en mera framgångsrik bekämpning av den inhemskt gene

rerade inflationen, hade det varit möjligt att genom en aktiv växelkurspoli

tik i högre grad skydda sig från omvärldens inflation. Även om den interna

tionella inflationen således är en viktig drivkraft i inflationsprocessen, är 

den därför inte något avgörande hinder för att uppnå en avsevärt lägre 

inflationstakt än den som kännetecknat den svenska ekonomin. Länder 

som Förbundsrepubliken Tyskland, Österrike, Schweiz och Japan har 

lyckats hålla en avsevärt lägre inflationstakt. trots att de i lika hög grad 

som Sverige påverkats av den internationella utvecklingen. 

Inflationens negativa följder för ekonomin är omfattande. I en liten 

öppen ekonomi som Sveriges är en hög inflationstakt först och främst ett 

direkt _hot mot sysselsättningen. genom att den leder till att den 

konkurrensutsatta sektorn förlorar i konkurrenskraft. Detta medför i sin 

tur lägre export och högre import, samt lägre produktion. sysselsättning· 

och investeringar i den privata delen av ekonomin. Utvecklingen av skat

teunderlaget försvagas, varigenom sysselsättningen hotas även inom den 

offentliga sektorn. 

Även i det fall inflationen hos våra viktigaste konkurrenter skulle vara 

lika hög som i Sverige, missgynnar den på olika sätt produktion och 

sysselsättning. En högre inflation brukar nämligen också vara förknippad 

med större variationer i inflationstakten, vilket skapar ökad osäkerhet vid 

ekonomiskt beslutsfattande. Detta ökar i sin tur företagens avkastnings-
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krav vid investeringar och minskar därmed deras investeringsbenägenhet. 

En lägre investeringsnivå i dag leder till lägre produktion och inkomster i 

framtiden. med åtföljande risk för ökad arbetslöshet. 

Åtgiirdcr mot ittflationen 

I likhet med orsakerna bakom inflationen kan åtgärderna för att bekäm

pa den indelas i fem kategorier: 

c en lägre kostnadsutveckling, 

:_- åtgärder för att bryta upp flaskhalsar i produktionen och öka flexibilite

ten på olika marknader. 

'.~- åtgärder för att bryta förväntningarna om fortsatt hög inflation. 

c en stram budgetpolitik. 

c åtgärder för att begränsa den internationella inflationens genomslag i 

den svenska ekonomin. 

I. När det gäller den inhemska inflarionsproces.1·rn har betydelsefulla 

steg i riktning mot en lägre inflationstakt tagits i årets avtalsrörelse. Visser

ligen kommer den totala lönekostnadsökningen 1983 att uppgå till ca 9.5 % . 

Härav svarar emellertid löneökningarna från den senaste tidens avtalsupp

gö'relser endast för en knapp fjärdedel. Resten av lönekostnadsökningen 

hänför sig till s. k. överhäng till följd av tidigare års avtal. förväntad 

löneglidning och höjda arbetsgivaravgifter. främst för att finansiera skatte

omläggningen. Avtalen innebär att lönekostnaderna under 1984 i avsevärt 

lägre omfattning än under tidigare år kommer att belastas av s. k. över

häng. Viktigt, utifrån målet att bryta upp löne- och prisspiraien. är likaså 

att man i avtalen eliminerat tidigare indexeringar av lönerna med hänsyn 

till prisutvecklingen. 

Det gäller nu att fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare hålla 

tillbaka kostnadsökningen under kommande år. Finansieringen av skatte

reformens andra steg - som gäller 1984 - kan i detta sammanhang spela 

en betydelsefull roll. I den överenskommelse som slöts 1981. mdlan social

demokraterna och den dåvarande mittenregeringen sades att inkomstskat

tesänkningen skulle finansieras med höjda arbetsgivaravgifter eller genom 

att införa en produktionsfaktorskatt. För 1984 skulle detta innebära en 

lönekostnadsstegring med åtminstone 1.5 %., vilket antingen skulle medfö

ra att de totala lönekostnaderna drevs upp eller att utrymmet för avtalsen

liga löneökningar inskränktes kraftigt. 

Mot denna bakgrund bör det andra steget i skattereformen i stället 

finansieras genom att energiskatterna höjs. Regeringen föreslår således att 

bensinskatten höjs med 30 öre per liter, att skatten på eldningsolja höjs 

med 120 kr. per m'. samt att elskatten höjs med 1.2 öre per kWh. Även 

kikimeterskattcn bör höjas. Helårseffekterna av detta blir en budgetför

stärkning med ca 3.5 miljarder kr. Genom att ene'rgiskattehöjningarna 

föreslås bli genomförda redan den I juli 1983, blir det möjligt att finansiera 

även de arbetsmarknadspolitiska insatser jag tidigare redovisat. 
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Genom denna ändrade finansiering av skattereformen 1984 uppnås flera 

fördelar. Det blir lättare att hålla tillbaka de totala arbetskostnadsökning

arna. Det tillgängliga löneutrymmet kan till stor del reserveras för förhand

lingar mellan arbetsmarknadens parter. så att det blir möjligt att uppnå en 

fördelningspolitiskt acceptabel profil i de kommande löneavtalcn. Det 

finns också, mot bakgrund av de fallande internationella oljepriserna. 

starka energipolitiska skäl till att genom höjda energiskatter fortsätta att 

stimulera oljeersättning och energisparande och härigenom göra vårt land · 

mindre sårbart för framtida oljeprishöjningar. Även av bytesbalansskäl är 

de föreslagna skattehöjningarna väl motiverade. 

Genom att skattereforme~s andra steg finansieras med höjda energiskat

ter i stället för att med höjda arbetsgivaravgifter undviks att finansierings

kostnaden ensidigt belastar löntagarna och egenföretagarna. För kommu

nerna och landstingen innebär den ändrade finansieringen en avsevärd 

lättnad. och förbättrar deras möjligheter till en viss expansion och sysseJ

sättningsökning även 1984. 

En inflationsdrivande kostnadsstegring kan också sättas igång av snabbt 

stigande vinster i näringslivet. Av erfarenhet vet vi att dylika tenderar att 

föra med sig omfattande löneglidning, vilken genom följsamhetsklausuler 

och kompensationskrav kan sprida sig genom ekonomin. Det finns därför 

goda skäl till att även 1984 fortsätta med de obligatoriska investe

ringsfondsavsättningar som riksdagen fattade beslut om för 1983. 

· 2. Priser och kostnader kan. även vid ett förhållandevis lågt kapacitets

utnyttjande. pressas upp av förekomsten av flaskhalsar i produktionen och 

genom en hrista11de flexihilitet på olika marknader. Jag har tidigare berört 

några av de åtgärder regeringen vidtar för att begränsa dessa effekter. 

Särskilda åtgärder föreslås i syfte att fä industrin alt tidigarelägga ersätt

nings- och nyrekrytering av i första hand yrkesarbetare inför en kommande 

konjunkturuppgång, och utökat stöd föreslås åt bristyrkesutbildningen och 

till att utvidga möjligheten till utbildning inom företagen. 

Även råvarumarknaderna bör uppmärksammas i detta sammanhang. Av 

särskilt stor betydelse är att en tillräckligt omfattande skogsavverkning 

kommer till stånd, så att skogsindustrins råvarubehov kan säkerställas. 

Regeringen bör återkomma med ytterligare förslag i den frågan. 

Genom devalveringen har också förutsättningar skapats för en bättre 

fungerande marknad för riskkapitalet. Detta avspeglas bl. a. i en starkt 

ökande volym vad gäller nyemissioner. De börsnoterade företagen har 

hittills i år aviserat nyemissioner på ca 5 miijarder kr. Detta skapar i sin tur 

förutsättningar för ökade nyinvesteringar och nyanställningar samt för en 

modernisering av näringslivet. Inom regeringskansliet utreds nu bl. a. hur 
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ett tillräckligt omfattande utbud av riskvilligt kapital skall kunna säkerstäl

. las. såviil i individuella som i kollektiva former. Regeringen bör senare i år 

återkomma med förslag till åtgärder på detta område. 

Som jag tidigare framhållit bör regeringen föreslå en omläggning av 

företagsbeskattningen. Förslaget. som skall remissbehandlas. berör dels 

skattesatsen för aktiebolag. dels utrymmet för lagernedskrivning. 

Den svenska bolagsskatten är utformad som en inkomstskatt (nello

vinstskatt) men kan i realiteten betecknas som en produktionsfaktorskall 

på bolagens egna kapital. Aktiebolag erlägger statlig inkomstskatt med 

40% och kommunal inkomstskatt med omkring 30% av sina beskattnings

bara inkomster. Sedan hänsyn tagits till att kommunalskallen iir avdrags

gill vid den statliga taxeringen blir den nominella skattesatsen omkring 

58 %. Den del av bolagens verkliga vinst som erläggs i skatt är emellertid 

betydligt mindre än 58% av vinsten. Enligt utförda beräkningar är det 

faktiska skatteuttaget i genomsnitt endast I 0-20 <;{. Denna beskattning av 

det egna kapitalet kan jämföras med beskallningen av produktionsfaktorn 

arbete. dvs. arbetsgivaravgifterna. Dessa uppgår f. n. till drygt 35 C.>(. av 

lönekostnaderna. Även om ATP-avgiften och en del av sjukförsäkringsav

giften närmast utgör försäkringspremier och inte skaller. kan det med visst 

fog hävdas att produktionsfaktorn arbete f. n. beskallas hårdare än pro

duktionsfaktorn kapital. 

Att den genomsnittliga bolagsskattesatsen i verkligheten är så låg som 

10-20%· hänger samman med att bolagen kan skjuta upp eller helt undgå 

beskattningen för en stor del av sin verkliga vinst. Marginalskallen, dvs. 

den skatt som lir av intresse vid bedömningen av en till\änkt investcrings

lönsamhet. överensstämmer emellertid normalt med den formella skatte

satsen. 58 %·. En så hög skattesats ställer mycket stora krav på avkastning

en hos ett planerat projekt. Den höga skallesatsen utgör således ett hinder 

mot nyinvesteringar. samtidigt som den låga genomsnittliga skattesatsen 

leder till låga· skatteintäkter för det allmänna och till att produktionsfaktorn 

kapital gynnas på arbetskraftens bekostnad. 

Vad jag nu har anfört leder till slutsatsen att den nominella skallesatsen 

bör sänkas dock. utan att det effektiva skalleullaget sänks. Jag avser 

därför att senare i år föreslå att den statliga bolagsskattesatsen sänks från 

401.''i- till den nivå som i dag gäller för flertalet ekonomiska föreningar. dvs. 

till 32 %. Jag anser vidare att utrymmet för lagernedskrivning bör begrän

sas från nuvarande 60 ~lr. till 50 '/( av lagrets värde. Möjligheten till löneba

serad reservering (resultatutjämningsfondl bör dock kvarstå oförändrad. 

Genom de förslag. som nu <\viseras. tillgodoses i viss utsträckning de 

önskemål om en mer rättvis beskallning som framförts i anslutning till 

diskussionen om all införa en allmiin produktionsfaktorskatt lproms). 

Minskningen av lagerreserverna och sänkningen av bolagsskatten torde 

vidare underlätta möjligheterna att slussa riskkapital från ett företag till ett 

annat. Risken för inlåsning av vinstmedel i företag med dåliga framtidsut-

. sikter minskar således. 
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I detta sammanhang vill jag också nämna att regeringen nyligen har 

påbörjat en översyn av företagsbeskattningen bl. a. i syfte att stimulera till 

ökad rörlighet för riskkapitalet mellan olika företag och branscher. 

Jag vill slutligen framhålla, att regeringen inte avser att föreslå någon 

förlängning av det särskilda investeringsavdraget vid mcrvärdeskatteredo

visningen, då det går ut vid årsskiftet. eller av det särskilda investeringsav

draget för byggnadsinvesteringar, som gäller t. o. m. den 31 mars 1984. 

Därmed stimuleras investeringar i höst och i vinter. vilket bör påskynda 

den ekonomiska uppgången. Under 1984 bör uppgången i ekonomin ha 

hunnit så långt att en mera spontan investeringsökning kan inledas. 

3. För att snabbt pressa ned prisökningstakten krävs också att it{flations

förl'iintningama bryts. Det är av avgörande vikt att beslutsfattarna i vår 

ekonomi inriktar sig på väsentligt lägre pris- och kostnadsstegringar fram

över. Om det gångna decenniets inflationstakt på 10% årligen även fort

sättningsvis slentrianmässigt byggs in i de kalkyler som vägleder pris- och 

lönesättningsbeteendet, kommer den höga inflationen att bestå och kanske 

t. o. m. accelerera. Det krävs därför kraftfulla åtgärder för att bryta för

väntningarna om en fortsatt hög inflation. Många av de åtgärder som 

regeringen nu föreslår eller aviserar syftar just till att bryta inflationsför

väntningarna. 

Av särskilt stor betydelse är härvid att begränsa de indexeringar, som i 

det hittills rådande inflationsklimatet i stigande omfattning kommit att 

tillämpas på en rad områden. 

lndexering är ett sätt att skydda den aktuella inkomstkällan från ur

holkning på grund av inflationen. Den kan spela en viktig social roll när det 

gäller att skydda särskilt utsatta grupper, som inte själva kan påverka sina 

inkomster, från inflationen. Men indexering av löne- och prissättningen 

tenderar att förstärka löne- och prisspiralen. När ekonomin utsätts för 

internationella prisimpulser, exempelvis en oljeprishöjning. driver olika 

former av indexering upp inflationstakten och förlänger på så sätt den 

nödvändiga anpassningsprocessen. lndcxcring kan också bidra till att fort

planta inflationen i samband med en del skattehöjningar som ingår i vissa 

indexbaser och därmed direkt höjer prisnivån. . 

Mot denna bakgrund framstår det som nödvändigt att i betydande ut

sträckning arindexerd den svenska ekonomin. Det blir då lättare att hejda 

det pågående inflationsförloppet, inte minst genom att bryta de inflations

förväntningar som under lång tid vuxit sig starka. Till mycket stor del 

bygger nämligen indexeringarna på synsättet att det gäller att anpassa sig 

till en framtida, oundviklig inflation och att begränsa dess skadcverkningar 

snarare än att bekämpa den. Att i deua läge ingripa med åtgärder för att 

avskaffa indexeringar av olika slag bör därför vara ett verksamt medel att 

klargöra att regeringen menar allvar med kampen mot inflationen. 

Inflationen i flera av våra viktigaste konkurrentländer är nu nere i 3 a 
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5 l,k. Ett rimligt mål bör då vara att nedbringa den svenska inflationstakten 

till nivån 4% under 1984. 

Indexeringar återfinns på många områden i den svenska ekonomin: för 

ett stort antal utgiftsanslag i de offentliga budgetarna. i jordbruksprisreg

leringen. i löneavtalen på arbetsmarknaden och i prissättningen i många 

branscher i näringslivet. Tidigare var också inkomstskatteskalorna index

reglerade. 

Mot denna bakgrund bör regeringen föreslå att de indexeringar och 

andra slag av priskompensation som kan påverkas. 1984 begränsas till 

högst den förutsatta intlationsnivån, dvs. till 4%. 

Dock bör pensionerna för 1984 fastställas utifrån prisstegringen i år med 

avdrag för devalveringens priseffekt. Detta innebär att regeringen står fast 

vid de åtaganden som tidigare givits pensionärerna. Samtidigt torde det 

innebära att uppskrivningen av basbeloppet för 1984 tämligen väl kommer 

att ansluta till den förutsatta prisökningen. En närmare beskrivning av de 

olika typer av index som berörs av begränsningen i uppräkningen ges i 

avsnitt 7 om budgetpolitiken. 

Jag vill framhålla att syftet med denna typ av avindcxering inte är att 

minska värdet av de olika slag av förmåner och belopp som är knutna till 

nuvarande indexregleringar. Realvärdet av de ifrågavarande förmånerna 

kommer inte att urholkas om inflationen kan pressas ned till den målsatta 

nivån. Det skapas då ett starkt intresse hos olika grupper i samhället att 

aktivt medverka i en sådan ansträngning att nedbringa intlationstaktcn. 

Därmed har en viktig förutsättning lagts fast för att inflationsbekämpning

en skall bli trovärdig - vilket i sin tur är en förutsättning för att inflations

förväntningarna skall kunna brytas och antiinflationspolitiken verkligen 

lyckas. 
Vad beträffar användning av indexering på andra områden än de statliga 

avser jag att senare föreslå regeringen att lämna ett uppdrag till statens 

pris- och kartellnämnd. Uppdraget bör syfta till att olika former av index

ering analyseras och att användningen av från inflationsbekämpningssyn

punkt olämpliga indexeringar avsevärt begränsas. 

Hänvisningar och kopplingar till basbelopp och andra index förekommer 

även inom områden utanför statsbudgeten. Behovet av justering av lag

stiftningen inom dessa får övervägas i särskild ordning. 

4. Finans- och penningpolitikens utformning har en avgörande betydel

se för möjligheterna att nedbringa inflationen. Det budgetunderskott som 

utvecklats sedan mitten av 1970-talet ställer finanspolitiken inför utomor

dentligt stora krav. Som jag tidigare framhållit. är en framgångsrik infla

tionsbekämpning i hög grad beroende av hur den offentliga sektorns spa

randeundcrskott reduceras. Det måste framhållas. att detta underskott inte 

främst är något konjunkturellt fenomen. som skulle försvinna vid en åter

gång till full sysselsättning och högt kapacitetsutnyttjande. De underskott 

som uppstått i den offentliga sektorn under senare år är av klart strukturell 
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karaktär. i den meningen att de drivs fram av trendmässigt snabbare 

ökningar i utgifterna jämfört med inkomsterna. 

Denna trend måste brytas. Det' blir därför bl. a. nödvändigt att göra 

ingrepp i utgiftsautomatikcn. Som ett led i arbetet med statsbudgeten för 

budgetåret 1984/85 pågår inom regeringskansliet en rad olika översynspro

jekt, vilka syftar till att kartlägga vilka framtida utgiftsbcgränsningar och 

omprioriteringar som är möjliga utan att för den skull övergripande poli

tiska mål äventyras. Jag återkommer i avsnittet om budgetpolitiken till 

dessa frågor. 

Vid sidan av behovet att bryta denna underliggande utgiftsökningstrend 

måste finanspolitiken successivt stramas åt även av konjunkturmässiga 

skäl. Under 1983 är finanspolitiken. under den rådande djupa lågkonjunk

turen, tämligen expansiv. När konjunkturen under 1984 kan väntas vända 

uppåt igen. blir det nödvändigt att föra en stramare finanspolitik. I takt 

med att konkurrenskraftsförstärkningen leder till ett ekonomiskt uppsving 

kommer kreditefterfrågan att öka. I detta läge kan inte det statliga upplå

ningsbehovet tillåtas driva upp räntenivån. så att den eftersträvade åter

hämtningen av investeringarna motverkas. 

För att uppnå den av såväl str~kturella som konjunkturmässiga skäl 

nödvändiga skärpningen av finanspolitiken kommer det att bli nödvändigt 

att begränsa utgiftsökningarna och höja inkomsterna. 

Penningpolitiken kommer i ökande omfattning att få inriktas på att 

begränsa likviditetsökningen. Även vid en stramare finanspolitik kommer 

det statliga linansieringsbehovet att vara mycket omfattande. I takt med 

att bytesbalansen successivt förbättras ökar dessutom kravet på att place

ra denna upplåning på ett icke inflationsdrivande sätt på hemmamarkna

den. dvs. i första hand hos hushållen och företagen. Betydande framsteg 

har i fjol och hittills i år gjorts när det gäller att finansiera den ökande 

stasskulden· hos främst företagen i form av statsskuldväxlar. Möjligheterna 

att långsiktigt öka denna form av upplåning är emellertid begränsade. I 

denna situation är det angeläget att hushållen i större utsträckning bidrar 

till att finansiera statsupplåningen. 

Jag vill i detta sammanhang peka på det förslag om ökade möjligheter för 

aktiefonder att placera i obligationer och andra statspapper som regeringen 

nyligen framlagt. Vidare förbereder. som jag tidigare meddelat. en särskild 

expertgrupp inom regeringskansliet förslag till åtgärder i syfte att främja 

hushållssparandet och därvid inte minst att underlätta finansieringen av 

budgetunderskottet. Jag avser att återkomma med förslag i denna fråga till 

hösten. 

5. Slutligen finns också, som ett led i inflationsbekämpningen. möjlighe

ten för ett land att avskärma sig från den internationella inflationen genom 

att successivt skriva upp värdet på sin valuta. dvs. genom att revall'era. 

Härigenom motverkas importprisernas ökning av att växelkursen stiger. 

En dylik revali·erings- eller hårdvalutapolitik kan emellertid inte i dags-
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läget tillämpas i vårt land, eftersom den förutsätter att den inhemska 

inflationsutvecklingen först nedbringats i sådan utsträckning att den blir 

klart lägre än i omvärlden. Härigenom stärks konkurrenskraften och bytes

balansen. Detta skapar i sin tur stabila förväntningar om en fortsatt låg 

inflation och ett tillräckligt förtroende för landets valuta så att en revalve

ringspolitik skall bli möjlig. Österrike är ett exempel på ett litet land. som 

under en längre tid framgångsrikt bedrivit en dylik revalverings- eller 

hård valutapolitik. 

Föreliggande prognoser för den internationella ekonomin pekar på en 

klar inbromsning av inllationstakten till ca 3-5 % hos våra viktigaste 

handelspartners. Detta kommer till en del att underlätta uppgiften att få 

ned inflationen i den svenska ekonomin. Samtidigt stärks kravet på att den 

inhemska inflationsprocessen bringas under kontroll. så att den nivå på ca 

10 % årlig inflation som präglat den svenska ekonomin sedan mitten av 

1970-talct bryts. I annat fall kommer, som framgått av de tidigare redovi

sade treårskalkylerna, den nu etablerade konkurrenskraften att urholkas i 

snabb takt. 

6.3 Fördelningspolitiken 

Ett av regeringens viktigaste mål är att åstadkomma en jämn fördelning 

av levnadsstandarden. I kärva ekonomiska tider. då det krävs uppoffringar 

av människorna, skärps kraven på fördelningspolitiken. En oundgänglig 

förutsättning för att den ekonomiska politiken skall kunna få folkets aktiva 

stöd och medverkan är att bördorna fördelas efter bärkraft och att politi

ken värnar de svaga och utsatta i samhället. 

Det viktigaste inslaget i fördelningspolitiken är kampen för den fulla 

sysselsättningen. Det finns ingen fördelningspolitisk klyfta som är så all

varlig som den mellan de arbetslösa å ena sidan och de som har arbete å 

den andra. Som jag tidigare framhållit måste vi under den närmaste peri

oden göra vissa andra uppoffringar för att häva obalanserna i ekonomin 

och inte minst för att kunna värna sysselsättningen. 

Arten av dessa uppoffringar har framgått av vad jag tidigare sagt. Det gftr 

inte att nu väsentligt öka den privata standarden för dem som redan har 

arbete, och samtidigt klara att ge sysselsättning åt dem som står utan 

arbete. I den konkurrensutsatta sektorn krävs att konkurrenskraften be

fästs. vilket förutsätter en kraftigt dämpad kostnadsutveckling. I de friin 

utiändsk konkurrens skyddade sektorerna, och då inte minst i den offent

liga sektorn, finns samtidigt, via de offentliga budgeterna, ett direkt sam

band mellan kostnadsbesparingar å ena sidan och möjligheter att !inansiera 

en ökad sysselsättning å den andra. Målet att värna den fulla sysselsätt

ningen - och därmed uppnå en jämn fördelning av v~ilfärden - kräver 

således att den privata komsumtioncn endast får öka i försiktig takt. 

Vid sidan av full sysselsättning är låg inflation ett av de viktigaste 
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medlen då det gäller att uppnå målet om en jämn fördelning av levnads

standarden. En kraftigt minskad inflation är en viktig förutsättning för att 

nå sysselsättningsmålet, men dessutom har inflationen i sig själv allvarliga 

snedvridande effekter på inkomst- och. 'rörmögenhetsfördelningen. Med 

det senaste decenniets inflation i Sverige har värdet av sparande urholkats. 

medan urholkningen av värdet på skulderna gjort att låntagarna gynnats. 

Samtidigt har värdet på vissa reala tillgångar varit skyddat eller t. o. m. 

stigit. Inflationen har härigenom medfört en betydande omfördelning av 

förmögenheter från sparare till låntagare med fast egendom. Storleksord

ningen av denna omfördelning har uppskattats till ca 20 miljarder kr. per år 

under slutet av 1970-talet. Denna omfördelning sker till yttermera visso på 

sådant sätt att andelen vinnare är avsevärt större i de högre inkomstkate

gorierna än i de lägre. Därmed har inflationen betydande omfördelningsef

fekter, som går stick i stäv med de allmänna målen för fördelningspoliti

ken. 

Själva inriktningen av den ekonomiska politik som regeringen nu bedri

ver, och vars båda främsta mål är just att värna sysseslsättningen och 

bekämpa inflationen, har därmed mycket betydande effekter i positiv 

riktning vad gäller målet om en jämn fördelning av levnadsstandarden. 

Men härtill kommer att transfererings- och skattesystemen under senare år 

kommit att spela en allt viktigare roll för många hushålls disponibla in

komster. 

Som jag tidigare har redovisat måste den offentliga sektorns finanser 

stärkas. Den politik som därvid blir nödvändig måste dock utformas med 

hänsyn till den reala utvecklingen. Vidare bör de åtgärder som vidtas för 

att minska den offentliga sektorns underskott utformas på sådant sätt, att 

bördorna fördelas efter bärkraft. Med tanke på omfattningen av de ekono

miska obalanserna är det emellertid ofrånkomligt att alla grupper i samhäl
let kommer att beröras av qe åtgärder som vidtas. 

Dessa utgångspunkter har varit vägledande för regeringens åtgärder. Hit 

hör bl. a. infriandet av de fyra vallöftena: att riva upp beslutet om karens

dagar i sjukförsäkringen. att upphäva försämringen av arbetslöshetsförsäk

ringen, att återställa värdesiikra pensioner och att åt~rställa statsbidragsni

vän inom barnomsorgen. Härutöver bör också nämnas särskilda insatser 

för barnfamiljerna, bl. a. att barnbidragen höjts, särskilt för flerbarnsfamil

jerna. 

De fördelningspolitiska effekterna av vissa av de hittills vidtagna åtgär

derna har belysts i en särskild studie, Fördelningsstudier som underlag för 

regeringsbeslut <Os Fi 1983: 8). Resultaten av denna studie är, med nöd

vändig reservation för modellens begränsningar. att de vidtagna åtgärderna 

särskilt gynnat barnfamiljer och låginkomsttagare. 

Förmögenhets-, arvs- och gåvoskatten har skärpts. Vissa skattelätt

nader till aktieägare har återtagits resp. minskats. En utdclningsskatt på 

aktier har införts. liksom punktskatter pc! vissa umbärliga varor. 
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Politikens utformning har bidragit till att avtal har kunnat träffas på 

arbetsmark.naden för 1983, som ger en god grund för en fortsatt återhämt

ning i ekonomin. 
Av stor betydelse är också de åtgärder som. regeringen har vidtagit eller 

planerar med syfte att effektivisera skatteuppbörden och intensifiera kam

pen mot ekonomisk brottslighet och skatteflykt. 
Även i fortsättningen måste fördelningspolitiken sättas i centrum för 

krispolitiken. Dels måste kampen för full sysselsättning och låga prisök

ningar drivas med all kraft. Dels måste en fortsatt översyn av tran~fere

rings- och skattesystemen ske för att främja fördelningspolitiska mål. 

Regeringen kommer fortlöpande att redovisa arbetet på dessa områden. 

Regeringen avser vidare att lägga fram förslag i syfte att förenkla och 

effektivisera systemen för stöd åt barnfamiljerna. eftersom dessa utgör den 

grupp som hittills fått bära de tyngsta bördorna av den ekonomiska krisen. 
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7 Reviderat budgetförslag 

7.1 Inledning 

I budgetpropositionen redogjorde jag för vissa allmänna utgångspunkter 

för budgetarbetet inför budgetåret 1984/85 och åren framöver. Jag framhöll 

bl. a. att åtgärder måste vidtas för att minska automatiken i utgiftstillväx

ten och öka statsinkomsterna. Vidare betonade jag vikten av förändringar 

som förbättrar statens kassahållning. För de reformer som i undantagsfall 

kan bli aktuella måste utrymme skapas genom omprioriteringar. 

Riksdagen har därefter ställt sig bakom vad jag då anförde om de 

allmänna riktlinjerna för budgetregleringen. Vidare har riksdagen ansett 

det vara önskvärt att regeringen redovisar konsekvenserna av automatik 

inom statsbudgeten och socialförsäkringssektorn samt inomjordbrukspris

regleringen. 

Till budgetpropositionen förelåg ingen aktuell information om budgetut

vecklingen efter budget_året 1983/84 baserad på kalkyler för den samhälls

ekonomiska utvecklingen. Som jag tidigare redovisat föreligger nu sådana 

kalkyler över vad alternativa utformningar av den ekonomiska utveckling

en för samhällsekonomin under de närmaste åren kan innebära. Dessutom 

finns beräkningar i långtidsbudgeten för budgetutvecklingen t. o. m. bud

getåret 1987/88 enligt där gjorda antaganden. 

Med dessa dokument som underlag bör de långsiktiga budgetpolitiska 

riktlinjerna kunna läggas fast. Den konkreta utformningen av budgetpoliti

ken för resp. budgetår måste dock äga rum inom ramen för den reguljära 

budgetprocessen. Endast genom en samlad budgetprövning kan utgiftsan
språk inom olika områden vägas samman på ett systematiskt sätt. 

7.2 Utvecklingen under 1970-talet 

I den offentliga sektorn produceras eller förmedlas en betydande del av 
den samhälleliga välfärden. Den ekonomiska tillväxten under efterkrigsti

den möjliggjorde en långvarig expansion av den offentliga sektorn. Genom 

ett relativt högt sparande inom stat och socialförsäkringssektor kunde 

reformer inom det sociala trygghetssystemet och på en rad andra områden 

genomföras. En viktig förutsättning för dessa reformer var att de genom

fördes i den takt som det samhällsekonomiska utrymmet tillät. 

Under den senare hälften av 1970-talct försvagades statsfinanserna kraf

tigt. Huvudorsakerna till denna utveckling är: 

- Den svaga ekonomiska tillväxten. 

- Den höga intlationstakten. 

- Den dåliga kontrollen över utgiftsutvecklingen. 
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Underskotten i statsbudgeten var under början av 1970-talct av ringa 

storlek. Som andel av BNP uppgick budgetunderskottet under perioden 

1970171-1?75/76 till mellan 2 och 4%. Dessa underskott uppvägdes dock 

av ett betydande sparande inom socialförsäkringssektorn. Sammantaget 

fanns ett positivt finansiellt sp(l_rande i den konsoliderade offentliga sek

torn. 
Den internationella ekonomiska bilden kom efter år 1973 att utmärkas av 

en avtagande tillväxt och en accelererande inflation. Detta kom i hög grad 

att påverka även Sverige. 

Åren efter 1976 kom de statliga budgetunderskotten att öka dramatiskt. 

Mätt som andel av BNP ökade budgetunderskottet från 3 % budgetåret 

1976/77 till 11.4 % budgetåret 1981/82. Under dessa budgetår försämrades 

även det finansiella sparandet inom socialförsäkringssektorn. Den svenska 

industrin drabbades samtidigt av en rad strukturkriser. Statsutgifterna for 

arbetsmarknadspolitiska och industripolitiska åtgärder ökade kraftigt un

der dessa år. Vissa av dessa omständigheter, som hängde samman med de 

allmänna recessionstendenserna, drabbade de flesta industriländer. Emel

lertid förvärrades den svenska utvecklingen på en rad punkter till följd av 

den förda politiken. 

Subventionerna på budgeten till företagssektorn ökade från ca 3 mil

jarder kr. budgetåret 1976/77 till 8,4 miljarder kr. budgetåret 1981/82. 

Statsutgifterna i övrigt, som till betydande del styrs genom olika former av 

automatik, tilläts öka oberoende av statsinkomsternas utveckling. Utgif

ternas utveckling översteg således vida tillväxten i den svenska ekonomin. 

Under perioden 1976177-1981/82 ökade stats utgifterna med 15,4 % årligen 

i löpande priser, vilket kan jämföras med BNP som under samma period 

ökade med 11 %·årligen i löpande prise.r. Den svaga ekonomiska tillväxten 

bidrog till att statsinkomsterna i reala termer stagnerade under 1970-talets 

senare del. 
De ökade budgetunderskotten medförde en starkt stegrad likviditet i den 

svenska ekonomin och bidrog därmed till att såväl priser som räntor steg. 

Ökningen av statsskulden drev upp räntekostnaderna på statsbudgeten. 

Från att ha uppgått till endast 5.4 miljarder kr. budgetåret 1976177 beräknas 

de till 55.4 miljarder kr. för budgetåret 1983/84. Detta innebär att en 

ökande del av statsinkomsterna måste finansiera riinteinkomsterna för 

tidigare års underskott. 
Den förda budgetpolitiken under slutet av 1970-talet kommer att l~igga 

restriktioner på den ekonomiska politiken även framgent. 

7 .3 Det aktuella hudgetläget 

S la I sin/.:ono·t erna 

Statsinkomsternas utveckling är starkt beroende av den totala produk

tionstillväxten i samhället. I min kalkyl över budgetutvecklingcn har jag 
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utgått från de bedömningar som jag tidigare redovisat för vid min redogö

relse för de ekonomiska utsikterna inför år 1983. För år 1983 har lönesum

mans tillväxt sålunda justerats upp jämfört med beräkningarna i budget

propositionen. Prisökningarna mellan 1982 och 1983 har vidare antagits 

uppgå till 9,5 % , vilket är ca 2 procentenheter mindre än vad som beräkna

des i budgetpropositionen. Statsinkomsterna för budgetåret 1982/83 väntas 
uppgå till 188,2 miljarder kr., vilket är 4,3 miljarder kr. mer än vad som 

beräknades i budgetpropositionen. För budgetåret 1983/84 beräknas stats

inkomsterna till 208,2 miljarder kr., vilket innebär en ökning med vad som 

antogs i budgetpropositionen med 4,0 miljarder kr. 

Vad gäller budgetåret 1983/84 förklaras ökningen till en del av att vissa 

inkomster tidigare redovisades på utgiftssidan under posten tillkommande 

utgifts behov, netto. I budgetpropositionen redovisades under denna post 

en ökning i riksbankens inlevererade överskott med 2 miljarder kr. Där

med skulle inleveranserna uppgå till 4 miljarder kr. I januari 1983 beslöt 

riksbanksfullmäktige att inleveranserna skulle uppgå till nämnda summa. 

Som ett led i att förbättra den statliga kassahållningen kommer jag i det 

följande att föreslå att den genomsnittliga kredittiden vid upphörd skatt på 

tobak, vin, sprit. malt- och läskedrycker förkortas. Denna förändring av 

kredittiderna bygger på förslag från skattekreditutredningen. I beräkning

arna i budgetpropositionen redovisades effekterna av denna åtgärd likale

des under posten tillkommande utgiftsbehov. netto. De förändringar som 

föreslås bör ge en positiv engångseffekt budgetåret 1983/84 på drygt 1.4 

miljarder kr. Åtgärderna ger en bestående långsiktig effekt i form av en 

minskning av statsskuldräntorna på 100 milj. kr. för helår räknat. 

Under våren 1982 beslutade riksdagen om en inkomstskattereform, vars 

kostnader kan uppskattas till totalt ca 11 miljarder kr. Reformen skall 

genomföras under perioden 1983-1985. Kostnaderna för reformen skall i 
sin helhet finansieras, vilket utsades i den överenskommelse som socialde

mokraterna, centern och folkpartiet träffat. För år 1983 har en allmän 

löneavgift om 2 % införts för att finansiera kostnaden. 

I syfte att finansiera kostnaderna för reformen under år 1984 kommer jag 

att föreslå höjningar av vissa indirekta skatter. Det är främst skatterna på 
bensin, olja och el som föreslås bli höjda. Under senare tid har, på grund 

av de fallande världsmarknadspriserna på olja kunnat noteras sjunkande 

priser på olja och bensin i konsumentledet. De föreslagna höjda skattesat

serna kommer därvidlag att i stort motsvara dessa prissiinkningar. 

Till följd av förändringarna av skatten på olja och bensin föreslås även 

vissa höjningar av kilometerskatten för att erhålla enjämnbördig skattebe

lastning mellan dieseldrivna och bensindrivna fordon. Inom energiområdet 

föreslås även att skatten på elkraft bör höjas. Totalt beräknar jag att 

inkomsterna på grund av de höjda skattesatserna kommer att för helår 

räknat uppgå till ca 3.5 miljarder kr. Härvid har avräknats vissa medel för 

kommande insatser inom energiområdet. Sammantaget kommer således 

4 Riksdagl'/1 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga I 
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kostnaden för inkomstskattereformens genomförande under år 1984 att 

genom dessa skattehöjningar vara finansierad. 

Effekterna av skattehöjningarna har jag beaktat vid min beräkning av 

posten tillkommande utgiftsbchov. netto. 

Som jag tidigare redogjort för ämnar jag till nästa riksmöte föreslå vissa 

förändringar inom företagsbeskattningens område. Några färdiga förslag 

föreligger inte f. n. 

Statrntgifterna 

I budgetförslaget beräknades de totala statsutgifterna för budgetåret 

1983/84 till 294.3 miljarder kr. Nu föreliggande bedömning slutar på 298.0 

miljarder kr. För budgetåret 1982/83 beräknas nu utgifterna till 280,0 mil

jarder kr .. att jämföra med budgetpropositionens bedömning om 275.7 

miljarder kr. 

I budgetförslaget för budgetåret 1983/84 aviserades ett antal förslag som 

då inte kunde redovisas i detalj. Medel för dessa förslag beräknades 

övcrslagsmässigt under posten tillkommande utgiftsbehov. netto. Sam

mantaget redovisade jag i budgetförslaget under denna anslagspost till

kommande utgiftsbehov på 3 miljarder kr. 

Tidigare aviserade förslag har nu under våren presenterats för riksda

gen, bl. a. avseende åtgärder i Norrbotten, stöd till varven. stöd till tekoin

dustrin samt bidrag till kommunsektorn. Till detta kan läggas att jag i det 

följande kommer att lägga fram förslag om storleken på och finansiering av 

det stöd för år 1984 till kommuner och landstingskommuner som jag 

redovisade konstruktionen av i prop. 1982/83: 90. Medel för dessa ändamål 
är nu beaktade under utgiftsanslag och ingår inte längre i tillkommande 

utgiftsbehov. netto. Detta är den viktigaste förklaringen till att de totala 

utgifterna ligger på en högre nivå än i budgetpropositionen. Utgiftssteg

ringen är sålunda väsentligen betingad av det förhållandet att utgifter och 

inkomster som i budgetpropositionen redovisades netto nu redovisas på 

budgetens utgifts- och inkomstsida. 
Härutöver har ett antal förändringar skett jämfört med förslagen i bud

getpropositionen. Detta gäller bl. a. förslaget till finansiering av Tele-X

projektet. som till följd av ökad svensk andel i projektet innebär att 

utgifterna överstiger det mcdclsbehov som redovisades, i budgetförslaget 

med ca 226 milj. kr. 

Vidare kommer regeringen senare att lägga förslag om sysselsättnings

främjande åtgärder för budgetåret 1983/84. Sammantaget innebär dessa 

åtgärder att utgifterna ökar med ca 2.8 miljarder kr. Det belopp som 

kommer att belasta statsbudgeten har jag beaktat i min beräkning av 

utgifterna under posten tillkommande utgiftsbehov. netto. Insatserna är 

finansierade dels genom att energiskattehöjningcn genomförs ett halvt år 

tidigare än vad som erfordras för att finansiera kostnaderna för inkomst

skattereformens andra steg. dels genom att medel som finns avsatta i 

tillkommande utgiftsbehov. netto i budgetpropositionen. nu tas i anspråk. 
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Saldo11ti·l!Cklingen 

l tabell 7 sammanfattas beräkningarna över statsbudgetens inkomster 

och utgifter. 

Budgetunderskottet för innevarande budgetår beräknade jag i budget

propositionen till 91,8 miljarder kr. Min nuvarande beräkning över budget

saldot visar på ett i det nämnda lika stort underskott. 

För budgetåret 1983/84 minskar budgetunderskottet jämfört med mina 

beräkningar i budgetpropositionen med lU miljarder kr. till 89.9 miljarder 

kr. Förändringen är sålunda begränsad och beror på att utgifterna för 

statsskuldräntor, bl. a. till följd av de beslutade räntesänkningarna, kan 

beräknas minska jämfört med mina beräkningar i budgetpropositionen. 

Tabell 7. Statsbudgetens uh·eckling budgetåren 1982/83-1983/84 
. (Miljarder kr.) 

1982/83 1983/84 

Enligt Nuvarande Enligt 
BP beräkning HP 

Inkomster 183,9 188,2 204.1 
U tgirter exkl. 

statsskuldriintor -230,I -232,8 -237.8 
Saldo exkl. 

statsskuldräntor - 46.2 - 44.6 - 33,7 
Statsskuldriintor - 45,6 - 47.2 - 56.5 
Saldo inkl. 

statsskuldriintor - 91.8 - 91,8 - 90.2 

Nuvarande 
beräkning 

208, I 

-242.6 

- 34.5 
- 55.4 

- 89,9 

Det kan således noteras att budgetunderskottet mellan budgetåren 1982/ 

83 och 1983/84 somjag beräknade redan i budgetförslaget beräknas minska 

något. Detta skall dock inte tolkas så att behovet av ytter!igare budgetför

stärkande åtgärder minskat. Underskott i statsbudgeten av denna storleks

ordning innebär ett hot mot ett framgångsrikt genomförande av den upp

dragna ekonomiska politiken. Samtidigt måste det konstateras att det 

endast på sikt är möjligt att på ett avgörande sätt vända utvecklingen. 

Som andel av landets samlade produktion av varor och tjänster <BNP) 

kommer budgetunderskotten mellan de två budgetåren. så som bedöm

ningen nu kan göras. alt minska från 14~f. innevarande budgetår till 12.5% 

för budgetåret 1983/84. 

Jag kommer. vid min anmälan av särskilda frågor. att lämna en mer 

detaljerade redogörelse för de faktorer som ligger bakom den nya beräk

ningen av statsutgifterna och statsinkomsterna för budgetåren 1982/83 och 

1983/84 jämfört med budgetförslaget. 

7.4 1983 års långtidsbudget 

Långtidshudgetens tbil. 1.3) syfte ~ir att kartliigga konsekvenserna för 

budgetutvecklingen på längre sikt av redan fattade beslut och gjorda åta-
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ganden. I långtidsbudgeten görs alltså inte några försök att förutse vilka 

beslut som statsmakterna kommer att fatta under perioden. En sådan 

kartläggning kan sedan utgöra underlag för en analys av de statsfinansiclla 

förutsättningarna under de närmaste ån:n. Urngtidsbudgetcn omfattar. 

förutom beräkningar av statsbudgetens inkomster och utgifter, ber~ikning

ar rörande socialförsäkringssektorn samt en redovisning av utvecklingen 

inom kommunsektorn och vissa andra verksamheter som direkt eller indi

rekt styrs av statliga beslut. Härutöver behandlas i ttrcts långtidsbudget 

resultaten av vissa ytterligare analyser. 

Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för utvecklingen av de of

fentliga utgifterna. I årets långtidsbudget redovisas befolkningsförändring

arna såväl under långtidsbudgetperioden som under en betydligt liingre 

period. Den bild som visas utgör enligt min mening ett värdefullt underlag 

iiven för bedömningar på längre sikt än den här aktuella långtidsbudgetpe

rioden. 

Beräkningarna i långtidsbudgeten grundas på oförändrade skatteregler 

och avgiftssatser i den mån förändringar inte har beslutats eller förutskicc 

kats. 81. a. har hänsyn tagits till att den beslutade skattereformen för 

perioden 1983-1985 skall totalfinansieras. Olika antaganden har gjorts 

avseende vissa centrala ekonomisk-politiska parametrar. I långtidsbudge

ten har valts att efter är 1984 utgå frän att priser och löner mycket 

schematiskt kommer att öka med 5 '/f årligen. Dessa antaganden har b\. a. 

valts för att lättare kunna diskutera effekterna av alternativa antaganden i 

s. k. känslighetsanalyser. Långtidsbudgetens kalkyler är nämligen mycket 

känsliga för förändringar i gjorda antaganden. Jag kommer i det följande att 

kommentera de resultat som uppkommer om ändringar görs i antaganden 

för centrala variabler. 
Statsinkomsternas årliga.proct:ntuella tillväxt under den framförliggande 

perioden skulle enligt långtidsbudgetkalkylen kommat att uppgå till 3.9 '!C i 

löpande priser. Denna ökningstakt beror bl. a. på lönesummans och den 

privata konsumtionens utveckling. 

I löpande priser beräknas den årliga genomsnittliga ökningen av statsut

gifterna exkl. statsskuldräntorna under långtidsbudgetperioden till 3.0 %:. 
Denna relativt låga utvecklingstakt får ses mot bakgrund av långtidsbud

gctmetodiken. 

Statsskuldriintorna växt:r mycket snabbt under rcrioden och uppgår för 

slutåret till ett belopp som motsvarar 75 9l av budgetunderskottet. Sam

mantaget beräknas de totala statsutgifterna i löpande priser årligen komma 

att öka med 5.1 % under långtidsbudgetperioden. Statsutgiflerna. cxkl. 

statsskuldriintorna. ökade i fasta priser med ca 2,5 ';~. per [\r under peri

oden t 977178- t98 t/82. Långtidshudgetkalkylcn re5ulterar i en minskning 

med 0,9 % årligen. 

Riksdagen har begiirt att regeringen för riksdagen redovisar konsekven

serna av automatiken förutom för statsbudgeten även för socialförsäk-
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ringssystemet och jordbruksprisrcglcringen. l långtidsbudgeten görs en 

utförlig redovisning av automatikfaktorerna bakom utgifternas tillväxt. 

Sålunda illustreras omfattningen och karaktären av automatik både för 

utgifterna på statsbudgeten och socialförsäkringssektorn. Dessutom läm

nas en redogörelse av automatikfaktorerna i jordbruksprisregleringen. I 

grova tal är 85 % av statsbudgetens utgifter av sådan karaktär att de ökar i 

takt med pris- och löneutvecklingen. Jämfört med föregående ar har stats

skuldräntornas andel ökat samtidigt som övriga utgifter - hit hör de som 

styrs av fullständig automatik samt resterande pris- och löneomräknade 

utgifter - minskar sii;ia andelar. För socialförsäkringssektorns del är ca 

75 % av transfereringarna att hänföra till gruppen fullständig automatik. 

Av tabell 8 framgår vissa huvudresultat av långtidsbudgetberäkningarna. 

Beräkningarna utgår från de utgifter som redovisades i budgetproposi

tionen för 1983/84. 

Tabell 8. Utgiftsstyrande faktorer i statsbudgeten och vissa delar av socialförsäkrings-
sektorn · 

(Miljarder kr., löpande priser) 

Totala utgifter Procentuell 
enligt budget- fördelning 
prop. 1983/84 

I. Fullständig automatik 198 55 
varav 
- Basbelopp 83 22 
- Försvarsprisindex m. m. 21 6 
- Hruttonationalinkomsten 6 2 
- Timlön 19 5 
- Lönesumma 33 9 
- Ränta Il 3 
- Aktivitctsnivå 25 7 

2. Pris- och löncomräkning 44 12 
3. Räntor på statsskulden 5fi 15 
4. Separata beslut 63 17 

varav 
- Transfereringar till hushåll 30 8 
- Investering 12 3 
- l(onjunkturhcrnende 10 3 
- Ovrigt Il 3 

5. Resterande 1 5 I 

Summa 366 100 

' Gruppen "resterande" omfattar posterna Oförutsedda utgifter. Ökad disposition 
av rörliga krediter och Tillkommande utgil'tsbchov. netto. 

I långtidsbudgeten konstateras att automatiken i ett samhällsekonomiskt 

perspektiv är av mycket stor betydelse, eftersom de utgifter över statsbud

geten och socialförsäkringssektorn som ökar i takt med pris- och löneut

vecklingen (inkl. statsskuldräntor) motsvarar ca 40 jf av BNP. Det är 

också till en helt avgörande del historisk kostnadsutveckling som ligger till 

grund för uppräkningarna. Denna mekanism medverkar till att historisk 

inflation fortplantas framåt i tiden. 
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Jag vill erinra om att jag i årets finansplan framhöll att det är nödvändigt 

att vidta åtgärder för att bryta automatiken i den statliga utgiftsutveckling

en. Riksdagen har också nyligen slagit fast att olika typer av indexeringar 

etc. som resulterar i att inflationen byggs in i statsbudgeten bör avskaffas 

eller mildras. Vidare konstateras att möjligheten att komma till rätta med 

underskotten i hög grad är beroende av i vilken utsträckning man lyckats 

bryta utgiftsautomatiken. Inom flera områden måste de automatiskt ver

kande reglerna ersättas med särskilda politiska beslut om utgifternas stor

lek. 
Vid mina överväganden om den kommunala ekonomin inför år 1984. 

(prop. 1982/83: 90) framhöll jag i fråga om statens bidrag till kommunerna 

att den automatiska pris- och löneomräkning som hittills ägt rum bör 

ersättas av en förutsättningslös diskussion om vilka bidragsnivåer som kan 

medges med beaktande av de samhällsekonomiska förutsättningarna. Jag 

kommer i det följande att redovisa vissa av de åtgärder som redan initierats 

för att komma till rätta med automatiken i statsutgifterna vad gäller bl. a. 

subventionerna till näringslivet. effekterna av devalveringen hösten 1982 

och bidragen till kommunerna. Jag återkommer till vilka ytterligare åtgär

der som kommer att bli nödvändiga både för att nedbringa ökningstakten i 

de statliga utgifterna direkt och för att stödja en framgångsrik anti-infla

tionspolitik. 
För att belysa hur de statliga utgifterna direkt och indirekt ställer an

språk på reala resurser är det av intresse att analysera utgifterna i real

ekonomiska termer. dvs. fördelade på konsumtion. investeringar. transfe

reringar och finansiella transaktioner. I tabell 9 redovisas statsutgiftcrnas 

utveckling i fasta och löpande priser fördelade på realekonomiska katego

rier. 

Tabell 9. Statsutgifternas utveckling fördelade på realekonomiska kategorier 
(Miljarder kr.J 

1983/84 Genomsnittlig pro-
centucll förändring 

Nominellt Andel av 1983/84-1987/88 
belopp totala stats-

utgifterna fasta Löpande 
priser priser 

Summa statliga konsum-
tions- och investerings-
utgirter 73,9 24,8 -1,3 + 3,6 

Summa transfereringar 207,I 69,5 +t,7 + 5,7 
varav 
till hushåll 77.4 25.0 -I.I + 2.1 
till kommunsektorn 52.7 17,7 -0.8 + 4.4 
Statsskuldräntor 55.4 18.6 +7.8 + 12.9 

Summa finansiella 
transaktioner 17,0 5,7 +0,5 + 3,6 

Summa statsutgifter 298,0 100,0 +0,8 + 5,1 
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Statens utgifter för konsumtion och im·esteringar, dvs. statens direkta 

efterfrågan på varor och tjänster. uppgär för budgetåret 1983/84 till 73.9 

miljarder kr. och utgör därmed ca 25 % av statsbudgetens utgifter. Enligt 

långtidsbudgeten skulle dessa utgifter i fasta priser minska med 1.3 % per 

år. I löpande priser ökar utgifterna för statlig konsumtion och statliga 

investeringar med 3.6 % per år. Den låga ökningstakten i långtidsbudget

beräkningen jämfört med det historiska utfallet är i stor utsträckning en 

följd av långtidsbudgetens beräkningsteknik. Tillämpningen av denna be

räkningsteknik. som innebär att hänsyn endast tas till fattade beslut och 

gjorda åtaganden. innebär bl. a. att investeringsutgifterna i långtidsbudge

ten minskar allteftersom beslutade investeringar slutförs. När det gäller 

den statliga konsumtionen utgår beräkningen i princip från förutsättningen 

om oförändrad ambitionsnivå. För myndighetsanslag och liknande anslag 

har i samband med den löpande prisberäkningen tillämpats det s. k. huvud

alternativet. vilket innebär att anslagen efter pris- och löneomräkning 

normalt minskar med 2 % per är. 

Tran.~fereringar och finansiella transaktioner, dvs. överföringar till and

ra sektorer av ekonomin. innebär inte ett omedelbart ianspråktagande av 

resurser. Indirekt ger de dock upphov till en efterfrågan av reala resurser 

genom effekterna på bl. a. mottagarnas disponibla inkomster. Transfere

ringar och finansiella transaktioner beräknas för budgetåret 1983/84 uppgå 

till 224 miljarder kr. och utgör därmed ca 75 ?I: av budgetens utgifter. 

Liksom i tidigare långtidsbudgetkalkylcr uppvisar transfereringarna en 

betydligt snabbare ökningstakt än konsumtions- och investeringsutgif

terna. Transfereringarna beräknas således årligen öka med + I. 7 t;{, i fasta 

priser och med +5.7 % i löpande priser. 

Även beträffande transfereringarna har långtidsbudgettekniken hittills 

inneburit en undervärdering av den sedermera faktiskt realiserade utveck

lingstakten. Pris- och löneomräkningar görs således endast på de anslag 

som genom indexbindningar eller regelsystem blir föremål för automatiska 

justeringar. exempelvis folkpensionerna och räntebidragen på bostadsom

rådet. Beträffande t. ex. barnbidragen finns inga sådana kopplingar och 

någon uppräkning härav .med hänsyn till prisutvccklingen har därför inte 

skett. Trots att beräkningarna också för transfereringarna är snävt gjorda. 

framgår det klart att det är transfereringarna som svarar för merparten av 

utgiftstillväxten i långtidsbudgeten. Transfereringsutgifternas utveckling 

under långtidsbudgetperioden påverkas i hög grad av de antaganden som 

görs. främst vad avser pris- och löneutvecklingen. 

Den snabbast växande utgiftsposten under långtidsbudgetperioden är 

statsskuldräntorna. Enligt beräkningarna i årets långtidsbudget skulle den 

genomsnittliga årliga ökningen i löpande priser urpgå till + 12.9 %. För 

budgetåret 1983/84 beräknas kostnaden för statsskulden komma att uppgå 

till 55,4 miljarder kr. Med givna antaganden förutses motsvarande belopp 

för budgetåret 1987/88 komma att uppgå till ca 89.9 miljarder kr., vilket 

motsvarar 75 % av budgetunderskottet detta år. 
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I årets långtidsbudget lämnas en relativt utförlig redovisning av olika 

faktorer bakom statsskuldräntornas tillväxt. Av denna framgår bl. a. att 

den bokförda statsskulden har ökat dramatiskt under slutet på 1970-talet 

och under 1980-talet första år. Mätt som andel av BNP har statsskulden 

ökat från drygt 20 % vid början av 1970-talet till ca 61 % vid utgången av år 

1982. Denna ökning har varit betingad dels av de successivt ökande 

budgetunderskotten. dels av den svaga ekonomiska tillväxten. Detta inne

bär att statsskulden i procent av BNP kommit att överstiga den historiskt 

sett höga nivå som uppnåddes vid 1940-talets mitt. 

Realräntorna på statsskulden har varit negativa under 1970-talets första 

år. Uppgången i den allmänna räntenivån. till stor del orsakad av det ökade 

statliga upplåningsbehovet, innebar att realräntorna blev positiva i början 

av 1980-talet. En ökande andel av upplåningen kom att placeras i form av 

lån med räntejusteringsklausul. Trots detta är fortfarande en stor del av 

statsskulden placerad i fastförräntade lån. Om den allmänna inflationstak

ten skulle avta innebär detta att ränteutgifterna på statsskulden kommer att 

få en expansiv effekt på ekonomin s"amtidigt som nettoförmögenheten i de 

sektorer som innehar statspapper kommer att öka. För statsbudgeten 

kommer detta att utgöra en betydande belastning även realt sett. 

Budgetunderskottets utveckling under långtidsbudgctperioden innebär 

enligt långtidsbudgeten att mycket stora belopp måste finansieras. Vid 

slutet av långtidsbudgetperiodcn kan statsskulden beräknas uppgå till ca 

900 miljarder kr. 

Räntorna på statsskulden kännetecknas av en fullstiindig automatik. 

Även om underskottet skulle förbli oförändrat eller t. o. m. minska i lö
pande priser ökar statsskuldräntorna. I det fall underskottet (cxkl. riintor) 

skulle förbli på nuvarande nivå under hela långtidsbudget perioden kommer 

statsskuldräntorna vid periodens slut att öka till ca 88.9 miljarder kr. mot 

f. n. ca 55 miljarder kr. Av långtidsbudgeten framg~1r att en riintcnivå på 

12-14 % över långtidsbudgctperiodcn resulterar i ränteutgifter för slutåret 

på ca 115 miljarder kr. 

För min egen del vill jag framhålla att en sådan utveckling för statsskuld 

och statsskuldräntor inte kan accepteras bl. a. om det skall bli möjligt att fä 
erforderligt genomslag av den anti-inflationspolitik som jag har förordat i 

det föregående. Jag menar att riktlinjerna för den långsiktiga budgetpoliti

ken måste utformas med beaktande härav. 

En del av de statliga utgifterna - ca 17 miljarder kr. - utgörs av 

finansiella transaktioner, dvs. lån till företag eller enskilda personer. Som 

exempel kan nämnas lån till bostadsbyggandc. studielån och regionalpoli

tiska lån. Sammantaget beräknas de finansiella transaktionerna under lång

tidsbudget perioden öka med 0.5 %. per år i fasta priser och med 3.6 <:/c i 

löpande priser. Denna del av statsbudgeten kan ses som en del av krcdit

marknaden. eftersom staten i denna verksamhet närmast svarar för en 

kreditförmedlande funktion. Vid en analys av de olika samhällssektorernas 
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sparande i samhället relateras oftast de olika sektorernas sparande till det 

finansiella sparande som sektorn uppvisar. Summan av de inhemska sek

torernas finansiella sparande är lika med bytesbalansens saldo. För statens 

del definieras i detta sammanhang det finansiella sparandet som budgetsal

dot reducerat med de finansiella transaktionerna på budgetens inkomst

och utgiftssida. Det bör dock påpekas att en stor del av den statliga 

kreditgivningen sker på särskilt gynnsamma villkor och att krediterna i 

vissa fall kan omvandlas till bidrag. Detta innebär att underskottet i statens 

finansiella sparande tenderar att underskattas. 

Underskottet i statsbudgeten beräknas uppgå till 91,8 miljarder kr. bud

getåret 1982/83. För budgetåret 1983/84 beräknas underskottet till 89.9 

miljarder kr. Före statsskuldräntor beräknas motsvarande underskott till 

34.5 miljarder kr. Under långtidsbudgetperioden ökar budgetunderskottet, 

som det beräknas i kalkylerna i bil. 1.3, med drygt 30 miljarder kr. Med 

givna antaganden förutses en lägre tillväxttakt av statens utgifter och en 

inkomstutveckling som innebär att inkomsternas andel av BNP sjunker 

under perioden. Det kan observeras att denna utveckling skulle innebära 

att underskottet som andel av BNP i stort sett är stabil över perioden, eller 

ca 13 %. 

Jag vill ånyo understryka att beräkningarna av det framtida budgetun

derskottets storlek är förknippade med stor osäkerhet. bl. a. på grund av 

de antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen m. m. som kal

kylerna bygger på. 

Tabell 10. Budgetsaldo och finansiellt sparande budgetåren 1977/78-1987/88 
(Miljarder kr. i löpande priser, avrundat) 

Budgetår Inkomster Utgifter Saldo Statens Budgetsaldo 
finansiella i procent 
sparande av BNP 

1977178 112.1 137,3 - 25.2 - 17.2 - 6.5 
1978/79 119,7 158.3 - 38.7 - 30.5 - 8,9 
1979/80 132,5 182,5 - 50.0 - 37.5 - I0.2 
1980/81 153,3 215.2 - 60.0 - 48,9 -10,9 
1981/82 167,I 235.2 - 68,0 - 57.6 -11,4 
1982/83 188.2 280,0 - 91,8 - 77.7 -14,0 

1983/84 208.1 298.0 - 89.9 - 76,0 -12,5 
1984/85 211.9 312.9 -101.0 - 86.3 -13.1 
1985/86 219,7 329.4 -109.7 - 94.5 -12,9 
1986/87 230,0 343.7 -113.7 - 98.4 -13.1 
1987/88 242.9 363.2 -120.3 -105.0 -13.2 

I långtidsbudgeten har en redovisning gjorts av statens inkomster och 

utgifter i verksamhetstermer för att bl. a. öppna vissa möjligheter att dels 

ytterligare identifiera och kvantifiera finansiella problem i den statliga 

verksamheten, dels bryta ned budgetsaldot på olika verksamhetsgrenar. 

Sålunda redovisas den statliga verksamheten i sådana termer som rörelse

drivande verksamhet, långivning, affärsverksamhet m. m. Den gjorda upp-
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delningen ger möjligheter att tydligare avläsa konsekvenser för samhälls

ekonomin och på kreditmarknaden av beslut som innebär aktiva ingrepp i 

statsbudgeten. Jag finner den gjorda uppdelningen vara ett värdefullt kom

plement till det övriga beslutsunderlaget för budgetpolitiken och den eko

nomiska politiken. Som framhålls i långtidsbudgeten är den gjorda uppdel

ningen t.v. relativt schematiskt gjord och i vissa avseenden har mer 

skönsmässiga uppskattningar fått göras. Jag räknar med att detta arbete 

kommer att utvecklas vidare i nästa långtidsbudget. 

I syfte att ge en mer fullständig bild av utvecklingen inom hela den 

offentliga sektorn redovisas i långtidsbudgeten också en samlad bild av 

statens och socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter. Det finan

siella sparandet i stat och socialförsäkringssektor försämras successivt 

under långtidsbudgetperioden. Även gjorda kalkyler för .kommunsektorns 

finansiella sparande härvid pekar på en successiv försämring de närmaste 

åren och perspektiven för perioden därefter sett utifrån långtidsbudgetan

tagandena skulle inte leda till att situationen påtagligt förbättras. 

Sammantaget ger långtidsbudgeten med givna antaganden en försämring 

av den offentliga sektorns sparande under perioden. Jag ser med stor oro 

på en sådan utveckling. Jag vill i detta sammanhang erinra om att jag i det 

föregående förordat en annan finansiering av inkomstskattereformen för år 

1984, vilket bör leda till att de finansiella påfrestningarna för kommunerna 

för år 1984 blir avsevärt mindre. 

I årets långtidsbudget har framskrivningen av budgetutvecklingen kom

pletterats i:ned en analys av hushållsinkomsternas utveckling under lång- • 

tidsbudgetperioden. Enligt min mening är det nödvändigt att tillföra be
slutsunderlaget för budgetpolitiken även sådan information som ger ökade 

möjligheter att ta fördelningspolitisk hänsyn. Långtidsbudgettekniken be

lyser tydligt effekten för skilda hushållstyper av olika automatikbindning

ar. Detta visar att det även med utgångspunkt i hushållens situation är 

viktigt att öka förutsättningarna att fatta separata politiska beslut för att 

uppnå eftersträvade fördelningspolitiska mål. Resultaten visar sålunda 

bl. a. på vikten av att se över automatiken i statsutgifterna. så att de 

politiska prioriteringarna kan göras mer förutsättningslöst än f. n. och 

utifrån en samlad bedömning av fördclningspolitiska åtgärder både via 

statsbudgetens inkomstsida och via dess utgiftssida. 

Kiinslighetsanalyser 

En förändring av de grundläggande antaganden på vilka långtidsbudget

kalkylerna vilar får följder, som kraftigt påverkar budgetsaldot vid lång

tidsbudgetperiodens slut. Flertalet av de antaganden som rör centrala 

volymfaktorer bakom utgiftstillväxten, som exempelvis befolkningsut

vecklingen, kan sägas vara relativt säkra. Antaganden om den ekonomiska 

utvecklingen är däremot förenade med en betydande osäkerhet. 

För att belysa känsligheten i beräkningarna kan det vara av intresse att 
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något närmare redovisa effekterna av ändrade antaganden inom vissa 

betydelsefulla verksamhetsområden. Ett antagande som är av central bety

delse för utgiftsutvecklingen är riintenii·ån. Om den inhemska räntenivån 

under långtidsbudgetperioden skulle antas avvika med en procentenhet 

från än vad jag beräknat. skulle utgifterna för statsskuldräntor påverkas 

med 5.5 miljarder kr. budgetåret 1987/88. 

Omfattningen av insatserna på de arbetsmarknads-. industri- och bo

stadspolitiska områdena är också av central betydelse för beräkningsresul

taten. Olika krav kan t. ex. komma att ställas på ökade utgifter för syssel

sättningsskapande åtgärder och arbetsmarknadsutbildning m. m. Avgöran

de för förändringen av statsutgifterna för arbetsmarknad.~politiken blir den 

åtgärdsvolym resp. den åtgärdsarsenal som bedöms nödvändig i relation 

till såväl den förväntade allmänna ekonomiska utvecklingen som utveck

lingen på arbetsmarknaden. En ökning av antalet deltagare i arbetsmark

nadsutbildning med 10000 under budgetåret 1983/84 skulle öka statsutgif

terna med ca 350 milj. kr. för AMS (SÖ-kurser inkl. utbildningsbidrag) och 

med ca 100 milj. kr. för utbildning i verkstadsföretag i samband med 

permitterings- och uppsägningshot. En ökning av det genomsnittliga anta

let personer i beredskapsarbeten med 10000 per månad under budgetåret 

1983/84 skulle öka statsutgifterna för detta ändamål med ca 1 miljard kr. En 

förändring av arbetslösheten med en procentenhet under en tid av ett år 

innebär att utgifterna på statsbudgeten för arbetslöshetsunderstöd föränd

ras med ca 540 milj. kr. och med ca I 020 milj. kr. på arbetsmarknadsfon

den. Effekterna på statsbudgeten beror även på i vad mån de ökade 

statsutgifterna medför ökade statsinkomster och minskade utgifter för ar

betslöshetsersättning. Nettoutgifterna för arbetsmarknadspolitiska insat

ser är således mindre än ovan nämnda bruttoutgifter. 

De tidigare presenterade beräkningarna har endast tagit hänsyn till be

slutade industripolitiska insatser. Om man i stället antar att utgifterna 

ligger kvar i nivå med ett genomsnitt för de fem närmaste föregående åren, 

blir utgifterna i löpande priser inemot 9.5 miljarder kr. större vid långtids

budgetperiodens slutår. 

Långtidsbudgetmetodiken innebär att endast beslutade förändringar av 

skattesatser läggs in i beräkningarna. Detta innebär att någon hänsyn i 

inkomstkalkylerna inte kunnat tas till att många av de indirekta skatter 

som är utformade som styckeskatter regelmässigt genom särskilda beslut 

har höjts så att de huvudsakligen följt prisutvecklingen. Det gäller t. ex. 

skatten på vin. sprit och tobak liksom på olja. Om de indirekta skatterna 

(exkl. skatten på bensin och o(ia) skulle höjas i takt med den allmänna 

prisutvecklingen skulle inkomsterna bli 3.5 miljarder kr. högre budgetåret 

1987/88 än vad som tidigare har beskrivits. 

I långtidsbudgeten har ett räkneexempel tagits fram som utgår från att 

ett eventuellt fortsatt oljeprisfall i producentledet kompenseras av motsva

rande skattesatshöjningar. så att priset på olja och bensin följer utveckling-
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en av övriga konsumentpriser. Vid oförändrad volym skulle detta leda till 

kraftigt ökade skatteinkomster budgetåret 1987/88 utöver de i långtidsbud
geten beräknade. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att beräkningarna i långtidsbudge

ten bygger på att inkomstskatten'.f(mnen är totalfinansierad. Den totala 

kostnaden för reformen har beräknats till ca 11 miljarder kr. 

I långtidsbudgeten redovisas även beräkningar vid andra mindre gy_nn

samma antaganden om den ekonomiska utvecklingen. De alternativa anta

gandena ansluter i stort till de som används i ett utvecklingsalternativ med 

en högre inflation och snabbare lönesummeutveckling. Detta scenario 

belyses närmare i de tidigare nämnda samhällsekonomiska treårskalky

lerna. En sådan utveckling leder till en kraftig försämring av statsfinan

serna jämfört med den utveckling som framkommer i långtidsbudgetens 

kalkyler. Budgetunderskottet skulle slutåret i detta alternativ uppgå till ca 

140 miljarder kr., vilket är ca 20 miljarder kr. högre än långtidsbudgetens 

resultat. Statsskuldräntorna ökar i detta alternativ med inemot 25 miljarder 

kr. slutåret. 

Jag har även låtit utföra en beräkning vad I%· lägre prisutveckling och 

I % lägre räntenivå skulle få för effekter på budgetsaldot slutåret i långtids

budgetperioden. Beräkningarna ger vid handen att budgetsaldot skulle 

förbättras med ca I 0 miljarder kr. Av denna förbättring svarar de minskade 

statsskuldräntorna för ca hälften. 

l långtidsbudgeten konstateras att beräkningarna i hög grad påverkas av 

förändringar i skilda centrala variabler. Dessa är av olika karaktär och· 

påverkar statsinkomster och statsutgifter på olika sätt. Statens inkomster 
är starkt beroende av den reala tillväxten i ~konomin. Budg_etens utgifter 

däremot styrs i hög grad av faktorer av annan art. såsom· befolkningsför

ändringar och olika former av automatik. Långtidsöudgeten är som nämnts 

varken en prognos eller en plan för den framtida utvecklingen. Däremot 
visar den på vissa grundläggande tendenser i budgetutvccklingen. Alltför 

stor uppmärksamhet bör därför inte fästas vid budgetsaldots absoluta nivå 

för olika år under långtidsbudgetperioden. De resultat som 1983 års lång

tidsbudget visar befäster dock enligt min mening att den strukturella oba

lans som finns i statsbudgeten består. om inte förutsättningarna ändras på 

avgörande punkter. Det gäller såväl den samhällsekonomiska tillväxten 

som aktiva budgetförstärkande åtgärder. 

De historiska erfarenheterna visar att en stabil tillväxt i ekonomin och en 

låg prisökningstakt är av avgörande betydelse för utvecklingen av statsfi

nanserna. En sådan realekonomisk utveckling är därför en central förut

sättning för att det skall bli möjligt att reducera det statliga budgetunder

skottet och för att det skall bli möjligt att bryta en eljest oundviklig 

försämring i finansiellt sparande i såväl socialförsäkringssektorn som kom

munsektorn. Detta bestyrker det viktiga i en politik inriktad på att skapa 

ekonomisk tillväxt. Det är då förutsättningar uppstår för att på sikt kunna 

komma till rätta med de stora finansiella sparandeunderskotten. 
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7 .5 Budgetpolitiken 

Genomförda åtgärder 

I finansplanen angavs att budgetpolitiken för kommande år måste inrik

tas på att metodiskt och långsiktigt uppnå en statsbudget i bättre balans 

med samhällsekonomin som helhet. De åtgärder som främst angavs var att 

minska automatiken i utgiftstillväxten och att öka statsinkomsterna. 

I finansplanen presenterades tre områden för åtgärder mot automatiken. 

Dessa var dels att inte medge kompensation för devalveringen. dels att 

minska automatiken i kommunbidragen, dels att dra ned subventionerna 

till näringslivet. 

För en betydande del av utgifterna i statsbudgeten gäller att de i en 

traditionell budgetbehandling automatiskt skulle räknas upp även med 

hänsyn till den tillfälliga prisstegring som devalveringen leder till. I årets 

budgetförslag har full kompensation för devalveringen endast medgivits 

för vissa i avtal bestämda utgifter som t. ex. bidrag till internationella 

organisationer. Bl. a. har åtgärder vidtagits avseende försvarsutgifter så att 

full kompensation för devalveringen inte erhålls. I fråga om pensionerna 

har slagits fast att devalveringskompensation inte skall medges. 

I den proposition om den kommunala ekonomin som förelagts riksdagen 

i vår påpekade jag att statens bidrag till kommunerna och landstingskom

munerna i hög grad är automatikbundna och att de har medverkat till den 

automatiska utgiftstillväxten. Den automatiska pris- och löneuppräkning 

som hittills skett borde därför ersättas av en förutsättningslös prövning av 

vilka bidragsnivåer som kan medges med beaktande av de samhällsekono

miska förutsättningarna. En avvägning måste därvid göras mellan olika 

sektorer i syfte att uppnå ett för samhällsekonomin totalt sett rimligt 

resultat. En central utgångspunkt måste vara att det inte längre är själv
klart att det blir någon uppräkning av statsbidrag och ersättningar mellan 

skilda år. Inför år 1984 gjorde regeringen den bedömningen att bidraget till 

psykiatrisk vård och ersättningar till sjukvårdshuvudmännen från sjukför

säkringen sammantaget kunde ökas endast i begränsad utsträckning. 

Slutligen påpekade jag i fråga om vissa av nuvarande s. k. avtalsbidrag 

att hittillsvarande principer inte längre kan tillämpas. Gamla avtal måste 

naturligtvis gälla i de fall de inte är slutreglerade. Detta innebär dock inte 

att praxis vid sidan om avtalstexten utan vidare skall äga fortsatt tillämp

ning. 

Jag kan nu konstatera att överläggningarna rörande bidraget till psykiat

risk vård och ersättningarna till sjukvårdshuvudmännen från sjukförsäk

ringen resulterat i en jämfört med tidigare ttr begränsad uppräkning från år 

1983 till år 1984. 

För subventionerna till näringslivet gäller att vissa utgiftsminskande 

åtgärder vidtogs redan innan budgetpropositionen presenterades. Sålunda 

genomfördes höjningar av vissa subventionerade räntor, bl. a. en generell 
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höjning av räntan för subventionerade exportkrediter med 0,5 procenten

heter. Därmed minskar subventionsgraden och utgifterna på statsbudge

ten. Vidare aviserades en mer restriktiv prövning i fråga om stöd till 

enskilda företag och branscher i kris. Därutöver aviserades ytterligare 

åtgärder inom en rad olika områden. 

Sedan budgetpropositionen presenterades har regeringen lämnat propo

sitioner om tekoindustrin resp. varvsindustrin. I tekopropositionen före

slås att det totala statliga stödet minskas samtidigt som det ges en mer 

offensiv inriktning. Varvspropositionen innebär minskade subventioner till 

följd av att matchning inte längre kommer att medges för krediter som 

avser fartyg samtidigt som fartygsbyggnadskapacitcten minskas och stat

liga kreditgarantier endast kommer att beviljas för order som medför 

begränsad risk. 

Fortsatta överväganden pågår i fråga om SEK/EKN-systemet. liksom 

vad gäller det s. k. forskningsavdraget i skattelagstiftningen. Också stödet 

till svensk projektexport utvärderas f. n. I avvaktan på resultatet av utvär

deringen kommer några nya medel inte att anvisas. Även det s. k. hemma

matchningsstödet ses f. n. över. Detta sker inom ramen för de nordiska 

överläggningarna om exportkrediter. I avvakten pil. resultatet av gruppens 

arbete beviljas inget stöd till hemmamatchning. Slutligen planerar rege

ringen att föreslå åtgärder som minskar kostnaderna för lönega

rantisystemet. vilket kan medföra besparingar i statens finanser. Jag åter

kommer till denna fråga. 

Allmänna riktlinjer för budgetpolitiken 

Enligt de kalkyler som görs i långtidsbudgeten försämras budgetsaldot 

från 89,9 miljarder kr. 1983/84 till 120.3 miljarder kr. 1987/88. En sådan 

utveckling är inte förenlig med regeringens föresats att riitta till obalan

serna i den svenska ekonomin. 

En ekonomisk politik som stimulerar den industriella tillväxten och 

befrämjar en ökad sysselsättning skapar den bästa förutsättningen för att 

komma till rätta med de grundläggande problem som leder till stora budget

underskott. En budgetpolitik som bygger på denna förutsättning kan både 

slå vakt om den sociala tryggheten och successivt bryta utvecklingen mot 

allt större budgetunderskott. Samtidigt som underskottet i bytesbalansen 

nedbringas och näringslivets kreditefterfrågan ökar när investeringarna på 

nytt tar fart blir det av särskild vikt att krafttag sätts in för att förhiittra den 

offentliga sektorns finanser. Om inte detta sker finns stora risker att 

inflationen ånyo skjuter fart och att bytesbalansen efter en tid åter försäm

ras. Att nedbringa budgetunderskotten kommer emellertid på grund av de 

strukturella problem som finns i ekonomin att vara ett åtagande på lång 

sikt. Icke desto mindre måste åtgärder sättas in i ett så tidigt skede som 

möjligt för att motverka en fortsatt negativ utveckling av budgetsaldot. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1 Reviderad Finansplan 63 

Behov~t av åtgärder måste bedömas också i perspektiv av att en finanspo

litisk åtstramning blir nödvändig inför en konjunkturuppgång. Även detta 

motiverar att åtgärder planeras i god tid. 

Enligt min mening erfordras en kraftfull och konsekvent politik som 

leder till en samhällsekonomisk tillväxt och en låg inflation. Jag har i det 

föregående särskilt framhållit vikten av att omfattande insatser görs för att 

få ned kostnadsökningarna i samhällsekonomin högst betydligt. Jag har 

därvid angett att detta är en grundläggande förutsättning för att få igång 

tillväxten i ekonomin och för att få ned de växande budgetunderskotten 

som. om inget görs. i hög grad kan bli inflationsdrivande. I det samman

hanget har jag även redovisat de utgångspunkter som måste gälla för en 

framgångsrik anti-inflationspolitik. vilken i första hand syftar till att be

gränsa prisökningarna under loppet av år 1984 till 4%. 

Begränsning al' den a/lfomatiska iikningen m· utgijierna 

I årets långtidsbudget har utförligt redovisats de faktorer som styr ut

giftsutvecklingen för stat och socialförsäkringssektor. Det konstateras där 

bl. a. att de utgifter (inkl. statsskuldräntorl som ökar i takt med pris- och 

löneutvecklingen uppgår till ca 40 %. som andel av bruttonationalproduk

ten. Till en helt avgörande del är det historisk kostnadsutveckling som 

ligger till grund för uppräkningarna. Denna mekanism medverkar givetvis 

till att historisk inflation fortplantar sig framåt i tiden. En sådan inflations

gencrator utgör ett mycket allvarligt hot mot möjligheterna att realisera en 

så låg prisökning som 4 lff-, under loppet av år 1984. 

En central åtgärd blir därför att med kraft fortsätta det redan inledda 

arbetet med att begränsa den automatiska ökningen i statsutgifterna. 

Utifrån målet att begränsa prisökningarna i samhällsekonomin till nivån 

4% under loppet av år 1984 måste enligt min mening gälla som ett krav att 

de utgifter som styrs av prisutvecklingen maximeras till denna öknings

takt. Den begränsning jag här förordar innebär att bestämmelser mäste 

utformas för va1je enskilt anslag, så att den generella principen kan upp

nås. För den dominerande delen av de automatikstyrda anslagen torde det 

erfordras särskilda tekniska lösningar frän fall till fall vid tillämpning av 

den generella principen. Man måste alltså ta hänsyn till de särskilda förhål

landen som gäller på de olika aktuella områdena t. ex. planeringssystemct 

på försvarets område. 

När det gäller att begränsa den utgiftsautomatik som är beroende av 

prisökningarna är det främst av intresse att åtgärder vidtas på de områden 

där utgiftsvolymen är av stor omfattning. I första hand bör enligt min 

mening åtgärder komma i fråga för indexstyrda utgifter. Det blir sålunda 

fråga om att i tillämpliga delar begränsa uppräkningen av utgifter som styrs 

av t. ex. basbelopp, försvarsprisindex. bruttonationalinkomst. produk

tionsmedclsprisindex och den s. k. tidskoefficienten. De utgiftsområden 

som berörs är t. ex. pensioner, studiemedel. bidragsförskott. försvaret, 
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biståndet, jordbruksprisregleringen och bostadslånen. Jag kan konstatera 

att det i stor utsträckning är fråga om transfereringsutgifter. Bortses från 

jordbruksprisregleringen och transfereringar via socialförsäkringssektorn, 

som inte redovisas över statsbudgeten. utgör nämnda utgiftsområden ca en 

fjärdedel av de totala statsutgifterna och ca en tredjedel av de automatik

styrda utgifterna. Här aktuella utgifter har därmed också stor betydelse i 

det samhällsekonomiska perspektivet. inte minst för möjligheterna att få 
ned intlationstakten. 

Begränsningen i intlationsuppräkning bör i tillämpliga delar gälla 

fr. o. m. ingången av år 1984 om inte särskilda omständigheter motiverar en 

annan tidpunkt. Principen innebär sålunda att endast den förutsatta prisök

ningen tillåts slå igenom i berörda utgifter under år 1984. 

Regeringen står fast vid sina åtaganden gentemot pensionärerna. Pensio

nerna för 1984 kommer således att fastställas med hänsyn till prisutveck

lingen under 1983 med avdrag för den priseffekt som följer av devalvering

en. Såvitt nu kan bedömas innebär detta att ökningen av basbeloppet för år 

1984 tämligen nära kommer att följa den förutsatta prisökningen. 

Mot bakgrund av det anförda bör förslag till konkreta åtgärder utarbetas 

som är anpassade till resp. område och föreläggas riksdagen hösten 1983 

på de områden där ikraftträdandetidpunkten är den I januari 1984. I övrigt 

bör förslagen redovisas i 1984 års budgetproposition. 

När det gäller hänvisningar och kopplingar till basbeloppet m. m. inom 

områden utanför statsbudgeten och socialförsäkringssystemet får eventu

ellt behov av justeringar av lagstiftning övervägas i särskild ordning. 

Ö1·ersyn m· 1·erksamheta i s_1j'rc att minska helastningen pc/ statsh11dgete11 

De förslag som syftar till att bryta ned utgiftsautomatik som kan hänfö

ras till de starka kopplingar som finns till olika prisindexar är ett centralt 

inslag i regeringens budgetpolitik. Härutöver måste politiken inriktas mot 

att metodiskt och konsekvent se över olika utgiftsområden i syfte att 

minska belastningen på statsbudgeten. Ett sådant arbete pågår i regaings

kansliet. 
Vad först gäller det första året i långtidsbudgetperioden, 1984/85, har på 

grundval av det material som framläggs i långtidsbudgeten. i regerings

kansliet gjorts preliminära bedömningar av möjligheterna att begränsa 

utgifterna i förhållande till dem som framkommer vid en mekanisk fram

räkning. På samma sätt har möjligheterna till inkomstförstärkningar analy

serats. På grundval av detta arbete kan göras bedömningen att det bör vara 

möjligt att reducera det underskott som framkommer i långtidsbudgeten. 

Den närmare prövningen h~irav blir nu ett led i det budgetarbete inför 1984/ 

85 som på sedvanligt sätt bedrivs under hösten. 

Vad därefter gäller budgetutvecklingen under de därefter följande åren i 

långtidsbudget perioden har ett systematiskt arbete inletts pft en rad områ

den för att genom förenklingar och omläggningar av regel systemen begrän-
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sa statsutgifterna och stärka statsbudgeten. Också möjligheterna att rensa 

stats.budgeten från vissa finansiella verksamheter prövas där detta bedöms 

kunna ske utan men för verksamheten i fråga. 

Genom ett på detta sätt bedrivet systematiskt arbete där gällande regler 

och stödsystem kontinuerligt omprövas bör det vara möjligt att väsentligt 

reducera de utgifter som långtidsbudgeten pekar mot. Samtidigt är det 

nödvändigt att i all möjlig utsträckning ta tillvara de möjligheter som finns 

till inkomstökningar för staten genom bättre kassahållning och systematisk 

prövning av taxor, avgifter och skatter. 

Det skulle föra för långt att i detta sammanhang ge en uttömmande 

redovisning av alla de strukturprojekt som pågår eller planeras. 

I det följande redovisas ett antal exempel på mer omfattande projekt 

som väl speglar dels vilka utgiftsområden som bedömts intressanta. dels 

vilken typ av regelförändringar som kommer eller kan komma att aktuali

seras. Jag har i dessa samrått med berörda statsråd. 

På det socialpolitiska området har ett arbete inletts för att begränsa 

kostnadsutvecklingen på ett antal områden. Detta gäller såväl det statliga 

stödet till kommuner och landsting som vissa förmåner till enskilda. Ut

gångspunkten för detta arbete är att de åtgärder som blir nödvändiga att 

genomföra blir fördelningspolitiskt rättvist utformade. 

Överenskommelse har nu träffats som innebär att tidigare indexklau

suler inbyggda i överenskommelser för statsbidrag och ersättningar till 

hälso- och sjukvården inte tillämpas för år 1984. Resultatet av överens

kommelserna har nyligen redovisats för riksdagen i en särskild proposi

tion. Arbetet kommer att fortsätta med att se över ersättningarna från 

sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen. Vidare skall de närmare för

utsättningarna för att föra över det ekonomiska och organisatoriska ansva

ret för sjukresor från försäkringskassan till sjukvårdshuvudmännen klar
liiggas under år 1983. En översyn pågår av statens kostnader för läkarut

bildningen. 

Förslag om nya statsbidragssystcm för barnomsorg och social hemhjälp 

fr. o. m. år 1984 kommer att föreläggas riksdagen före sommaren 1983 efter 

överläggningar med Svenska kommunförbundet. Syftet med de nya regler

na är att möjliggöra ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser och att 

begränsa den automatiska ökningen av statsbidragen. 

En översyn av läkemcdclskostnaderna pågår. Syftet är att begränsa 

dessa och uppnå en effektivare användning av läkemedel. 

En arbetsgrupp inom regeringskansliet har i uppdrag att se över for

merna för finansieringen av företagshälsovården. 

Vidare bereds för närvarande ett utredningsförslag om en genomgripan

de omläggning av efterlevandepensioneringen. Omläggningen innebär att 

de fortgående kostnadsökningar som följer med de nuvarande reglerna för 

änkepension upphör och på längre sikt följs av betydande kostnadsminsk

ningar. 

5 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 150. Bilaga 1 
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Den svenska socialpolitiken bygger i allt väsentligt på generellt utfor

made stödåtgärdcr. Sedan lång tid tillbaka linns dock vissa inslag av 

inkomstprövning främst på pensionsområdet. Inom regeringskansliet på

går en översyn av rcgclsystemct inom pensionsområdet i syfte att anpassa 

vissa utgående förmåner till den bchovssituation som föreligger. Det gäller 

främst förmåner som redan nu är inkomstprövade men där förmånerna 

utgår även i relativt höga inkomstlägen. Möjligheterna ska prövas att 

genom skärpta inkomstprövningsregler minska statens kostnader för folk

pensioneringen redan fr. o. m. år 1984. 

På det uthildningspolitiska området förbereds en större översyn av 

studiestödssystemct. Vad gäller studie hjälpen kan konstateras att de selek

iiva inslagen med årens lopp har förlorat påtagligt i betydelse. Den domine

rande delen av de belopp som i dag betalas ut består av de reguljära 

studiebidragen, medan de inkomst- och behovsprövade tilläggen har mins

kat relativt sett. Studiehjälpen har därmed i praktiken förlorat mycket av 

sina effekter då det gäller att bidra till en jämnare social rekrytering till 

gymnasial utbildning. I nuvarande budgetläge är det inte realistiskt att 

räkna med att förbättringar skall kunna åstadkommas genom medelstill

skott. Därför har en översyn påbörjats av studiehjälpssystemet i syfte att 

öka de selektiva inslagen på de reguljära studiebidragens bekostnad. 

I fråga om studiemedlen finns belägg för att de i dag inte är tillräckliga 

för att medge många studerande en rimlig levnadsstandard. Många tvingas 

därför avstå från eller avbryta sina studier, andra tvingas till förvärvsarbe

te i en omfattning som påverkar studierna negativt. Dessa svårigheter 

gäller i första hand studerande som inte kan påräkna ekonomiskt stöd från 
föräldrar eller andra anhöriga och studerande som inte har möjlighet att 

under studietiden bo i föräldrahemmet. Samtidigt finns det studerande som 

med hjälp av studiemedlen kan hålla en ganska hög lcvnadsstandard. Det 

finns därför anledning att också beträffande studiemedlen pröva möjlighe

terna till en omfördelning av de totala studiemedlen till förmån för dem 

som bäst behöver stöd. En förstudie i dessa frågor kommer att påbörjas 

inom regeringskansliet. 

En samlad översyn skall göras av styrsystemen för skolan. Det bör 

omfatta både statsbidragssystemen och skolförfattningarna och syfta till 

att ompröva strukturen med sikte på förenklingar och, bl. a. som följd 

härav, utgiftsbegränsningar. 

Statskontoret har getts i uppdrag att dels kartlägga förutsättningarna för 

ett schablonsystem för statsbidrag till gymnasieskolan och den kommunala 

vuxenutbildningen, dels inkomma med förslag till alternativa modeller för 

utveckling av ett nytt statsbidragssystem. Uppdraget kommer att redovi

sas den I september 1983. Därefter kommer frågan om ett nytt och förenk

lat statsbidragssystem för de nämnda skolformerna att beredas med förtur 

inom regeringskansliet. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1 Reviderad Finansplan 67 

Också systemet för statsbidrag till grundskolan bör nu ses över. Från 

olika håll har framförts synpunkter på och önskemål om en ytterligare 

förenkling och schablonisering av statsbidragssystcmct för grundskolan. 

Skolöverstyrelsen har anmält att dl visst förberedande arbete har påbör

jats när det gäller att undersöka förutsiittningarna för ett system för statsbi

drag till kommunerna enligt vilket bidragen i sin helhet utgår per elev i 

resp. kommun. 

Det är nödvändigt att också i ett sådant schabloniserat system ge möjlig

het att ta hänsyn till de skillnader i skolstruktur som finns mellan olika 

kommuner. Initiativ kommer att tas till att undersöka förutsättningarna för 

förändringar i statsbidragssystemet för grundskolan efter dessa riktlinjer. 

Skolförfattningarna överses sedan 1979 av särskild utredare. Utredaren 

skall göra en språklig och teknisk översyn samt undersöka om olika be

stämmelser och regelsystem kan förenklas. Mot bakgrund av kraven på 

rationaliseringar och minskad detaljreglering av kommunernas verksamhet 

kommer utredningen i sitt fortsatta arbete att ägna stor uppmärksamhet åt 

förenklingsaspckterna. 

Vad som nu har redovisats bör sammantaget kunna leda till inte bara 

förenklingar utan även utgiftsbegränsningar. 

Inom riittsviisendet ökas nu anstriingningarna för att förenkla de olika 

regclsystemen i syfte att åstadkomma en smidigare hantering och därmed 

minskade utgifter för verksamhekn. Arbetet kommer att inriktas på att 

rationalisera verksamheten. främst för att möta den ökande arbetsbelast

ning som brottsligheten beräknas medföra. Rena utgiftsminskningar bör 

också kunna göras. 

Ett omfattande arbete med denna inriktning pågår f. n. Sålunda kommer 

polisberedningen inom kort med ett förslag till den omorganisation av 

polisväsendet som riksdagen beslutade år 1981. 01.:ksä för åklagarväscn

dets del planeras en omorganisation av verksamheten pil alla nivåer. Vad 

gäller de allmänna domstolarna har rättegångsutredningen uppdrag som 

syftar till att göra pro1.:essen inom domstolarna enklare och smidigare. En 

sådan föriindring bör på sikt kunna leda till icke obetydliga utgiftsminsk

ningar för de allmänna domstolarna. Fastighctsdataprojektct frigör vidare 

årligen vissa resurser inom tingsriittsorganisationen. Den pågående över

synen av rättshjälpssystemet beräknas leda till ökad effektivitet och mins

kade kostnader. En genomgång görs vidare av kriminalvården med sikte 

på att åstadkomma förenklingar i administrationen. främst genom en änd

rad bcslutsstruktur. 

Totalförsvarets utveckling styrs av det år 1982 fattade försvarsbeslutet 

med den inriktning som meddelats i 1983 års budgetproposition. Som en 

följd av detta anpassas f. n. utbildningsorganisationen inom ji"ir.1·1·arsma/.:.

ten till värnpliktsutbildningcns volym under första hälften av 1980-talet. 

Efter hand minskar denna volym. Det finns därför anledning att kontinucr-
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ligt pröva förutsättningarna för fortsatta strukturföriindringar av uthild

ningsorganisationcn. 

Inom försvarssektorn pågår f. n. även annan verksamhet som på sikt kan 

leda till ytterligare hesparingar. Bl. a. inom regeringskansliet pågf1r ett 

arbete för att få fram heslutsunderlag inför nästa försvarsbeslut år 1987. 

Resultatet av detta kommer att ge underlag för beslut om ytterligare 

besparingar inom det militära försvaret. 

1982 års försvarsbeslut innebar en ökad satsning på totalförsvarets civila 

delar. Denna inriktning bör ligga fast. Det är dock nödvändigt att pröva 

utgifternas utvecklingstakt med hänsyn till förändrade ekonomiska förut

sättningar. Sålunda är det f. n. möjligt att reducera kostnaderna för olje

lagring. På motsvarande sätt bör utgifterna prövas i kommande budgetar

bete inom andra program. Bl. a. kan en ökad samordning mellan civilför

svaret och samhället i övrigt ge sådana möjligheter. 

På det jordbrukspolitiska området har regeringen tillsatt en särskild 

livsmedelspolitisk utredning med uppgift att bl. a. undersöka förutsättning

arna för att dämpa prisutvecklingen på jordbruksprodukter och samtidigt 

se över formerna för det nuvarande prisreglcringssystcmet. I det samman

hanget kommer också överproduktionen av vissa jordbruksproduktcr att 

analyseras och åtgärder till förändringar att framläggas. Den automatiska 

kostnadskompensation som i dag utgår till jordbrukarna i form av automa

tiskt verkande index skall också granskas. Kommitten skall umkrsöka 

förutsättningarna för att finna andra former för priskompensation än de i 

dag gällande. Kommitten skall ocksä framlägga förslag till sftdana föränd

ringar av prisregleringssystemet att jordbruket garanteras visst pris endast 

för den kvantitet livsmedel som behövs för konsumtion inom landet och 

för att uppfylla de olika åtaganden vi som nation gjort i det internationella 

samarbetet. Kommittens arbete beräknas vara avslutat inom en tviHirspe

riod. Frågan om produktionsöverskottcn liksom frågor av grundläggande 

betydelse för de överläggningar om priserna på jordhruksprodukter för 

tiden efter den I juli 1984 som skall äga rum våren 1984 skall behandlas 

med förtur. 

I särskild ordning kommer frågan om omfattningen och finansieringen av 

rådgivnings verksamheten på jordbrukets område att utredas. Detta gäller 

också formerna för finansieringen av det nuvarande skördeskadeskyddet. 

Också i övrigt finns anledning att se över finansieringen av den service på 

skilda områden som staten lämnar inom jordbrukssektorn och skogssek

torn. Avsikten är att detta arhctc ska bedrivas på sädant sätt att det kan 

beaktas i budgetarbetet inför kommande budgetår. 

En särskild verksamhet bedrivs inom regeringskansliet i syfte att päver

ka utgiftsutvecklingen inom i11vandrarpolitike11. En utg~mgspunkt i detta 

sammanhang är att ytterligare minska väntetiderna i utlänningsärendcn. 

vilka i dag medför betydande kostnader för staten hl. a. i form av ersättning 
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för uppehälle för de sökande. Förslag om ändringar i vårt system för 

regleringen av invandringen till Sverige kommer inom kort att presenteras 

av invandrarpolitiska kommitten. Beredningen av dessa förslag sker samti

digt med de tidigare aviserade överläggningarna med Svenska kommunför

bundet i frågan om ändringar i det nuvarande systemet för statlig ersättning 

till kommunerna för bistånd till flyktingar~· tl. och om en kommunalise

ring av flyktingomhändertagandet. Det nya systemet för regleringen av 

invandringen och för åtgärder för flyktingar m. tl. kan beräknas träda i 

kraft under budgetåret 1984/85. Sammanhängande med det nu nämnda 

arbetet är den beredning av frågan om svenskundervisning för vuxna 

invandrare som f. n. äger rum inom regeringskansliet. I beredningsarbetet 

är en av utgångspunkterna att åstadkomma en bättre hushållning med 

statens resurser för denna verksamhet. 

Inom ho.1·tadsomrädet ökar de totala subventionerna via bostads- och 

räntebidragssystemen och skattcbortfallet för småhusägare snabbt. De 

uppgick år 1981 till ca 25 miljarder kr. mot ca 8.1 miljarder kr. år 1975. På 

sex år ökade sålunda subventionerna med ca 200<;(, I reala termer innebär 

det en ökning med ca 70 o/c. 

En fortsatt real ökning av subventionerna är varken samhällsekonomiskt 

godtagbar eller bostadspolitiskt önskvärd. Bl. a. av dessa skäl har tillkal

lats en kommitte för att göra en allmän översyn av bostadspolitiken. 

Kommitten skall arbeta snabbt och redovisa huvuddelen av sina övervä

ganden senast under första halvåret 1984. 

Jag har tidigare berört frågan om behovet att minska de statliga .rnhi·en

tionerna till niiringslivet. Som jag tidigare berörde bör den statliga kon

kurslönegarantin ses över i begränsande syfte. Särskilt när ett konkursbo, i 

borgenärernas intresse. fortsätter rörelsen med sikte på rekonstruktion 

eller försäljning bör det kunna krävas att borgenärerna tar ett ökat ansvar 
för de anställdas löner. Den möjlighet att överutnyttja konkurslönegarantin 

som det nuvarande systemet medger bör också tas bort. exempelvis genom 

att begränsa garantin till mera normala lönefordringar. Även på det rent 

administrativa planet bör vissa b.esparingar kunna göras. En effektivare 

administration bör också kunna leda till en effektivare bevakning av sta

tens rätt till återkrav av utbetalda garantimedel. Utredningsarbete pågår 

f. n. på detta område med inriktning mot att underlag för beslut skall kunna 

föreligga till hösten. 

Vidare planeras ett projekt som innebär en allmän översyn av den 

statliga stödgivningen till krisföretag. Översynen har till syfte att identifie

ra sådana stödinsatser som i realiteten innebär att statliga medel används 

för att fördröja sådana företagsnedläggningar som är ett led i en strukturell 

anpassning till förändrade marknads- eller konkurrensförhållanden i indu

strin. 

Översynen kommer att i första hand riktas mot det s. k. icke permanenta 

stödet. som utgör den helt dominerande delen av de statsutgifter som totalt 
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sett faller inom industri- och regionalpolitikens område. För de tre senaste 

budgetåren har sålunda drygt 70'.k av nettokostnaderna för industri- och 

regionalpolitiskt stöd utgjorts av sådant icke permanent stöd. 

Ytterligare ett antal statliga projekt på skilda områden kan nämnas som 

syftar till att begränsa utgifternas ökningstakt. 

En arbetsgrupp inom regeringskansliet ser över hanteringen av de stat

liga hetalningarna och den statliga upphörden i postgirosystemet. Arbetet 

syftar till att minska kostnaderna för de statliga betalningarna och samti

digt skapa bättre ekonomiska förutsättningar för att även på sikt kunna 

upprätthålla en rikstäckande postservice och betalningsförmedling. En 

väsentlig förutsättning för detta är att staten utnyttjar sitt eget betalnings

förmcdlande institut. Avsikten är att konkreta förslag om möjligt skall tas 

upp i nästa års budgetproposition. 

Vidare har påbörjats en översyn av den statliga regionala orRanisatio

nen. 

Den statliga länsförvaltningen kännGtecknas av organisatorisk splittring, 

där stark sektorisering försvårar ett naturligt samband mellan planering 

och verkställighet. Risker uppstår att man i ett regionalt organ väljer 

lösningar utan tillräcklig hänsyn till effekterna på samhällsorganisationen 

som helhet. De många delreformerna när det gäller den statliga länsförvalt

ningcns uppbyggnad har tillsammans medfört att länsförvaltningen uppvi

sar ett komplext mönster, där gränserna mellan olika myndigheters ansvar 

i vissa fall är oklara och leder till dubbelarbete. 

Den organisatoriska splittringen har lett till att det sannolikt råder en 

obalans i dimensioneringen av förvaltningsresurserna. Även på det admini

strativä området finns problem som följer av den organisatoriska splitt

ringen. 

Länsstyrelsens uppgift att samordna statens intressen och insatser på 

regional nivå blir med dessa utgångspunkter viktig. Det finns en betydande 

vitalitet, stora kunskaper och resurser i den regionala statliga förvaltning

en. En organisatorisk utveckling bör inriktas på att bättre ta vara på dessa 

tillgångar. Ändringar i fyra avseenden bör därvid övervägas: organisatoris

ka förändringar, överföring av arbets- och ansvarsuppgifter. förbättrad 

samverkan och ombalansering av ekonomiska och personella resurser. 

Ett konsekvent genomfört organisationsarbctc när det gäller den regio

nala statliga organisationen kan sannolikt ge utrymme för betydande ut

giftsneddragningar. 

En översyn har inletts beträffande det statliRll pe11sion.1·m·talet. 

Bl. a. skall nu gällande bestämmelser om pension ses över. Därvid skall 

efterstr~ivas ett nytt och väsentligt förenklat pensionssystem. En utgångs

punkt för översynsarbetet· är att det nya systemet bör ge utrymme för en 

flexibel pensionsålder. Systemet bör på väsentliga punkter få ökad sam

stiimmighet mellan tjänstepensionssystemcn framför allt på den offentliga 
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sektorn samt att försöka närma tjänstepensionssystemen till grundprinci

perna för ATP-systemet. Det skall också skapa förutsättningar för en 

förenklad personaladministration och därmed följande kostnadsbesparing

ar. 
Härutöver vill jag också särskilt omnämna ett översynsprojekt som 

spänner över ett stort område. Det gäller översynen av statlig nom1gi1·

ning. Statens normgivning kan delas upp efter mottagare. De viktigaste 

samhällssektorerna för sådan normgivning är kommunsektorn, byggsek

torn och näringslivet. Olika åtgärder har vidtagits för att åstadkomma 

resultat i frågan om de normer som riktas mot kommunerna. Arbetet med 

här aktuella frågor kommer att intensifieras genom den nyligen tillsatta 

stat-kommunberedningens försorg. 

Inom byggsektorn förekommer en omfattande normgivning från statliga 

myndigheters sida. De olika normsystem som ansluter till dessa lagar 

kommer att ses över inom ramen för bl. a. den pågående översynen av 

plan- och bygglagstiftningen och den planerade översynen av civilförsvars

lagstiftningen i syfte att begränsa kostnaderna. 

För att samlat kunna se över den statliga normgivningen är det viktigt att 

vid sidan av det arbete som bedrivs vad gäller normgivningen på kommun

~ektorn och bebyggelseområdet också initiativ tas på näringslivsområdet. 

Tillsammans med näringslivets organisationer och de fackliga organisatio

nerna kommer regeringen att kartlägga i vilken utsträckning olika typer av 

normer kan anses vara kostnadsdrivande. 

På ett antal områden pågår överväganden att föra ut statlig långivning 

från statshudgeten till kreditmarknaden. 

Ett exempel härpå är möjligheten att till kreditmarknaden föra vissa 

delar av det svenska biståndet till u-länderna. Den pågående utredningen 

av u-landskrediterna väntas anvisa möjligheter därtill. Kreditbeloppen 
skall kunna ingå i biståndsramen. 

Vidare ser en arbetsgrupp inom regeringskansliet över vissa frågor som 

rör finansieringen av televerkets investeringar och formerna för statsmak

ternas styrning av televerket. Avsikten är att undersöka förutsättningarna 

för att skapa finansieringsmöjligheter för televerket som garanterar att 

utbyggnaden av telenätet kan ske på ett optimalt sätt utan att belasla 

statsbudgeten eller leda till höjda teletaxor. Vissa förstärkningar av stats

budgeten bör också kunna uppnås i detta sammanhang. Samtidigt är det 

angeläget att åstadkomma bättre möjligheter än f. n. för statsmakterna att 

fortlöpande påverka televerksamhetens utveckling. 

Utöver ansträngningarna att motverka statsutgifternas tillviixt är det 

vikligt att åtgärder vidtas som ökar statens inkomster genom att effektivi

sera skatteadministrationen och de skatteadministrativa reglerna. Den allt

mer utbredda skatteflykten och den kvalifo.:erade ekonomiska brottslighe

ten har medfört att det blivit allt angelägnare att föra över resurser till 
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svårkontrollerade och komplicerade deklarationer. Den under året tillsatta 

skatteförenklingskommitten har bl. a. i uppgift att föreslå en förenkling av 

taxeringsförfarandct. En första huvuduppgift för kommitten är att försöka 

finna ett förenklat system för löntagarbeskattningen. Ett sådant förslag 

skall lämnas före 1983 års utgång. Det är mycket angeläget att arbetet med 

att föra över tyngdpunkten till kvalificerade och svårkontrollerade deklara

tioner drivs vidare. I avvaktan på förslag av skatteförcnklingskommitten 

måste de i dag befintliga rutinerna för förenklad granskning tillämpas i 

ökad utsträckning. 

Även uppbördsförl'arandct har reformerats under senare år. Nya regler 

och rutiner för skatteuppbörden började iillämpas under våren 1980. 

Det nuvarande debiterings- och uppbördssystemet för socialavgifter ses 

över av socialavgiftsutredningen. Utredningen har i uppdrag att undersöka 

möjligheterna att knyta an uppbörden av arbetsgivarens preliminära social

avgifter till de lönesummor som redovisas i samband med källskatteredo

visningen eller på annat sätt till de löpande löneutbetalni~garna. Genom en 

anknytning till källskatteredovisningen erhålls en snabbare inbetalning av 

rätt avgiftsbelopp. 

Utredningen kommer att till sommaren 1983 presentera ett betänkande 

med förslag hur denna samordning kan göras. I samband med detta kom

mer utredningen att överväga en övergång till månatlig uppbörd av so

cialavgifter. 

Härutöver kan nämnas att gencraltullstyrclsen tidigare föreslagit att en 

sanktionsavgift skall kunna tas ut i administrativ ordning vid t. ex. övertrii

delser av importregleringar. vissa påtagliga fall av ekonomiskt undanhål
lande. o. d. Ett sådant förslag bör kunna föreläggas riksdagen under hös

ten. 
Den stora mängden översyner av organisation, regelverk. finansierings

system och transfereringssystem skall främst uppfylla kravet att minska 

belastningen på den statliga finansieringen. Hiirtill kommer att översy

nerna allmänt sett bör kunna leda till en effektivare och mer serviceinrik

tad statlig förvaltning. 

Rl'.fi>rmer genom omprioriteringar 

En tredje central punkt i budgetpolitiken gäller frågan om utrymme för 

särskilt angelägna reformer. Med samhällsutvecklingen förändras männi

skors behov och önskemål. Verksamheter som tidigare var centrala för 

välfärden blir successivt mindre betydelsefulla. Samtidigt ökar behoven på 

andra områden. För att på bästa sätt utnyttja de knappa resurser som står 

till buds är det därför särskilt angeläget att omprioriteringar från mindre 

väsentliga till mer angelägna områden sker. Utrymmet för de reformer som 

bedöms vara särskilt angelägna måste med andra ord skapas genom om

prioriteringar i form av neddragning av annan verksamhet. 
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Budgetpolitiska riktlinjer för budgetåret 1984/85 

Jag har i det föregående redogjort för de delvis omfattande och genom

gripande åtgärder som bör ligga till grund för budgetpolitiken fr. o. m. 

budgetåret 1984/85. Många av de åtgärder jag beskrivit har en genomföran

deperiod som sträcker sig ett antal budgetår framöver. Därutöver vill jag 

redovisa de särskilda budgetpolitiska riktlinjer i övrigt som bör gälla för 

budgetåret 1984/85. 

En allmän utgångspunkt även för budgetåret 1984/85 blir att några medel 

för nya tjänster ej kan påräknas. Behovet av personalförstärkningar liksom 

andra former av resursförstärkningar får tillgodoses genom omprioritering

ar. Endast i undantagsfall torde ökade insatser bli aktuella. 

Detta kommer också till uttryck i de årliga anvisningar till myndigheter

na som regeringen beslutat om. I dessa förutsätts myndigheterna fortlö

pande göra sådana rationaliseringar och omprioriteringar att verksamheten 

under ett budgetår kan bedrivas med i huvudsak oförändrad ambitions

nivå. men med 2 % lägre reala resurser än under närmast föregående 

budgetår. Som huvudförslag i anslagsframställningarna skall därför myn

digheterna redovisa verksamheten vid en anslagsnivå. som utgör pris- och 

löneomräknat anslag (eller omslutning) för budgetåret 1983/84 minskat 

med minst 2 %. Försök att skapa bra planeringsförutsättningar för myndig

heterna följs upp i anvisningarna genom att möjligheterna att fördela pro

duktivitetsökningarna över en längre period kvarstår och byggs ut. För att 

ytterligare underlätta myndigheternas omställningsarbete införs sålunda en 

möjlighet att i vissa fall medge en tillfällig real ökning av vissa utgifter 

budgetåret 1984/85. Det kan exempelvis gälla konsult- och datainsatser 

eller särskilda utredningsinsatser av engångskaraktär för att få en accepta

bel produktivitetsutveckling. Även smärre utrustningsanskaffningar m. m. 
kan vara av denna karaktär. 

Behovet att se verksamheten i ett långsiktigt perspektiv har särskilt lyfts 

fram i den reviderade budgethandbok som fr. o. m. den I februari 1983 

gäller som anvisning för bl. a. utformningen av myndigheternas anslags

framställningar. Av dessa anvisningar framgår att myndigheternas anslags

krav för ett visst budgetår skall bygga på en längtidsbedömning som 

behandlar resursanspråk. resursutrymme och åtgärdsförslag på fem års 

sikt. Med detta synsätt utgör långtidsbedömningen basen för budgetförsla

get. 

Ett viktigt inslag i arbetet med att rationalisera och effektivisera den 

statliga förvaltningen är att öka flexibiliteten för hur myndigheterna kan 

använda sina tilldelade resurser. Ett område som myndigheterna hittills 

haft liten möjlighet att påverka är lokalkostnaderna. 

För att rationaliserings- och besparingsmöjligheterna när det gäller lo

kaler bättre skall kunna tillvaratas erfordras att myndigheterna ges ett ökat 

ansvar för sina lokalkostnader. Lokalkostnaderna bör sålunda i ökad om-
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fattning reellt inkluderas i budgetprövningen för att på sikt öka utbytbarhe
ten mellan lokalkostnader och andra förvaltningskostnader. En utgångs

punkt är därvidlag att myndigheterna ges incitament till att medverka till 

att ta fram förslag till lokalbesparingar genom att de i den mån realistiska 

förslag framkommer får tillgodogöra sig besparingar. 
Vad gäller prisomräkningen för myndighetsanslag och liknande anslag 

inför budgetåret 1984/85 kan myndigheterna inte påräkna kompensation 

för prisökningar hänförliga till devalveringen med mindre än att regeringen 

efter särskild prövning medger detta. 

Även fortsättningsvis kommer endast en begränsad kompensation att 
kunna medges vid omräkningen av bidragsanslag. I övrigt vad gäller 

bidragsanslagen skall översynen av reglerna för utbetalning a1· statliga 

bidrag slutföras under hösten 1983. Arbetet. som inleddes budgetåret 1982/ 
83, syftar till att bidragen i princip skall betalas förskottsvis fyra gånger per 

år. I vissa fall, t. ex. när det gäller frågan om större bidrag. tillämpas 

striktare regler. 
Det arbete som tidigare inletts vad gäller arbetet med att förbättra den 

statliga kassahållningen fortsätter enligt de principer jag redovisade i ka

pitlet Särskilda frågor i 1983 års finansplan. 
Även när det gäller den statliga garantigivningen liksom den statliga 

utlåningsl'erksamheten är det viktigt att det påbörjade arbetet fortsätter 

med att i budgetprocessen kritiskt granska såväl existerande former som 

förslag till nya åtaganden. För att få ett bättre underlag i budgetprocessen 

vad gäller hanteringen av bidrag och lån i olika situationer har regeringen 

uppdragit åt riksrevisionsverket att i en förstudie kartlägga existerande 
praxis på området samt att lämna förslag till riktlinjer för framtida hante

ring. 
När det gäller taxor och avg(lier för statliga tjänster vill jag särskilt 

framhålla vikten av att myndigheterna i enlighet med vad som krävs i den 
reviderade budgethandboken, aktivt medverkar till inkomstförstärkningar 
via taxor och avgifter. Jag återkommer mera utförligt till frågan i kapitlet 

Särskilda frågor. 
De insatser som görs i syfte att bryta utgiftsautomatiken i statsbudgeten 

är en del av den samlade Öl'ersyn.n·erksamhet som bedrivs på olika nivåer 

inom statsförvaltningen. Vid sidan av de redovisade mera genomgripande 

projekten är det enligt min mening viktigt att framhålla att även olika 

utredningsresurser i sin normala verksamhet inriktas på att genomlysa 

vilka effekter som uppkommer och vilka konkreta handlingsalternativ som 
följer av olika förslag. Ett översynsarbete som drivs med klar politisk 

viljeinriktning kan ge ett värdefullt bidrag till det underlag som kommer att 

erfordras för framtida ställningstaganden. Detta medför bl. a. krav på att 

de utredningar som arbetar inom kommitteväsendet måste arbeta med 

samma inriktning vad gäller effektivisering av den statliga förvaltningen i 
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övrigt. Jag avser inom kort föreslå regeringen att särskilda direktiv lämnas 
till kommitteer och utredare där dessa uppmanas att beakta de riktlinjer jag 

tidigare redogjort för. 
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8 Kommunsektorn 

l propositionen om kommunalekonomiska frågor inför år 1984 anförde 

jag att jag avsåg att återkomma i kompletterings propositionen med en mer 

samlad bedömning av de reala och finansiella förutsättningarna för den 

offentliga sektorn åren fnimöver när aktuella kalkyler över samhällsekono

min i sin helhet skulle föreligga. Jag har i det föregående kommenterat de 

samhällsekonomiska kalkylerna för de närmaste åren som även belyser 

perspektiven för den kommunala sektorn liksom kommunsektorns utveck

ling sett utifrån långtidsbudgetens antaganden. Jag har därvid uttalat min 

oro inför de försämringar i kommunsektorns ekonomi som uppstår till följd 

av en snabb kostnadsutveckling och en låg tillväxt i produktionen. 

Som jag tidigare framhållit måste kostnadsökningarna i ekonomin ned

bringas avsevärt för att devalveringens positiva effekter på näringslivets 

konkurrenskraft skall kunna behållas och förstärkas. Det är en avgörande 

förutsättning för att nå ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt för 

att tillgodose angelägna sociala behov genom utbyggd service inom <len 

kommunala sektorn. 

I nämnda proposition redovisades resultatet av de kalkyler som den 

särskilda arbetsgruppen om kommunernas ekonomi !KEAJ hade utfört 

rörande utvecklingen av det finansiella sparandet i kommuner och lands

tingskommuner. Dessa kalkyler visade på en kraftig försämring i den 

finansiella situationen för åren 1984 och 1985. Av kalkylerna framgick 

också att landstingskommunerna har den generellt sett bättre situationen 

samt att det råder stora skillnader mellan enskilda kommuner resp. lands

tingskommuner. I propositionen om kommunalekonomiska frågor inför år 

1984 föreslog regeringen att den indragning av skatteunderlag från fysiska 

personer som sker år 1983 skall upphöra fr. o. m. år 1984 av principiella 

skäl. Förslaget betyder en förbättring av det finansiella läget detta år med 

närmare I miljard kr. Dessutom begärde regeringen ett bemyndigande att 

utge ett särskilt stöd till kommuner och landstingskommuner år 1984 för att 

motverka kraftiga skattchöjningar i de sämst ställda kommunerna och 

landstingskommunerna. Jag återkommer strax till hur stor omfattning det

ta stöd bör få. 

När nämnda proposition beslutades av regeringen återstod flera viktiga 

frågor som rör de ekonomiska relationerna mellan stat och kommun att 

lösa. Nu har överenskommelser träffats om vissa bidrag och ersättningar 

till sjukvårdshuvudmännen. Överenskommelserna innebär en jämförelse

vis begränsad uppräkning mellan åren 1983 och 1984. I överenskommelsen 

ingår att särskilda medel om 200 milj. kr. avsätts för omstrukturering av 

den psykiatriska vården. I fråga om kommunerna återstår att inför år 1984 
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arbeta fram nya statsbidragskonstruktioner för social hemhjälp och barn

omsorg. som leder till en dämpning i de automatiska utgiftsökningarna och 

underlättar ett bättre utnyttjande av de tillgängliga resurserna i kommuner

na. 
Avgörande för den ekonomiska utvecklingen i kommunerna och lands

tingskommunerna under åren 1984 och 1985 är kostnadsutvecklingen dessa 

år. Betydelsen härav framgår av att en procents lägre kostnader i princip 

motsvarar en procent i ökad konsumtion och sysselsättning. Skatteunder

lagets utveckling är redan bestämd från åren 1982 och 1983. Det antiinfla

tionsprogram jag har redogjort för i det föregående kommer vid en dämp

ning av kostnadsökningarna i samhällsekonomin till 4 % under loppet av år 

1984 att på ett grundläggande sätt förändra den finansiella bilden för 

kommuner och landstingskommuner i förhållande till den bild som fram

kom vid KEA:s antaganden. Den påtagliga förbättring i finansiellt sparan

de som därvid uppkommer skall också ses i ljuset av att inkomstskattere

formen för år 1984 inte kommer att finansieras genom en höjning av 

arbetsgivaravgifterna. Härigenom skapas ett inte obetydligt utrymme som 

kan användas för att dels stärka den finansiella ställningen, dels tillgodose 

angelägna behov på de prioriterade områdena med ökat antal sysselsätt

ningstillfällen som följd. Till bilden hör också att de finansiella överskotten 

i 1982 års bokslut, vilka skall tas upp i 1984 års budgetar, nu allmänt sett 

synes bli större än vad som tidigare kunde förutses. 

Sammantaget ger redovisade uppgifter. baserade på en lägre kostnadsut

veckling. enligt min mening en betydligt mer positiv bild av de kommunala 

finanserna för år 1984 än vad som tidigare uppgifter visat. Den finansiella 

försvagning för år 1984 som tidigare kalkyler pekat mot skulle nu reduceras 

högst väsentligt. Detta underlättar för kommuner och landstingskommuner 

att genomföra planerad utveckling av verksamheter på de prioriterade 
områdena och därigenom bidra till en ökad sysselsättning. De tidigare 

bedömningarna för syssclsättningsutvecklingen inom kommunsektorn un

der år 1984 bör därför nu kunna revideras uppåt. 

Jag vill också erinra om vad jag i det föregående redovisat om att införa 

ett stöd för kommuner och landstingskommuner för att underlätta för 

dessa att till andra halvåret 1983 tidigarelägga rekrytering till fast anställ

ning. Bidraget uppgår till 300 milj. kr. Detta stöd bör enligt min mening i 

första hand användas för angelägna åtgärder inom de socialpolitiskt priori

terade områdena. 

Regeringen har i propositionen om kommunalekonomiska frågor inför år 

1984 föreslagit ett särskilt riktat stöd i syfte att hålla tillbaka höjningar av 

kommunalskatten. Stödet skulle utgå till kommuner och landstingskom

muner som befinner sig i ett finansiellt utsatt läge. Principerna för stödets 

fördelning fastlades i propositionen. Emellertid var vissa frågor av betydel

se för avvägning av stödets storlek fortfarande under beredning vid propo

sitionens avlämnande till riksdagen. Det är nu möjligt att ta upp frågan om 

omfattningen av nämnda stöd. 
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En betydligt lägre kostnadsutveckling än den KEA antagit innebär, som 

jag har nämnt, en påtaglig förbättring av den finansiella sparandesitua

tionen i kommunsektorn under år 1984. Detta har betydelse vid bedömning 

av omfattningen av det särskilda stödet. Medelsramen för stödet bör enligt 

min mening uppgå till 300 milj. kr. och fördelas med en delram om 200 milj. 

kr. för kommuner och en delram om 100 milj. kr. för landstingskommuner. 

Vid bedömningen av fördelningen av ramen har jag beaktat att det finan

siella läget i landstingskommunerna generellt sett är förhållandevis bättre 

än i kommunerna. Ett stöd av denna storlek. fördelat efter de principer jag 

redogjorde för i den tidigare nämnda propositionen. bör tillsammans med 

den lägre kostnadsutvecklingen vara till fyllest för att år 1984 hålla tillbaka 

mer omfattande kommunalskattehöjningar och medverka till att underlätta 

situationen för de finansiellt mest utsatta kommunerna. 

Bestämmelser som fastställts av statsmakterna och statliga myndigheter 

driver i många fall i onödan upp de kommunala kostnaderna. Det blir 

därför naturligt att överväga olika åtgärder för att begränsa den statliga 

11ormgil'11i11ge11. Detta arbete måste omfatta såväl generella som mer kon

kreta åtgärder. 

En av huvuduppgifterna för den nya stat- och kommunberedningen blir 

att aktivera översynsarbetet vad gäller de statliga myndigheternas norm

givningsverksamhet. Syftet med övcrsynsarbetet är främst att begränsa 

den statliga detaljregleringen av kommunal verksamhet och föreslå änd

ringar i det statliga regelsystemet som leder till effektivitetshöjningar och 

kostnadsreduceringar liksom förbättrad service i den kommunala verk

samheten. De statliga myndigheternas roll behöver därvid analyseras. En 
annan uppgift för beredningen gäller formerna för förbättrad samordning 

av statliga beslut och åtgärder som påverkar den kommunala kostnadsut
vecklingen. En sådan analys får utvisa om skärpta krav bör ställas på de 

statliga myndigheterna när det gäller beräkningar av nya föreskrifters 

ekonomiska och administrativa konsekvenser. 

Ett översynsarbete av detta slag bör inriktas på att belysa effekterna av 

att genom ändringar i lagstiftningen utöka kommunernas möjligheter att ta 

ut avgifter, att begränsa de obligatoriska kommunala planeringsformerna 

inom olika sektorer. att genom förenklingar i bidragsbestämmelserna avse

ende specialdestinerade statsbidrag begränsa det administrativa arbetet 

samt att genom ändringar i speciallagstiftningen få till stånd en friare 

kommunal organisation. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1 Reviderad Finansplan 79 

Särskilda frågor 

Kortare kredittider för vissa punktskatter m. m. 

Allmänna utF;ånRspunkter 

I finansplanen underströk jag betydelsen av att följa upp och anpassa 

uppbördsrutiner m. m. till de förändrade förhållanden som följer av den 

starkt växande omslutningen på statens budget och det höga ränteläget. · 

Syftet med förändringar på detta område, s. k. kassahållningsåtgärder, är 

dels att ta bort omotiverade likviditets- och ränteförmåner för bl. a. dem 

som skall göra inbetalningar till staten i form av skatter m. m .. dels att 

stärka statens finanser. 

Under det senaste året har en rad kassahållningsåtgärder vidtagits på det 

uppbördstekniska området avseende såväl direkta som indirekta skatter. 

En mer systematisk genomgång av betalningsrutinerna för de indirekta 

skatterna i syfte att uppnå effektiviseringar inleddes under våren 1982, 

Beslut fattades då om att förkorta kredittiderna för inbetalning av skatt på 

bensin, olja och fasta bränslen. Vidare beslutades att undanta råolja från 

mervärdeskatt på det sätt som redan gäller för bensin och eldningsolja. I 

samband därmed tillkallade den dåvarande regeringen skattekreditutred

ningen för att se över den kredit som statsverket ger de skattskyldiga vid 

skatteuppbörd. Uppdraget omfattar i första hand de indirekta skatterna. 

Under våren 1982 aktualiserades även förslag till åtgärder av detta slag i 

motioner till riksdagen. 
Skattekreditutredningen har i ett betänkande (l)sB 1982: 12) föreslagit 

förkortad kredittid vid uppbörd av mervärde-, tobaks- och dryckesskatt. I 

budgetförslaget för budgetåret 1983/84 (prop. 1982/83: 100) beaktade jag i 

avvaktan på proposition i ämnet schablonmässigt den statsfinansiella ef
fekten av dessa förkortade kredittider under posten Tillkommande utgifts

behov. netto. 
Betänkandet har remissbehandlats. Jag avser nu att närmare redovisa 

mina överväganden och förslag i dessa frågor. 

Skatterna på varor och tjänster svarar enligt beräkningen i förslaget till 

statsbudget för budgetåret 1983/84 (prop. 1982/83: 100) för drygt 84 mil

jarder kr., eller drygt 40% av statsbudgetens inkomster. Mot denna bak

grund är det naturligt att en effektivisering av betalningsrutinerna måste 

inkludera de indirekta skatterna. 

Skatter på omsättning av vi~ror och tjänster kan av olika skäl inte betalas 

in till statskassan i samband med varje skattepliktig transaktion eller varje 

dag. För nästan alla indirekta skatter har därför fastställts tidsperioder för 
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vilka de skattskyldiga skall redovisa skatten i en deklaration. En sådan 

tidsperiod kallas redm·isningsperiod. Efter redovisningsperiodens slut har 

den skattskyldige en viss tid att ordna redovisning, räkna ut skatten. 

upprätta deklaration och slutligen betala skatten. En sådan tidsperiod 

kallas hetalningsperiod. 

Oftast är det leveransen av en skattepliktig vara eller tillhandahållandet 

av en skattepliktig tjänst som i princip ger upphov till skyldighet att 

redovisa skatt. Eftersom skatt redovisas för bestämda perioder och med en 

betalningsfrist därefter kan man säga att statsverket beviljar de skattskyl

diga kredit med betalning av skatten. Kredittiden brukar schablonmässigt 

anges till halva redovisningsperioden plus hela betalningsperioden. Nu 

tillämpade redovisnings- och betalningsperioder varierar från skatt till 

skatt och kan också variera för en och samma skatt beroende på t. ex. 

storleken på den skattepliktiga omsättningen. 

Punktskatteutredningen föreslår i sitt slutbetänkande (SOU 1981: 83-

84) enhetligare regler för skatteredovisningen. Enligt utredningen bör re

dovisningsperioderna bli antingen en eller två månad~r. Betalningsperio

den föreslås bli gemensam för samtliga punktskatter och uppgå till 35 
dagar. Schablonmässigt innebär punktskatteutredningens förslag skatte

krediter om antingen 50 eller 65 dagar beroende på om redovisningsperio

den lir en eller två månader. 

Jag delar punktskatteutredningens uppfattning att en större enhetlighet 

bör eftersträvas. Nuvarande statsfinansiella situation motiverar dock en

ligt min mening att skattekredittiden görs kortare än i utredningens förslag. 

Jag återkommer strax härtill. 

En viss skattekredit är. som jag nämnde inledningsvis, nödvändig bl. a. 

av hanteringsmässiga skäl. De skattskyldiga har ett visst arbete med skat

teredovisningen. De likviditetsfördelar som de skattsskyldiga uppnår ge

nom skattekrediterna har i vissa sammanhang ansetts utgöra en kompensa

tion för arbetet med uppbörden. En exakt beräkning av de skattskyldigas 

kostnader för medverkan i skatteuppbörden och en anpassning av skatte

krediterna härtill ter sig dock inte meningsfull. Värdet på skattekrediten 

förändras över tiden med hänsyn till bl. a. förändringar i skattesatser och i 

räntenivån. Kostnaderna torde också variera mellan olika typer av företag. 

Jag delar därför skattekreditutredningens uppfattning att man vid en för

kortning av skattekrediterna i första hand bör viiglcdas av praktiska hän

syn. 

Som jag tidigare har nämnt kommer arbetet med att se över krediter och 

andra kostnader i samband med den statliga kassahållningen på skatteom

rådet att fortsätta. Skattckrcditutredningcn lämnar i sitt betänkande för

slag till inriktning av utredningens fortsatta arbete. Förslaget innebär att 

utredningen bl. a. ser över kredittiderna för de punktskatter som ännu inte 

granskats. 

Jag övergår nu från kredittiderna för indirekt skatt till all i korthet 
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redogöra för det aktuella beredningsläget vad avser frågan om vissa andra 

uppbörds- och inbetalningsrutiner till statsverket. Därefter återkommer jag 

till mina överväganden i fråga om den indirekta beskattningen i anledning 

av skattekreditutredningens betänkande. 

I fråga om uppbörden av direkta skatter och arbetsgivaravgifter under

söker socialavgiftsutredningen möjligheterna att samordna de båda syste

men. En förutsättning för en sådan samordning har bl. a. bedömts vara att 

källskatter och arbetsgivaravgifter redovisas och betalas in för samma 

perioder. Enligt gällande regler är redovisningsperioden två månader för 

inkomstskatten med inbetalning 18 dagar i efterskott. Även arbetsgivarav

gifterna uppbärs varannan månad. men på basis av ett preliminärt uppräk

nat underlag och med inbetalning delvis i förskott. Inriktningen bör vara 

att vid samordningen åstadkomma en månatlig redovisning. Regeringen 

har nyligen givit riksskatteverket i uppdrag att belysa konsekvenserna vad 

avser de tekniska och administrativa rutinerna av en sådan samordnad och 

månatlig redovisning. Frågan om vilka betalningsperiodcr som bör tilläm

pas bör också övervägas. 

Jag vill i sammanhanget också nämna att möjligheterna till en effektivi

sering av betalningsflödena från olika statliga postgirokonton till statsver

kets checkräkning f. n. bereds inom regeringskansliet. 

I fråga om förkortad kredittid vid uppbörd av mervärdeskatt är jag inte 

beredd att nu lägga fram ett förslag baserat på skattekreditutredningens 

betänkande. Remissinstansernas invändningar mot förslaget riktas främst 

mot de mycket betydande administrativa konsekvenserna av en med tio 

dagar förkortad betalningsperiod. Frågan om förkortad kredittid för mer

värdeskatt bör därför enligt inin mening beredas vidare innan slutlig ställ

ning kan tas till en sådan åtgärd. Skattekreditutredningen pekar i sitt 

betänkande på andra metoder att uppnå samma långsiktiga statsfinansiella 
effekter som vid en direkt förkortning av skattekredittiden. Exempel på en 

sådan metod är räntebeläggning av utestående skattebelopp. 

Jag vill i sammanhanget aktualisera en annan fråga som har samband 
med de krediter som ges vid uppbörd av mervärdeskatt, nämligen vad 

mervärdeskatteutredningen enligt vad jag nu har erfarit inom kort kommer 

att föreslå. Det gäller frågan om att definitivt avskaffa kontantmetoden och 

generellt gå över till faktureringsmetoden vid redovisning av mervärde

skatt och att upphäva de speciella reglerna för avbetalningshandeln. Sist

nämnda regler innebär att skatten på sådana försäljningar redovisas först i 

takt med att betalning inflyter till säljaren. Min avsikt är att redan under 

hösten 1983 återkomma till regeringen i dessa frågor. Jag räknar med att 

effekterna på statsbudgeten av dessa nya åtgärder väl kommer att balanse

ra det avbräck som uppstår genom att förslaget till förkortad kredittid på 

mervärdeskatt inte kan genomföras i sin nuvarande form. 

Innan jag övergår till frågan om skattekrediterna för tobaks- och 

dryckesskatt vill jag avslutningsvis ta upp frågan om prioritering av kom-

6 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga I 
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mande förslag till effektiviseringar av uppbördssystemet. Som framgått av 

vad jag tidigare har sagt är en rad förslag aktuella inom området. Med 

hänsyn till dels den likviditetsbelastning m. m. som uppstår för de skatt

skyldiga, dels de administrativa effekter som i allmänhet uppstår åtminsto

ne övergångsvis såväl för de skattskyldiga som i skatteadministrationen. 

bör en tidsmässig prioritering göras vid genomförandet av förslagen. Det är 

därvid viktigt att väga in att vissa förslag även kan ha betydelsefulla 

bieffekter i form av en effektiviserad skatteadministration och skattekon

troll. En åtgärd som därvid bör ges hög prioritet är enligt min mening en 

samordnad och månatlig uppbörd av inkomstskatt och socialavgifter. 

Jag övergår nu till att redovisa mina förslag till förkortad skattekredit för 

tobaksskatt och dryckesskatt. Förslagen överensstämmer i allt väsentligt 

med dem som förordats av skattekreditutredningen. 

Gällande hestiimmelser för tohaks- och dryckesskatt 

Skatt på tobaks varor utgår enligt lagen ( 1961: 394) om tobaksskatt (om

tryckt 1975: 141. ändrad senast 1983: 23). Riksskatteverket (RSV) är be

skattningsmyndighet i fråga om tobaksvaror som för försäljning tillverkas 

inom landet eller som importeras av en registrerad importör. Vid övrig 

införsel tas skatten ut av tullverket. Tillverkare och registrerade importö

rer är skyldiga att för varje redovisningsperiod. som är kalendermånad, 

avlämna en deklaration till riksskatteverket. Deklarationerna skall insän

das inom en månad efter varje redovisningsperiods utgång. Gällande redo

visnings- och betalningstider innebär således en genomsnittlig kredittid på 

( 15 + 30=) 45 dagar. 
Skatt på drycker utgår enligt lagen ( 1977: 306) om dryckesskatt (ändrad 

senast 1982: 282). RSV är beskattningsmyndighet för drycker som tillver

kas inom landet eller som importeras av en registrerad importör. Vid övrig 

införsel tas skatten ut av tullverket. 

Skattskyldig för spritdrycker och vin är endast AB Vin- & Spritcentra
len. Skattskyldigheten inträder då Vin- & Spritcentralen får betalning för 

sålda drycker från Systembolaget AB. 

Skattskyldig för malt- och läskedrycker är den som inom landet tillver

kar skattepliktiga drycker och registrerade importörer av sådana drycker. 

Skattskyldigheten inträder vid leverans. 

I likhet med vad som gäller för tobaksskatten är redovisningsperioden en . 

kalendermånad. Deklaration skall dock ges in till RSV senast den femte 

dagen i andra månaden efter utgången av den månad deklarationen avser. 

Betalningstiden är således 35 dagar. För malt- och läskedrycker är den 

genomsnittliga kredittiden på ( 15 + 35 =) 50 dagar. Med beaktande av de 

betalningsvillkor - bl. a. betalningsfri leveransmånad - som gäller mellan 

Vin- & Spritcentralen och Systembolaget uppgår den genomsnittliga kre

dittiden för spritdrycker och vin till 80 dagar. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga I Reviderad Finansplan 83 

Förslag till förkortade skattekredittider får tobaks- och dryckesskatt 

Skattekreditutredningen har för att förkorta kredittiden övervägt en 

förkortning av såväl redovisnings- som betalningsperioden. För nu ak

tuella skatter, dvs. tobaks- och dryckesskatt. är redovisningsperioden en 

kalendermånad. Utredningen har bedömt det möjligt att förkorta redovis

ningsperioden till t. ex. 14 dagar. men avstått från ett sådant förslag med 

hänvisning till administrativa skäl. Den åtgärd som i fortsättningen disku

teras är därför endast en förkortad betalningsperiod. 

Tobaksskatt redovisas av 16 registrerade redovisningsskyldiga. Drygt 

99% av skatten inflyter från Svenska Tobaks AB. Utredningen har funnit 

att en kraftig förkortning av betalningsperioden skulle leda till svårigheter 

att få fram en fullständig deklaration. Utredningen anser det dock vara 

möjligt att förkorta betalningsperioden med fem dagar. Detta bör, menar 

utredningen. inte leda till några svårigheter för varken RSV eller de skatt

skyldiga. 

Dryckesskatt på spritdrycker och vin redovisas som nämnts tidigare 

endast av Vin- & Spritcentralen. Utredningen föreslår, i likhet med vad 

punktskatteutredningen tidigare föreslagit. att Vin- & Spritcentralens 

skattskyldighet skall inträda som för övriga punktskatter och inervärde

skatten redan vid leveransen och inte som nu när betalningen erhålls från 

Systembolaget. Denna ändring innebär en förkortning av kredittiden med 

30 dagar. Utredningen har också funnit det möjligt att - med obetydliga 

administrativa konsekvenser för både Vin- & Spritcentralen och RSV -

förkorta betalningsperioden med ytterligare tio dagar. dvs. från 35 till 25 

dagar. Sammantaget innebär detta en förkortning av den genomsnittliga 

skattekrediten från 80 till 40 dagar. 

Dryckesskatt på malt- resp. läskedrycker betalas av 12 resp. 42 hos RSV 

registrerade skattskyldiga. Dominerande är AB Pripps Bryggerier, som 

svarar för ca 65 7o av marknaden. De skattskyldiga måste redan i dag 

lämna en specifikation till RSV 25 dagar efter varje redovisningsperiods 

utgång som utgör underlag för deklarationen. En ändring som innebär att 

också inbetalningen skall ske i anslutning till inlämnandet av specifika-· 

tionen bedöms av utredningen inte innebära några administrativa problem. 

Mot bakgrund härav föreslår utredningen att bctalningsperioden förkortas 

från 35 till 25 dagar. 

För att ge de skattskyldiga tid att anpassa de administrativa rutinerna 

och för att vidta nödvändiga finansiella åtgärder föreslår skattekreditutred

ningen att förändringarna träder i kraft först den I januari 1984. 

Remissinstanserna har i allmänhet endast behandlat skattekreditutred

ningens förslag såvitt avser mervärdeskatten. Av dem som behandlat 

utredningens övriga förslag har Svenska Tobaks AB, \/in- & Spritcentralen 

AB och Systembolaget AB funnit det möjligt att klara av en förkortad 

betalningsperiod och har inga invändningar mot förslagen. S1·h1ska bryg

gare.foreningen håller med utredningen att det är administrativt möjligt att 
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förkorta betalningstiden med tio dagar. En förkortning skulle dock innebä

ra att en avsevärd del av redovisningsperiodens fakturabelopp ännu inte 

betalats till den skattskyldige och att denne därför skulle få förskottera 

skatten. De flesta av landets bryggeriföretag skulle, menar föreningen, 

försättas i en allvarlig likviditetskris den 25:c i varje månad om förslaget 

genomfördes. Föreningen har därför avstyrkt förslaget. 

RSV har påpekat att en positivs. k. engångseffekt också uppkommer för 

tobaksskatten under det budgetår som förslaget genomförs. Fullmäktige i 

Sl'eriges riksbank har framhållit att frågan om ett preliminärt debiterings

system bör prövas mer ingående. 

för egen del anser jag att skattekreditutredningens förslag till ändrad 

kredittid för dryckes- och tobaksskatt är väl avvägt. Det är helt klart att de 

skattskyldiga behöver en viss tid efter redovisningsperiodens utgång för att 

över huvud taget kunna göra en riktig deklaration. Även skatteadministra

tionens arbete minskar om denna tid är rimligt avvägd. Jag delar också 

utredningens bedömning att det skulle leda till administrativa nackdelar 

om redovisningsperioderna blev kortare än en kalendermånad. En betal

ningsperiod på 25 dagar får anses vara en lämplig och väl avvägd period. 

För indirekta skatter bör den generella inriktningen enligt min mening 

vara att redovisningsperioden uppgår till en månad och att det finns en 

betalningsfrist om 25 dagar, vilket innebär en genomsnittlig skattekredit 

om 40 dagar. Avvikelser från denna huvudprincip bör ske endast om 

särskilda skäl föreligger. Denna princip bör också vara vägledande för 

skattekreditutredningens fortsatta arbete då det gäller övriga punktskatter, 

såvida det inte finns särskilda skäl som motiverar andra perioder. 
Några invändningar har inte framförts när det gäller en ändring av 

skattskyldighetens inträde för Vin- & Spritcentrnlen. Tvärtom har framhål

lits att enhetliga regler är att föredra. Skattskyldigheten bör således grun

das på leverans och inte på betalningsströmmarna även i fråga om dryckes
skatt på spritdrycker och vin. Skattekreditutredningen har också föreslagit 

att bestämmelserna ändras, så att däri anges att deklarationen skall ha 

kommit in till RSV senast den 25:e i månaden efter redovisningsperiodens 

slut och inte som nu skall insändas inom viss tid. De nyare punktskatter 

som införts under senare år - t. ex. reseskatten. kassettskatten. skatten på 

videobandspelare och vattenkraftsskatten - innehåller alla bestämmelser 

om att deklarationen och därmed betalningen skall vara inkommen till 

RSV en viss dag. Som också framhållits av punktskatteutrt:dningen möjlig

gör en sådan bt:stämmelse en enkel kontroll av att dcklarationsskyldighe

ten har fullgjorts i rätt tid. Detta system bör därför nu införas på dryckes

och tobaksskatten och framgent på hela punktskatteområdet. Lagen om 

tobaksskatt ger RSV möjlighet att medge annan tid för deklarationens 

avgivande. Denna möjlighet saknar i dag praktisk betydelse och bör därför 

avvecklas i samband med nu behandlade ändringar. Vid remissbehandling

en har framförda synpunkter föranlett vissa redaktionella ändringar i lag-
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texten. De nu behandlade förslagen kräver ändring av 6 § lagen om to
baksskatt samt 9 och 12 §§lagen om dryckesskatt. 

Ändringarna bör såsom utredningen föreslagit träda i kraft den I januari 

1984. Härigenom får berörda skattskyldiga möjlighet att anpassa sig och 

sina rutiner till de nya bestämmelserna. 
Med hänsyn till lagstiftningsärendets enkla beskaffenhet anser jag att 

något yttrande från lagrådet inte behöver inhämtas. 

Statsfinansiella effekter m• en förkortad kredittid för tobaks- och dryckes

skatt 

I finansplanen (prop. 1982/83: 100 bil. I s. 49-50) redogjorde jag mera 

utförligt för de effekter på statsfinanserna som kan uppstå vid bl. a. en 

förkortning av skattekredittiden. Sammanfattningsvis är tre aspekter av 

intresse, nämligen förändringen av den genomsnittliga likviditeten över 

budgetåret. effekten på statsskuldräntorna samt eventuella engångsef
fekter som under omläggningsåret kan uppstå ·rent kassamässigt vid stats

budgetens bokslutstidpunkt den 30 juni. 
De förslag till förkortning av skattekrediterna för tobaks- och dryckes

skatt, som jag har föreslagit skall tillämpas fr. o. m. år 1984, innebär att 

likviditets- och ränteförmånerna minskar för de skattskyldiga samtidigt 

som statens likviditet förstärks. 
Effekten på statsskuldräntorna härleds ur den genomsnittliga föränd

ringen av likviditetsställningen. Denna effekt är real och bestående även 

efter budgetåret 1983/84. Den engångseffekt som inträffar under budget
året 1983/84 är ett resultat av att det under detta budgetår flyter in skattein

komster för en månad mer än normalt. Denna effekt är av redovisningstek

nisk natur och ger inga ytterligare likviditets- och ränteeffekter utöver de 

tidigare nämnda. I följande uppställning sammanfattas de statsfinansiella 
effekterna av de förslag till förkortade kredittider som jag nu presenterat. 
Effekterna har beräknats utifrån riksrevisionsverkets senaste inkomstbi:

räkning. 

Statsfinansiella effekter av förslagen till förkortade kredittider 

Skall Engångseffekt 
budgetåret 
1983/84 

Bestående helårseffekter 

Tobaksskatt 
Skatt på spritdrycker 
och vin 
Skall på malt- och 
läskedrycker 

Summa 

300 

1050 

100 

1450 

Genomsnittlig 
likviditets
förstärkning 

50 

700 

30 

780 

1 Statliga utlåningsräntan för budgetåret 198:1184. 

Minskad 
statsskuld
räntebelastning 
vid 13 % ränta' 

- 7 

- 91 

- 4 

-JOZ 
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Åtgärderna innebär en genomsnittlig likviditetsförstärkning för staten 
om inemot 800 milj. kr., vilket medför en bestående effekt i form av 

minskning av statsskuldräntorna om ca 100 milj. kr. för helår räknat. För 
budgetåret 1983/84 blir ränteeffekten drygt en tredjedel av helårseffekten. 

Under budgetåret 1983/84 uppträder också en positiv engångseffekt om 

inemot 1,5 miljard kr. Jag har därvid även räknat med en engångseffekt för 
tobaksskatten, vilken inte medräknats i skattekreditutredningens betän
kande. De administrativa merkostnaderna till följd av förslagen beräknas 

bli obetydliga och bör kunna hanteras inom givna resursramar. 

2 Skatterna på energi m. m. 

I budgetpropositionen 1983 (prop. 1982/83: 100 bil. 14 s. 108) angavs att 

frågan om energibeskattningens utformning skulle behandlas i en proposi

tion under våren 1983. Detta är fortfarande avsikten. 

Övervägandena beträffande energibeskattningens framtida utformning 

har visat att det finns såväl energipolitiska som statsfinansiella skäl för 
vissa skattehöjningar. Enligt min mening bör vissa större sbttehöjningar 

på energiområdet genomföras fr. o. m. den I juli 1983. Dessa höjningar 

ligger i linje med den inriktning av energiskattesystemet som inom kort 
kommer att föreslås. Mot denna bakgrund vill jag i det följande, efter 

samråd med chefen för kommunikationsdepartementet och med statsrådet 

Dahl, ta upp dels de skattehöjningar som nu bör genomföras, dels några av 

de förslag som bör ingå i den proposition som skall lämnas senare i vår. 
Det är enligt min mening inte möjligt att låta mervärdeskatten omfatta 

energionirådet utan att samtidigt ha kvar en beskattning av näringslivets 

energiförbrukning. En sådan beskattning är viktig från statsfinansiell syn
punkt och dessutom nödvändig för att få till stånd de energiinvesteringar 
som enligt de energipolitiska riktlinjerna behövs under 1980-talet. Remiss
utfallet på energiskattekommittcns betänkande ( SOU 1982: 16-17) Skatt 
på energi visar att en kombination av mervärdeskatt och styrmedelsskatt 

skulle medföra flera betydande olägenheter. Med hänsyn härtill bör mer

värdeskatten inte ändras så att den kommer att omfatta energiområdet. 

Den nuvarande ordningen med differentierade punktskatter bör därför 

behållas. 

De skattehöjningar som nu bör genomföras bör omfatta både bensin, olja 

och elektrisk kraft. En lämplig avvägning är att skatterna höjs med 30 öre 

per liter när det gäller bensin och 120 kr. per m3 när det gäller olja. Den 

goda tillgången på relativt billig elektrisk kraft under 1980-talet bör i första 
hand utnytljas inom industrin. Det finns därför anledning att inte låta 

skattehöjningen på elektrisk kraft omfatta den del av industrins förbruk
ning som ligger över 40000 kWh per år. Höjningen bör bestämmas till 1,2 

öre per kWh. 
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F. n. gäller att fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabbgående 

dieselmotor är belagd med energiskatt <253 kr. per m3
). Av praktiska skäl 

är det lämpligt att skatten på denna produkt är densamma som på oljan. 

Fotogenskatten bör därför höjas så att så blir fallet. 

Höjningen av skatten på bensin motiverar också en höjning av skatten 

på gasol och motoralkoholer. I enlighet med de principer som tidigare har 

tillämpats bör höjningen bestämmas till hälften av skattehöjningen på 

bensin, dvs. till 15 öre per liter. Vidare bör i likhet med vad som tidigare 

har skett kilometerskatten höjas för de fordon som är kilometerskatteplik

tiga. Jag återkommer strax till denna fråga. 

Den nedsättning av allmän energiskatt som medges industriföretag med 

hög energiförbrukning innebär att skattehöjningar på energiområdet inte 

får någon styreffekt på de företag som har medgetts energiskattenedsätt

ning. För år 1983 har regeringen tillämpat principen att nedsättning medges 

om energiskattebclastningen för ett företag överstiger 1,6 % av de tillver

kade produkternas försäljningsvärden när det är fråga om förädling av 

skogsprodukter eller 1,3 % när det är fråga om annan tillverkning. För att 

ge den föreslagna skattehöjningen på olja en styreffekt även för de större 

energianvändarna kan den del av skatten som svarar mot skattehöjningen 

undantas vid beräkningen av industrins skattenedsättning. Regeringens 

nedsättningsbeslut bör utformas på detta sätt för nästa år. 

Vid utformningen av energibeskattningen bör ytterligare ett par förhål

landen beaktas. Skatten på kol och koks är f. n. mycket låg. Det finns 

enligt min mening anledning att i viss mån öka denna beskattning. Tillräck

lig anledning att ta ut skatt på kol och koks som används som råvara i 

metallurgiska processer finns knappast. Även denna fråga bör behandlas i 

den proposition om energibeskattningen som jag tidigare har nämnt bör 

föreläggas riksdagen under våren. I den propositionen bör också kunna 
föreslås att inhemska bränslen undantas från mervärdeskatt och från för

månsbeskattningen vid inkomsttaxeringen. 

Genom de nu föreslagna skattehöjningarna kommer skatten på bensin 

att uppgå till 201 öre per liter. på gasol till 101 öre per liter. på motoralko-. 

ho ler till 92 öre per liter, på olja till 411· kr. per m3 samt på elektrisk kraft till 

5,2 öre per kWh utom för industrins förbrukning över 40000 kWh då 

skatten är 3 öre per kWh och för hushållsförbrukningen i vissa kommuner 

främst i norra Sverige då skatten är 4,2 öre per kWh. Den nu föreslagna 

skattehöjningen på bränslen bör göras så att den allmänna energiskatten 

höjs med 12 öre per liter när det gäller alla bränslen och att återstoden av 

höjningen görs i lagen om bensinskatt. 

Jag vill nu återgå till frågan om höjningen av kilometerskatten. I likhet 

med vad som har beslutats vid höjningarna av skatterna på energi åren 

1978, 1979 och 1980 bör kilometerskatten för de brännoljedrivna fordonen 

och släpvagnarna till dessa fordon höjas. Vid de föregående tillfällena har 

den årliga fordonsskatten höjts för brännoljedrivna trafiktraktorer och 
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registrerade motorredskap samt för släpvagnar till trafiktraktorer och re

gistrerade motorredskap. Detsamma bör gälla nu. 

Vid utformningen av de nya skattesatserna för kilometerskatten och 

fordonsskatten bör den föreslagna höjningen av skatten på oljan beaktas. 

Kilometerskatten och. för vissa fordon, fordonsskatten bör höjas så myc

ket att höjningen, tillsammans med höjningen av skatten på oljan motsva

rar höjningen av bensinskatten. Utformningen av skattehöjningen för de 

olika fordonskategorierna bör följa samma principer som vid de föregåen

de höjningarna. 
För personbilarna bör höjningen vara så stor att den sammanlagda 

skattehöjningen per kilometer motsvarar höjningen av bensinskatten om

räknad till öre per kilometer. 

I fråga om lastbilarna bör kilometerskatten höjas procentuellt så mycket 

att höjningen tillsammans med höjningen av skatten på oljan motsvarar 

höjningen av bensinskatten. Skatten på de allra lättaste lastbilarna. som 

närmast kan jämföras med personbilar. bör dock höjas på samma sätt som 

skatten för personbilarna. Även skatten för de minsta hussarna bör höjas 

på det sättet under det att de tyngre bussarna bör få måttliga skattehöjning

ar. Fordonsskatten för de briinno{iedriwza trafiktraktorerna och registre

rade motorredskapen bör höjas i ungefär samma utsträckning som bensin

skatten. dock med beaktande av höjningen av skatten på oljan. När det 

gäller släpvagnarna bör endast de som har en skattevikt över tre ton 

omfattas av skattehöjningen. Skatten för dem som endast dras av bensin

drivna fordon bör dock vara oförändrad. Av praktiska skäl bör skatten 

höjas för samtliga släpvagnar som dras av trafiktraktorer och registrerade 

motorredskap. 
Kilometerskatten för de utlandsregistrerade fordonen bör höjas med i 

princip samma belopp per kilometer som föreslås för de svenska fordonen. 

De föreslagna skattehöjningarna på bränslen och elektrisk kraft bör 

träda i kraft den I juli 1983. I likhet med vad som beslöts vid den senaste 

höjningen av skatten på elektrisk kraft (SFS 1981: 344) bör särskild hänsyn 

tas till det använda mätaravläsningssystemet. Höjningen av vägtrafikskat

ten bör av praktiska skäl i träda i kraft den 1 september 1983. 

Med hänsyn till lagstiftningsärendets enkla beskaffenhet anser jag att 

något yttrande från lagrådet inte behöver inhämtas. 
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3 Utnyttjande av finansfullmakten, m. m. 

Fr. o. m. budgetåret 1979/80 infördes nya former för en samlad redovis
ning av utnyttjandet av finansfullmakten (prop. 1978/79: 100 bil. 2, Fil! 40, 

rskr 453). Kompletteringspropositionen bedömdes då som lämplig för den

na redovisning och för en redovisning av övriga konjunktur- och arbets

marknadspolitiska bemyndiganden. Hemställan om en ny finansfullmakt 

och om utnyttjande av denna för det nästföljande budgetåret skulle läggas 

fram vid samma tillfälle. Vidare avskaffades systemet med successiva 

avlyft (s. k. påfyllningar) av finansfullmakten. Regeringen skulle i stället på 

tillläggsbudget hemställa om utvidgad finansfullmakt om arbetsmarknads

läget krävde insatser utöver vad som kunde tillgodoses genom ianspråkta

gande av den givna finansfullmakten. 

Jag skall mot bakgrund av dessa överväganden redovisa hur finansfull

makten har utnyttjats från föregående redovisningstillfälle t. o. m. den 31 

mars 1983. Denna redogörelse, som alltså avser de sista månaderna av 

budgetåret 1981/82 och större delen av budgetåret 1982/83. bör bringas till 

riksdagens kännedom. 

Regeringen har av riksdagen bemyndigats att, om arbetsmarknadsläget 

kräver det, för budgetåret 1981/82 besluta om utgifter intill ett sammanlagt 

belopp av 2 500 milj. kr. (prop. 1980/81: 150 bil. 2, FiU 40, rskr 421). I prop. 

1981/82: 150, bil. 2, redovisades de åtgärder som under budgetåret 1981/82 

t. o. m. den 21 april 1982 hade beslutats med stöd av finansfullmakten. Jag 

avser nu att lämna en närmare redovisning av de åtgärder i sysselsättnings

främjande syfte som beslutades efterföljande dag. Genom beslut sagda dag 

utnyttjades finansfullmakten för sysselsättningsskapande åtgärder inom 

byggarbetsmarknaden. Beslutet avsåg tidigareläggning av bl. a. byggnads

arbeten för polisväsendet (20.1 milj. kr.). kriminalvården (38,7 milj. kr.) 

och Statens Vattenfallsverk (59 milj. kr.) samt byggande av statliga vägar 

(181,3 milj. kr.) och järnvägar (113,9 milj. kr.) Sammantaget uppgick 

tidigareläggningarna till 579 941 000 kr. Under återstoden av det gångna 

budgetåret utnyttjade regeringen inte finansfullmakten. Inkl. de av min 

företrädare redovisade utnyttjandena disponerades I 923 501 000 kr. under 

budgetåret 1981/82. 

När det gäller finansfullmakten- och dess utnyttjande för innevarande 

budgetår vill jag erinra om följande. 

Riksdagen har dels bemyndigat regeringen att, om arbetsmarknadsläget 

kräver det, för detta budgetår besluta om utgifter intill ett sammanlagt 

belopp av 2500 milj. kr. (prop. 1981/82: 150 bil. 2, FiU 40, rskr 393), dels i 

skrivelse den 17 december 1982 bl. a. anmält sitt beslut att höja finansfull

makten till 3 500 milj. kr. (prop. 1982/83: 50, FiU 21. rskr 108). Fullmakten 

får liksom tidigare användas för finansiering av tidigareläggning, utvidg

ning eller påskyndande av statliga investeringar som normalt finansieras 

med anslag på statsbudgeten samt för beredskapsarbeten och för bidrag till 
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kommunala projekt för investering och sysselsättning. Bidragsprocenten 

för kommunala projekt får fastställas av regeringen med hänsyn till ända

målet. dock högst till 75 %. Vidare får finansfullmakten användas för 

bidrag till näringslivet och bostadssektorn. Härvid får gällande bidrags

satser tillfälligt förhöjas till högst 75 %. 

Under budgetåret 1982/83 t. o. m. den 31 mars 1983 har finansfullmakten 

disponerats genom beslut den 26 augusti, den 9 september. den 16 septem

ber, den 21 oktober och den 16 december 1982. 

Genom beslut den 26 augusti 1982 utnyttjades fullmakten med 240 milj. 

kr. för beredskapsarbeten. Den 9 september samma år beslöts om 

873 980000 kr. för tidigareläggning av bl. a. byggnadsarbeten för polisvä" 

sendet (94.9 milj. kr.), kriminalvården (26.8 milj. kr.). inom utbildningsde

partementets verksamhetsområde (152,6 milj. kr.) samt för byggande av 

statliga vägar (420,9 milj. kr.) och järnvägar (102,2 milj. kr.) Beslutet den 

16 september innebar att 100 milj. kr. disponerades för statsbidrag till 

kommunala aktiviteter för arbetslös ungdom. Genom beslut den 21 okto

ber anvisades 90 milj. kr. för bidrag till ungdomsplatser samt I 017096000 

kr. för tidigareläggning av bl. a. byggnadsarbeten för polisväsendet <.52, 1 

milj. kr.), domstolsväsendet (49.5 milj. kr.). kriminalvården (22.2 milj. 

kr.), Statens Vattenfallsverk (37,5 milj. kr.) och inom utbildningsdeparte

mentets verksamhetsområde (26.7 milj. kr.) samt för byggande av statliga 

vägar (495,6 milj. kr.), järnvägar (59,9 milj. kr.}, flygplatser (122.3 milj. kr.) 

och teleanläggningar m. m. (44,9 milj. kr.). Den 16 december beslöts om 

5.5 milj. kr. till flygplatser m. m. 

Genom dessa fem beslut har sammanlagt 2 326576000 kr. av finansfull

makten disponerats. Följaktligen återstod den 31 mars 1983 1173424000 

kr. av den givna finansfullmakten. Fram till i dag har några ytterligare 

utnyttjanden av finansfullmakten inte beslutats. 
Som jag tidigare nämnt bör emellertid finansfullmakten nu tas i anspråk 

för ytterligare sysselsättningsfrämjande åtgärder. Vederbörande statsråd 

kommer senare denna dag att ge en närmare redovisning av syftet härmed. 

Redovisningen för riksdagen av detaljerna i detta ärende torde få anstå till 

nästa års kompletteringsproposition. 

Vid sidan av finansfullmakten har riksdagen lämnat regeringen ett antal 

konjunktur- eller arbetsmarknadspolitiskt motiverade bemyndiganden. De 

olika bemyndigandena som har lämnats för budgetåret 1982/83 är följande. 

Inom försmrsdepartementets verksamhetsområde: Regeringen har be

myndigats att medge överskridande av utgiftsramarna för det militära 

försvarets och civilförsvaret om det behövs av konjunktur- eller bered

skapsskäl. 
Inom bostadsdepartementets verksamhetsområde: Under förslagsansla

get Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. har regeringen bemyndigats 

att ändra ramen för räntefria förbättringslån om det behövs av sysselsätt

ningsskäl. Under reservationsanslagen Anordningsbidrag m. m. till all-
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männa samlingslokaler, Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlings

lokaler samt Lån för allmänna samlingslokaler får ramarna för bidrag resp. 

lån överskridas om det behövs av sysselsättningsskäl. Även under anslaget 

Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan beslutsramcn vid

gas om det behövs av sysselsättningsskäl. 

Av de bemyndiganden som jag nu har redovisat fram till denna dag har 

ramarna för bidrag resp. lån till allmänna samlingslokaler höjts med sam

manlagt 10 milj. kr. under budgetåret 1982/83. Regeringen bör, som chefen 

för bostadsdepartementet återkommer till senare i dag, höja dessa ramar 

ytterligare för budgetåret 1982/83 samt för budgetåret 1983/84. Redovis

ning av detaljerna i detta ärende torde få anstå till nästa kompletteringspro

position. Vidare bör regeringen av sysselsättningsskäl föreslå riksdagen att 

för budgetåret 1983/84 förlänga de av riksdagen beslutade reparationslånen 

för bostäder. Jag har erfarit att chefen för bostadsdcpartementet senare 

denna dag kommer att redovisa detta förslag. 

Regeringen disponerar för innevarande budgetår. som jag tidigare 

nämnt, en finansfullmakt om 3 500 milj. kr. Jag förordar att fullmakten, i 

enlighet med tidigare års praxis, för budgetåret 1983/84 tas upp med 2 500 

milj. kr. Om sysselsättningsläget så kräver kan regeringen återkomma till 

riksdagen i denna fråga. Finansfullmakten bör få disponeras på samma 

villkor som gäller för innevarande budgetår. 

I skrivelse den 11 mars 1983 hemställer arbetsmarknadsstyrclsen att 

regeringen skall få utnyttja finansfullmakten för kurskostnader inom ar

betsmarknadsutbildningen. Jag finner, efter samråd med chefen för arbets

marknadsdepartementet. att sådant behov inte föreligger. Jag är därför inte 

beredd att tillstyrka arbetsmarknadsstyrclsens framställan i denna del. 

4 Vissa taxe- och avgiftsfrågor 

Jag har tidigare vid min anmälan av budgetpolitiska riktlinjer för budget

året 1984/85 tagit upp vikten av att myndigheterna i sin reguljära verksam

het mer aktivt bevakar möjligheterna till inkomstförstärkningar via taxor 

och avgifter. 
Avgiftsbcläggning av myndigheternas tjänster har huvudsakligen två 

syften som i praktiken ofta uppträder samtidigt. Det första är att påverka 

efterfrågan på den berörda tjänsten eller varan. Det andra är att ge minskad 

anslagsbeslastning eller att skapa budgetmässigt utrymme för andra stats

utgifter. Det är därför naturligt att avgifterna omprövas i samband med 

budgetarbetet. 

Myndigheterna bör överväga att avgiftsbelägga tjänster och varor, som 

nu inte är avgiftsbelagda. ·En myndighet vars efterfrågevolym överstiger 

produktionskapaciteten bör t. ex. överväga om det är förenligt med verk

samhetens syfte att genom en avgiftsbeläggning styra den totala efterfrå-
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gan. Likaså bör myndigheten överväga om det är motiverat att se över de 

principer för avgiftsberäkningar eller taxcsättning som f. n. tillämpas. 

När myndigheterna gör dessa överväganden bör prövningen ske utifrån 

de ekonomiska krav som statsmakterna kan ha formulerat för verksamhe

ten. Vid eventuell avsaknad av sådana fastlagda mål bör myndigheten 

lämna underlag för statsmakternas ställningstagande. 

I detta sammanhang vill jag ta upp frågan om tullverkets möjligheter att 

ta ut avgifter för sin medverkan vid olika tullförrättningar. Statskontoret 

har givits i uppdrag att gemensamt med generaltullstyrelsen och riksrevi

sionsverket göra en översyn av gällande bestämmelser om tullförrättnings

avgift samt utreda förutsättningarna för att introducera en tullklarcrings

avgift. Syftet skulle vara att möjliggöra för tullverket att ta ut avgifter för 

sin medverkan inom andra områden och på andra tider än de som normalt 

gäller för trafik. I uppdraget skall beaktas de effekter en sådan avgift kan få 
för trafikförsörjningen och konkurrensneutraliteten mellan olika transport

medel. 

Tullverkets verksamhet är i dag så gott som helt anslagsfinansierad. Av 

tullverkets anslag för förvaltningskostnader uppgående till 634 milj. kr. för 

innevarande budgetår. kan beräknas att ca 230 milj. kr. går till förrättnings

verksamhet. Av kostnaderna för tullförrättningar kan ca 40 % beräknas 

avse verksamhet utom normal förrättningstid och förrättningsplats. Om 

full kostnadstäckning fört. ex. färje- och flygtrafik togs ut för förrättningar 

utom normal tid och plats skulle detta inbringa intäkter inemot I 00 milj. kr. 

förutsatt att inga styreffekter följer av avgiftsbeläggningen. De intäkter 

som vid nuvarande kostnadstäckning beräknas inflyta under budgetåret 

1982/83 uppgår till drygt 4 milj. kr. 

Det författningsmässiga stödet för avgiftsbeläggning av tullförrättningar 

återfinns i tullstadgan 80 § ( 1973: 671 ). Enligt denna paragraf har general

tullstyrelsen att 
- fastställa område och tid inom vilken tullförrättning sker utan kostnad 

- föreskriva efter samråd med kommerskollegium i vad mån tullförrätt-

ning för viss trafik skall ske utan kostnad för allmänheten 

- fastställa efter samråd med riksrevisionsverket taxa för avgiftsbelagda 

tullförrättningar 

- medge nedsättning av eller befrielse från förrättningsavgift. 

I tullordningen 233-236 **meddelar gcneraltullstyrelscn de föreskrifter 

som gäller angående avgifter för tullförrättningar. 

I 234 § tullordningen har generaltullstyrelsen medgivit en rad väsentliga 

undantag från huvudregeln om avgiftsbeläggning av förrättning utom för

rättningstid/plats. 

Jag finner alltså att generaltullstyrelsen redan i dag genom gällande 

lagstiftning har betydande möjligheter att ta ut förrättningsavgifter vid 

tullklarering etc. utom normal förrättningstid och förrättningsplats. 

Att så inte gjorts torde bero på att generaltullstyrelsen i brist på riktlinjer 
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inom ramen för givna resurser anpassat sig till olika kundkrav utan att 

begära ersättning. Detta har å andra sidan inneburit att långt ifrån alla krav 

från trafikföretag, kommuner etc. har kunnat tillgodoses. 

Enligt min mening bör, ett ökat avgiftsuttag för förrättningar utom 

normal förrättningstid och plats i kombination med att tullverket får räkna 

sig tillgodo viss del av inflytande avgifter, kunna medföra att statsinkomst

erna ökar samtidigt som tullverket ges ökade möjligheter att ge en god 

service. Det torde även finnas skäl att överväga möjligheterna att i styr

ningssyfte också avgiftsbelägga vissa tullförrättningar som sker inom nor

mal förrättningstid och plats. 

Jag vill dock samtidigt peka på vikten av att avgifterna tas ut på ett 

sådant sätt att administrativa kostnader för avgiftsuttaget minimeras. 

Någon slutlig ställning till eventuella avgiftsuttag som kräver beslut från 

regering och riksdag kan ej tas förrän det av mig tidigare anmälda utred

ningsuppdraget till statskontoret har avrapporterats. En sådan avrapporte

ring beräknas kunna ske under hösten. Jag räknar emellertid med att 

generaltullstyrelsen i sin kommande anslagsframställning redovisar de 

möjligheter verket anser föreligga för att i ökad utsträckning ta ut avgifter 

vid tullförrättning utom normal förrättningstid och förrättningsplats. Åt

gärder av denna typ som redan ligger inom generaltullstyrelsens beslut

kompetens bör kunna få effekt redan kommande budgetår. 

5 Statliga kreditgarantier, m. m. 

De statliga garantiengagemangen i form av kreditgarantier m. m. uppgår 

till betydande belopp. Verksamheten har effekter på kreditmarknaden men 

är också av statsfinansiellt intresse. I årets budgetproposition (prop. 1982/ 
83: 100 bil. I, FiU: 30, rskr 143) lämnades en redovisning av verksamheten 

med statliga kreditgarantier per den 30 juni 1982 samt av de förändringar 

som då föreslogs för budgetåret 1983/84. Eftersom den statliga garantigiv

ningen inte redovisas över statsbudgeten finns anledning att nu komplette

ra den redogörelse som då lämnades. 

RR V har lämnat en redovisning av verksamheten med statliga kreditga

rantier m. m. per den 31 december 1982. I tabell I ges en översiktlig bild av 

förhållandena. Härvid vill jag påminna om att jag liksom tidigare år valt att 

tillämpa en kassamässig redovisning. Den lämnade redovisningen ger mig 

anledning till följande kommentarer. 

Statens garantiengagemang består i huvudsak av garantier som lämnas 

för lån som tas upp av privata och statliga företag samt av organisationer 

och enskilda personer, s. k. kreditgarantier. En delvis annan typ av garan

tiengagemang kännetecknas av att staten för vissa organ har tillskjutit en 

grundfond eller garantifond, som består av en av riksgäldsfullmäktige 

utfärdad garantiförbindelse. En sådan fond är den yttersta säkerheten för 
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Tabell 1. Statliga kreditgarantier, m. ni. per den 31december1982 
<Milj. kr.) 

Garantier Av Gjorda ga- Garanterad Utgifter Inkomster 
utfärdade av regeringen rantiut- kapitalskuld p.g.a. från garant i-

medgiven ·fåstelser infriade avgifter 
garantiram garantier 

Riksgäldskontoret 55 703 48637 48637 117 61 
(varav grundfonds-
förbindelser) ()8 859) (18 859) (18 859) 

Exportkredit-
nämnden 50400 60664 22297 399 118 

Statens Vatten-
falls verk 7 552 7784 6764 

Lantbruksstyrelsen 4035 3 483 3 332 16 

Statens Industriverk 2092 1574 I 180 79 5 

Centrala studie-
stödsnämnden 652 652 5 0 

Televerket 310 123 123 

Luftfartsverket 203 200 

Överstyrelsen för 
ekonomiskt försvar 150 25 25 0 0 

Övriga 281 151 131 0 

Summa 121378 123293 82494 612 184 

resp. organs upplåning. De mest omfattande s. k. garantiförbindelserna 

avser Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa ( lO 500 milj. kr. J och 
Sveriges Investeringsbank ( 5 000 milj. kr.). Av tabell I framgår att de 

gällande. av regeringen medgivna, garantiramarna den 31 december 1982 

uppgick till sammanlagt 121 378 milj. kr. Härav uppgick grundfondsförbin

delserna till 18 859 milj. kr. 

De gjorda garantiutfästelserna uppgick vid samma tidpunkt till 123 293 

milj. kr. Det är i huvudsak exportkreditgarantierna. för vilka utfästelse 

enligt gällande regler kan lämnas till belopp som överstiger de fastställda 

garantiramarna, som svarar för differensen mellan detta belopp och de 

gällande garantiramarna. 

Den garanterade kapitalskulden uppgick den 31 december 1982 till 82 494 

milj. kr. Den redovisade skillnaden mellan gjorda garantiutfästelser och 

garanterad kapitalskuld beror främst på att ett betydande antal affärer. för 

vilka hade lämnats utfästelse om exportkreditgaranti, ännu inte hade kom

mit till stånd eller hade förfallit vid tidpunkten för redovisningen. 

Den garanterade kapitalskulden var den 31 december 1982 ca 7 .8 mil

jarder kr. större än ett halvår tidigare. Den största delen av ökningen är 

hänförlig till att vissa garantier som lämnats i utländsk valuta har stigit i 

värde till följd av ändrade valutakurser. Detta gäller särskilt varvskredit

garantierna. 

Inkomster 
p. g. a. åter-
betalning 
av tidigare 
infriade 
garantier 

81 

55 

2 

4 

143 
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Utgifterna till följd av infriade garantier uppgick under perioden 1 juli 

t. o. m. 31 december 1982 till 612 milj. kr. Utgifterna avsåg främst export

kreditgarantier och varvskreditgarantier. Under motsvarande period var 

inkomsterna från garantiavgifter 184 milj. kr., medan återbetalningarna av · 

tidigare infriade garantier uppgick till 143 milj. kr. Statens /.:assamiis.>iga 

underskott för den aktuella perioden uppgick således till 285 milj. kr.' ex kl. 

kostnader för administration av kreditgarantiverksamheten. Som jag tidi

gare har framhållit i årets budgetproposition bör statliga kreditgarantier i 

princip inte innehålla något subventionselement. RRV:s värdefulla redo

visning belyser enligt min mening behovet av att anpassa garantiavgifterna 

så att staten inte belastas med ett underskott till följd av garantiengage

manget. Strävan bör därför vara att städse ta ut en avgift, som täcker 

förlustriskcr, kostnader för administration m. m. 

Av betydelse för att fortlöpande kunna följa verksamheten med statliga 

kreditgarantier m. m. är att utgifter och inkomster redovisas på ett klart 

och entydigt sätt. Härvid bör bruttoredovisning tillämpas. Jag kommer 

därför senare i dag att föreslå inrättandet av två nya inkomsttitlar, dels en 

inkomsttitel för influtna avgifter för statliga garantier, dels en inkomsttitel 

för återbetalning av tidigare in~riade statliga avgifter. 

Jag övergår nu till att redovisa de förslag avseende statliga kreditgaran

tier för budgetåret 1983/84 som förelagts riksdagen efter budgetproposi

tionen. De förändringar av olika rambelopp som jag därvid kommer att 

behandla avser, om inte annat särskilt anges, ett ikraftträdande vid ingång

en av budgetåret 1983/84. 

Inom /.:ommuni/.:ationsdepartementets område föreslås på tilläggsbudget 

III för budgetåret 1982/83 (prop. 1982/83: 125) att den nu gällande ramen 

för samlat statligt garantiåtagande avseende likviditetsstöd till svenska 

rederier förlängs med ett år t. o. m. utgången av år 1984. Samtidigt föreslås 
att nuvarande garantiram om 230 milj. kr. höjs med 150 milj. kr. till 380 

milj. kr. Denna förändring föreslås således träda i kraft innevarande bud

getår, men kommer i allt väsentligt att gälla för budgetåret 1983/84. 

lnom .finansdepartementets verksamhetsområde förslås i prop. 1982/ 

83: 136 att den av staten garanterade grundformen för Konungariket Sveri
ges Stadshypotekskassa höjs med 2 miljarder kr. till 12.5 miljarder kr. 

Stadshypotekskassan ansvarar för upplåningen till den långivningsverk

samhet som de tjugo regionalt verksamma stadshypoteksföreningarna be

driver inom bostadsfinansieringens område. 

Inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde föreslås i prop. 

1982/83: 145 att den årliga garantiramen för lån till byggande av skogs vägar 

för budgetåret 1983/84 får en. jämfört med innevarande budgetår, oföränd

rad omfattning av 11 milj. kr. 

Inom industridepartementets område föreslås i prop. 1982/83: 147 att 

den nu gällande ramen för samlat statligt åtagande avseende garantier till 

svensk varvsindustri och till beställare av fartyg hos svenska varv höjs från 
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23 665 milj. kr. till 30000 milj. kr. _Vidare föreslås att rätten att ikläda staten 
garantier förlängs att gälla till utgången av år 1986. 

De förslag till förändringar i statens garantiåtaganden som jag här har 

redovisat sammanfattas i följande tabell. I tabellen redovisas också de 

förändringar avseende budgetåret 1983/84 som föreslogs i budgetproposi

tionen. Därigenom erhålls enligt min mening en samlad och konsistent bild 

av de föreslagna förändringarna mellan budgetåren. Detta är erfarenhets

mässigt av värde som komplement till de anslagsvisa resultatredovisning

ar. som i övrigt präglar budgetredovisningen. 

Tabell 2. Föreslagna förändringar av ramar för statligt garantiåtagande fr. o. m. den 
31 december 1982 t. o. m. den I juli 1983 
(Milj. kr.J 

Garantier till rederier 
Konungariket Sveriges 
Stadshypotekskassa 
Garantier för lån till byggande 
av skogsvägar 
Garantier till varvsindustrin m. m. 
I budgetpropositionen redovisade 
föriindringar 

Summa förändringar av ramar för stat
ligt garantiåtagande 

Garantiram Förändring 

1982-12-31 1983-07-01 

230 

10500 

Il 
23665 

380 

12500 

Il 
30000 

+ 150 

+ 2000 

+ 11 1 

+ 6335 

+ 2410.5 

+10906,5 

1 Genom att en ny årlig ram fastställs för budgetåret 1983/84 ökar den totala ramen 
för statens garantiatagande motsvarande hela den farliga ramens storlek. 

Om riksdagen bifaller regeringens förslag kommer således ramarna för 

statens garantiåtaganden att öka från 121378 milj. kr. den 31 december 

1982 med 109065 milj. kr. till ingången av budgetåret 1983/84. dvs. till 

sammanlagt 132 284,5 milj. kr. 
De propositionsförslag i denna fråga som jag nu redovisat avser perioden 

t. o. m. den 17 mars 1983. Eventuella förslag efter detta datum - liksom 

eventuella förändringar till följd av riksdagsbehandlingen - torde få redo

visas av riksdagens finansutskott. 

6 Rationalisering och kostnadsbesparingar inom regeringskansliet, 
m.m. 

I budgetpropositionen framhöll jag att möjligheterna till rationaliseringar 

och kostnadsbesparingar självfallet borde prövas inom regeringskansliet 

på samma sätt som vid myndigheterna. Regeringen har därefter i proposi

tion om anslag för budgetåret 1983/84 till vissa departement med anledning 

av ändringar i departementsorganisationen (prop. 1982/83: 110) fullföljt 
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dessa ambitioner. De föreslagna anslagen innebär att ambitionerna vad 

avser personalbemanning för herörda departement avsevärt begränsas. 

Inför höstens överväganden av medelstilldelningen till departementen 

för budgetåret 1984/85 är utgångspunkten densamma som för myndigheter
na i fråga om huvudförslaget. dvs. anslaget för budgetåret 1983/84 inkl. 

pris- och löneomräkning minskat med 2 %. Eventuella krav på nya tjänster 

får prioriteras in i huvudförslaget. Samtidigt bör ökade möjligheter skapas 

till ett flexiblare utnyttjande av regeringskansliets gemensamma resurser, 

främst i form av personal. över departmentsgränserna. Regeringskansliet 

kommer i likhet med myndigheterna att i tillämpliga delar få följa hudget

handbokens anvisningar och årliga anvisningar. Detta innebär bl. a. att ett 

mera långsiktigt perspektiv måste läggas på planeringen av användningen 

av regeringskansliets samlade resurser. 

Jag har noterat att medelstilldelningen till riksdagen och dess verk nume

ra sker med utgångspunkt i huvudförslager. Därmed kan konstateras att 

principen med huvudförslag gäller för statsförvaltningen i sin helhet. 

Jag vill i detta sammanhang - efter samråd med statsrådet Holmberg -

ta upp en fråga som hänger samman med organisationen av regeringskans

liets interna administration. F. n. finns departementens organisationsav

delning inrättad för biträde med administrationen och rationaliseringsverk

samheten inom regeringskansliet. Vidare finns ett sekretariat för personal

politiska frågor i regeringskansliet. Organisationsavdelningen och det per

sonalpolitiska sekretariatet är båda delar av civildepartementet. Härutöver 

finns regeringskansliets personalpolitiska delegation som är ett gemensamt 

arbetsgivarorgan för personalpolitiska och personaladministrativa frågor 

som enbart rör departementen. statsnldsheredningen. utrikesrepresenta

tionen eller kommitteerna. Personalpolitiska delegationen företräder sta

ten som arbetsgivare och har beslutanderätt i vissa frågor inom sitt verk
samhetsområde. 

Som ett led i den departementsreform som regeringen nu till övriga delar 

har genomfört kan de nu nämnda administrationsorganen komma att sam

manföras i ett särskilt förvaltningskontor för regeringskansliet. Det skulle i 

allt väsentligt ha samma arbetsuppgifter som de nuvarande administra

tionsorganen. Jag räknar med att effektivitets vinster står att vinna genom 
en sådan sammanslagning. Det ankommer på regeringen att besluta om 

inrättandet av förvaltningskontoret. 

Verksamheten vid departementens organisationsavdelning bekostas 

från ett särskilt anslag Gemensamma ändamål för departementen under 

civildepartementets huvudtitel på statsbudgeten. Riksdagen har här för 

nästa budgetår redan anvisat ett förslagsanslag av 183801000 kr. (prop. 

1982/83: 100 hil. 15. FiU 32. rskr 214). Det för nästa budgetår anvisade 

anslagsbeloppet räcker emellertid inte till fö~ att finansiera det nya förvalt

ningskontoret eftersom detta skulle komma att bestå av även andra enhe

ter än den nuvarande organisationsavdelningen. Medel för dessa enheter 

7 Riksda11en 1982183. 1 sam/. Nr 150. Bilaga I 
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har emellertid beräknats och föreslagits riksdagen under andra anslag. 

Under budgetåret 1983/84 bör det tilltänkta förvaltningskontoret finansi

eras från anslaget Gemensamma ändamål för departementen varjämte 

vissa omdispositioner av anslag behövs. Det blir här främst fråga om att 

merbelasta anslaget Gemensamma ändamål för departementen och att 

göra en besparing på det i prop. 1982/83: 110 (bil. 4) föreslagna anslaget 

Civildepartementet. Sådana beslut kan fattas av regeringen. Jag är angelä

gen att framhålla att någon merkostnad för statsverket inte skall uppkom

ma genom tillkomsten av förvaltningskontoret. 

7 Statsbudgeten budgetåren 1982/83 och 1983/84 

Riksrevisionsverket har med skrivelser till regeringen den 30 mars 1983 

lämnat sina beräkningar av dels statsbudgetens inkomster under budget

åren 1982/83 och 1983/84. dels budgetutfallet för budgetåret 1982/83. För 

en närmare redogörelse hänvisar jag till verkets skrivelser (bil. 1.4 och 

1.5). Med dessa och övriga av mig kända förhållanden som underlag 

kommer jag nu att redovisa mina kalkyler avseende budgetutvecklingen 

för budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

Min avsikt är att först kort redovisa mina beräkningar för innevarande 

budgetår för att därefter mer utförligt redogöra för min kalkyl avseende 

nästkommande budgetår. 

7 .1 Statsbudgetens inkomster och utgifter budgetåret 1982/83 

Riksrevisionsverket beräknar i tidigare nämnda skrivelser statsinkom
sterna för innevarande budgetår till totalt 188193 milj. kr. Av den skrivel

se, som innehåller en beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1982/83. 

framgår även att verket beräknat utgifterna till 279992 milj. kr. och budget

underskottet till 91 799 milj. kr. 

Riksrevisionsverket har dock inte tagit hänsyn till resultatet av nyligen 

avslutade förhandlingarna mellan staten och sjukvårdshuvudmännen an

gående statsbidrag till den psykiatriska vården och sjukförsäkringen. 

Jag finner med anledning härav - i samråd med statsrådet Sigurdsen och 

chefen för civildepartementet - anledning att öka utgifterna för budgetåret 

1982/83 med 92 milj. kr. jämfört med verkets beräkningar. Om verkets 

beräkningar i övrigt godtas kan således utgifterna för budgetåret 1982/83 

beräknas till 280084 milj. kr. 

Jag har även låtit utföra vissa kalkyler över sannolikt budgetutfall för 

innevarande budgetår byggda på riksgäldskontorets kassamässiga redovis-
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ningar samt de likaledes kassamässiga prognoser för nämnda budgetår som 

kontoret utfört. Vid en sammanvägd bedömning har jag valt att utgå från 

verkets beräkningar avseende såväl inkomster, utgifter samt saldo. 

7.2 Statsbudgetens inkomster och utgifter budgetåret 1983/84 

Inkomsterna 

I riksrevisionsverkets beräkning av statsbudgetens inkomster för bud

getåret 1983/84 har verket tagit hänsyn till beslut eller förslag om föränd

ringar som har lagts fram av regeringen i propositioner m. m. offentlig

gjorda före den 9 mars 1983. Efter detta datum har vissa förutsättningar 

förändrats. Jag avser därför i det följande att redogöra för de förändringar 

av verkets beräkningar som jag har funnit vara ofrånkomliga. 

Vid en beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden som 

görs om inkomstutvecklingen i samhället av stor betydelse. Riksrevisions

verkets beräkningar grundas på antagandet att lönesumman mellan åren 

1981och1982 ökar med 6,6 % samt med 6,7 % mellan åren 1982 och 1983. 

Mellan åren 1983 och 1984 har verket valt att utföra bcriikningarna utifrån 

en lönesummetillväxt på 6 %. Jämfört med de antaganden som låg till 

grund för mina beräkningar i budgetpropositionen har lönesummans till

växt mellan åren 1981 och 1982 höjts med 0.3 procentenheter. Utveckling

en mellan åren 1982 och 1983 ansluter sig i stort till vad som låg till grund 

för beräkningarna i budgetpropositionen. Mellan åren 1983 och 1984 har 

RRV grundat beräkningarna på en lönesummctillväxt som är 0,5 procent

enheter högre än vad som var fallet i budgetpropositionen. 

Jag har vid min redovisning av den allmänekonomiska utvecklingen 

redovisat mina överväganden angående lönesummans tillväxt. Dessa av
viker i vissa hänseenden något från den antaganden som riksrevisionsver

ket utgått från. Detta innebär att ett flertal inkomsttitlar behöver revideras 

på grund av de ändrade antagandena. 

Jag har till följd av de ändrade antagandena räknat upp verkets beriik
ningar avseende fysiska personers skatt på inkomst, realisationsl'insl och 

räntor med 500 milj. kr. för budgetåret 1983184. Jag följer därvid samma 
beräkningsteknik som riksrevisionsverket. nämligen att de nya löneavtalen 

endast får marginell effekt på skatteinbetalningarna första halvåret 1983. 

För inkomsthuvudgruppen lagstadgade .rncialavgijier innebär de för

ändrade antagandena avseende lönesummeutvecklingen följaktligen att 

inkomsterna bör justeras upp med 459 milj. kr. för budgetåret 1983/84. Av 

naturliga skäl uppstår denna inkomstförstärkning första halvåret 1984, 

eftersom debiteringen för år 1983 grundar sig på den under hösten 1982 

beräknade lönesummetillväxten för sagda år. Jag har i denna fråga samrått 

med chefen för socialdepartementet. 
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I budgetpropositionen beräknade jag att inflationen i genomsnitt för år 

1983 skulle uppgå till 11,5 %. Som tidigare anförts har prognoserna för 

inflationen kraftigt sänkts gentemot vad som beräknades i budgetproposi

tionen. Inflationen, mätt i enlighet med samma principer som gäller för 

utvecklingen av priserna i konsumentledet som regelbundet utförs av 

Statistiska Centralbyrån, beräknas nu uppgå till ca 9.5 % i genomsnitt för 

år 1983. Den långsammare tillväxten av detta index får som effekt att 

värdet av den privata konsumtionen - i nominella termer - reviderats ned 

jämfört med tidigare beräkningar. Även i förhållande till vad som legat till 

grund för riksrevisionsverkets beräkningar har nuvarande prognoser av 

den privata konsumtionen sänkts. Också vad gäller motsvarande antagan

den för år 1984 har jag, som tidigare framgått, utgått från en något lägre 

inflationstakt. Sammantaget föranleder detta mig att revidera ned verkets 

beräkningar av inkomster från merviirdeskatt med I 00 milj. kr. för budget

året 1983/84. 

Som jag nyss har redogjort för bör regeringen underställa riksdagen 

förslag om viss förkortning av skattekrediterna för tobaksskatt och dryc

kesskatt från den I januari 1984. Förslaget medför. förutsatt riksdagens 

godkännande, en bestående minskning av statsskuldräntorna på ca 100 

milj. kr. för helår räknat. Denna effekt har jag bedömt vara av begränsad 

omfattning jämfört med osäkerheten i riksgäldskontorets beräkningar av 

utgifterna för statsskuldräntorna. Av denna anledning har jag valt att inte 

avvika från kontorets beräkning av saldot på här aktuell huvudtitel. För 

budgetåret 1983/84 innebär förslaget dessutom en positiv engångseffekt på 

inemot 1.5 miljarder kr. 
Engångsförstärkningen berör ett flertal inkomsttitlar. För inkomsttiteln 

tobaksskatt innebär förslaget att inkomsterna ökar med 300 milj. kr. jäm

fört med riksrevisionsverkets beräkning. Inkomsterna på inkomsttitlarna 
skatt på spritdrycker. skatt på vin och skatt på malt- och liiskedrycker 

anser jag bör räknas upp med 850 milj. kr., 200 milj. kr. resp. 100 milj. kr. 
jämfört med riksrevisionsverkets beräkning. 

De åtgärder som jag nu redovisat syftar till en bättre kassahållning för 

staten. Det är enligt min mening angeläget att riksrevisionsverket. i samråd 

med berörda myndigheter. fortsätter att utveckla prognosinstrument för de 

områden som berörs av förändringar i statens kassahållning. 

I prop. 1982/83: 147 föreslog statsrådet R. Carlsson att inkomsterna från 

kreditgarantiavgifterna från budgetåret 1983/84 skulle tillföras budgetens 

inkomstsida. Förslaget bör innebära att nya inkomsttitlar skall läggas upp 

på statsbudgeten dels för kreditgarantiavgifterna, dels för återbetalningar 

till följd av tidigare infriade garantier. 

Riksrevisionsverket har mot bakgrund av vad som anförs i prop. 1982/ 

83: 100 angående statliga kreditgarantier föreslagit att en ny inkomsttitel 

införs på statsbudgeten från budgetåret 1983/84. Verket har dock föreslagit 

en, jämfört med nyssnämnda statsråds förslag, annorlunda benämning på 
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denna inkomsttitel. nämligen avgifter för statliga kreditgarantier. För min 

egen del förordar jag det i propositionen redovisade förslaget till benäm

ning på den inkomsttitel till vilken inkomsterna från kreditgarantier infly

ter, dvs. influtna avgifter fiir .1·tatli{:a garantier. Däremot finner jag ingen 

anledning att avvika från den beräkning av inkomsterna som verket har 

utfört. Jag föreslår dessutom att en ny inkomsttitel benämnd c)terbetalning 

av tidigare' infriade statliga garantier läggs upp på statsbudgeten. Inkoms

terna på denna titel beräknar jag skall uppgå till 50 milj. kr. för budgetåret 

1983/84. I dessa frågor har jag samrått med statsrådet R. Carlsson. 

Riksrevisionsvcrket har vidare för nästkommande budgetår beräknat 

inkomsterna under inkomsttiteln statliga pensionsm·g(fier. netto efter ett 

oförändrat lönekostnadspålägg om 39 %. Jag finner ingen anledning all 

förorda att lönekostnads pålägget för budge' :Lf''t I 983/84 höjs. På liingre 

sikt är jag dock medveten om att det torde v<.. _, ifrånkomligt att lönekost

nadspålägget måste justeras. I detta sammanhang bör även erinras om det 

uppdrag som riksrevisionsverket erhållit av regeringen för att utreda vissa 

frågor kring det statliga lönekostnadspålägget m. m. 

Riksrevisionsverkets beräkningar i övrigt föranleder inte någon erinran 

från min sida. Vad gäller de tidigare anmälda åtgärderna avseende höjning

ar av bensinskatt, energiskatt m. m. - som ett led i finansieringen av 

marginalskattereformen - har dessa beaktats vid min beräkning av posten 

Tillkommande utgifts behov. netto. Totalt innebär de förordade justering

arna av verkets beräkningar att inkomsterna för budgetåret 1983/84 ökar 

Tabell 3. Justering av riksrevisionsverkets beräkningar av statsbudgetens inkomster 1982/83 och 1983/84 
(I 000-tal kr.) 

Föredragandens justeringar: 
till 

1211 
1221 
1231 
1241 
1251 
1281 
1411 
1424 
1425 
1426 
14:!7 
4138 

Fysiska personers skatt på inkomst, 
realisationsvinst och rörelse 
Folkpensionsavgift 
Sjukförsäkringsavgift 
Barnomsorgsavgift 
Vuxenutbildningsavgift 
Övriga socialavgifter 
Allmän löneavgift 
Mervärdeskatt 
Tobaksskatt 
Skatt på spritdrycker 
Skatt på vin 
Skatt på malt- och läskedrycker 
Återbetalning av tidigare 
infriade statliga garantier 

Summa förändringar enligt föredraganden 

Summa inkomster 

1982/83 

Riksrevisions- Förändring 
verkets be- enligt före-
räkning draganden 
(rev. beräkning) 

26 341000 
26636000 
-997000 
6576000 

717000 
61000 

2656000 
45 800000 

3 330000 
4950000 
I 230000 
I 094000 

188192882 

1983/84 

Riksrevisions- Förändring 
verkets be- enligt före-
räkning dragandcn 
(rev. beräkning) 

28 356000 + 500000 
30481000 + 269000 

1787000 + 113000 
7127000 + 3KOOO 

778000 + 3000 
-129000 + 9000 
6 223 000 + 27000 

49 :!00000 - 100000 
3520000 + 300000 
5 100000 + 850000 
I 260000 + 200000 
1153000 + 100000 

+ 50000 

+2359000 

205793477 
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med 2 359 milj. kr. Jag beräknar således statsbudgetens inkomster för 

budgetåret 1983/84 till ca 208152 milj kr. Jag har låtit upprätta en tabell 

som sammanfattar mina avvikelser från verkets beräkningar (tabell 3.). I 

sagda tabell har jag för fullständighetens skull även ått:rgivit statsinkom

sterna för.budgetåret 1982/83 trots att jag inte förordar några avvikelser 

från verkets beräkningar av inkomsterna för detta budgetår. 

En fullständig redovisning av statsbudgetens in.komster bör fogas till 

protokollet i detta ärende (bil. 1.6). 

Utgijierna 

l 1983 års budgetproposition upptogs de totala utgifterna för budgetåret 

1983/84 till 294 369 milj. kr. Exkluderas posten tillkommande utgiftsbehov. 

netto. beräknades de totala utgifterna på utgiftsanslagen. dvs. de totala 

statsutgifterna exkl. förändringar av anslagsbehållningar och disposition 

av rörlig kredit i denna proposition till 287 869 milj. kr. 

Sedan riksdagen förelades budgetpropositionen har fram till den I april 

1983 ett flertal propositioner innebärande anslagsförändringar föreslagits 

riksdagen. Förutsatt riksdagens bifall uppgår den anslagsmässiga ökningen 

med anledning av dessa propositioner till ca 651 milj. kr. budgetåret 1983/ 

84. Detta inkluderar de minskade utgifter för statsskuldräntor som jag 

strax återkommer till. Jag vill i sammanhanget även betona att jag beaktat 

mitt förslag till regeringen om ett särskilt stöd till kommunerna avseende år 

1984. Budgetbelastningen till följd av det särskilda stödet kan beräknas till 

150 milj. kr. budgetåret 1983/84. 

I samband med min beräkning av anslagskonsekvenserna har jag låtit 
upprätta en specifikation över föreslagna och beslutade anslagsförändring

ar på statsbudgeten i förhållande till budgetpropositionen uttryckt i tusen
tal kronor. Denna specifikation (bil. l. 7) täcker i princip perioden t. o. m. 

mars månad 1983. Propositioner som förelagts riksdagen under denna 

period samt vissa propositioner som beviljats senare datum för föreläggan
det för riksdagen inkluderas i denna specifikation. 

Jag har tidigare denna dag redovisat min syn på behovet av en kraftfull 

anti-inflationspolitik och den huvudsakliga uppläggningen av de åtgärder 

på budgetens utgiftssida som vid behov bör sältas in i detta syfte. Eventu

ella statsfinansiella effekter härav återkommer jag till vid min beräkning av 

posten tiilkommande utgiftsbehov. netto. Regeringen bör vidare senare 

denna dag att föreslå ökade insatser i sysselsättningspolitiskt syfte. Även 

dessa merutgifter återkommer jag till vid min anmälan av nyss nämnda 

post. 
Anslaget till riilltor på statsskulden. m. m. upptogs i hudgctproposi

tionen för budgetåret 1983/84 till 56 500 milj. kr. Belastningen på detta 

anslag är förutom av räntenivån beroende av valutaförluster på grund av 

ändrade växelkurser, det ackumulerade budgetsaldot från tidigare budget

år. men naturligtvis även i någon mån beroende av budgetsaldot under det 
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budgetår för vilket anslaget anvisas. Till följd av den av riksbanksfullmäk

tige beslutade räntesänkningen och en lägre förväntad räntenivå vid ut

Iandsupplåning, kan utgifterna för statsskuldriintor för budgetåret 1983/84 

förväntas bli lägre än vad som upptogs i budgetpropositionen. Jag har 

under hand inhämtat att riksgäldskontoret numera beräknar att statsskuld

räntorna kommer att uppgå till 55 400 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

Saldot på huvudtiteln Räntor på statsskulden. m. m. bör följaktligen tas 

upp med detta belopp. De ändringar som föranleds härav torde få företas 

genom finansutskottets försorg. 

Nyss nämnda anslagsförändringar har jag låtit sammanställa i en huvud

titelsvis specifikation (bil. 1.8). som jag ämnar föreslå skall bifogas till 

protokollet. Denna redovisning. som inte avser kassamässig belastning, 

har jag även låtit sammanfatta i tablåform form enligt följande: 

I. Utgiftsanslag enligt 1983 års budgetproposition 
, Anslagsökningar enligt specifikation exkl. statsskuldräntor 
3. Statsskuldräntor 

Summa utgiftsanslag 

Milj. kr. 

287 H68 
+1751 
-1100 

288519 

Sammantaget innebär detta att jag beräknar utgiftsanslagcn för budget

året 1983/84 till 288519 milj. kr. Eventuella förslag och beslut i övrigt efter 

utgången av mars 1983. vilka inte särskilt redovisats torde få beaktas av 

riksdagens vederbörande utskott. 

Beräkning a1· ans/agshehållningarnas 11t1·eckli11g 

De under utgiftsanslagen beräknade utgifterna utgör en anslagsmässig 

belastning. Det kassamiissiga utfallet kan i vissa fall avvika från vad som 

redovisats under anslag. För att erhålla en rättvisande bild av det förvän

tade budgetutfallet, måste hänsyn även tas till förändringar i anslagsbehåll

ningar. 

I årets budgetproposition beräknades behållningen på reservationsan

slag minska med ca 410 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Riksrevisionsver

ket har i sin prognos över b•1dgetutfallet för detta budgetår bedömt att 

anslagsbehållningarna kan förväntas öka med ca 1496 milj. kr. Denna 

utveckling bör ses mot bakgrund av den kassamässiga belast~ingen på de 

under vårriksdagen föreslagna ökade anslagen avseende budgetåret 1982/ 

83. För en närmare anslagsvis redovisning hänvisar jag till verkets beräk

ningar i bilaga ( 1.5). Jag har intet att erinra mot verkets prognos och räknar 

sålunda ner förbrukningen med I. 9 miljarder kr. jämfört med budgetpropo

sitionen. 
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Tabell 4. Anslagsbehållningarna \'id utgången av budgetåren 1978/79-1982/83 

(Miljarder kr.) 

Huvudtitel 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
Utfall Utfall Utfall Utfall Ber. utfall 

Kommunikationsdepartementet 3.40 3.53 3.n 3.38 4.42 
(föriindring under budgetåret) (+0,68) (+0.13) (-0.40) (+0,24) !+l,04) 
Arbetsmarknadsdepartementet 3.10 1.86 1.60 3.31 3.ll6 
(förändring under budgetåret) (+l,61) (-1.24) (-0.26) (+ 1.71) <-o.:rn 
Industridepartementet 8.21 7.01 7.36 6.11 6.36 
(_förändring under budgetåret) (+0.90) (-1.20) 1+<U5) (-1.2.'.il <+0.25) 
Ovriga huvudtitlar 6.83 7.95 7.90 6.88 7.33 
(förändring under budgetåret) (+ 1.79) ( + 1.12) (-0,05) (-1.02) <+0.45) 

Summa 21,54 20,35 19,99 19,68 21,17 
(förändring under budgetåret) (+4.98) (-1.19) (-0.36) (-0.31) <+1.49) 

I budgetpropostitionen beräknades förhrukningen av anslagsbehållning

arna för budgetåret 1983/84 uppgå till 2 miljarder kr. De under våren 1983 

framlagda propositionerna föranleder emellertid att jag i min beräkning för 

nämnda budgetår gjort en något annorlunda bedömning än den som låg för 

handen vid min beräkning i budgetpropositionen. 

Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet och statsrå

det Gradin räknar jag nu att anslagsbehållningarna inom arbetsmarknads

departementets verksamhetsområde inte nämnvärt torde för~indras under 

nästkommande budgetår jämfört med min bedömning i hudgetproposi

tioncn. Mot bakgrund av de ökade anslag som förelagts riksdagen på 

tilläggsbudget lll till statshudgeten innevarande budgetår räknar jag med 

en ökad förbrukning av anslagsbehållningar inom kommunikationsdcparte

mentcts verksamhetsområde. Efter samråd med chefen för kommunika
tionsdepartementet beräknar jag att minskningen av anslagsbehållningarna 
kommer att uppgå till I 000 milj. kr. budgetåret 1983/84. Inom industride

partementets verksamhetsområde beräknar jag. efter samråd med chefen 
för industridepartementet samt statsråden Dahl och R. Carlsson att för

brukningen av anslagsbehållningar torde uppgå till 1500 milj. kr. budget

året 1983/84. 
För övriga huvudtitlar har jag, efter samråd med berörda departements

chefer och övriga statsråd, inte funnit anledning att nu räkna med annat än 

att anslagsbehållningarna sammantaget blir oförändrade under nästa bud

getår. 

Tabell 5. Beräknad förändring av anslagsbehållningarna under budgetåret 1983/84 

(Miljarder kr.. - =förbrukning, +=uppbyggnad) 

Huvudtitel 

Kt1mmunikationsdcp;1rtementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Industridepartementet 
Övriga huvudtitlar 

S111111na 

Beräknad 
anslagsbehåll
ning ultimo 
juni 1983 

4.42 
3.06 
6.36 
7.3.3 

21.17 

Beräknad förändring 
ultimo juni 1983 till 
ultimo:juni 1984 

-1.0 
-0.5 
-1.5 

0 

-3.0 
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Sammanlagt beräknar jag således med att 3 miljarder kr. av anslagsbe

hållningarna kommer att förbrukas under budgetåret 1983/84. Denna be

räkning beaktar att de medel. som ingår i min beräkning av tillkommande 

utgiftsbehov, netto avser en kassamässig belastning. 

Disposition av rörliga krediter 

Vissa myndigheter och bolag har enligt riksdagens beslut möjlighet att 

utnyttja rörliga krediter hos riksgäldskontoret. Förändringar i den ute

stående låm:stocken, dvs. förändringar i nettoutlåningen, registreras på 

statsbudgeten i form av förändringar i dispositionen av rörliga krediter och 

påverkar sålunda budgetutfallet. Under budgetåret 1982/83 beräknar riks

revisionsverket att dispositionen av rörliga krediter kommer att öka med 

I 649 milj. kr. Jag ansluter mig till verkets beräkning. 

För budgetåret 1983/84 brukar en schablonmässigt beräknad ökning av 

den rörliga krediten tas upp i förslaget till statsbudget. För nästkommande 

budgetår torde, i likhet med vad jag anfört i budgetpropositionen, en ökad 

belastning komma att uppstå till följd av att bl. a exportkreditnämnden och 

televerket. enligt vad jag erfarit, påtagligt kommer att öka sin disposition 

av rörliga krediter. För budgetåret 1983/84 beräknar jag således med en 

ökad disposition av rörliga krediter om I 500 milj. kr. Även i detta ärende 

har jag samrått med berörda departementschefer och i förekommande fall 

övriga statsråd. 

Beräknat tillkommande utgijisbehov, netto 

I syfte att förslaget till statsbudget så långt som möjligt skall visa den 

totala budgetbelastningen förs på budgetens utgiftssida upp den kalkylmäs

sigt beräknade posten tillkommande utgifhbehm·, netto. Vid beräkningen 

av denna post beaktas för resp. budgetår alla av mig kända anslagsbelast
ningar och inkomsteffekter som inte i särskilda propositioner tidigare 

förelagts riksdagen. Beräkningen avser, som jag bl. a. anmält vid min 
redogörelse för anslagsbehållningarnas utveckling, en kassamässig belast

ning. 

I budgetpropositionen upptogs under posten tillkommande utgifts behov, 

netto ett belopp om 3 miljarder kr. för tilläggsbudgetar och för proposi
tioner avseende bl. a. vissa åtgärder i Norrbottens län. varvsindustrin och 

den kommunala sektorn. Dessutom beaktade jag i min beräkning av denna 

post i budgetpropositionen även en höjning av riksbankens inleveranser 

samt vissa kommande förslag om förändrade kredittider i fråga om bl. a. 

kredittider på tobaks- och dryckesskatt. Då ett flertal av dessa åtgärder 

förelagts riksdagen, har de av mig här beaktats på berört anslag och resp. 

inkomsttitel. 

Senare denna dag kommer regeringen att föreslås ökade insatser inom 

sysselsättningspolitikens område. Dessa ökade utgifter har jag beaktat 

under posten tillkommande utgiftsbehov, netto. 
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Även framgent torde medel behöva reserveras för såväl gängse tillläggs
budgetar som för eventuella ytterligare arbetsmarknads- eller industripoli

tiska åtgärder under nästkommande budgetår. Kostnaderna härför har ej 
av naturliga skäl tagits upp på annat stälie i förslaget till statsbudget. 

Till följd av den beslutade förändringen inom inkomstbeskattningens 

område har jag i mina beräkningar i förslaget till statsbudget beaktat de 
förändringar som avser den direkta inkomstbeskattningen för åren 1983 

och 1984. För år 1983 har en allmän löneavgift införts för att finansiera 
kostnaderna för reformen. Finansieringen av skattereformen för år 1984 

bör, som jag tidigare anfört. att främst ske genom en höjning av vissa 

energiskatter m. m. Jag har i min beräkning av tillkommande utgiftsbehov. 
netto. beaktat den fortsatta finansieringen under år 1984. 

Det systematiska arbetet med att förstärka den statliga kassahållningen 

har resulterat i en rad åtgärder på såväl budgetens ir:komst- som utgifts

sida. Speciellt vad gäller kredittiderna vid skatteuppbörd har ett flertal 
åtgärder beslutats ·eller aviserats. Jag har sålunda förutsatt vissa inkomst

förstärkningar till följd av de åtgärder jag avser att föreslå senare i höst 
avseende en generell övergång från kontantmetod till faktureringsmetod 

vid redovisning av mervärdeskatt samt vissa av de speciella reglerna som 
gäller för avbetalningshandeln. 

Regeringens politik inriktas på att bekämpa inflationen. De åtgärder. 
som vidtas i detta syfte, leder enligt min mening till att prisutvecklingcn nu 
kan förväntas bli lägre än vad jag tidigare antagit. Ans:agsbelastningen för 

bl. a. vissa förslagsanslag blir därmed lägre än vad som beräknades i 

budgetpropositionen. Detta har beaktats .i mina kalkyler. 
Jag före siar därför att posten för beräknat tillkommande utgifts behov. 

netto, förs upp med ett belopp om 5 000 milj. kr. i statsbudgeten för 
budgetåret 1983/84. 

Summering av statsbudgeteizs utgifter 

I det föregående har jag redogjort för mina överväganden kring statsut
gifterna för budgetåret I 983/84. Sammantaget innebär mina beräkningar att 

statsutgifterna kommer att uppgå till 298019 milj. kr.. vilket är ca 3650 

milj. kr. mer än vad jag beräknade i budgetpropositionen 1983. 

Tabell 6. Stat~utgifterna budgetåret 1983/84 
!Milj. kr.) 

Utgiftsanslag 
Förändringar i anslagsbehållningar 
Ändrad disposition av rörliga krediter 
Beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto 

Summa stat.\'llfg{fter 

1983/84 

Budgetprop. 

287 869 
2000 
1500 
3000 

294369 

Ny beräkning 

288 519 
3000 
1500 
5000 

298019 
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Statsbudgetens saldo budgetåren 1982183 och 1983184 

Med hänvisning till min redovisning i det föregående beräknar jag utfal

let av statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande budgetår och 

förslaget till statsbudget 1983/84 på sätt som framgår av tabell 7. 

Tabell 7. Utvecklingen av statsbudgetens saldo budgetåren 1981/82-1983/84 
(Miljarder kr.) 

1981/82 1982/83 1983/84 Procentuell förändring 

Utfall 

Inkomster 167.1 
Utgifter 235, I 

Saldo -68,0 

Budget- Ny be
proposition räkning 

183.9 
275,7 

-91,8 

188.2 
280.0 

-91,8 

Budget- Ny be
proposition räkning 

204.1 
294.3 

-90,2 

208.1 
298.0 

-89,9 

Från ut
fall 198!/82 
till ny be
räkning 
1982/83 

+12.6 
+19.1 

Utgifterna för budgetåret 1983/84 beräknades i budgetpropositionen till 

294,3 miljarder kr. Nu beräknar jag utgifterna till 298,0 miljarder kr. 

Statsinkomsterna nästa budgetår uppskattas nu till 208, I miljarder kr., 

vilket innebär en uppräkning med 4 miljarder kr. jämfört med budgetpro

positionen. Sammanfattningsvis innebär beräkningarna att budgetunder

skottet för budgetåret 1983/84 minskar med ca 0,3 miijarder kr. till ca 89,9 

miljarder kr. jämfört med beräkningarna i budgetpropositionen. 

Till regeringsprotokollet i detta ärende bör fogas som bilagor: 

Reviderad nationalbudget 1983 (Bilaga I. I). 

Svensk ekonomi 1984 och 1985 (Bilaga 1.2). 
Långtidsbudget för perioden 1983/84-1987/88 (Bilaga 1.3). 

Riksrevisionsverkets reviderade inkomstberäkning för budgetåret 1983/ 

84 <Bilaga 1.4). 

Riksrcvisionsverkets beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1982/83 

(Bilaga 1.5). 

Specifikation av statsbudgetens inkomster under budgetåret 1983/84 (Bi
laga 1.6). 

Specifikation av anslagsförändringar i förhållande till budgetproposi

tionen för budgetåret 1983/84 (Bilaga 1.7). 

Förändringar i förslaget till statsbudget för budgetåret 1983/84 sedan 

budgetpropositionen (Bilaga 1.8). 

Lagförslag (Bilaga 1.9). 

Från ny be
räkning 
1982/83 till 
ny beräkning 
1983/84 

+10.6 
+ 6,4 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

dels föreslår riksdagen att 
I. godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 

som jag har förordat i det föregående. 

2. godkänna de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som jag 

har förordat i det föregående. 

3. godkänna min beräkning av statsbudgetens inkomster för bud

getåret 1983/84 enligt den vid detta protokoll fogade specifika

tionen, 
4. godkänna min beräkning av förändringarna i anslagsbehållning

arna för budgetåret 1983/84, 

5. godkänna min beräkning av förändringarna i dispositionen av 

rörliga krediter för budgetåret 1983/84. 

6. godkänna min beräkning av beräknat tillkommande utgiftsbe
hov, netto för budgetåret 1983/84, 

7. med ändring av förslag i prop. 1982/83: 100 bil. 17 till Räntor på 

statsskulden m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av 55400000000 kr.. 

8. till Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. för budget

året 1983/84 under sjunde huvudtiteln utöver i prop. 1982/83: 90 

föreslaget förslagsanslag anvisa ytterligare 150000000 kr .• 

9. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1983/84 om arbetsmark

nadsläget kräver det, besluta om utgifter i enlighet med vad jag 
har förordat intill ett sammanlagt belopp av 2 500 000 000 kr.. 

dels föreslår riksdagen att anta inom finansdepartementet upprättade 

förslag till 
10. lag om ändring i lagen (1961: 394) om tobaksskatt. 

11. lag om ändring i lagen ( 1977: 306) om dryckesskatt, 

12. lag om ändring i lagen ( 1957: 262) om allmän energiskatt. 
13. lag om ändring i lagen 0961: 372) om bensinskatt, 

14. lag om ändring i vägtrafikskattelagcn (1973: 601). 

15. lag om ändring i lagen (1976: 338) om vägtrafikskatt på vissa 

fordon som icke är registrerade i riket. 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

16. kommunsektorn, 

17. utnyttjande av finansfullmakten, 

18. statliga kreditgarantier, 

19. rationalisering och kostnadsbesparingar m. m. inom regerings

kansliet. 
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Anmälan till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt 

avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde 

Inledning 

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer i det följande under 

avsnittet Ungdomsarbetslöshet att redogöra för bakgrunden till behovet av 

förstärkta insatser inom arbetsmarknads- och utbildningspolitikens områ

den för att motverka en ytterligare stegring av arbetslösheten. De förslag 

som gäller utbildningsdepartementets verksamhetsområde avser dels me

del för att förbättra möjligheterna att anskaffa ungdomsplatser, dels på

byggnadsutbildning inom gymnasieskolan för arbetslös ungdom, dels öka

de möjligheter att bereda arbetslösa utbildning inom den kommunala vux

enutbildningen (komvux). I det följande gör jag en presentation av mina 

förslag, disponerad efter berörda anslag. 

D 2. Länsskolnämnderna 

I budgetpropositionen har chefen för utbildningsdepartementet under 
det nya anslaget 025. Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppfölj

ningsansvar för ungdom under 18 år m. m. presenterat sina förslag rörande 

denna verksamhet. 
Jag vill erinra orri att regeringen klargjort sin ambition att_ alla ungdomar 

under 18 år som inte kan beredas utbildning eller arbete skall erbjudas en 

ungdomsplats. Antalet ungdomsplatser beräknades i budgetpropositionen 

till 16000. F. n. har drygt 10000 ungdomsplatser kommit till stånd. 

Det är angeläget att till hösten förbättra möjligheterna att anskaffa ung

domsplatser framför allt inom näringslivet. Jag föreslår därför att länsskol

nämnderna anvisas särskilda medel för att till de regionala planeringsråden 

kunna knyta tillfällig personal, rekryterad från arbetslivet, för att under en 

övergångsperiod om en till två månader skaffa fram nya ungdomsplatser. 

Liknande åtgärder har redan prövats i ett antal kommuner med gott resul-

1 Riksdogen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga 2 
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tal. Avsikten är att sådana personer skall engageras som ·har en god 

förankring hos de fackliga organisationerna och arbetsgivarna i länet. Det 

är naturligt att de, förutom sin huvuduppgift, vid behov också medverkar i 

att anskaffa beredskapsarbeten. Kostnaderna beräknar jag till I milj. kr. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att chefen för arbetsmarknadsdepar

tementet i det följande kommer att behandla frågan om ytterligare informa

tionsinsatser till företagen beträffande ungdomsplatser. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Liinsskolniimnderna för budgetåret 1983/84, utöver vad som 

föreslagits i prop. 1982/83: 100 bil. 10, under åttonde huvudtiteln 

anvisa ytterligare förslagsanslag av I OOOOOOkr. 

D 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor 

Den svåra situationen på arbetsmarknaden för ungdomar i åldrarna 18-

20 år är väl känd och kommer i det följande att behandlas mer ingående av 

chefen för arbetsmarknadsdepartementet. Jag vill i detta sammanhang ta 

upp frågan om vilka möjligheter vi har att genom insatser inom utbildnings

systemet underlätta ett inträde på arbetsmarknaden för dessa ungdomar. 

En allt större del av de arbetslösa ungdomarna i åldrarna 18-20 år har 

genomgått eller avbrutit en utbildning i gymnasieskolan. Den senaste spe

cialundersökningen av arbetskraftens utbildning är från februari 1982 och 

visade att en tredjedel av de arbetslösa 18-19-åringarna hade en minst 

tvåårig gymnasial utbildning. Arbetsmarknadsstyrelsen har i en framställ

ning den 16 april 1982 uttalat att kompletterande utbildning kan vara en 

lämplig åtgärd för att öka ungdomarnas möjligheter till anställning. Även 

arbetsmarknadens parter har omvittnat att det ofta behövs någon form av 

påbyggnadsutbildning efter genomgången eller avbruten gymnasieutbild

ning för att förbättra ungdomars konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 

En särskild utbildningssatsning för ungdomar är enligt min mening moti- · 

vcrad av den extraordinära situation som uppstått då ett besvärligt arbets

marknadsläge sammanfaller med att ovanligt stora ungdomskullar lämnar 

gymnasieskolan. Jag vill därför föreslå nya och ökade satsningar på olika 

slag av kompletterande utbildningar, l?I. a. högre specialkurser, för att öka 

möjligheterna till sysselsättning för våra ungdomar. 

Jag finner dessa åtgärder så viktiga, att det finns anledning att rätt 

ingående redogöra för hur jag anser att verksamheten bör läggas upp. 

Jag vill först konstatera att de ungdomar som genomgått eller avbrutit en 

gymnasieutbildning och har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden inte 

utgör någon enhetlig grupp. Det krävs olika åtgärder för olika kategorier av 

ungdomar, beroende på utbildningsbakgrund. Behovet av högre special

kurser och andra påbyggnadsutbildningar är således olika för ungdomar 

som har en yrkesutbildning, ungdomar som har en högskoleförberedande 

utbildning och ungdomar som har avbrutit en utbildning i gymnasieskolan. 
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För dem som genomgått en yrkesinriktad utbildning finns ett behov av 

kurser inriktade mot en specialisering eller vidareutbildning inom det yrke 
utbildningen syftar till. Ett exempel är en industrielektrisk kurs som en 
påbyggnad för dem som genomgått tvåårig el-teleteknisk linje. 

I vissa fall kan ungdomar behöva bredda sin kompetens för att bli mer 

användbara på arbetsmarknaden. Så borde t. ex. en teleteknisk komplct
teringskurs (elektronik) ge dem som gått en tvåårig verkstadsteknisk linje 
bättre möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. 

Vidare borde en allmän orientering om datateknik. programmering etc. 
kunna vara en lämplig komplettering oavsett tidigare yrkesutbildning. 

För ungdomar som har en teoretisk utbildning är behovet delvis annor

lunda. De som studerat på de studieförberedande linjerna i gymnasiesko
lan får vanligen sin yrkesutbildning i högskolan. I ett läge då stora ung

domskullar når högskoleålder kan många, trots de extra satsningar som 

statsmakterna gjort, inte omedelbart efter gymnasieskolan få en möjlighet 

till högskoleutbildning. 
Ungdomar i denna grupp bör få möjlighet att skaffa sig en yrkesutbild

ning i gymnasieskolan. Den bör då kunna ges i form av en högre special

kurs på ca ett år som ger i stort sett samma kompetens som en tvåårig 
yrkesinriktad linje i gymnasieskolan. Jag räknar med att de flesta torde 
vara intresserade av att bygga på sin teoretiska utbildning med en yrkesin
riktning inom samma ämnesområde, exempelvis affärs- och förvaltnings

kommunikation eller hotell- och restaurangadministration för elever från 

de ekonomiska linjerna, datateknik, energi- eller miljövårdsteknik för ele
ver från den naturvetenskapliga linjen, programmering eller informations

teknik för elever från den humanistiska, samhällsvetenskapliga eller soci
ala linjen. 

Genomgående för sådana högre specialkurser bör enligt min mening 
vara att de blir attraktiva från näringslivets synpunkt och därmed lättare 
leder till anställning. Därför är det nödvändigt att utveckla kurserna i nära 
samverkan med både arbetsgivare och fackliga organisationer. Dessutom 
kan behoven variera mellan olika regioner och kommuner. Jag kan även 
tänka mig att en påbyggnadsutbildning "skräddarsys'' för ett visst företag 
på en ort. 

Den tredje kategorin ungdomar, som jag nämnde inledningsvis. är de 
som börjat på en utbildning i gymnasieskolan men efter olika lång tid 

avbrutit denna. Enligt en SÖ-undersökning var det 1978 ca 10% av en 

intagningskull som avbröt sina gymnasieskolestudier. För innevarande 

läsår rapporteras ungefär samma utveckling i stockholmsregionen, där det 

hösten 1982 togs in 10505 elever i årskurs I av gymnasieskolan. Jag har 
erfarit att nu över I 000 av dessa har avbrutit sina studier. Avbrotten är 
ojämnt fördelade. De teoretiska linjerna har färre studieavbrott än många 

av de yrkesinriktade linjerna. 

Även för de ungdomar som avbrutit sina studier bör lämpliga special-
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kurser konstrueras eller, där sådana redan finns, erbjudas i större utsträck-

. ning. Kurserna kan i princip ha samma påbyggnadskaraktär som jag nyss 

skisserat. Lokalt arbetsmarknadsanknutna specialkurser (La-kurser) bör 

också kunna anordnas i detta syfte. Jag vill här även se komvux med dess 

utbud av kurser som ett realistiskt alternativ. Jag återkommer i det föl

jande till detta. 

Vad jag nu beskrivit är något som i ett reguljärt utvecklingsarbete 

rörande bl. a. läroplaner normalt tar relativt lång tid. Arbetsmarknadsläget 

kräver dock extraordinära åtgärder som kan ge effekt mycket snabbt. SÖ 

bör därför få ett särskilt uppdrag att i samverkan med länsskolnämnder, 

kommuner och näringslivsföreträdare verka för att högre specialkurser 

och andra påbyggnadsutbildningar med den inriktning som här redovisats 

snarast kommer till stånd. Det bör ankomma på regeringen att avgöra i vad 

mån särskilda regler om beslutsordning m. m. kan behövas för dessa kur

ser. Jag finner det därvid naturligt att de erfarenheter när det gäller utveck

ling av högre specialkurser som redan finns i Södermanlands, Västernorr

lands och Jämtlands län tas till vara och sprids. 

Jag vill inte utesluta att de kurser som nu organiseras för dessa speciella 

ändamål kan visa sig svara mot också mera varaktiga utbildningsbehov. De 

bör då kunna utvecklas till att bli en del av det ordinarie kursutbudet inom 

givna dimensioneringsramar. 

Mot denna bakgrund bör ramarna för gymnasieskolan utökas med 2 000 

platser. som särskilt avdelas för olika former av påbyggnadsutbildning. 

Kostnaderna härför beräknar jag till 45 milj. kr. Häri har jag då inräknat 

kostnader för bidrag till utrustning och för studiesociala åtgärder enligt 

gällande bestämmelser. Dessa kostnader beräknar jag till 9 resp. 8 milj. kr., 

inalles 17 milj. kr. 

Förhoppningsvis behöver de åtgärder jag här föreslagit bara bli av tillfäl

lig art. Alla de slag av resurser som vanligtvis behövs när man planerar för 

mer varaktig utbildning kan därför inte behöva tas i anspråk. Jag finner det 

också naturligt att man i kommunerna även vill pröva alternativa vägar 

såsom inbyggd utbildning och förhyrning av lokaler. Jag vill i samman

hanget erinra om det nuvarande stimulansbidraget om 6000 kr. per nyinrät

tad och utnyttjad plats inom sektorn för industri- och hantverksyrken. 

Sådant bidrag bör givetvis få utgå även vid nu berörda utbildningar i de fall 

de hör till denna sektor. Kostnaden för detta ändamål beräknar jag till 

4 milj. kr. Den sammanlagda kostnaden för de åtgärder som jag här föresla

git uppgår därmed till 49 milj. kr. 

Eftersom de påbyggnadsutbildningar jag här talat om även bör kunna 

anordnas inom komvux där så är lämpligt. bör komvux ges möjlighet att 

anordna dessa utbildningar utanför ordinarie timram. Kurserna bör dock 

inte få starta utan att samråd först skett med länsarbetsnämnden. 

Till det jag nu sagt om extraordinära åtgärder och krav på stor flexibilitet 

till förmån för snabba insatser för de arbetslösa ungdomarna vill jag lägga 

följande. 
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För att få bästa effekt av anslagna medel bör i viss utsträckning resurser 
kunna överföras från gymnasieskolan till komvux, om det - med den korta 
förberedelsetid som står till buds - visar sig att gymnasieskolan inte kan 
fylla sin kvot på 2 000 platser och om samtidigt komvux har kapacitet för 
att ta emot fler arbetslösa ungdomar. Jag ser för min del i detta ett utmärkt 
tillfälle att pröva en samverkan mellan gymnasieskola och komvux. Rege
ringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att medge en sådan omför

delning. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1. att godkänna vad jag har förordat om högre specialkurser och 
andra påbyggnadsutbildningar inom gymnasieskolan och kom

munal vuxenutbildning, 
2. att till Bidrag till driften av gymnasieskolor för budgetåret 

1983/84, utöver vad som föreslagits i prop. 1982/83: 100, bil. 10, 

under åttonde huvudtiteln. anvisa ytterligare förslagsanslag av 

32000000kr. 
3. att bemyndiga regeringen att vid behov göra omfördelningar av 

resurser från gymnasieskolan till kommunal vuxenutbildning i 
enlighet med vad jag har förordat. 

D 27. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

Med hänvisning till vad jag anfört om påbyggnadsutbildningar i gymna

sieskolan hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 
till Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

för budgetåret 1983/84, utöver vad som föreslagits i prop. 
1982/83:100, bil. 10, under åttonde huvudtiteln anvisa ytterligare 

förslagsanslag av 9 000 000 kr. 

F 4. Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m. 

För innevarande budgetår gäller för den kommunala vuxenutbildningen 
och för grundutbildningen för vuxna en totalram om nära 3,9 miljoner 
undervisningstimmar. I årets budgetproposition har chefen för utbildnings
departemcntet föreslagit oförändrade timramar för budgetåret 1983/84. 
Förslaget innebär således att några ytterligare besparingar inte skall göras 
på anslaget till komvux och grundvux. Motivet för detta är den betydelse 
dessa båda utbildningsformer har i den situation som för närvarande råder 

på arbetsmarknaden. 
Riksdagen har också bemyndigat regeringen att - i den mån arbetsmark

nadsskäl så påkallar - öka antalet undervisningstimmar i komvux för att 
bereda utbildningsmöjligheter för arbetslösa (prop. 1982/83: 100, 

UbU 1982/83: 17, rskr 1982/83: 196). 
Alla tecken tyder nu på att förhållandena på arbetsmarknaden även 
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under budgetåret 1983/84 kommer att vara sådana att särskilda åtgärder 
behövs för att bereda utbildningsmöjligheter för arbetslösa. Jag har av 
chefen för utbildningsdepartementet erfarit att hon därför inom kort kom
mer att föreslå regeringen att besluta om utnyttjande av bemyndigandet. 
Det bör enligt henne ske på så sätt att kommunerna får rätt att anordna 
vissa kurser inom kommunal vuxenutbildning utanför den av riksdagen 
beslutade ramen av undervisningstimmar för budgetåret 1983/84. Denna 
rättighet för kommunerna bör förknippas med ett villkor att ett visst lägsta 
antal av kursdeltagarna i dessa kurser är arbetslösa. De kurser som bör få 
anordnas på detta sätt är dels grundskolekurser, dels gymnasieskolekurser 
i yrkesämnen. i teknologi och övriga tekniska ämnen samt i naturveten
skapliga ämnen, dels också särskilda yrkesinriktade kurser. Beslut om att 
av arbetsmarknadsskäl anordna sådana kurser bör givetvis föregås av ett 
samråd mellan kommunen och länsarbetsnämnden. 

Med ledning av de insatser som komvux under tidigare år har kunnat 
göra för att ge utbildning åt arbetslösa räknar jag med en omfattning under 
budgetåret 1983/84 i storleksordningen 110000 undervisningstimmar. 
Kostnaderna härför kan beräknas till ca20milj. kr. 

Jag räknar med att ca 11 000 kursdeltagare kommer att beröras av 
verksamheten. Av ·dessa kommer en del att delta i flera kurser under hela 

läsåret, medan andra deltar under en kortare tid. Omräknat i heltidsstude
rande innebär detta enligt mina beräkningar ca 4400 personer under en 
termin. 

Denna insats kommer att innebära även vissa ökade studiesociala kost
nader. Dessa kan endast överslagsvis beräknas. I en del fall kan vuxenstu
diestöd tänkas förekomma, i en del utbildningsbidrag. Det blir givetvis 
också möjligt för deltagare i dessa kurser att söka studiemedel. Totalt 
torde kostnaderna för studiesociala insatser för deltagare i berörda kurser 
komma att uppgå till ca 30milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört angående bidrag till kommunal 
vuxenutbildning m. m. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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Utdrag 

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1983-04-14 

Föredragande: statsrådet Leijon såvitt avser frågor under litkra 8 och C 

statsrådet Gradin såvitt avser frågor under littera D 

Anmälan till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetarct 1983/84 såvitt 

avser arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde 

Inledning 

Regeringen tog omedelbart efter tillträdet i oktober 1982 och under de 

påföljande månaderna initiativ till en serie arbetsmarknadspolitiska åtgär

der för att såväl kort- som långsiktigt stödja sysselsättningen. Den totala 

kostnaden för åtgärderna uppgick till närmare 4 miljarder kr. Åtgiirderna 

gav omgående resultat och den snabba ökningen av arbetslösheten under 

hösten 1982 kunde brytas. 

I prop. 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder och i årets 

budgetproposition pekade regeringen på att även om det ekonomiska åt

gärdsprogrammet sattes in med största möjliga snabbhet. måste man på 

grund av det utomordentligt ogy·nnsamma utgångsläget räkna med en fort

satt hög arbetslöshet under aterstoden av innevarande budgetiir. Även för 

budgetåret 1983/84 bedömdes arbetsmarknadspolitiska insatser av stor 

omfattning komma att bli nödvändiga. 

I genomsnitt ökade arbetskraftsutbudet mellan åren 1981 och 1982 med 

18000 personer. Denna ökning var avsevärt lägre än de föregående åren. 

Undt:r årets tre första månader var antalet personer i arbetskraften ca 

26000 fler än motsvarande period året innan. Fyra femtedelar av denna 

ökning utgjordes av kvinnor. När tecken på· en konjunkturuppgång blir 

märkbara, finns det skäl anta att arhetskraftsutbudet börjar växa snabbare. 

Tendenser till ökad veckoarbetstid och minskad frånvaro bidrar dessutom 

till att utbudet i timmar ökar relativt mer än antalet personer. 

Under de tre första kvartalen år 1982 var antalet sysselsatta lägre än 

motsvarande kvartal året före. Sedan oktober månad 1982 har antalet 

sysselsatta varit ca 15000 fler än tolv månader tidigare. Denna ökning får 

helt tillskrivas den ökade volymen av arbetsmarknadspolitiska insatser 

och då främst beredskapsarbeten. Jämfört med fjolåret hade antalet perso

ner i beredskapsarbeten under första kvartalet ökat med ca 28000. Syssel-
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silttningen pä den öppna arbetsmarknaden lt1g således dessa månader 

fortfarande pä en lligre nivå än föregående år. 
Antalet sysselsatta- inom industrin har enligt arbetskraftsundersök

ningarna hittills under året varit ca 20000 färre än under fjolåret. Syssel

silttningsminskningen fortsätter således. men minskningen har under den 

senaste tolvmånadcrsperiodcn successivt avtagit. Inom den offentliga tjän

steproduktionen ökade antalet sysselsatta med ca 14 000 mellan första 

kvartalen åren 1982 och 1983. Detta innebär en fortsättning av den tidigare 

observerade svaga sysselsättningsökningen inom den offentliga sektorn. 

Ökningen är en direkt följd av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. I 

stort sett motsvaras sysselsättningsökningen av tillväxten av beredskaps

arbeten inom stat. kommuner och landstingskommuner. Inom privata 

tjänster exkl. varuhandcl och samfärdsel ökade sysselsättningen på ett ar 

med ca 30000 personer. Ökningen inom denna sektor har under en följd av 

månader varit stabil. 

Enligt arbctskraftsundcrsökningarna uppgick antalet arbetslösa i januari 

månad i år till 147 000, vilket innebär 6000 förre iin i tjol. I februari uppgick 

antalet arbetslösa till 155 000 eller 20 000 fler än i februari året innan samt i 

mars till 149000 eller 25000 fler än mars 1982. 

Marssiffrorna innebär en relativ arbetslöshet på 3.4%. För män var 

nivån 3,6 % och för kvinnor 3,3 %. Detta motsvarar 83 000 män resp. 66 000 

kvinnor. Ungdomsarbetslösheten uppgick till 47000 eller 7,3 %. Flickor

nas arbetslöshet l}1g på 7 ,2 <:;i; och pojkarnas pa 7.4 %-. Samtidigt omfattades 

totalt 184 000 personer av olika åtgärder, varav 75 000 i beredskapsarbeten 

(43000 män och 32000 kvinnor) och 44000 i arbetsmarknadsutbildning 

(25000 män och 19000 kvinnor). För beredskapsarbetena innebär detta 

den högsta nivån nf1gonsin. 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMSJ har i skrivelser till regeringen pekat pft 

det fortsatt svaga läget på arbetsmarknaden och ocksä lämnat förslag till 

förstärkta arbi.:tsmarknadspolitiska insatser för vären 1983 och för budget

året 1983/84. Vad gäller insatser under våren .1983 har regeringen genom 

beslut den 17 mars 1983 medgivit att AMS får utnyttja en del av de medel 

som avsatts för omställningsbidrag till beredskapsarbeten och ungdoms

platser. Av de 200 milj. kr. som beräknades i förra årets budgetproposition 

för omställningsbidrag får 20 milj. kr. utnyttjas för ungdomsplatser och 125 

milj. kr. för beredskapsarbeten. Denna omdisponering av medel inom 

anslaget B 4. Sysselsättningsskapande åtgärder vill jag nu anmäla för riks

dagen. Härutöver vidgades ramen inom utbildningsdepartementets områ

de för kommunal vuxenutbildning för arbetslösa mi.:d 30 milj. kr. 

Finansministern har tidigare i dag redogjort för den allmänna ekonomis

ka ut vecklingen och därvid pekat på vissa för svensk ekonomi positiva 

utvecklingstendcnser. Orderingång, export och produktion inom industrin 

ökar vilket på sikt kommer att påverka sysselsättningen och ekonomin 

som helhet. Den positiva utvecklingen för industrin kan till stor del tillskri-
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vas den kraftiga devalveringen. Samtidigt har ekonomin i USA visat flera 

tecken på uppgång vilket positivt bör kunna påverka vår export ytterligare. 

Emellertid har våra viktigaste handelspartners i Europa fortfarande ett l{1gt 

kapacitetsutnyttjande och en mycket hög arbetslöshet varför tillväxten i 

den samlade exportefterfrågan kommer att vara betydligt lägre iin vad som 

normalt kännetecknar en uppfttg[1ende utveckling. 

Länsarbetsnämnderna riiknar i sina prognoser med ett kvarstående be

hov av omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgiirder under hela år 1983. I 

likhet med konjunkturinstitutet räknar nämnderna med att företagens ef

terfrågan på personal kommer att vara låg under större delen av äret. Först 

mot slutet av året kan ett behov av nettorekrytering komma i fråga. 

Samtidigt riiknar man med att tillviixten i arbetstillfällen inom den offent

liga sektorn kommer att vara mycket begränsad. 

Under loppet av år 1983 är det mot denna bakgrund realistiskt att räkna 

med att minskningen av antalet industrisysselsatta kommer att avta suc

cessivt. Eventuellt kan det mot slutet av året också bli fråga om en 

begriinsad återhämtning. Samtidigt kommer sysselsättningsutvecklingen 

inom andra sektorer att vara fortsatt svag. Genom att arbetskraftsutbudet 

kommer att fortsätta att växa i minst samma takt som under det senaste 

året kommer det även under budgetåret 1983/84 att erfordras sysselsätt

ningspolitiska åtgärder i ungefär samma omfattning som under innevaran

de budgetf1r. Behovet av åtgärder kommer att vara relativt omfattande 

under hösten 1983 medan utvecklingen under våren 1984 är något svårare 

att förutse. 

ÅtRiirdernas inriktning och omfattninR 

Som jag tidigare redovisat finns det vissa positiva utvecklingstendenser i 

den svenska ekonomin. Tecknen på en begynnande återhämtning för indu

strin är flera. Samtidigt kommer de strukturella förändringarna i näringsli

vet att fortsätta och utrymmet för expansion inom den offentliga sektorn 

att vara begränsat. 

Trots vissa positiva tendenser är problemen på arbetsmarknaden omfat

tande. Ungdomarnas svårigheter att få arbete består. De nytillträdande 

kvinnorna har genom den svaga ökningen av antalet anställda inom den 

offentliga sektorn fått en relativt sett svårare situation än tidigare. Inom 

byggverksamheten förutser länsarbetsnämnderna risk för kraftigt ökad 

arbetslöshet under den kommande vintern. Antalet långtidsarbetslösa är 

högt. 

Mot denna bakgrund har jag bedömt det angeläget att redan nu föreslå 

regeringen ytterligare åtgärder för niista budgetår för att hålla sysselsätt

ningen uppe och minska arbetslösheten. 

Regeringens åtgärder allt sedan dess tillträde hösten 1982 har inriktats på 

att stödja och stimulera en tillväxt inom industrin. Niir vi nu kan se tecken 

på en begynnande återhämtning måste de sysselsättningspolitiska insatser

na utformas så att de aktivt stödjer denna del av svenskt näringsliv. 
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Arbetsmarknadsutbildningen .föresliis utvidgas till att omfatta 125 000 

deltagare under budgetåret 1983/84. Utbildningen hör inriktas p[1 att stödja 

industrins rekrytering. Inom arbetsmarknadsutbildningens ram förordas 

vidare att det försök med utbildning av redan an'itällda som bedrivits i 

samarbete mellan AMS. Verkstadsföreningen och Svenska metallindustri

arhetareförbundet får utvidgas till andra omriiden inom industrin under 

föruhiiltning alt industrin gör vissa motpreo;tationer. 

Verksamheten hör bedrivas på försök under det närmaste budgetåret 

och den framtida omfattningen och inriktningen for prövas i samband med 

att det kommande betiinkandct från kommitten IA 1980: 02) för arbets

marknadsutbildning och företagsutbildning ( KAFL') behandlas. Att det 

begränsade försök som nu bedrivs föreslås utvidgat skall ses mol bakgrund 

av de speciella krav på hög beredskap av yrkeskunnig personal som nu 

måste anses föreligga för svensk industri. Jag vill emellertid i samman

hanget erinra om de pågående förhandlingarna mellan arbetsmarknadens 

parter som inom en snar framtid kan leda fram till ett avtal som reglerar 

utbildning i företagen och anställning av ersiittare, praktikanter m.m. 

För att underlätta industrins rekrytering och mer allmänt skapa goda 

förutsättningar för en industriell utveckling föreslås att för nästa budgetår 

inrättas ett nytt anslag om 100 milj. kr. Medel från detta anslag skall 

användas för varierande insatser som pfi ett aktivt siitt bidrar till expansion 

av sysselsättningen inom industrin. Det kan giilla informationskampanjer 

för att förmå industrin att tidigarelägga sin rekrytering och utbildning 

liksom kampanjer som riktar sig till de arhetsökande. Sådana kampanjer 

kan också ingå som ett led i ansträngningarna att motverka könsuppdel

ningen på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter har förklarat sig 

intresserade av att samverka med regeringen i sådana informationsin

satser. 

Trots mycket omfattande arbetsmarknads- och utbildningspolitiska in

satser under innevarande budgetår ligger ungdomsarbetslösheten pa en 

hög nivå. Under första kvartalet 1983 var 48 000 ungdomar under 25 är 

arbetslösa. vilket motsvarar 7,3 '7r. /\ v ungdomarna var 23 000 nickor. 

Samtidigt hade ca 48 000 ungdomar beredskapsarbete och ca 15 000 deltog i 

arbetsmarknadsutbildning. Skolans åtgärder för 16-17-åringarna omfat

tade ca 17 000 personer. 

Av årskullen 16-åringar (f.n. 123000) som under våren 1983 avslutar sin 

grundskoleutbildning beräknas ca I 00 000 gå direkt vidare till någon form 

av utbildning inom gymnasieskolan. Arbetsmarknaden för ungdom utan 

yrkesuthildning eller annan utbildning efter grundskolan har försämrats 

avsevärt under de senaste åren. Enligt statistiska centralbyråns s.k. fe

bruariundersökning år 1982 var arbetslösheten dubbelt så hög (I 0.8 % ) 

bland ungdomar med enbart grundskoleutbildning j~imfört med dem som 

hade gymnasial utbildning. För att bryta denna utveckling har regeringen i 
årets budgetproposition föreslagit att gymnasieskolans dimensionering ut-
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ökas ytterligare till 8,6% högre än dd totala antalet 16-åringar. Vidare har 

förslag lagts fram om ett nytt samlat och enhetligt åtgärdsprogram för 

ungdom under 18 år som efter avslutad grundskola inte genomgår reguljär 

utbildning eller har fast arbete. 
Tillsammans med de insatser som statsrådet Göransson tidigare idag har 

förordat och som innefattar särskilda medel för anskaffande av ungdoms

platser bör ett heltäckande system kunna skapas så att ungdomar under 18 

år skall kunna beredas utbildning, arbete, ungdomsplats eller annan me

ningsfull verksamhet. 
När det sedan gäller de arbetslösa ungdomar i åldern 18-20 år som har 

genomgått eller avbrutit en utbildning i gymnasieskolan så kan denna 

grupp komma att öka under nästa budgetår. 

I år beräknas ca 40000 ungdomar avsluta 3- och 4-åriga linjer i gymnasie

skolan och ca 70000 en 2-årig utbildning. Detta innebär att ca 7 000 fler 

ungdomar i år lämnar gymnasieskolan än föregående år. Till detta kommer 

de ca 10-15000 ungdomar som avbrutit en gymnasieutbildning under 

läsåret 1982/83 och för vilka åtgärder inom kommunernas uppföljningsan

svar inte är den mest lämpliga stödinsatsen. 

Den största delen av ungdomarna som i vår avslutar sin gymnasieut

bildning kommer att gå vidare till ett arbete eller till en högskoleutbildning. 

Emellertid riskerar en allt större del av ungdomarna i åldern 18-20 år som 

har gymnasieutbildning att bli arbetslösa. Om inte ytterligare arbetsmark

nads- och utbildningspolitiska åtgärder vidtas omedelbart, finns stora 

risker att arbetslösheten i denna grupp ungdomar kommer att öka. 

Den utvidgning av kommunal vuxenutbildning och särskilda påbygg

nadskurser i gymnasieskola och komvux som statsrådet Göransson tidi

gare idag förordat samt de åtgärder i form av ökad volym för arbetsmark

nadsutbildning och beredskapsarbete samt varvning av dessa som jag strax 
kommer till innebär en väsentlig förstärkning av insatserna för de migot 
äldre ungdomarna. Jag har i dessa frågor samrått med statsrådet Görans

son. 
Förslag läggs också fram om särskilda åtgärder för ungdomar med handi

kapp. Jag återkommer strax till detta. 

Arbetslösheten inom byggnadsindustrin har under år 1982 legat på en 

högre nivå än tidigare år. För år 1983 kan en viss s~isongmässig förbättring 

förutses under det första halvåret. Utsikterna för vintern 1983/84 innehål

ler många osäkcrhetsfaktorer. Enligt konjunkturinstitutets bedömning 

kommer under år 1983 en viss ökning att ske ultryckt i volym, men genom 

en produktivitetsökning väntas antalet sysselsatta minska med någon pro

cent. Länsarbetsnämndernas prognoser för den kommande vintern är 

dystrare än tidigare år samtidigt som man framhåller ökad osäkerhet n~ir 

det gäller bedömningen av ombyggnads- och reparatiunsarbeten. 

Enligt min mening är det nödvändigt att även inför kommande vinter 

särskilt stimulera byggandet. Regeringen har därför med utnyttjande av 

tl Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 150. Bila1'a 3 
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finansfullmakten tidigare idag beslutat tidigarelägga statliga byggen för ca 

I 000 milj. kr. Härutöver kommer bostadsministern senare idag att föreslå 

att ramarna för bidrag och lån till samlingslokaler samt för n:parationslån 

m. m. utvidgas med sammanlagt 160 milj. kr vilket motsvarar en investe

ringsvolym på ca 500 milj. kr. Den direkta sysselsättningseffekten kan 

beräknas till ca 2 400 årsarbetskrafter och lika många i bakomliggande led. 

Trots vidgade utbildningsinsatser m.m. kommer enligt min bedöming 

beredskapsarbeten att erfordras i ungefär samma omfattning som under 

innevarande budgetår vilket enligt AMS innebär ca 11 milj. dagsverken. 

Bt:redskapsarbetena behövs särskilt för att begränsa långtidsarht:tslöshe

ten och för att stödja dt: något äldre ungdomarna. AMS har hösten 1982 

prioriterat de långtidsarbetslösa i sina åtgärder och de hittillsvarande resul

taten pekar på att man lyckats stoppa den mycket snabba ökningen av 

antalet långtidsarbetslösa. 

I arets budgetproposition uppskattades behovet av sysselsättningsdagar 

för beredskapsarbeten under nästa budgetår till 7,7 milj. Samtidigt angavs 

att det slutliga behovet av beredskapsarbeten inte kunde bedömas vid 

beredningen av propositionen. Jag räknar nu med att ca 10 milj. dagar 

kommer att erfordras under budgetåret 1983/84 samt att en viss koncentra

tion av insatserna måste göras redan tidigt under hösten 1983 för att 

undvika en så dramatisk uppgång i arbetslösheten som vi hade hösten 

1982. 

Det är ännu för tidigt att dra några bestämda slutsatser av de särskilda 

insatserna mot långtidsarbetslösheten. AMS kommer under våren att pre

sentera en utvärdering och på grundval av denna får ställning tas till vilka 

åtgärder som är erforderliga. I det sammanhanget hör ockstt \_le framställ

ningar om åtgärder mot utförsäkring som kommit från LO. TCO och 

arbetslöshetskassornas samorganisation behandlas. 

Jag vill emellertid redan nu peka på en väg som i viss utsträckning bör 

kunna användas för att minska långtidsarbetslösheten. Enskilda bered

skapsarbeten - med statsbidrag om 75 %. av lönekostnaden - anordnas idag 

endast för ungdomar under 25 år. Antalet sådana arbeten har vuxit snabbt 

under de senaste månaderna och uppgick i februari 1983 till 15 000. Enligt 

min mening finns det skäl att i begränsad utsträckning och i samråd med de 

fol"kliga organisationerna pröva i vad mån enskilda beredskapsarbeten 

skulle vara ett verksamt medel för att hjälpa också långtidsarbetslösa över 

25 ilr. Denna åtgärd är möjlig att genomföra inom ramen för nu gällande 

bestämmelser. 

I februari 1983 hade över 44 000 personer beredskapsarbete hos kom

muner och landstingskommuner. Detta motsvarar ca 4%· av dt:t totala 

antalet anställda. Under år 1982 hade i genomsnitt 26000 personer per 

mt111ad beredskapsarbete hos dessa huvudmiin. 

Även under tkt kommande budgetåret kan behovet av beredskapsarbe

ten hos kommuner och landstingskommuner beräknas bli omfattande. 
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Mot denna bakgrund föreslås att AMS för vidare befordran till länsar

betsnämnderna får disponera 300 milj. kr. under budgetåret 1983/84 för att 

stödja tidigareläggning av fasta arbeten i kommuner och landstingskommu

ner. De fasta arbetena skall utgöra ett nettotillskott och således ligga 

utöver vad som annars skulle kommit till stånd. Detta nettotillskott kan 

nås genom t. ex. satsning på ny verksamhet eller genom att ersättningsrek

rytering tidigareläggs. Medlen motsvarar tidigareläggning av ca 3 500 nya 

arbetstillfällen under tolv månader vid 75 % statsbidrag av de totala löne

kostnaderna. Bidraget utgår för den period tidigareläggningen avser. dock 

högst tolv månader och endast för anställning som görs under andra 

halvåret 1983. De föreslagna medlen motsvarar ca 20% av det statsbidrag 

kommuner och landstingskommuner får under innevarande budgetår för 

beredskapsarbeten inom tjänstesektorn. 

I budgetpropositionen anmälde jag att AMS arbetade med en översyn av 

tlyttningsbidragen. På grundval av de förslag som AMS lagt fram föreslås 

en förenkling och reducering av antalet bidragsformer inom flyttningsbi

dragen. Härigenom skapas också utrymme för en höjning av starthjälpen 

för flerpersonshushåll. 

De totala kostnaderna för de åtgärder som jag här kort har redovisat 

uppgår till 2 750 milj. kr. Jag övergår nu att mera i detalj behandla de olika 

förslagen som ligger inom arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde. 

B 1. Arbctsmarknadsservice 

AMS har i skrivelse den 11 mars 1983 hemställt att ytterligare 30 milj. kr. 

ställs till styrelsens förfogande för förstärkning av arbetsförmedlingen med 

extra personal under budgetåret 1983/84. Enligt AMS har det rådande 

arbetsmarknadsläget medfört att kraven på framför allt arbetsförmedlingen 

har ökat avsevärt under innevarande budgetår. AMS förutser ingen änd

ring i arbetsbelastningen under det kommande budgetåret. AMS anser det 

därför synnerligen angeläget alt de personer som tillfälligt under inneva

rande budgetår och efter regeringens bemyndigande har kunnat anställas 

inom arbetsförmedlingen, samtliga kan beredas fortsatt anställning under 

nästa budgetår. 

Riksdagen har på grundval av årets budgetproposition (prop. 

1982/83: 100 bil. 12 s. 47) anvisat 10 milj. kr. vilket motsvarar ca 80 årsar

betskrafter för att under nästa budgetår förstärka arbetsförmedlingen med 

extra personal. Vidare har regeringen i propositionen 1982/83: 120 om 

utveckling i Norrbotten föreslagit att 50 tillfälliga tjänster som arbetsför

medlare bör få inrättas för att under en tvål1rsperiod arbeta med den 

övertaliga personalen vid LKAB i Malmfälten. Dösutom har regeringen i 

prop. 1982/83: 147 om vissa varvsfrågor. m.m. föreslagit att AMS bör få 2.1 
milj. kr. för att tillfälligt förstärka arbetsförmedlingarna i Malmö och 

Uddevalla med sammanlagt högst 15 arbetsförmedlare. Sammantaget inne-
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bär detta att arbetsförmedlingen för budgetåret 1983/84 tillförs extra perso
nal med sammanlagt ca 145 årsarbetskrafter. 

Till stor del är denna förstärkning inriktad på vissa krisbranscher. men 

10 milj. kr. disponeras av AMS som en flexibel resurs inom förmedlingen 

för insatser inom andra utsatta områden. Inom ramen för den ordinarie 

rekryteringen och för de medel som föreslås ställas till AMS förfogande för 

extra personalförstärkning under budgetåret 1983/84 bör fortsatt anställ

ning kunna beredas för en del av dem som har tillfälligt anställts för 

förmedlingsuppgifter under innevarande budgetår. Jag är inte beredd att 

föreslå ytterligare medel för förstärkning av förmedlingspersonalen. 

Flytt11i11gsbidrag 

I anslagsframställningen för budgetåret 1983/84 föreslog AMS flera änd

ringar ifråga om flyttningsbidragen enligt arbetsmarknadskungörelsen 

(1966: 368). Förslagen finns redovisade i årets budgetproposition (prop. 

1982/83: 100 bil. 12 s. 54-56). Under hösten 1982 anmälde därefter AMS 

att en översyn av flyttningsbidragen pågick under medverkan av arbets

marknadens parter. Översynen beräknades vara klar i slutet av januari 

1983. Mot bakgrund av denna översyn var jag inte beredd att i budgetpro

positionen föreslå några ändringar i bidragsreglerna. Jag förordade dock en 

höjning av starthjälpen för att anpassa den till prisutvecklingen. 

AMS har i skrivelse den 25 februari 1983 redovisat sina förslag till 

ändringar ifråga om llyttningsbidragen med anledning av den nyss nämnda 

översynen av bidragen. Förslagen innebär både ändringar och förenklingar 

i bidragssystemet och höjningar av bidragsbeloppen. Enligt AMS är det 
ytterst värdefullt om antalet bidragsformer kan nedbringas.· Förutom de 
tidsvinster som detta skulle innebära för förmedlingen ifråga om handliigg

ning, informationsinsatser och administration av bidragen skulle bidrags

sökande få bättre möjligheter att orientera sig om gällande bestämmelser. 

AMS gör den bedömningen att föreslagna ändringar kan finansieras inom 

den kostnadsram som regeringen föreslagit och riksdagen anvisat för flytt

ningsbidragen för budgetåret 1983/84. 

I likhet med AMS anser jag att det är angeläget att antalet bidragsformer 

begränsas och att hanteringen av bidragen förenklas för att underlätta både 

för de arbetssökande och arbetsförmedlingarna. Jag anser vidare att tlytt

ningsbidragen i första hand bör vara inriktade på de vanligast förekomman

de flyttningsfallen och att reglerna bör vara utformade så att de främjar 

placering i stadigvarande arbete. En uppsplittring av resurserna på ett stort 

antal bidragsformer som täcker alla upptänkliga llyttningssituationer är 

enligt min mening inte försvarbar vare sig ur administrativ eller arbets

marknadspolitisk synpunkt. Vid utformningen av bidragen bör hänsyn 

också tas till att en del kostnader i samband med arbete på annan ort och 

dubbel bosättning i vissa fall kan kompenseras på annat sätt, t.ex. genom 

avdragsrätten vid inkomstbeskattningen. 
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Innan jag övergår till att redogöra för mi'na förslag till ändringar av 

tlyttningsbidragcn vill jag erinra om att regeringen i prop. 1982/83: 120 om 

utveckling i Norrbotten föreslår en försöksverksamhet under tre år med 

två former av tlyttningsbidrag nämligen traktamente vid dubbel bosättning 

och mfmadsresor. Denna försöksverksamhct bör enligt min mening inte 

beröras av de förslag som jag nu kommer att redovisa. 

Enligt AMS hör de allmänna förutsiittningarna för tlyttningsbidrag vara 

utformade på ett sådant sätt att de inte försvårar beslut om flyttning av 

arbetsmarknadspolitiska skäl. Nuvarande samrådsförfarande mellan ar

betsförmedlingen på tlyttningsorten och den på inflyttningsorten för att 

utröna om det föreligger behov av arbetskraft på den senare orten försvå

rar ofta beslut och administration i tlyttningsärenden utan att tillföra ären

dena något väsentligt. Förmedlingen på utflyttningsorten tvingas ofta att 

bevilja flyttningsbidrag för att kunna arbetsplacera den sökande trots att 

förmedlingen på inllyttningsorten bedömt att behov inte föreligger. AMS 

föreslår därför att denna prövning slopas. utom vid flyttning till orter inom 

stödområdena. 

Ett strikt upprätthållande av prövningen av arbetskraftsbehovet på in

tlyttningsorten hämmar den geografiska rörlighet som är önskvärd från 

områden med kraftig undersysselsättning till mer gynnade sådana. Denna 

prövning bör enligt min mening göras endast om det finns särskilda skäl. 

t. ex. vid flyttning till orter inom stödområdena. 

AMS föreslår vidare att bidragsformerna dagliga resor och s. k. månads

resor slopas. När det gäller månadsresor för ungdomar under 20 år föreslår 

dock AMS att denna bidragsform skall finnas kvar eftersom erfarenheterna 

visar att resorna i många fall är ett verksamt medel för att underlätta 

geografisk omställning för ungdomar. Dagliga resor utgår idag till arbetsta

gare som får arbete utom hemorten men kan resa mellan dessa orter varje 
dag. Ersättning utgår under högst sex månader med de faktiska kostna
derna efter avdrag av 100 kr. per månad. dock högst 300 kr. Månadsresa 
kan utgå för två resor i månaden från anställningsorten till hemorten och 
åter. 

Enligt AMS kompenseras kostnaderna för den enskilde som dessa båda 
bidragsformer är avsedda att täcka till en del genom avdragsrätten inom 

skattelagstiftningen. Genom att slopa dessa bidragsformer anser AMS 

vidare att det skapas ett utrymme för att inom den av riksdagen anvisade 

medelsramen för tlyttningsbidrag under nästa budgetår höja starthjälpen 

för tlerpersonshushå\I med I 000 kr. utöver vad riksdagen nyligen har 

beslutat om. dvs. till 9000 kr. För egen del anser jag i likhet med AMS att 

dagliga resor och månadsresor kan slopas. dock vad gäller månadsresor ej 

för ungdomar under 20 år. Jag anser vidare att för att bättre kompensera 

tlerpersonshushåll i samband med flyttning till annan ort starthjälpen för 

sådana hushåll bör höjas på sätt som AMS har föreslagit. 

AMS har vidare föreslagit ett enhetligt och administrativt förenklat 
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traktamentssystem som bör gälla i samband med respenning. Förslaget 

innebär att personer kan komma att kompenseras med högre belopp än vad 

som gäller för statstjänstemän vid tjänsteresa. Enligt 12 *arbetsmarknads

kungörelsen ( 1966: 368) får resekostnadsersättning och traktamente läm

nas med högst de belopp som gäller för statstjänstemän. AMS kan därför 

inom ramen för nu gällande bestämmelser konstruera ett enhetligt och 

administrativt förenklat traktamentssystem som samtidigt är rättvist. Jag 

är mot bakgrund härav inte beredd att föreslå någon åtgärd i denna fråga. 

Ansökan om resekostnadsersättning skall göras innan resan anträds eller 

flyttningen sker. Starthjälp skall sökas innan anställningen tillträds. För 

sent gjorda ansökningar får tas upp till prövning endast om synnerliga skäl 

föreligger. Sådana ärenden skall prövas av länsarbetsnämnden. Ca 60 % uv 

för sent inkomna ansökningar beviljas. Enligt AMS bör en generösare 

bedömning få tillämpas i dessa ärenden och det bör i fortsättningen ankom

ma på arbetsförmedlingen att pröva ärendena. 

Jag är inte beredd att biträda förslaget att en generösare bedömning skall 

tilliimpas vid prövningen av ansökningar om tlyttningsbidrag som har 

lämnats in för sent. Däremot anser jag i likhet med AMS att det bör 

ankomma på arbetsförmedlingen att i första hand pröva för sent inkomna 

ansökningar. 

Resekostnadsersättning och traktamente för arbetstagaren och hans 

hushållsmedlemmar kan utgå för återresa till hemorten om anställningen 

utgjort kompletteringsarbete vid säsongarbetslöshet eller av annan anled

ning varit tillfällig samt vid anställning som har upphört utan arbetstaga

rens vållande efter kort tid och nyanställning ej kan erhållas på den nya 
orten. AMS föreslår att denna bidragsform kan slopas mot bakgrund av att 

den utnyttjas i ringa omfattning. Jag tillstyrker detta. 
'AMS förslag i övrigt i anslagsframställningen kan jag inte biträda. 

Sammanfattningsvis innebär de förslag som jag har förordat här i huvud

sak att bidragsformerna dagliga resor, månadsresor, dock ej för ungdomar 

under 20 år, och vissa återresor slopas samt att starthjälpen för flerper

sonshushåll höjs till 9 000 kr. Jag räknar med att de utgifter som föranleds 

av förändringarna ryms inom de av riksdagen nyligen anvisade medlen för 

tlyttningsbidrag för budgetåret 1983/84. 

Förslagen bör träda i kraft den 1 juli 1983. De personer som vid ikraftträ

dandet har beviljats dagliga resor eller månadsresor bör få fortsätta uppbä

ra dessa bidrag enligt de nu gällande bestämmelserna. Likaså bör återresa 

som har beviljats före ikraftträdandet men som inte anträtts få fullföljas. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att godkänna de ändringar i fråga om tlyttningsbidragen som jag har 

förordat. 
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B 2. Arbetsmarknadsutbildning 

I årets hudgetproposition har medelshehovet för arhetsmarknadsutbild

ning beräknats för en omfattning av 110000 deltagare varav 20000 i arbets

marknadsutbildning i företag, 20000 i reguljära skolväsendet och övriga 

kurser samt 70000 i AMU-kurser. Den genomsnittliga utbildningstiden 

(exkl. företagsutbildning) har beräknats till 20.3 veckor. Därutöver beräk

nades 90 milj. kr. som en reserv för ytterligare 10000 deltagare. med avsikt 

att regeringen, i det fall behov av utökad utbildning skulle uppstå. snabbt 

skulle kunna ställa dessa medel till AMS förfogande. 

I skrivelse den I mars 1983 har AMS begärt 30 milj. kr. för att under 

budgetåret 1983/84 fortsätta det pågående försöket med fortbildning för 

kvalificerat yrkesarbete inom verkstadsindustrin för att motverka s. k. 

flaskhalsproblem. Hittills har ca 4000 utbildningsplatser anordnats och 

erfarenheterna hittills är mycket positiva. 

I skrivelse den 11 mars 1983 har AMS med hänsyn till den väntade 

fortsatta försvagningen på arbetsmarknaden hedömt att AMU-kurserna 

redan från budgetårets början behöver planeras för 85 000 deltagare. AMS 

har därför begärt att den totala planeringsramen för arbetsmarknadsutbild

ningen får höjas till 125000 deltagare. AMS framhåller vidare att de av 

regeringen beräknade medlen för en utökning av AMU-kurserna för 10000 

deltagare grundar sig på kostnader för s1'ldan komplementutbildning, som 

kan inrymmas i AMU-center och som inte kräver nyinvesteringar. För att 

kunna erbjuda kurser med mer avancerade utbildningsinslag i syfte att 

möta det utbildningsbehov som främst användningen av datateknik för 

med sig. anser AMS att viss del av utbildningen behöver köpas hos företag 

och av andra utbildningsanordnare. Därmed ökar också möjligheterna att 

snabbt anpassa utbildningsutbudet till behoven på arbetsmarknaden. 
AMS begär för en utökning av volymen med 15000 deltagare och för ett 

vidgat kursutbud dels att den föreslagna reserven om 90 milj. kr. får tas i 

anspråk och dels därutöver 100 milj. kr. Med tanke på behovet av flexibili

tet i verksamheten och de stora ansträngningar som görs för att utöka 

antalet delt;tgare i arbetsmarknadsuthildningen. hemställer AMS att rege

ringen skall få utnyttja finansfullmakten för kurskostnader inom arbets

marknadsutbildningen. 

Med hänsyn till att efterfrågan på arbetskraft väntas ligga kvar på en låg 

nivå även under budgetåret 1983/84 biträder jag AMS förslag att utöka 

planerings volymen för arbetsmarknadsutbildningen till 125 000 deltagare 

varav 85 000 i AMU-kurser. Jag anser dock att den särskilda satsningen på 

fortbildning av anställda inom verkstadsindustrin med de förändringar jag 

nedan förordar bör rymmas inom denna totalram. 

AMS satsning på fortbildning av anställda inom verkstadsindustrin som 

bedrivs inom arbetsmarknadsutbildningens ram enligt de regler som gäller 

för bristyrkcsutbildning utgör enligt min uppfattning ett gott exempel på 
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hur arbetsmarknadsutbildningen kan utnyttjas i en lågkonjunktur. Många 

företag har i nuvarande konjunkturläge svårigheter att fortbilda sin perso

nal i takt med den tekniska utvecklingen. Det är emellertid av vikt att 

industrins expansion i en kommande konjunkturuppgång inte hindras på 

grund av bristande utbildning hos personalen. 

Aven i ett mer normalt konjunkturläge finns det behov av fortbildning av 

anställda på grund av den snabba tekniska utvecklingen och därmed sam

manhängande strukturomvandling. Jag vill emellertid betona att arbetsgi

varen har det primära ansvaret för personalens fortbildning men att det 

från arbetsmarknads- och utbildningspolitisk synpunkt är angeläget att 

framför allt ungdomar - och då inte minst flickorna - ges möjlighet att i 

större utsträckning få erfarenhet av arbete inom industrin. Eftersom detta 

innebär att samhälleliga mål kan uppnås samtidigt som arbetsgivarnas 

behov av yrkesutbildad arbetskraft tillgodoses kan det i det här fallet 

finnas skäl att staten erbjuder viss ekonomisk kompensation för detta. 

Mot bakgrund av vad jag nu anfört förordar jag att möjligheterna till 

utbildning av anställda bör få fortsätta även under nästa budgetår och 

utvidgas även till andra delar av industrin efter den modell som används 

för fortbildningen inom verkstadsindustrin. Jag avser därför senare föreslå 

regeringen att ramen för bristyrkesutbildningen under budgetåret 1983/84 

utökas från nuvarande högst 10000 personer per år under högst 300000 

utbildnings veckor till 15 000 personer under 450000 utbildningsveckor. 

Verksamheten bör bedrivas på försök under det närmaste budgetåret. Den 

framtida omfattningen och inriktningen får prövas i samband med att det 

kommande betänkandet från kommitten <A 1980: 02) för arbetsmarknads
utbildning och företagsutbildning (KAFU) behandlas. KAFU har haft sitt 
slutsammanträde och jag har erfarit att kommitten föreslår att bristyrkesut

bildning skall kunna användas för särskilda satsningar av det slag som jag 

har förordat. KAFU menar också att krav på någon form av motprestation 

från företagens sida bör kunna ställas. Även de förhandlingar som f.n. 
pågår omkring ett avtal om ersättarsystem m.m. bör inväntas innan en 

eventuell permanentning av systemet kan göras. 

Denna utvidgade utbildning av anställda bör omfatta hela industrin och i 

likhet med den pågående fortbildningen inom verkstadsindustrin avse vi

dareutbildning till kvalificerat yrkesarbete samt syfta till att motverka 

flaskhalsproblem i en kommande konjunkturuppgång. För att garantera en 

sådan inriktning måste arbetsgivaren och berörda fackliga organisationer 

vara överens om utbildningens inriktning och omfattning. En förutsättning 

är vidare att AMS för denna satsning på fortbildning av anställda inom 

bristyrkesutbildningens ram får möjlighet att ge företräde till personer som 

redan är anställda. Jag avser senare att föreslå regeringen att så får ske. 

Jag anser vidare att vissa krav på motprestationer frfin företagens sida 

kan ställas. Motprestationerna från företagens sida kan dock variera från 

fall till fall beroende på det enskilda företagets möjligheter och utbildning-
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ens omfattning. Länsarbetsnämnden bör få möjlighet att förhandla om 

motprestationens form och omfattning. men utgångspunkten skall vara att 

någon motprestation alltid skall göras. En sådan kan vara anställningar av 

ungdomar som vikarier eller i form av beredskapsarbete. Motprestationen 

kan också bestå av anställning med lönebidrag. inrättande av ungdoms

plats eller att företaget i fråga tar emot praktikanter från gymnasie- eller 

högskola. arbetsmarknadsinstitutct. etc. Arbetsförmedlingen bör i detta 

sammanhang beakta möjligheten att låta flickorna pröva på arbetsuppgifter 

och yrken som domineras av män. Om prioritering måste göras mellan 

företag bör motprestationens omfattning viiga tungt. Det bör ankomma på 

regeringen att utforma de närmare föreskrifterna härför. 

Det nuvarande bidraget om 20 kr per lim. för utbildning av anställd i 

kombination med anställning av ersättare har under de senaste åren utnytt

jats endast i mycket begränsad omfattning. Jag föresl{1r därför att denna 

bidragsform slopas från den I juli 1983. Syftet med detta bidrag bör enligt 

min mening bättre kunna uppnås med den fortbildning av anställda jag nu 

har förordat. Jag räknar vidare med att medelsbehovet minskar med 3 milj. 

kr. för arbetsmarknadsutbildning i företag och. att dessa medel istället kan 

utnyttjas för bristyrkcsutbildningen. 

Det är enligt min uppfattning också väsentligt att arbetsmarknadsutbild

ningen i övrigt kan erbjuda kvalificerad yrkcsutbildning med inriktning mot 

industrin. Även om industrisysselsättningen totalt inte väntas öka i någon 

större omfattning under nästa budgetår kommer det ändå att behövas en 

betydande ersättningsrekrytering. Det är av stor vikt att den produktions

ökning som kan väntas i samband med en förbättrad konjunktur inte 

hindras på grund av svårigheter att rekrytera yrkesutbildad arbetskraft. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag anförde i årets budgetpropo

sition om behovet av arbetsmarknadsutbildning för att möta de krav på 

utbildning som bl.a. datoriseringen ställer. Kurser kan behöva erbjudas 

även för arbetslösa tjänstemän och ungdomar med längre utbildning. Kur

ser eller vissa utbildningsmoment som kräver avancerad utrustning t.ex. 

inom elektroniken och datatekniken eller andra resurser som AMU saknar 

kan därför behöva köpas av företagen eller av andra utbildningsanordnarc. 

Även mer otraditionella kurser av typen "starta-eget" bör ku!lna erbjudas 

i större utsträckning än f. n. 

AMS gav under hösten 1982 länsarbetsnämnderna möjlighet att under 

budgetåret 1982/83 varva beredskapsarbete med arbetsmarknadsutbildning 

för arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år. Syftet var att samtidigt kunna 

ge dels grundläggande eller kompletterande yrkesutbildning och arbetslivs

erfarenhet. dels motivera icke yrkesutbildade ungdomar att påbörja en 

yrkes utbildning. 

Enligt AMS anvisningar skall alla former av beredskapsarbete kunna 

utnyttjas för varvning med arbetsmarknadsutbildning. Beredskapsarbeten 

inom den enskilda sektorn skall dock prioriteras. Utbildningen skall ligga i 
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linje med arbetsuppgifterna och i första hand bestå av AMU-kurser. Rege

ringen har för att underlätta möjligheterna till varvning medgivit AMS att 

för deltagare i åldern 18-19 år bevilja arbetsmarknadsutbildning inom det 

reguljiira skolväsendet när lämplig utbildning vid AMU-kurser inte kan 

ordnas. Åtgärden med varvning kan antingen ordnas individuellt eller i 

grupp. Ersättning till deltagarna utgår enligt giillande villkor d.v.s lön 

enligt avtal för tiden i beredskapsarbete från arbetsgivarna och utbildnings

bidrag för tiden i arbetsmarknadsutbildning. vilket uträknas och utbetalas 

av den allmänna försiikringskassan. 

Efter vad jag erfarit har denna nya åtgärd inte fått någon större omfatt

ning.. Ett väsentligt hinder utgörs av de olika ersättningssystemen med 

olika utbetalningsrutiner och olägenheter för ungdomarna att inte på för

hand få veta vilken sammanlagd månadsinkomst de har att röra sig med. 

Jag anser det emellertid av stor vikt att möjligheten till varvning mellan 

arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete kan fortsätta. Enligt min 

uppfattning bör en sådan användning av arbetsmarknadsutbildningen och 

beredskapsarbetena öka effekten av resp. Mgärd. Genom att deltagarna får 

tillfälle att omedelbart använda sina nya kunskaper på en arbetsplats torde 

motivationen för utbildningen öka. Avbrottsfrckvensen för ungdomar i 

arbetsmarknadsutbildning. som är mer än dubbelt så hög som för vuxna, 

kan därmed vtintas minska. Även beredskapsarbetet måste uprlevas mer 

meningsfullt då det sätts in i en mer målinriktad plan. För utbildningströtta 

ungdomar bör varvning mellan utbildning och praktiskt arbete kännas mer 

tilltalande och rekryteringen till arbetsmarknadsutbildning därmed kunna 

underlättas. Jag ser denna modell som en utmärkt väg att stimulera ungdo
mar till arbete inom industrin även om den också bör kunna tillämpas inom 

andra yrkesområden. Inom regeringskansliet pågår diirför ett arbete med 

att se över möjligheterna att förändra de administrativa rutinerna så att en 

samordning av ersättningen till deltagarna kan ske. 

För att arbetsmarknadsutbildningen dels skall kunna utökas till 125 000 
deltagare, dels kunna ges en mer utpräglad inriktning mot kvalificerat 

yrkesarbete inom industrin dels ock även kunna användas mer flexibelt för 

främst arbetslösa ungdomar förordar jag att arbetsmarknadsutbildningen 

tillförs 100 milj. kr. utöver de 90 milj. kr. som genom riksdagens beslut 

med anledning av prop. 1982/83: 100. bil. 12 IAU 21. rskr 228) fr.o.m. den I 

juli 1983 skall ställas till regeringens förfogande för eventuell utökning av 

arbetsmarknadsutbildningen under budgetåret 1983/84. Jag avser senare 

föreslå regeringen att AMS får utnyttja nämnda 90 milj. kr. redan från 

budgetårsskiftet. 

Jag vill här också erinra om att regeringen i tre olika propositioner under 

våren 1983 har lagt fram förslag om särskilda insatser beträffande utökning 

av arbetsmarknadsutbildning. Regeringen föreslår i prop. 1982/83: 120 om 

utveckling i Norrbotten dels 1 milj. kr. för en utökning av AMU-kapacite

ten i länet totalt sett under ifrågavarande anslag. Därutöver föreslås att 
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15,5 milj. kr. av de medel som föreslås under anslaget B 16. Medel för 

särskilda insatser för övertalighet inom Luossavaara-Kiirunavaara AB 

(LKAB) skall få användas för utbildning. 

I regeringens proposition 1982/83: 130 om åtgärder för tekoindustrin. 

m. m. föreslås särskilda utbildningsinsatser inom arbetsmarknadsutbild

ningens ram för att underlätta nyrekrytering inom tekoindustrin för en 

kostnad av 7 milj. kr. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att regeringen genom heslut den 3 

december 1982 medgivit länsarbetsnämnden i Norrbottens län att t.o.m. 

budgetåret 1983/84 anordna kurser för länets behov och diirvid anviinda 

regionala läroplaner. Regeringen har även för utbildningen inom tekoin

dustrin föreslagit en mer flexibel uppläggning av kurserna utifrån lokala 

behov. En större regional beslutsrått kan medverka till en ökad anpassning 

av utbildningen till industrins behov. För en ytterligare decentralisering 

bör dock erfarenheterna från Norrbottens län först inhämtas. 

Vidare har regeringen i prop. 1982/83: 147 om vissa varvsfrågor. m. m. 

föreslagit att arbetsmarknadsutbildningen i Malmöhus län skall tillföras 10 

milj. kr. för att möjliggöra en tillfällig utökning av AMU-kapaciteten för att 

underlätta omställningar i samband med neddragningen vid Kockumvarvet 

i avvaktan på en mer permanent utbyggnad av AMU-resurserna i Malmö

regionen. 

Dessa tre åtgärder bör ses som speciella satsningar för att lösa akuta 

problem inom vissa branscher och ingår sftledes inte i den av mig föreslag

na planeringsramen för 125 000 deltagare. 

Som jag tidigare anfört har AMS föreslagit att regeringen skall få 
utnyttja finansfullmakten för sysselsättningsskapande åtgärder m.m. även 

för kurskostnader inom arbetsmarknadsutbildningen. Jag vill i denna fråga 

hänvisa till att chefen för finansdepartementet tidigare denna dag efter 

samråd med mig har avstyrkt AMS framställan. 

AMS har föreslagit en höjning av utbildningsbidraget för de deltagare 

som inte uppfyller villkoren för ersättning från arbetslöshetskassa från 165 

kr. per dag till 200 kr. Jag kan inte biträda förslaget. 

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de ändringar i fråga om arbetsmarknadsutbildningen 

som jag har förordat, 

2. till Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1983/84 under tion

de huvudtiteln utöver i prop. 1982/83: I 00 bil.12. prop. 

1982/83: 120 bil. 4, prop. 1982/83: 130 bil. 5 och prop. 1982/83: 147 

bil. I upptagna medel anvisa ett reservationsanslag av ytterligare 

100000000 kr. 
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B 4. S}'sselsättningskapande åtgärder 

AMS har i skrivelse den 11 mars 1983 redovisat sin bedömning av 

behovet av särskilda insatser för att stödja byggverksamheten under kom

mande vinter. AMS bedömning är att byggnads- och anliiggningsarbeten 

för ca 2 400 milj. kr. skulle behöva tidigarel~iggas för att begränsa arbetslös

heten bland byggn_adsarbetarna. Jag vill för riksdagen ge till känna att 

regeringen. med utnyttjande av den av riksdagen beviljade finansfullmak

ten (prop. 1981/82: 150 hil. 2. FiU 40. rskr 393 och prop. 1982/83: 50. FiU 

21. rskr 108). genom beslut denna dag avser att tidigarelägga statliga 

investeringsobjekt för ca I 000 milj. kr. Projekten har valts ut så att de i de i 

flertalet fall ger viss sysselsättningseffekt redan under hösten 1983 och 

med tyngdpunkten vintern 1983-84. Vidare har de syssels~ittningssvagaste . 

regionerna prioriterats. Vid bedömningen av insatsens regionala fördelning 

har effekterna av andra insatser t. ex. för Norrbottens län beaktats. Till

sammans med förslag till särskilda insatser inom bostadsdepartementets 

ansvarsområde som chefen för bostadsdepartementet senare i dag kommer 

att föreslå kan sysselsättningseffekten inom byggnadssektorn av dessa 

åtgärder beräknas till ca 2 400 årsarbeten. 

I en ytterligare skrivelse den 11 mars 1983 har AMS redovisat behov av 

ökade arbetsmarknadspolitiska insatser som innebär i stort sett samma 

omfattning för budgetåret 1983/84 som för innevarande budgetår. I skrivel

sen bedömer AMS att antalet personer som inte kan beredas sysselsättning 

på den ordinarie arbetsmarknaden kan väntas öka även under första hälf

ten av budgetåret 1983/84. En fortsatt låg efterfrågan på arbetskraft och ett 

ökat antal personer i arbetskraften verkar i denna riktning. Även om vissa 

tecken på uppgång i den internationella konjunkturen "-an skönjas redan nu 

så dröjer det innan ett allmänt sett bättre konjunkturläge ger effekter på 

sysselsättningen. 

Jag delar AMS bedömning att behovet av sysselsättningsskapande åtgär

der kommer att vara av ungefär samma omfattning som under innevarande 

budgetår. Jag kommer därför i det följande att föreslå ett i förhållande till 

budgetpropositionen utökat medelsbehov för sysselsättningsskapande åt

gärder i vilket också inkluderas förslag om att tidigarelägga anställningar 

inom den kommunala sektorn. 

AMS har vidare begärt 40 milj. kr. för s. k. rådrumsbeställningar. Jag 

kan inte biträda AMS förslag i denna del. 

Beredskapsarbeten 

I hudgetpropositionen räknade regeringen med att antalet dagsverken i 

beredskapsarbeten för budgetåret 1983/84 skulle komma att uppgå till 7. 7 

milj. Med en beräknad bidragskostnad om 500 kr. per dagsverke gav detta 

enligt regeringens budgetsförslag 3 850 milj. kr. Av detta föreslogs att 2 500 

milj. kr.. motsvarande 5 milj. sysselsättningsdagar, skulle ställas till AMS 

förfogande vid budgetårets början. Riksdagen (AU 1982/83: 21, rskr 



Bilaga 3 Arbetsmarknadsdepartementet 17 

1982/83: 228) har också genom beslut den 13 april 1983 godkänt regeringens 

förslag. 

Under innevarande budgetår beräknar AMS att utfallet av beredskapsar

beten kommer att bli ca 11 milj. dagsverken. AMS räknar med att behovet 

av sysselsättningsskapande åtgärder kommer att bli ungefär lika omfat

tande budgetåret 1983/84 som under detta budgetår. Skillnaden mellan de 

båda budgetåren bedöms av AMS vara att en större del av insatserna 

kommer att behöva läggas på kommande budgetårs första hälft. AMS har i 

ovan nämnda skrivelse hemställt om medel för budgetåret 1983/84 motsva

rande 10 milj. dagsverken. AMS gör vidare den bedömningen att nuvaran

de nivå på tilläggsbidraget på 15 % som utgår i samband med investerings

arbeten i allt för hög grad har begränsat möjligheten för kommunerna att 

som beredskapsarbeten tidigarelägga kommunala investeringsobjekt. 

AMS föreslår därför att de ekonomiska villkoren för kommunerna bör 

förbättras vid anordnandet av investeringsarbeten i form av beredskapsar

beten genom en generell höjning av tilläggsbidraget för kommunala bered

skapsarbeten med lO procentenheter, dvs. upp till 25 % av kostnaderna. 

Jag delar som jag tidigare har nämnt i huvudsak AMS bedömning· att 

behovet av beredskapsarbeten nästa budgetår komm.er att motsvara en 

volym av åtminstone 10 milj. dagsverken. Jag förordar därför att medel 

beräknas för beredskapsarbeten som tillsammans med de medel jag nedan 

kommer att föreslå för tidigareläggning av kommunala tjänster motsvarar 

det av AMS bedömda behovet av sysselsättningsdagar. AMS bör ges i 

uppdrag att planera för ca 5 milj. sysselsättningsdagar redan under första 

budgethalvåret 1983/84. Det innebär att utöver det belopp som förordats i 

budgetpropositionen (prop. 1982/83: 100, bil. 12) och anvisats av riksdagen 

ytterligare l 000 milj. kr. bör anvisas för beredskapsarbeten under kom

mande budgetår. Med hänsyn till att det nu är för tidigt att göra några säkra 

bedömningar om sysselsättningsläget våren 1984 bör AMS inte fördela 

hela beloppet för beredskapsarbeten till länsarbetsnämnderna vid budget
årsskiftet. Jag avser senare föresHI regeringen föreskrifter härom. 

När det gäller tilläggsbidraget vid beredskapsarbeten vill jag erinra om 

att AMS har möjlighet inom gällande bestämmelser att såväl höja som 

sänka tilläggsbidraget till kommunerna. För innevarande budgetår har 
tilläggsbidraget höjts i 50 kommuner. AMS kl)mmer även fortsättningsvis 

att ha möjlighet att höja bidraget till kommuner där arbetslösheten sedan 

en längre tid varit hög och befolkningsunderlaget vikande. Det är också 

viktigt att AMS beaktar möjligheterna att sänka bidraget i kommuner där 

sysselsättningsläget är mer tillfredsställande. Detta tillsammans med de ti

digareläggningar av statliga investeringar som regeringen senare denna dag 

beslutar om och de sysselsättningsfrämjande åtgärder inom bostadsdepar

tementets ansvarsområde som chefen för bostadsdepartementet också se

nare i dag kommer att föreslå gör att jag inte kan tillstyrka en generell 

höjning av tilläggs bidraget. 
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Från såväl beredningen för rt:kreation och turism som från olika turistor

gan har synpunkter framförts om att beredskapsarbeten inom turistsektorn 

borde prioriteras i högre utsträckning. Det finns enligt gällande bestämmel

ser för beredskapsarbeten inget som hindrar att arbeten utförs inom ser

vice- och tjänstesl!ktorn för turismens räkning. Jag vill ändå för riksdagen 

meddela att jag senare avser förtslå regeringen att vikten av beredskapsar

bete även inom turismens tjänste- och servicesektor särskilt betonas. 

Vidare vill jag för riksdagens kännedom meddela att jag avser att senare 

föreslå regeringen att för kommande budgetår avsätta 15 milj. kr. av 

medlen för beredskapsarbeten till turistinvesteringar i Åres alpina cent

rum. En förutsättning för detta är att det uppdrag som chefen för jord

bruksdepartementet avser ge till en statlig förhandlare leder till att avtal 

sluts om att privata företags planerade följdinvesteringar av Åre-projektet 

nu verkligen kommer till stånd. 

Vad avser beredskapsarbetenas inriktning har från skilda håll också 

framförts synpunkter när det gäller upprustning av äldre arbetsmiljöer och 

handikappanpassning av offentliga miljöer. 

Enligt gällande bestiimmelser får enskilda beredskapsarbeten anordnas i 

form av om- och tillbyggnad för industriföretag då investeringarna syftar 

till att åstadkomma bättre hushållning med energi och råvaror eller att 

förbättra arbetsmiljön. På många håll i landet finns äldre in,dustrimiljöer 

som genom en upprustning dels skulle skapa lämplig byggsysselsättning 

dels ock innebära förbättrad arbetsmiljö. Det arbetsmarknadspolitiska syf

tet iir dock vägledande för bidragsgivningen, varför det sagda inte får anses 

utgöra nägot avsteg frän huvudregeln i fråga om arbetsmiljöinvesteringar 

enligt vilken kostnaderna för en god arbetsmiljö skall bäras av produk

tionen. Jag vill emellertid för riksdagens kännedom meddela att jag har för 

avsikt att senare för regeringen framhålla möjligheterna att som bi:red

skapsarbete dels rusta upp äldre arbetslokaler i enskild ägo dels ock 

handikappanpassa offentliga miljöer. Jag vill också erinra om vad jag i 

inledningen har anfört om beredskapsarbete för långtidsarbetslösa. 

En arbetsgrupp inom regering~kansliet har fått i upppdrag att finna en 

lösning på den framtida verksamheten vid Databasens i Haparanda filialer i 

Jörn, Jokkmokk och Pajala samt landsarkivets i Härnösand registrerings

bas i Ramsele och Svensk arkivinformation i Ramsele (SY AR). Samtliga 

dessa verksamheter bedrivs nu som beredskapsarbeten. Arbetsgruppens 

resultat och förslag skall redovisas i budgetarbetet under hösten 1983. Det 

innebär att verksamhetana vid nämnda s. k. registeringsbaser bör fortsätt

ningsvis bedrivas som beredskapsarbete dock längst Lo. m. nästa budget

år. Då det gäller SY AR mäste emellertid en särskild finansiering ske från 

och med den I juli 1983 fram till årsskiftet 1983/84 då en eventuell fortsatt 

verksamhet beräknas ha en finansiell lösning av permanent karaktär. Jag 

vill därför för riksdagen ge till känna att jag avser att föreslå regeringen att 

för budgetåret 1983/84 över förevarande anslag anvisa 2 milj. kr. för SY AR 

för tiden den I juli 1983-den 31 december 1983. 
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Tidigareliiggning ai· kommunala tjänster 

Som jag redovisat tidigare hade drygt 44000 personer beredskapsarbete i 

kommuner och landstingskommuner under februari månad år 1983. I ge

nomsnitt under år 1982 hade 26000 personer beredskapsarbete hos dessa 

huvudmän per månad. Även under kommande budgetår kan behovet av 

beredskapsurbeten inom kommuner och landstingskommuner bedömas bli 

omfattande. 

Jag har i det föregående förordat att I 000 milj. kr utöver vad som 

föreslagits i budgetpropositionen anvisas för beredskapsarbeten under 

budgetåret 1983/84. Härutöver förordar jag som jag nyligen nämnt att 300 

milj. kr anvisas för att stödja tidigareläggning av nya fasta arbeten i 

kommuner och landstingskommuner. Medclsramen motsvarar ca 20%; av 

det statsbidrag kommuner och landstingskommuner beräknas erhålla un

der innevarande budgetår för beredskapsarbeten inom tjänstesektorn. 

Medlen bör anvisas under förevarande anslag och på ett sådant sätt att 

AMS får disponera högst 300 milj. kr. för att via länsarbetsnämnderna ge 

bidrag till kommuner och landstingskommuncr. De fasta arbetena skall 

utgöra ett nettotillskott och således ligga utöver vad som annars skulle 

kommit till stånd. Detta nettotillskott kan t. ex. ske antingen genom en 

satsning på ny verksamhet eller genom att en ersättningsrekrytering tidi

gareläggs t. ex. vid beräknade pensionsavgångar. 

Vid länsarbetsnämndernas prövning av aktuella arbeten skall prioritet 

ges åt arbetsuppgifter som ligger inom områdena öppen psykiatrisk vård, 

äldre- och handikappomsorg samt barnomsorg - särskilt barn med särskil

da behov. Andra områden som också kan komma i fråga är öppen social

jour. tolktjänst inom socialtjänsten. behandling av kvinnor utsatta för 

misshandel eller fritidsverksamhet för barn och ungdom. Missbruksvård är 

ett yllerligarc område som kan komma i fråga. 
Statsbidrag bör utgå med 75 % av de totala lönekostnaderna. För anställ

ningar inom barnomsorg och social hemhjälp bör dock statshidraget be
griinsas till 50';-;, eftersom ordina,·ic statsbidrag utgår för dessa områden. 

Bidraget bör vidare utgå för den period tidigareläggningen avser dock 

högst tolv månader och endast för anställning som görs under andra 

halvåret 1983. 

Alla arbeten skall anmälas till förmedlingen. Rekrytering förutsätts ske 

enligt principer som normalt tillämpas vid fast anställning. En strävan bör 

vara att arbetena kommer anmälda arbetslösa till del. 

De närmare föreskrifter som krävs för systemets tilliimpning bör ankom

ma på regeringen att utforma efter samråd med kommun- och landstings

förbunden. 

AMS bör kontinuerligt följa verksamheten och ge regeringen underlag 

för en utvärdering av systemet. 
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Med ·hänvi~ning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen 

föreslär riksdagen 

att till Sy.ue/siittninRskapandc iltRiirder för budgetåret 1983/84 un

der tionde huvudtiteln utöver i prop. 1982/83: 100 bil. 12 upptagna 

medel anvisa ett reservationsanslag av ytterligare I 300000000 

kr. 

B 17. Medel för åtgärder att främja rekrytering till industrin m. m. 

Nytt anslag 

Vår industriella produktion ligger f. n. på samma nivå som för tio år 

sedan. Detta förhållande har inneburit att sysselsättningen inom industrin 

kraftigt har minskat. 

Regeringen har sedan tillträdet i oktober månad vidtagit en rad åtgärder 

för att stimulera ekonomin och öka sysselsättningen. 

Även orn industriproduktionen kommer att öka kraftigt under de när

maste åren kommer sannolikt inte sysselsättningen inom industrin att öka i 

någon större utsträckning. Som jag tidigare - under anslaget B 2. Arbets

marknadsutbildning - har anfört kan man dock räkna med att en betydan

de ersättningsrekrytering kommer att erfordras. Vissa industrigrenar kan 

därutöver väntas växa mycket snabbt och därvid få behov av ny arbets

kraft. 

En förutsättning för att den ekonomiska politiken skall bli framgångsrik 

är att företagens konkurrenskraft blir bestående och att den väntade ex
pansionen int~ bromsas till följd av rekryteringsproblcm. Det är då ocksä 

av vikt att arbetskraften har erfarenhet och sådan yrkesutbildning som 

krävs. Som ett led i rekryteringen till industrin är det väsentligt att ungdo
men får en positiv attityd till industriarbete. Det är också väsentligt att 

stimulera industrin att i god tid utbilda för kommande behov och att 
tidigarelägga rekrytering så att arbetskraften finns på plats när den ökade 

orderingången kräver ytterligare resurser. 

För att stimµlera en sådan utveckling krävs åtgärder som sträcker sig 

över llera olika verksamhetsområden. Som en grund härför behövs enligt 

min bedömning en kraftfull och samlad kampanj till förmån för arbete inom 

industrin. En sådan bör utformas i samarbete mellan arbetsmarknadens 

parter och regeringt;:n samt innehålla åtgärder av skilda slag. Jag har redan 

haft inledande diskussioner med arbetsmarknadens parter och därvid mött 

en positiv reaktion till samarbete. 
Innehållet i kampanjen och de övriga åtgärder som kan bli aktuella måste 

närmare få utformas av regeringen tillsammans med parterna på arbets

marknaden. Det är därvid väsentligt att insatserna inte i förväg låses av 

administrativa hinder utan kan utformas efter behov. Jag vill dock redan 

nu understryka att de medel jag avser att förorda härför i allt väsentligt 
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skall användas för att stödja en tidigareläggning av industrins rekrytering 

av arbetskraft. En mindre del av medlen bör vidare avsättas för särskilda 

projekt som underlättar industrins rekrytering av arbetskraft. .lag skall 

strax ge exemperpå sådana projekt. 

Kampanjen bör bl. a. omfatta en allmän information i olika massmedia 

riktad till företagen i syfte att stimulera en tidigareläggning av kommande 

rekryteringsbehov och rikta de arbetssökandes intresse mot industriarbe

ten. 

Information riktad till ungdomarna bör innehålla upplysningar om olika 

utbildningsvägar och yrken inom industrin och samtidigt hör företagen 

genom särskilda insatser stimuleras att anordna ungdomsplatser. bered

skapsarbeten och ta emot praktikanter. Härvid är medverkan av arbets

marknadens parter särskilt betydelsefull. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att statsrådet Göransson tidigare 

idag har förordat 1 milj. kr. för anskaffning av arbetstillfällen för ungdomar 

och då främst ungdomsplatscr. Informationen till företagen bör givetvis 

samordnas med insatserna för anskaffning av arbetstillfällen för ungdo-

marna. 

Därutöver bör olika projekt för att stimulera ungdomarnas intresse för 

industriyrken kunna ingå. Sådana projekt kan utformas i samarbete mellan 

de lokala arbetsmarknadsparterna och kommunerna. Inslag av utbildning 

och praktiskt arbete bör givetvis ingå i sådana projekt. Många kommuner i 

landet driver redan nu egna projekt med ungdomsverkstäder. arbetsträning 

och utbildning varvad med praktiskt arbete. I vissa kommuner har koope

rativ eller ungdomsägda företag startats med kommunalt eller fackligt stöd. 

Dessa nya arbetsmetoder är enligt min mening väl värda att utveckla 

vidare i riktning mot industrin. Härvid kan även möjligheten till varvning 

mellan beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning kunna utnyttjas. 

Jag vill också understryka .'ltt det gäller att ta fasta på de idcer och 

uppslag som ungdomarna själva har till meningsfulla arbeten och ta fatt på 

deras vilja att själva göra något åt sin situation. Då måste också tämligen 

okonventionella uppslag prövas som sedan kan föras vidare. 

Jag förordar att I 00 milj. kr. anslås för åtgärder av detta slag och att 

medlen disponeras av regeringen. Jag räknar med att ca 10 milj. kr. kan 

komma att disponeras för ungdomsprojekt av olika slag. Jag vill här också 

erinra om att chefen för utbildningsdepartementet i årets budgetproposi

tion föreslagit att 10 milj. kr. anvisas för olika projekt i kommunerna som 

syftar till att stödja arbetslös ungdom. Det är väsentligt att en samordning 

av medelsfördclningen och därmed även att insatserna kan ske utan admi

nistrativa hinder. Det bör vara möjligt för kommunerna att ansöka om 

dessa båda slag av projektmedel i ett sammanhang. Det bör ankomma på 

regeringen att meddela närmare bestämmelser om detta. 

I detta sammanhang vill jag också nämna attjag efter samråd med chefen 

för finansdepartementet, efter de pågående överläggningarna med arbets-
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marknadens parter, har för avsikt att tillsätta en särskild arbetsgrupp inom 

regeringskansliet med uppdrag att studera frågan om marginellt syssels~itt

ningsstöd och andra former av rekrytcringsstimulans till industrin. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Medel fiir åtgärder att fi"iimja rekrytering till industrin m. m. 

för budgetåret 1983/84 under tionde huvudtiteln anvisa ett rescr

vationsanslag av I 00 000 000 kr. 

C 5. Yrkesinriktad rehabilitering 

I en skrivelse den 11 mars 1983 har AMS bl.a. begärt att 6 milj. kr. ställs 

till styrelsens förfogande för att ersätta den neddragning som eljest avses 

triida i kraft för organisationen med arbetsmarknadsinstitut fr. o. m. den 

1 juli 1983. 

Jag är för egen del inte beredd att föreslå någon kompensation för 

tillämpningen av huvudförslaget på Ami-organisationen för budgetåret 

1983/84. Jag vill dessutom erinra om de förslag som nyligen har lagts fram 

om tillfälliga förstärkningar av Ami-organisationen i Malmfälten. i Kalix 

och Piteå samt på vissa varvsorter. 

Jag finner det dock angeläget att åtgärder för att minska ungdomsarbets

lösheten också innefattar särskilda insatser för ungdomar med handikapp. 

AMS bedrev åren 1979-80 försök med uppsökande verksamhet bland 

unga förtidspensionärer för att praktiskt pröva deras möjligheter till reha

bilitering och sysselsättning. Försöket ledde till att ca en fjärdedel av 

ungdomarna fick arbete eller utbildning med sikte på senare anstiillning. 

Detta visar att aktiva insatser kan hindra utslagning och utestängning från 

arbetsmarknaden av många unga förtidspensionerade. 

Försök med inriktning på unga förtidspensionerade bör åter tas upp. 

Stora ansträngningar måste göras för att ta till vara dessa ungdomars 

arbetsförmåga och arbetsvilja. 

Jag förordar därför att 1 milj. kr. tillfälligt tillförs anslaget C 5. Yrkesin

riktad rehabilitering för budgetåret 1983/84 och att medlen får användas för 

försöks verksamhet inriktad på unga handikappade som uppbär förtidspen

sion/sjukbidrag eller som löper risk att förtidspensioneras. Vidare bör 

AMS kunna använda ytterligare högst I milj. kr. av de särskilda projekt

medel om 2254000 kr., som har anvisats (prop. 1982/83: 100, bil. 12. AU 

1982/83: 21. rskr 1982/83: 228) för budgetåret 1983/84. Försöken med inrikt

ning på unga handikappade bör inriktas på att nå konkreta resultat i form 

av arbetsplaceringar eller arbetsförberedande åtgärder som bedöms kunna 

leda till arbete. 
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Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
dels att godkänna vad jag har anfört om utnyttjandet av anslaget 

Yrkesinriktad rehabilitering, 

dels att till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1983/84 under 

tionde huvudtiteln, utöver i prop. 1982/83: 100, bil. 12. prop. 19821 

83: 120 bil. 4 och prop. 1982/83: 147 upptagna medel, anvisa ett 

reservationsanslag av ytterligare I 000000 kr. 

D I. Statens invandrarverk 

1 hudgetpropositionen för budgetåret 1983/84 har anmälts att yllerligare 

åtgärder har vidtagits under f1r 1982 i syfte att åstadkomma kortare hand

läggningstidcr i utlänningsiircndcn. inom ramen för det regelsystem och 

den instansordning som gäller idag. 81.a. har en temporär förstärkning av 

statens invandrarverks tillståndshyrå medgivits. Vidtagna åtgärder har 

bidragit till att ärendebalanserna vid invandrarverket och i regeringskans

liet har minskat betydligt, vilket har inneburit att handläggningstidcrna i 

avlägsnandciirendcn har kunnat minskas med ungefär en fjärdedel. Den 

gynnsamma utvecklingen under år 1982 beror till en del på en minskad 

tillströmning under året av nya ärenden samt på det faktum all stora 

grupper asylsökande (främst polacker) redan i första instans har beviljats 

tillstånd att stanna här. 

Balanssituationen kan dock snabbt ändras till det sämre genom föränd

ringar i invandringsmönstret. Det är mot den bakgrunden viktigt all in

vandrarverket har tillräckliga resurser för att vidmakthålla nuvarande 

handliiggningstider. Jag har diirför i budgetpropositionen anmält att jag är 

beredd att även under budgetåret 1983/84 temporärt förstärka invandrar
verkets personalresurser för tillståndsgivning om balanssituationen medför 

att handliiggningstiderna riskerar att öka. 

lnvandrarverket har i skrivelse den 2 mars 1983 begärt alt en temporär 

förstärkning tilldelas verkets tillståndsbyrä även under budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer. mot den bakgrund som redovisats. al! regeringen före

slår riksdagen 

mt till Statens inl'andran•erk för budgetåret I 983i84 under tionde 

huvudtiteln, utöver i prop. 1982/83: 100, bil. 12 upptagna medel. 

anvisa ett förslagsanslag av ytterligare 400000 kr. 

D 3. Åtgärder för invandrare 

I detta sammanhang vill jag anmiila för riksdagens kännedom al! rege

ringen har beslutat att för budgetåret 198'.!/83 göra en omfördelning av 

anvisade medel under anslaget. Friin anslags pusten 3. Bidrag till avgrän~a

de projekt m. m. har 500000 kr. föns över till anslagspusten 2. Bidrag till 
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invandrar- och minoritctsorganisationers verksamhet. Omfördelningen gör 

dt:t möjligt för statens invandrarverk att medverka till att lö~a de akuta 

ekonomiska problem som uppkommit i de Finska. Grekiska och Turkiska 

riksförbunden. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

bereder riksdagen 
att ta del av vad jag nu har anfört om viss omfördelning av medel 

inom anslaget Åtgärder för invandrare. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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BOSTADSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Sigurdsen 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Bilaga 4 

vid regeringssammanträde 

1983-04-14 

Anmälan till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84 
såvitt avser bostadsdepariementets verksamhetsområde 

Bostadsförsörjning m. m. 

Sysselsiittningsskapande åtl{iirder inom bostadsbeståndet m. m. 

Riksdagen beslutade i december 1982 om temporära åtgärder inom bo
stadsdepartementets verksamhetsområde (prop.1982/83: 50 bil.5, CU 8, 

rskr 112) för att öka sysselsättningen inom bostadsbyggnadssektorn och 
samtidigt förbättra betingelserna för bostadsförsörjning och energihus
hållning. 

Med hänsyn till dessa åtgärder, som får effekt under åren 1983 och 1984, 
och mot bakgrund av det statsfinansiella läget kom förslagen i årets bud
getproposition avseende bostadssektorn att präglas av stor återhållsamhet 

i fråga om nya ekonomiska åtaganden från statens sida. 

Chefen för bostadsdepartementet uteslöt emellertid inte att ytterligare 

temporära åtgärder kunde komma att behöva vidtas på grund av de komp

licerade förhållanden som präglar utvecklingen inom bostadsförsörj
ningen. 

Enligt regeringsförklaringen kommer ett särskilt program för ROT- sek
torn, dvs. reparationer, ombyggnader och tillbyggnader inom bostadsbe
ståndet, att utarbetas. Chefen för bostadsdepartementet har gett en arbets
grupp inom departementet i uppdrag att arbeta fram ett sådant program 
med sikte på att förslag skall kunna föreläggas riksdagen under hösten 
1983. 

För att stimulera byggandet och öka sysselsättningen inför vintern 

1983/84 kommer jag i det följande att redovisa vissa åtgärder. Ramarna för 

stödet till allmänna samlingslokaler kommer att vidgas. Vidare föreslås att 
långivningen till byggnadstekniska åtgärder (reparationslån) förlängs och 

att ytterligare medel avdelas för särskilda statliga lån för att bygga om 
outhyrda lägenheter. 

I Riksdagen 1982183. I sam/ .. Nr 150. Bilaga 4 
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Sta!liRt stiJd till al/miinna samlingslokaler 

Statligt stöd till allmänna samlingslokaler lämnas i form av dels anord
ningsbidrag och lån till nybyggnad. ombyggnad eller köp av samlingslo

kaler. dels upprustningsbidrag för befintliga lokaler. Resterande kreditbe
hov. 50%. täcks på den öppna kreditmarknaden. 

Riksdagen fastställer årligen ramar för stödet till allmänna samlingslo
kaler. För budgetåret 1982/83 är ramen 30 milj. kr. för anordningsbidrag 
och lån samt 14 milj. kr. för upprustningsbidrag. Regeringen får vidga 

ramarna om det behövs av sysselsättningsskäl. Med stöd av detta b~myn
digande har ramen för upprustningsbidrag vidgats med 10 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. 
Bostadsstyrelsen har nyligen föreslagit att ramen för anordningsbidrag 

och lån vidgas med 40 milj. kr. och att ramen för upprustningsbidrag vidgas 
med ytterligare 40 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Efterfrågan på stöd till allmänna samlingslokaler har sedan länge varit 

större än tillgången. Ramarna för innevarande budgetår var i praktiken 
utnyttjade redan under mars månad. Då fanns det ansökningar om anord

ningsbidrag och lån m. m. på sammanlagt 256 milj. kr. hos bostadsstyrel
sens samlingslokaldelegation. Vid samma tillfälle fanns det ansökningar 

om upprustningsbidrag på sammanlagt 83 milj. kr. Det innebär att vänteti
den f. n. är 2 år för anordningsbidrag och 4 år för upprustningsbidrag. 

Chefen för bostadsdepartementet har tidigare anfört (prop. 1982/83: 100 
bil. 13) att ramvidgningar bör behandlas i ett samlat sysselsättningspoli

tiskt perspektiv. Förutsättningarna för att påbörja flera samlingslokalpro

jekt än vad som ryms inom ordinarie ramar bör klarläggas så snart som 
möjligt för att ge avsedda sysselsättningseffekter. Som en åtgärd för att 
trygga byggsysselsättningen under nästkommande vinter kommer jag se
nare denna dag att föreslå regeringen att ramen för upprnstningsbidrag 
under innevarande budgetår vidgas med ytterligare 34,45 milj. kr. Vidare 
bör ramen för beslut om anordnings- och inventarie.bidrag samt lån till 
allmänna samlingslokaler få överskridas med 25 milj. kr. under innevaran
de budgetår. Av de nämnda ramarna bör totalt 34,45 milj. kr. användas för 

vissa län där investeringar i samlingslokaler är särskilt angelägna ur syssel

sättningssynpunkt. Dessa ramvidgningar ger utrymme för en ökad inves

teringsvolym på totalt 120 milj. kr. Även ramarna för budgetåret 1983/84 
bör vidgas med totalt 25 milj. kr. Det ankommer på regeringen att besluta 

hur dessa ramvidgningar skall göras. 

Lån till byggnadstekniska åtgärder (reparations/ån) 

Som en stimulansåtgärd har statliga lån kunnat lämnas temporärt för 
reparationer av vissa byggnadstekniska brister (reparationslån) exempel
vis mögel-. fukt- eller korrosionsskador <prop. 1981/82: 150 bil. 5. CU 42, 

rskr 395). F. n. gäller att lån lämnas för projekt som påbörjas efter den 31 
juli 1982 och i huvudsak avslutas senast den 30juni 1983. För långivningen 
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finns en av riksdagen fastställd ram om 125 milj. kr. I proposition (prop. 
1982/83: 120) om utveckling i Norrbotten (bil. 5) föreslog regeringen en 
förlängning av reparationslånen och samtidigt vissa förbättringar av finan
sieringsvillkorcn för allmännyttiga bostadsföretag för åtgärder i Norrbot
tens län. Lånemöjligheten skulle gälla arbeten som påbörjas senast den 31 

december 1985. 
· · Enligt bostadsstyrclsen har den tillfälliga långivningen haft goda effekter 

på reparationsverksamheten. Med hänsyn till det påtagliga behovet av 
reparationer av byggnadstekniska brister i bostadsbeståndet anser jag att 
det från såväl sysselsättningssynpunkt som bostadspolitisk synpunkt är 
angeläget att sådana reparationer ges stöd också inför kommande vinter i 
hela landet. Möjligheten att få reparationslån bör därför förlängas. Jag 
förordar att lån för vissa byggnadstekniska åtgärder (reparationslån) enligt 
nu gällande bestämmelser får lämnas ytterligare en tid. I landet utom 
Norrbottens län bör lånemöjligheten gälla arbeten som påbörjas senast den 
31 december 1983. Något krav på att arbetena skall ha avslutats vid någon 
viss tidpunkt bör inte ställas. Detta innebär att det nuvarande kravet att 
arbetena skall ha slutförts senast den 30 juni 1983 bör slopas. Regeringen 
bör utverka riksdagens bemyndigande att flytta fram den senaste tidpunk

ten för påbörjandet. 
Jag föreslår vidare att ramen för reparationslån vidgas med 75 milj. kr. 

till 200 milj. kr. Ramvidgningen bör gälla exkl. Norrbottens län där någon 
ram inte har föreslagits. Det bör ankomma på bostadsstyrelsen att i samråd 
med arbetsmarknadsstyrelsen besluta om den regionala fördelningen av 

medlen. 
Lånen betalas ut från anslaget B 3. Lån till bostadsbyggande. Jag räknar 

med att effekten på statsbudgeten för budgetåret 1983/84 bör rymmas inom 

anslaget. 

Särskilda lokal/ån 

Riksdagen har beslutat om vissa åtgärder i bostadsområden med stor 
andel outhyrda lägenheter (prop. 1982/83: 50 bil.5, CU 8, rskr 112). Bl. a. 
infördes statliga lån för ombyggnad av bostadsutrymmen till sådana lokaler 
som inte får inräknas i låneunderlaget för bostadslån. Under år 1983 får lån 
beviljas intill ett belopp av 25 milj. kr. 

Enligt vad jag har erfarit har ansökningar hittills kommit in som motsva
rar ett lånebehov på ca 30 milj. kr. Vidare har länsbostadsnämndema till 
bostadsstyrelsen rapporterat att det finns en efterfrågan på ytterligare 30 

milj. kr. 
Jag förordar att det belopp intill vilket särskilda lokallån får beviljas 

under år 1983 höjs med 25 milj. kr. till 50 milj. kr. 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

l. godkänna de ändringar av tidsgränserna i fråga om lån till vissa 
byggnadstekniska åtgärder (reparationslån).som jag har föror
dat, 

2. bemyndiga regeringen att besluta att flytta fram den senaste 
tidpunkten för påbörjande i fråga om reparationslån, 

3. medge att ramen för reparationslån får vidgas med 75 milj. kr. i 
enlighet med vad jag har anfört, 

4. medge att särskilda lokallån får beviljas inom en ram av 50 
milj. kr. under år 1983. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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BilaRa I .i 

REVIDERAD NATIONALBUDGET 1983 1 

Inledning 

Den reviderade nationalbudgeten för 1983 som härmed läggs fram är 

utarbetad inom finansdepartementet och konjunkturinstitutet. National

budgeten bygger på material som erhålls från fackdepartement och olika 
verk och institutioner. Vidare har utredningsrådet hörts. Dess ledamöter 

bär dock ej något ansvar för nationalbudgetens utformning och bedöm

ningar. 
Nationalbudgeten består av två delar. I den första delen, kapitel l, 

sammanfattar finansdepartementet det ekonomiska läE;et och konjunktur-

11tsikterna. Den andra delen, kapitel 2·-10, behandlar utvecklingen inom 

olika områden mera i detalj. I appendix till kapitel I redovisas arbetsfördel
ningen mellan finansdepartementet och konjunkturinstitutet. 

Ansvaret för bedömningen av Sveriges ekonomi 1983 vilar på finansde

partementet, där arbetet med nationalbudgeten letts av statssekreteraren 
Erik Åsbrink och t. f. departementsrådet Lars Mathlein. 

1 Kalkyl.::rna avslutades för finansdepartementets del den 14 april 1983. 

I Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga I.I 
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1 Sammanfattning' 

1.1 Internationell utveckling 

Såväl produktionen som världshandeln sjönk i fjol. Arbetslösheten öka

de i många länder till nivåer som är de högsta sedan 1930-talet. Vintern 

1983 gick drygt 30 milj. människor, nära 10 % av arbetskraften, arbetslösa 

i OECD-området. lnflationstakten har dock reducerats högst avsevärt. I 

början av 1983 var konsumentprisstegringarna i OECD-området i genom

snitt nere i 5,7 %, en halvering på mindre än 3 år. 

Den senaste konjunkturavmattningen är bl. a. en följd av den andra 

oljeprischocken 1979/1980. Att nedgången blivit så djup och utdragen 

beror emellertid till stor del på den ekonomiska politik som förts i några 

tongivande länder. Inflationsbekämpningen gjordes till ett överordnat mål i 

den ekonomiska politiken i flera länder i början av 1980-talet. I detta syfte 

gavs penningpolitiken efter monetaristiska ekonomiska teorier en åtstra

mande inriktning. Penningpolitiken fokuserades kring att målsätta och 

försöka styra förändringen i något monetärt aggregat, penningmängden. 

som antas ha ett nära samband med prisutvecklingen. Denna politik har 

lyckats i så måtto att prisstegringarna faktiskt avtagit. Huruvida dd är 

fråga om nagon mer bestående nedgång av den underliggande inflationen 

återstår emellertid att se. Ungefär hiilften av nedgången beror på de sjun

kande råvarupriserna. Dessa kan snabbt börja öka igen när konjunkturen 

vänder uppåt och den nedpressade efterfrågan tillåts öka. 

Även finanspolitiken har haft en åtstramande inriktning i flera stora 
liinder. Ett viktigt undantag är Förenta statt:rna. Diir har emellertid kom
binationen av en åtstramande penningpolitik och en expansiv finanspolitik 

lett till att realräntorna drivits upp till en hög nivå. 

Det finns nu emellertid tecken på en vändning i den internationella 

konjunkturen. I första hand gäller detta Förenta staterna. där de s. k. 
ll:dande indikatorerna ökat flera månader i rad. Bl. a. har bostadsbyggan

det ökat kraftigt. Men även orderingång och industriproduktion har visat 

tecken pa återhämtning. För att säkra en uppgång under 1983 behövs stöd 

från bl. a. den privata konsumtionen. Stora skatteåterbäringar kommer att 

utbetalas under våren och en ny skattesänkning träder i kraft från halvårs

skiftet. Hushållssparandet i Förenta staterna ligger på en så pass hög nivå. 

ca 7 % av de disponibla inkomsterna, att dessa inkomsttillskott bör kunna 

leda till ökad konsumtion. 

Även i Europa finns det indikationer på att konjunktursvackans botten 

nu har passerats. I Förbundsrepubliken Tyskland kan en viss uppgång i 

1 I detta kapitel redovisas finansdepartementets bedömning av den ekonomiska 
utvc.:klingen. 1 kapitel 2- !O behandlas utvecklingen inom olika områden mera i 
dct<1lj. Arbetsfördelningen mellan finansdepartementet och konjunkturinstitutet 
frnmg;Ir av appendix till detta kapitel. 
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den ekonomiska aktiviteten noteras och förväntningarna är positiva inför 

det framförliggande året. I Storbritannien har penningpolitiken lättats och 

årets budget har getts en mindre restriktiv utformning än tidigare. 

Sammantaget innebär den bedömning av den internationella utveckling

en som görs i den reviderade nationalbudgeten (kap. 2) att bruttonational

produktens tillväxt i hela OECD-området väntas uppgå till drygt 1 3/4 % i 

volym mellan 1982 och 1983. Det innebär en marginell upprevidering 

jämfört med prognosen i den preliminära nationalbudgeten. Denna produk

tionsuppgång är emellertid inte tillräcklig för att förhindra en ytterligare 

ökning av arbetslösheten. Det skulle krävas en tillväxt om minst 2-3 % 
per år framöver bara för att hålla arbetslösheten på nuvarande nivå i 

industriländerna. 
I Förenta staterna förutses en tillväxt om 2 3/4 % 1983. I Västeuropa 

dröjer antagligen uppgången till senare delen av året. Mellan 1982 och 1983 
väntas tillväxten uppgå till blott 3/4 %. Av de stora länderna i Europa 

förutses Storbritannien få den mest positiva utvecklingen med en BNP

tillväxt om 2 %. I Förbundsrepubliken Tyskland begränsas tillväxten till 

1/2 % bl. a. till följd av otillräcklig investeringsefterfrågan, medan en åter- · 

hämtning förutses i den privata konsumtionsefterfrågan. I Frankrike har 

den politikomläggning i åtstramande inriktning som inleddes i fjol ytterliga

re accentuerats under början av 1983. 
Även i de mindre OECD-länderna, inkl. de nordiska länderna, väntas en 

svag produktionstillväxt. Danmark och Norge väntas få en tillväxt på 1/2 

medan 1 1/2 % ökning förutses i Finland. 

Mot bakgrund av de tillväxtprognoser som gjorts för olika länder be

döms världshandeln med bearbetade industrivaror öka med 2 %. Priserna 

för dessa varor förutses öka med 5,5 %. Oljepriserna är f. n. fallande. 

Kalkylerna i den reviderade nationalbudgeten bygger på att råoljepriserna 
sjunker med drygt 3 dollar per fat mellan årsgenomsnitten 1982 och 1983. 
Beräkningstekniskt har vidare dollarkursen satts till 7 ,38 kr. för 1983. I den 

preliminära nationalbudgeten i år antogs motsvarande prisfall för råolja till 

drygt I dollar per fat och dollarkursen till 7.46 kr. 

En sänkning av råoljepriset med 1 dollar per fat förbättrar vår bytesba

lans med drygt 1 miljard kr. En sänkning av dollarkursen med 10 öre 

beräknas förbättra bytesbalansen med ca 500 milj. kr. 

Trots att denna internationella bedömning iir mycket försiktig måste den 

kringgärdas med reservationer. Det är för tidigt att anta att en stabil 

återhämtning under 1983 och 1984 nu skulle vara säkrad. 
En uppgång i industriländerna under innevarande år blir således inte 

särskilt långvarig, om den enbart bärs upp av ett i konjunkturcykeln 

normalt omslag i lagercykeln och en svag ökning av den privata konsum

tionen. Investeringsaktiviteten måste också komma igång i fall uppgången 

skall bära in över 1984. Å ena sidan är kapacitetsutnyttjandet i många 

länder lågt och industriproduktionen har ännu inte tagit fart på allvar. 
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Detta och de fortfarande höga realräntorna talar mot en uppgång av inves

teringarna under de närmaste åren. Å andra sidan har de rclativprisför

skjutningar som skett under 1970-talet troligen medfört att en icke obetyd

lig del av produktionskapitlet nu är obsolet. Detta talar för att investering

arna kan komma igång tidigare än normalt i konjunkturcykeln. 

Ytterligare en osäkerhetsfaktor är oljeprissänkningarna. Dessa innebär 

visserligen en klart positiv effekt på inflationstakt och bytesbalanser i de 

oljekonsumerande länderna men minskar samtidigt de oljeproducerande 

ländernas absorptionsförmåga, vilket hämmar industriländernas export. 

Ett nytt inslag i världsekonomin är vidare den ökande oron i det interna

tionella finansiella systemet. Internationella valutafonden (IMFJ och Inter

nationella Regle1ingsbanken i Basel (BIS) har fått göra stora insatser under 

det senaste året för bl. a. skuldtyngda u-länder som kommit i akuta betal

ningssvårigheter. Detta har redan medfört en ökad försiktighet i bankernas 

kreditgivning. De underliggande obalanserna i de länder som råkat i 

betalningssvårigheter torde emellertid inte ens med en mycket målmedve

ten ekonomisk politik kunna lösas under de närmaste åren. Skulle detta 

förhållande leda till kraftiga begränsningar i dessa länders möjlighet att 

erhålla ytterligare krediter, kan detta komma att allvarligt störa världshan

deln. Risken för protektionistiska åtgärder ökar då. 

När det gäller utvecklingen i Förenta staterna, det land som nu väntas 

dra igång världskonjunkturen, råder det osäkerhet om den ekonomiska 

politikens inriktning. Under hösten 1982 lättade den amerikanska central

banken - The Federal Reserve Board ~ på penningpolitiken för att få ned 

räntorna. Detta har också delvis lyckats, även om realräntorna fortfarande 
ligger kvar på en hög nivå. De kraftiga ökningarna av det federala budget

underskottet som förutses kan emellertid driva upp intlationsförväntning

arna hos de institutionella placerare i pensions- och försäkringsfonder som 

agerar på den amerikanska kreditmarknaden. Därmed kan ränteliigel i 

Förenta staterna och därefter det internationella ränteläget ånyo pressas 

uppåt med följd att en nödvändig investeringsuppgång kommer av sig. 

1.2 Utvccl\lingen i Sverige 

Utrikeshandeln 

Varuexporten ökade med 4 % i fjol. För bearbetade varor utvecklades 

våra viktigaste avnämarmarknader med hänsyn till den allmänt sett svaga 

utvecklingen av världshandeln påfallande gynnsamt. Medan världshandcln 

med bearbetade varor sjönk, ökade de för vår export viktigaste OECD

länderna importen av bearbetade varor med närmare 4 %. Särskilt kraftiga 

ökningar noterades för så viktiga marknader som Storbritannien, Norge 

och Danmark. 

Relativprist:t för vår export av bearbetade varor sjönk med nästan 11 %· 

under fjärde kvartalet i tjol. Mellan helåren 1981och1982 ökade inte våra 
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marknadsandelar för bearbetade varor med mer än l ,5 C:{ på OECD-mark

naderna. Enjiimförelse mellan andra halvåret 1981 och andra halvåret 1982 

visar emellertid att våra andelar ökade med mellan 3 och 4 %. De riktigt 

stora effekterna av relativprissänkningcn fjärde kvartalet i fjol visar sig 

först i år och nästa år. 
När det gäller exportutsikterna för bearbetade varor för 1983 är det de 

ovan relaterade tre faktorerna, marknadstillväxt. relativa exportpriser och 

marknadsandelsutveckling, som måste bedömas. 

Mot bakgrund av det internationella scenario som skisserats ovan väntas 

marknadstillväxten för vår export av bearbetade varor öka med drygt 2 % 

1983. Marknadsutrymmet för exporten till OECD-länderna förutses där

vidlag öka snabbare men det motverkas av att importefterfrågan i länder

områden utanför OECD väntas gå något tillbaka. Priserna, mätt i nationel

la valutor, för OECD-ländcrnas export av bearbetade varor väntas stiga 

med 5112 %. 
Mätt mellan genomsnittslägena 1982 och 1983 förutses en minskning av 

våra relativa exportpriser med 6 1/2 %. I likhet med konjunkturinstitutet 

(kap. 3) har vid exportbedömningen antagits att priselasticiteten vid rela

tiva exportprisförändringar är 1.4 %. dvs. en relativprissänkning på 1 % 
leder på 2-3 års sikt till en exportvolymökning på J ,4 %. En del faktorer 

motverkar emellertid att marknadstillväxt och relativprissänkningar leder 

till en så hög exporttillväxt som ett mekaniskt applicerande av antagande

na skulle innebära. Dit hör ogynnsamma effekter av vår exports varusam

mansättning och en observerad trendmässig strukturell andelsförlust. I 

tabell 1: I sammanfattas hur de olika faktorerna sammantaget' ger export

prognosen för bearbetade varor. 

Tabell 1: 1 Olika faktorers inverkan på exporten av bearbetade industrh·aror 1982 och 
191!3 
Procentuell volymförändring 

1982 1983 

Marknadstillväxl 2 3/4 

Andelsvinst p. g. a. ändrade relativpriser 3 

Borfall p. g. a. faktorer som missgynnar svensk export -2 
Varuklassifieringsskillnad - 1/2 
Marknadsandelsvinst. netto 1/2 

Exportökning 3 114 

2 1/4 

61/2 

-21/2 
0 
4 

6 1/3 

Sammantaget för varuexporten förutses en volymökning om ca 6 % 

1983. Det innebär en högre tillväxt än i fjol. Bedömningen att exporten kan 

väntas öka relativt kraftigt i år får stöd i konjunkturinstitutets industribaro

meter i mars i år. Enligt denna överträffades företagens förväntningar om 

exportorderingången under första kvartalet betydligt. Inför andra kvartalet 

väntar en stor del av industriföretagen ökande exportorder. Detta gäller 
inte minst för verkstadsindustrin. 
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Mellan 1981 och 1982 ökade varuimporten med drygt 4.5 % i volym. 1 

Ökningen var helt hänförlig till den förhållandevis kraftiga volymtillväx

ten. 7 .4 %. i importen av bearbetade varor. Denna importökning får till

skrivas dels att hushållen påtagligt ökat inköpen av varaktiga varor under 

andra halvåret. dels en viss tillväxt i de importtunga maskininvestering

arna. dels slutligen lageromslaget mellan halvåren för bearbetade varor. 

Mot bakgrund av de två devalveringarna 1981 och 1982, som samman

tagna innebär en ökning av antalet svenska kronor per främmande valu

taenhet om drygt 32 %, får vår importprisutveckling bedömas som måttlig. 

Trots en höjning av OECD-ländernas genomsnittliga exportpris för bear

betade varor med 16 % - i svenska kronor räknat - mellan tredje kvarta

let 1981 och tredje kvartalet 1982 ökade vårt importpris för dessa varor 

med endast 10 %. Det reducerade genomslaget på våra importpriser tyder 

på att de utländska leverantörerna vid försäljning till Sverige tvingats till 

prissänkningar - relativt andra exportmarknader - räknat i den egna 

valutan. Totalt ökade importpriserna med i genomsnitt drygt 13,5 % mel

lan 1981 och 1982. 

Den totala varuimporten beräknas öka med 0.8 % i volym mellan 1982 

och 1983. Såväl importen av bearbetade varor som råvaruimporten be

döms öka med ca 3/4% (kap. 3). 2 

Den i jämförelse med 1982 svaga importtillväxten för bearbetade varor 

1983 skall ses mot bakgrund av den prognoserade svaga uppgången i den 

totala efterfrågan, där endast export och lagerförändringar beräknas ge 

något positivt bidrag till efterfrågan på importerade varor. Till följd av 

devalveringarna stiger importpriserna snabbare än de inhemska produ

centernas priser, vilket också verkar i importminskande riktning. För 1983 

har konjunkturinstitutet beräknat denna av relativprisets sänkning här

ledda effekt på importvolymen till -2,5 procentenheter. I importdäm

pande riktning verkar vidare den tillfälliga - men icke obetydliga - höj

ningen av importinnehållet i efterfrågan under andra halvåret 1982 som 

beskrivits ovan. Denna "överimport" 1982 väntas bidra till att hålla nere 

importen i år. 

Råvaruimporten domineras av råolja och petrolcumprodukter. Samman

taget bedöms importen av dessa varor öka med knappt 0.5% 1983. Till 

följd av en beräknad ökning av råoljelagren ökar importen av råolja förhål

landevis starkt, medan importen av de raffinerade petroleumprodukterna 

väntas falla tillbaka beroende bl. a. på minskad förbrukning. 

För 1983 bedöms de totala importpriserna för bearbetade varor öka 

något snabbare än i fjol. Samtidigt ökar oljepriserna betydligt långsammare 

1 I 1981 års priser. I 1975 års priser. dvs. enligt nationalräkenskapernas <NR! 
beräkningsmctod. blev ökningen 5.8 'lc. 
2 Till följd av att konjunkturinstitutet räknar med en något högre privat konsumtion 
än finansdepartementet har institutet prognostiserat en importökning om I % .. 
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än i fjol, vilket sammantaget medför att importprisstegringen i år väntas bli 

ungefär lika stor som 1982. 

Disponibel inkomst, priser och konsumtion 

Mellan 1981 och 1982 steg hushållens disponibla inkomster i löpande 

priser med 7.9%. Eftersom priserna. enligt implicitprisindex (den prisin

dex som i nationalräkenskaperna används för fastprisberäkning av inkoms

ter och konsumtion). ökade med i genomsnitt 10% föll hushållens realt 

disponibla inkomster med nära 2 % (kap. 6). 

Real disponibel inkomst, privat konsumtion, sparande och priser 1982-1983 
Procentuella förändringar. 1975 års priser 

1982 1983 
prognos 

Faktorinkomster inkl. räntor och mdelningar -1.5 -2.9 
därav lönesummor -3,2 -3.4 

lnkomstövcrl"öringar från stat, kommun och privat 
sektor -0, I 1,9 

diirav pensioner -0.5 1.8 

Summa inknmster - I. I -1.5 
Skatter, avgifter och transfereringar från hushållssek-
torn till stat, kommun och privat sektor 0.6 -2.5 

därav prel. A- och B-skatter inkl. slutskattereglering 0.8 -2,0 

Dispnnihel inkomst - I. 9 - I. I 
Privat konsumtion 1,3 -1.5 
Sparkvot. % 1,7 2.1 
lmplicitprisindex, % 10.0 10.9 

Trots köpkraftsminskningen i fjol ökade hushållen sin konsumtion. Sär

skilt stark blev uppgången mellan tredje och fjärde kvartalen 1982. Det var 

inköpen av varaktiga varor, bl. a. bilar.som ökade kraftigt. Denna utveck
ling kan till en del förklaras av den förhållandevis lätta kreditpolitik som 
bedrevs under första hälften av 1982. Hushållen hade således möjligheter 

att öka sin skuldsättning för att öka konsumtionen. Vidare bidrog sannolikt 
också det förväntade prisgenomslaget av devalveringen samt momshöj

ningen den I januari 1983 till att en del inköp tidigarelades. 

Inkomst- och konsumtionsprognoserna för 1983 bygger bl. a. på en ge

nomsnittlig timlöneökning för samtliga anställda på 7 ,5 %, vilket är i linje 

med de preliminära avtal som nu tecknats på arbetsmarknaden. 

Här redovisade kalkyler för 1983 avseende reala inkomster och konsum

tion bygger på prisprognoser, som till föijd av de energiskattehöjningar 

som aviseras i den reviderade finansplanen. är något högre än konjunktur

institutets prognoser. Prognoserna för den genomsnittliga prisutvecklingen 

enligt konsumentprisindex och implicitprisindex är 9,5 resp. 10.9%. Pris

utvecklingen under loppet av året har vidare prognoserats till knappt 

9,5 %. Höjningarna av de indirekta skatterna (inkl. momshöjningen) beräk-
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nas härvidlag svara för 1,8 procentenheter av den totala konsumentpris

uppgången. 

Under förutsättning att devalveringen 1982 slår igenom på importpris

erna för bearbetade varor till 80 % fram till slutet av 1983 och betydligt 

snabbare och mer fullständigt på importerade råvaror kan prisgenomslagct 

på konsumentprisindex för perioden oktober 1982-december 1983 skattas 

till 4,5 a 5 % (inkl. s. k. automatiska momseffekter). 

Mot bakgrund av gjorda antaganden beräknas som framgår av tablån 

hushållens realt disponibla inkomster minska med drygt I% i år. 

Sedan 1980 skulle därmed de realt disponibla inkomsterna ha sjunkit 

med totalt 3 ,8 %. Enbart mot denna bakgrund kan det förefalla troligt att 

hushållen måste minska sin konsumtion. Hushållens "överkonsumtion" 

av tunga konsumtionskapitalvaror mot slutet av 1982 talar också för en 

neddragning av konsumtionen. Vidare får man räkna med att 1983 kommer 

att präglas av en stramare kreditmarknad än 1982 med därav ökande 

svårigheter för hushållen att kunna hålla uppe konsumtionen via ökad 

nettoupplåning. 

1 föreliggande kalkyl beräknas sparkvoten öka mellan 1982 och 1983. 

Detta sammantaget med den prognostiserade minskningen av de realt 

disponibla inkomsterna väntas medföra att konsumtionsvolymen fäller 

med 1,5%. 

Investeringar 

Industrins investeringar väntas minska med 5% mellan 1982 och 1983. 

Lönsamheten i industrin förbättras visserligen avsevärt under 1983 (kap. 
8). Efterfrågeläget väntas också förbättras under 1983. Kapacitetsutnytt

jandet bör kunna öka i takt med att industriproduktionen tar fart. Men 

sammantaget väntas inte dessa faktorer få till effekt att investeringarna 

ökar redan i år. 
De statliga myndigheternas och affärsverkens investeringar väntas öka 

med 12 % i volym under 1983. Det är främst de statliga myndigheterna som · 

ökar sina investeringar kraftigt. Finansdepartementet räknar här med en 

kraftigare ökning än vad konjunkturinstitutet gör i kapitel 7. Detta sam

manhänger med att hänsyn tagits till de ökade satsningar inom byggsektorn 

på drygt I, I miljard kr. som föreslås i den reviderade finansplanen. 

Vad gäller bostadsinvesteringarna bedömer konjunkturinstitutet att 

37 000 bostadslägenheter kommer att påbörjas i år. Det är en minskning 

jämfört med 1982. Det är främst igångsättningen av småhus som väntas 

minska. Ombyggnadsinvesteringarna väntas däremot öka kraftigt och det 

ger sammantaget en nedgång på ca I l/2 % i de totala bostadsinvestering

arna 1983. Hänsyn har då tagits till det program för reparationslån till 

bostäder som ingår i de ovan nämnda ökade insatserna i byggsektorn. 

Sammantaget väntas de fasta bruttoinvesteringarna falla med ca 0,5 % i 

volym mellan 1982 och 1983. 
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Lagren minskade kraftigt 1982. Som en följd av det allmänt svaga efter

frågeläget kan man räkna med en fortsatt minskning även i år. Efterfrågan 

tillgodoses dock i mindre utsträckning än under 1982 genom försäljning 

från lager, varför produktionen bedöms öka i motsvarande grad. 

Offentlig sektor 

Utvecklingen i den offentliga sektorn beskrivs närmare i kapitel 9. 

I tabell I :2 jämförs den totala offentliga sektorns reala inkomster och 

utgifter med utvecklingen av den reala bruttonationalprodukten. Den reala 

utgiftsökningstakten har sjunkit markant jämfört med vad som noterades 

under 1970-talet, men den ligger fortfarande klart över BNP-tillväxten. 

Som en följd av detta har de offentliga utgifternas andel av BNP stigit 

kontinuerligt. För 1983 förutses en real utgiftsökning om drygt 4 %'. Denna 

beror huvudsakligen på att statsutgifterna ökar kraftigt, bl. a. genom de 

stora ränteutbetalningarna. men även exkl. räntor skulle det vara fråga om 

en stor ökning. Det är de stora industripolitiska satsningarna och de ökade 
investeringarna som står för denna ökning. 

Bakom dessa reala ökningar ligger nominella utgiftsökningar som för 

den totala offentliga sektorn väntas uppgå till omkring 60 miljarder kr. i år. 

De snabbast ökande posterna är offentlig konsumtion och transfereringar 

till hushåll. Så när som på konsumtionsökningen, vilken huvudsakligen 

ligger inom kommunerna, svarar staten för praktiskt taget hela ökningen. 

Då inkomsterna till den offentliga sektorn beräknas öka med 49 miljarder 

kr., försämras det finansiella sparandet med 11 miljarder kr. till ett samlat 

underskott på 55 miljarder. Detta underskott är huvudsakligen hänförligt 

till staten, vars finansiella sparande försämras med 7 miljarder kr. från 

1982. Även kommunernas finansiella sparande beräknas försämras mellan 

1982 och 1983 och överskottet i socialförsäkringssektorn tycks bli något 
lägre än i fjol. 

Tahell 1:2 Den offentliga sektorns reala inkomster och utgifter 1970-1983 
Procentuell volymförändring 

1970- 1980 1981 1982 1983 
1979 

Inkomster 4.2 1,9 2.4 0,8 3.2 
därav: skatter 3.0 -0,5 I. I 1,2 5.2 

avgifter 8,8 6,7 4,7 -7.5 -1,6 
Utgifter 5,9 3,3 4.6 3.3 4,3 
Utgifter exkl. räntor 5.8 1.6 2,2 0,8 3.4 
därav: staten 6,0 2.4 6.9 5,7 6,7 

staten exkl. 
statsskulds-
räntor 5,6 -1,7 1,7 0,0 4,7 
socialför-
säkrings-
sektorn 12.8 3,8 4,4 3, 1 5,4 
kommunerna 4.2 4,1 2,2 1.0 1.4 

BNP 2.0 2,0 -0.7 -0.t 1.8 
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Statens hudgetunderskott 1983 beräknas uppgå till 92 miljarder kr. (mot

svarande 13.3% av BNPJ. en försämring med 9 miljarder kr. från 1982. 

Fi11ansiell 11tveckli11g och kreditmarknad 

Den ökning av budgetunderskottet som förutses för 1983 är visserligen 

lägre än för 1982 men statens kreditanspråk på den inhemska marknaden 

viintas likväl bli väsentligt större. Statens utlandsupplåning bör nämligen 

kunna hållas på en lägre nivf1 än i fjol. eftersom underskottet i bytesbalan

sen beräknas bli reducerat med 4 miljarder kr. jämfört med 1982. 

Det sker således en sparandeförstärkning inom landet som uppväger det 

växande offentliga sparandeunderskottet. Detta sparande väntas ske i 

f'öretagssektorn. Den fortsatt starka resultatförbättring som där förutses 

leder tillsammans med alltjämt återhållsamma investeringar och en fortsatt 

lageravveckling till ett betydande finansiellt sparandeöverskott (kap. 10). 

Under fjolåret minskade företagens nettoupplåning i bankerna ganska 

kraftigt, om den bokföringsmässiga. ökningen av utlandsupplåningen 

p. g. a. devalveringen räknas bort. För 1983 väntas en likartad tendens. 

dvs. en mycket svag kreditefterfrågan som i huvudsak måste riktas mot 

utlandet. I det sammanhanget kan noteras en inriktning på upplåning i 

utlandet i företagssektorn. som medfört att företagen sammantaget nu har 

en något större kreditstock i utländsk valuta än i svenska kronor. Storföre

tagen svarar för den större delen av denna upplåning, men även mindre 

företag svarar för en betydande andel. 

Till bilden av utvecklingen på kreditmarknaden kan läggas den väntade 

minskningen av hushållens kapitalvaruköp, vilket sammantaget gör att 

bankerna bör stå inför en svag kreditefterfrågan från den privata sektorn. 

Bankerna torde därför i väsentligt större utsträckning än under 1982 kunna 

tillgodose statens lånebehov. 

Från likviditetssynpunkt är det emellertid nödvändigt att den betydande 

statsupplåning direkt från allmänheten som kom till stånd J 982 kan fortsät

ta. Även för innevarande år måste därför företagens höga likviditet kanali

seras till staten men under de närmaste åren bör hushållen förmås öka sin 

andel av budgetunderskottets finansiering. 

Det svenska ränteläget har vidare. om än med viss fördröjning, kunnat 

sänkas i linje med fallande räntor i framför allt Västeuropa. De kortsiktiga 

svenska penningmarknadsräntorna har sjunkit även relativt sett mot t. ex. 

eurodollarräntan. Den stora osäkerheten om den amerikanska penningpo

litiken och den därmed sammanhängande internationella ränteutveckling

en innebär emellertid också att förutsättningarna snabbt kan förändras för 

vår del. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.1 Reviderad nationalbudget 11 

Försörjnings- och bytesbalans 

I tabell 1:3 sammanfattas den ekonomiska bedömningen för 1983. Den 

produktionstillväxt som förutses genereras av en snabb exportökning, en 

fortsatt ökning av den offentliga konsumtionen och en upphörande lager

neddragning. I den preliminära nationalbudgeten prognostiserades en 

BNP-tillväxt för 1983 om 1,4%. Skillnaden mot den bedömning som nu 

görs är i huvudsak hiinförlig till något annorlunda bedömningar av den 

privata konsumtionen och importen. Konsumtionen förutses nu inte mins

ka så mycket som antogs i den tidigare prognosen. Detta är i huvudsak en 

effekt av att prisutvecklingen under 1983 nu bedöms bli gynnsammare än 

vad som då prognostiserades. 

Tabell 1:3 Försörjningsbalans 1982 och 1983 

Procentuell volymförändring 

1982 1982 1983 
Milj. kr., 
löpande priser 

BNP 620 685 - 0.1 1.8 
Import, varor och tjänster 207 586 4,9 1.8 

Tillgång 828 271 1,0 1.8 

Bruttoinvesteringar 116186 - 2,5 -0.6 
Näringslivet 52660 - 4.5 -3.6 
därav: industri 17239 -16.7 -5.0 
Statliga myndigheter och affärsverk 14913 11.5 12,5 
Kommuner 22 379 - 4,6 -1.1 
Bostäder 26 234 - 4.4 -1,6 

Lagerinvestering 1 -5 720 - 0.4 0.6 

Privat konsumtion 330485 1.3 -1.5 

Offentlig konsumtion 184 755 1.2 1.4 
Statlig 53937 - 2,7 -1.8 
Kommunal 130 818 2.9 2.8 

Inhemsk efterfrågan 625 706 0.1 0,1 

Export, varor och tjänster 202 565 3,8 6,6 

Användning 828 271 1.0 1.8 

1 Lageromslag i förhållande till föregående års BNP. 

Importen förutses öka med ca I 3/4% i volym. Det är en markerad 

upprevidering jämfört med bedömningen i den preliminära nationalbudge

ten, då en viss minskning förutsågs i importvolymen mellan 1982 och 1983. 

Den importökning som nu förutses är emellertid inte alls onormalt stor för 

vår öppna ekonomi mot bakgrund av den konjunkturförbättring som nu 

förutses under loppet av 1983. 

Handelsbalansen förväntas förbättras med närmare 6 miljarder kr. mel

lan 1982 och 1983. Till följd av bl. a. de ökande räntebetalningarna på 

utlandsskulden blir inte förbättringen på bytesbalansen lika stor. Bytesba

lansunderskottet väntas i år uppgå till 18,8 miljarder kr.. motsvarande 

2.7% av BNP. I fjol uppgick bytesbalansunderskottet till 3.7% av BNP. 
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Tahell 1:4 Handels- och h~·tesbalans 1981-1983 
Miljarder kr. 

1981 1982 1983 

Export av varor. fob 144,7 168.1 200.0 
Import av varor. cir 146.0 173.8 200.0 

Handclsbalans - 1.3 - 5.7 0.0 

Tjiinstchalans 
inkl. korrigcringspost - 0.4 0.6 2.0 

Tr<tnsfercringsbalans 
varav avk<~stning 

-12.5 -17.7 -20.8 

av kapital. netto -11.0 -15.9 -18,6 
varav (l\.Tiga trans-
fcn~ri ngar. netto - 6.2 - 7.3 - 8.4 
varav korrigering 
av transfereringar 4.7 -~.5 6.2 

Bytcshalam -14.2 -22.8 -18.8 

Sysselsättningen 

De produktions- och produktivitetskalkyler som närmare redovisas i 

kapitel 5 tyder på ett fortsatt kärvt arbetsmarknadsläge under 1983. Mot 

slutet av året bör emellertid en förbättring skönjas. 

Prognoserna för utvecklingen inom olika näringsgrenar indikerar att 

sysselsättningen i industrin och inom byggnadsverksamhet fortsätter att 

minska men i avtagande taktjämfört med 1982. 
Antal sysselsatta inom tjänstesektorn i näringslivet väntas fortsätta att 

öka. 
I den kommunala sektorn förutses en syssclsättningsökning om närmare 

20000 personer. Huvuddelen av denna ökning är dock hänförlig till huvud
mannaskapsförändringar mellan staten och kommunerna samt till att anta

let beredskapsarbeten väntas öka kraftigt. Den underliggande sysselsätt
ningstillväxten i kommuner och landsting torde bli måttlig. 

Mot bakgrund av det förhållandevis svaga läge som väntas på arbets

marknaden under större delen av 1983 och i byggsektorn kommande vinter 

föreslås ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder om 2,7 miljarder kr. i 

den reviderade finansplanen. Inom byggsektorn föreslås tidigareläggning 

av statliga byggen. reparationslån till bostäder m. m. på sammanlagt en 

dryg miljard kr. Därutöver innehåller det arbetsmarknadspolitiska paketet 

åtgärder för att bl. a. främja industrins rekrytering, särskilda utbildningsin

satser för arbetslösa ungdomar och ökade medel till beredskapsarbeten. 

Även. kommunerna föreslås få ökat stöd för att kunna öka sysselsättning

en. 
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APPENDIX 

Delprognoser och arbetsfördelning rörande den reviderade national
budgeten 1983 

Nedan framgår vilka kapitel och avsnitt som sammanställs inom finans

departementet (Fi) resp. konjunkturinstitutet (Kl). 

Sektor Avsnittet Prognos. ';"i-
utformat 
inom Fi Kl 

Priv<tt konsumtion Kl -1,5 -1.2 
Offentlig konsumtion Fi 1.4 
Bruttoinvestering<tr Kl -0,6 -1,0 
Lagerinvesteringar1 Kl 0,6 0.6 
Export av varor och tjänster Kl 6.6 6.6 
Import av varor och tjänster Kl 1,8 2.0 
Bruttonationalprodukt Fi 1,8 

Internationell bedömning Fi 
Produktion inom gruvor. mineralbrott, 
tillverkningsindustri och skogsbruk Kl 
Övrig produktion Fi 
Arbetsmarknad Fi 
De enskilda konsumenternas ekonomi Kl 
Näringslivets lönsamhet. kostnader 
och priser Kl 
Offentlig verksamhet Fi 
Kreditmarknad Kl 
Sammanfattning Fi 

1 Lagerförändring i%- av föregående års BNP. 





UTVECKLINGEN 
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2 Internationella utvecklingen 

2.J Sammanfattning 

Den internationella konjunkturen visade fortsatt försämring 1982. Pro
duktionsökningen i OECD-länderna under 1980 och 1981 var svag, drygt 

I% vardera året. 1982 sjönk produktionen med nästan 1/4%. Detta är den 

mest negativa utveckling som noterats efter andra världskriget, se diagram 

2:1. Nedgången andra halvåret blev genom ett något starkare fjärde kvartal 

dock något mindre än väntat, främst i Storbritannien och Förbundsrepubli

k.en Tyskland. Arbetslösheten har stigit kraftigt. Vintern 1983 gick 32 milj. 

miinniskor arbetslösa i OECD-länderna. vilket motsvarar knappt 10% av 

arbetskraften. 
Under vintern 1983 har tecken börjat visa sig på en vändning i den 

internationella konjunkturen. I första hand gäller detta Förenta staterna 

där ledande indikatorer ökat under närmare ett år med en kraftig ökning i 

januari 1983. Även i Förbundsrepubliken Tyskland och Storbritannien har 

Diagram 2: I Bruttonationalprodukten i hela OECD-omradet resp. OECD-Europa 
1962-1983 
Årlig procentuell förändring 

6 

4 

3 

2 

0 

-1 

- OECD, TCTAI T 

- - - OfC0. ~l.'ROPA 

-
-

1962 

~

I 

64 

-

I 
66 

r-., 
' - ' -

68 

-

-

-., 

h 
~ 
' ' ' ' L_J 

I I 
70 72 74 76 78 80 

Kiilla: OECD. för 1982 och 1983 linansdt:partementets bt:dömning. 

2 Riksdagen IY<:i:!!li3. I sam/. Nr 150. Bilai:a I.I 

--

82 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.1 Reviderad nationalbudget 18 

industriproduktion. orderingång och hostadsbyggande börjat peka uppåt. 

Delvis förklaras uppgångssignalerna av att vintern varit mild både i Europa 

och Nordamerika. En lageravveckling ägde också rum under slutet av 

1982, särskilt i Förenta staterna. När en uppgång inleds skulle därmed 

produktionsökningen understödjas av behovet av en lagerpåfyllnad. Den 

privata konsumtionen är dock fortfarande svag i flera av de stora länderna. 

Den amerikanska ekonomin har under flera år stagnerat, under trycket 

av en stram penningpolitik, ett mycket högt ränteläge, en kraftigt övervär

derad dollar och en försvagad konkurrenskraft. Den uppgång som nu 

inletts stöds av skattesänkningar och ökade militärutgifter. Den accelera

tion i tillväxten som förväntas andra halvåret 1983 kan dock komma att 

hämmas av att räntorna åter stiger när det stora federala budgetunderskot

tet skall finansieras. I Västeuropa väntas uppgången dröja till senare delen 

av året. Av de stora länderna torde Storbritannien få den mest positiva 

utvecklingen. I Förbundsrepubliken Tyskland begränsas tillväxten av otill

räcklig investeringsnivå. I Japan hålls tillväxten tillbaka av svag marknads

tillväxt, frivilliga exportbegränsningar och stigande yenkurs. 

Produktionen i de mindre OECD-länderna torde under 1983 komma att 

öka långsammare än i de större länderna. Detta gäller också Danmark. 

Norge och Finland. 

Tabell 2: 1 Bruttonationalproduktens uh·eckling i vissa OECD-länder 1980-1983 

Arlig procentuell förändring 

Andel av 1980 1981 19822 19832 

OECD-områ-
dets totala 
BNP.% 1 

De .1ju stora länderna 
Fört!nla staterna 38.5 -0,4 1,9 -I 3/4 2 3/4 
Japan 14,8 4,8 3,8 3 3 
Förbundsrepubliken Tyskland 9,0 1,8 -0,2 -1 1/2 
Frankrike 7,5 1,2 0.3 I 1/2 114 
Storbritannien 6,5 -2.1 -2.2 I 2 
Italien 4.6 3,9 -0,2 - 114 -I 
Canada 3.6 0.5 3.1 -4 3/4 1 1/2 

Norden 
Danmark 0,8 -0,2 0,1 2 1/2 
Finland 0,6 6,0 1,3 I I 1/2 
Norge 0,7 3,8 0.3 0 1/2 
Sverigc 1.5 2,0 -0.7 0 I 3/4 

\'issa andra OECD-liinder 
lklgicn 1.3 2,5 -1,7 - 1/2 I 
Nclkrl~inderna 1,8 05 -1.2 -1 1/4 -1 
Sl"hwciz 1.2 4,4 1.9 -2 1/2 
Österrike 0,9 3.2 0,0 I 

0 EC D- Eurllpa 40.7 - 1.4 -0.3 314 3/4 

OECD-totalt 100,0 1,2 1,2 - J/4 1 3/4 

' l9HI års HNP, priser och växelkurser. 
2 Finansdepartementets bedömning. 

A:d/111: OECD. 
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Totalt för OECD-området kan man räkna med att BNP ökar med drygt 

J 3/4 % 1983. Denna tillväxt är inte tillräcklig för att minska arbetslösheten. 

I Europa väntas arbetslösheten fortsätta att stiga och nå närmare 12 % vid 

årsskiftet 198311984. 
Det finns många riskmoment som gör att styrkan och varaktigheten i den 

nu inledda konjunkturuppgången ter sig något osäker. Efterfrågan på kon

sumtionskapitalvaror och investerings varor är fortfarande låg. En fortsatt 

alltför stram politik i de stora OECD-länderna kan därför leda till att 

uppgången kan komma av sig. En återgång till ett högränteläge i Förenta 

staterna och därmed även i andra länder kan få denna effekt. Risker finns 

också att efterfrågan från länderna utanför OECD faller mycket kraftigare 

än här förutsetts. Detta kan gälla OPEC-länderna, vilkas import skulle 

komma att falla drastiskt i takt med sjunkande oljeinkomster. eller än 

allvarligare störningar på den internationella kapitalmarknaden och åtföl

jande bortfall av efterfrågan från utvecklingsländerna. Den tilltagande 

protektionismen i många länder kan också komma att fördröja en uppgång. 

I flertalet länder var den ekonomiska politiken mycket restriktiv 1982. 

Offentliga utgifter skars ned och skatter höjdes. Trots detta steg budgetun

derskotten. Den låga aktiviteten höjde utgifterna för industri- och arbets

markmidspolitik och drog ned skatteintäkterna. Underskotten förklaras 

således i stor utsträckning av konjunkturen och de bakomliggande struktu

rella budgetunderskotten har genom hård åtstramningspolitik minskats i 

många OECD-länder. 

Den utdragna lågkonjunkturen, den stigande skuldbördan och det höga 

ränteläget har medfört att räntebetalningarna på statsskulden ökat kraftigt i 

många länder. Under 1983 väntas finanspolitiken fortsätta att vara restrik

tiv i Europa. I Förenta staterna väntas däremot de federala utgifterna öka 

och bidrar till konjunkturuppgången. 
Kreditmarknaden har i många länder liittat till följd av den låga ekono

miska aktiviteten och en påtaglig uppmjukning av tillväxtmålen för pen

ningmiingden. Räntorna började sänkas i Förenta staterna och övriga 

länder följde efter i den mån växelkurssituationen så tillät. De långa rän

torna har inte fallit i samma grad. Den numera låga intlationstakten i många 

länder gör att realriintan nu är mycket hög. Tillsammans med det låga 

kapaciietsutnyttjandet bidrar den till att kraftigt hämma investeringsefter

frågan. Fortsatt stora federala budgetunderskott i Förenta staterna kan 

emellertid åter snabbt pressa upp räntenivån. både där och internationellt. 

Den höga realräntan återspeglar hl.a. förväntningar om höjd inflationstakt 

och därmed högre avkastningskrav på kapital i en framtid. 

Den genomsnittliga intlationstakten för OECD-området var i februari 

1983 nere i 5.77': som tolvmånaderstal mot över det dubbla 1980. Uppräk

nat till årstakt var prisförändringen mellan november 1982 och februari 

1983 blott 3.8% (se tabell 2:2). Avmattningen i inflationen beror dels pa 
den sv~1ga efterfrågan, dels på sjunkande räntenivåer och lägre priser på 
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Tabell 2: 2 Konsumentprisernas utveckling 1979-1983 
Årlig procentuell förändring 

1979 1980 1981 1982 Feb. 1982-
Feb. 1983 

De sju stora liindema 
Förenta staterna 11.3 13,5 I0.4 6.1 3,5 
Japan 3.6 8,0 4,9 2.7 1,9 
Förbundsrepubliken Tyskland 4,1 5,5 5,9 5,3 3,7 
Frankrike I0.8 13,6 13.4 11.6 9.2 
Storbritannien 13,4 18.0 11,9 18,6 5,3 
Italien 14.8 21,2 19,5 16,6 16.1 
Canada 9.1 JO.I 12,5 10,8 7,4 

Nurden 
Danmark 9.6 12.3 11,7 10.4 8.7 
Finland 7,5 11,6 12,0 9,1 8,2 
Norge 4.8 I0.9 13,6 11,2 9,9 
Sverige 7.2 13,7 12,I 8.6 8,2 

\/is.rn andra OECD-liinder 
Belgien 4,5 6,6 7.6 8,7 8,7 
Nederländerna 4.2 6,5 6.7 6.0 3.4 
Schweiz 3.6 4,0 6.3 5.6 4,8 
Österrike 3.7 6.4 6.8 5,5 4,1 

OECD-Europa 9.8 12.9 10.6 10.6 8.8 

OECD-totalt 10,6 14,2 12,3 8,0 5,7 

Kiilla: OECD. 

olja och vissa andra råvaror. Fortsatt sjunkande oljepris gör att OECD-

genomsnittet för 1983 väntas kunna bli omkring 6 1/2 %·. Om efterfrågan tar 

fart riskerar dock inflationen tillta, inte minst till följd av att priserna på 

andra råvaror iin olja i så fall kan väntas stiga från de nuvarande låga 

nivåerna. 

Löneökningstakten inom industrin beräknas för hela OECD- omradt:t ha 

uppgått till 8 3/4 % 1982 och per producerad enhet ökade arbetskostnaden 

med ca 79c. För 1983 ser löneökningstakten ut att bli lägre till följd av 

avtagande inflation och det svaga arbt:tsmarknadsläget. Ingångna avtal i 

flera Hinder tyder på detta. Den genomsnittliga löneökningen beriiknas 

1983 bli knappt 7% för hela OECD-området. Arbetskostnaden per enhet 

skulle med en produktivitetsökning på 2 1/2% öka med omkring 4%. 

Den amerikanska dollarn har förblivit relativ stark på valutamarknaden, 

trots en försvagad bytesbalans och sjunkande räntenivåer. Kring nyår 

stärktes den japanska yenen och den tyska marken mot dollarn. Spänning

arna inom det europeiska valutasamarbetet (EMS) och räntedifferenser 

har :indt1 hållit dollarkursen uppe. Valutamarknaden påverkas även av 

politiska händelser och av problemen inom det internationella betalnings

systcmct. Med avtagande intlationstakt och lägre räntenivåer är det sanno

likt alt underliggande faktorer som konkurrenskraft och bytesbalanssitua

til111 far större betydelse för kursrörelserna under 1983 och 1984. 

lhdL· den finska marken och den norska kronan devalverades i samband 

med ju~taingen av den svenska kronkursen i oktober 1982. med 9,5 q. 
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Diagram 2: 2 Effektirn valutakurser för US-dollar, Yen, D-mark och svenska kronor 
jan. 19111-mars 19113 
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resp. 4 % totalt under loppet av året. Bägge valutorna är knutna till en 

valutakorg, där den svenska kronan har stor vikt. Genom den svenska 

devalveringen har därför både Finlands och Norges valutor försvagats 

något mer mot den övriga världen vilket givit ett positivt bidrag till att 
dessa länders konkurrenskraft mot andra länder än Sverige stärkts. 

De höjda oljepriserna under det senaste decenniet har inneburit att 
incitamentet att spara eller gå över till andra energislag ökat. Samtidigt har 

nya oljetillgångar tillförts marknaden genom ökad prospektering och mer 
svårbearbetade oljefält blivit lönsamma. Även den milda vintern, den 

svaga aktivitetsnivån och minskande lager i konsumentländerna har bidra

git till att efterfrågan på olja sålunda har minskat mycket kraftigt. 1982 
förbrukade OECD-länderna omkring en femtedel mindre olja jämfört med 

toppnivån 1979. Sammantagna har dessa faktorer lett till att en överskotts

situation uppstått, vilket också under lång tid sänkt priset på marginal

kvantiteter till en nivå väsentligt under de långsiktiga kontraktspriserna. 

Många OPEC-länder är helt beroende av oljeintäkterna för att finansiera 

sina omfattande invcsteringsprogram. Därför har det också blivit vanligt 

med rabatter på kontraktspriserna och svårt att hålla överenskomna pro

duktionstak. OPEC:s roll som kartell har också försvagats av att medlems

länderna numera svarar för bara omkring två femtedelar av världens tillför

sel. 
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Sänkningen i mars 1983 av OPEC:s officiella pris (för riktkvaliteten 

Arabian Light) med 5 dollar till 29 dollar per fat innebar bara en anpassning 

• till existerande spotpris. Det förefaller troligt att oljepriset kommer att 

sjunka ytterligare något under året. Efterfrågan på olja är fortfarande 

mycket svag. Samtidigt är utbudspressen stark. I en situation med frivilliga 

produktionsbegränsningar kan utanför OPEC stående producenter utnyttja 

situationen och ta marknadsandelar. 

Världsekonomin utsattes för negativa chocker av de tidigare oljeprishöj

ningarna. Nu kommer i stället motsatta processer igång, även om effekter

na på världsekonomin inte kan antas vara helt symmetriska. Storleken av 

effekterna blir beroende av djupet och varaktigheten i prissänkningen och 

av hur olika länders regeringar utformar sin ekonomiska politik. 

Den omedelbara effekten av sjunkande oljepriser är en avtagande infla

tionstakt och minskade importkostnader i konsumentländerna. Samtidigt 

minskar OPEC-ländernas inkomster och därmed import av industripro

dukter från OECD-området. vilket sannolikt kommer att få tydligare effek

ter först 1984. Industriländernas bytesbalanser förbättras således. Avta

gande inflationstakt verkar stimulerande på den privata konsumtionen och 

på produktionen i sin helhet. Redan nu märks dock en tendens till att 

regeringar utnyttjar den lägre inflationen till att avstå från annars nödvän

diga expansiva satsningar för att stimulera efterfrågan. Beräkningar tyder 

på att en oljeprissänkning med 5 dollar per fat ökar tillväxten i västvärlden 

med drygt 1/2 procentenhet och dämpar prisnivån med drygt 1/2 % det 

första året. 

Den totala världshandeln var trendmässigt stigande under 1970-talet. 

Den sjunkande aktiviteten under 1982 gör att världshandelsvolymen nu 

bedöms ha utvecklats mycket svagt, främst i utvecklingsländerna. För 

1983 förutses en mera normal ökning, 2% för OECD-ländernas export av 

bearbetade varor. Industriländernas handel med varandra torde öka me

dan finansieringsproblcmen i många av utvecklingsländerna väntas medfö

ra en minskad handel med dessa länder. Jämfört med tidigare prognoser 

beräknas den svagare importefterfrågan från icke-OECD-länderna dra 

ned BNP-tillväxten inom OECD med omkring 1/2 procentenhet redan 

1983. 

Den höga arbetslösheten och de stora kapacitetsöverskotten i många 

branscher medför att protektionistiska åtgärder vidtagits i flera länder. En 

förbättrad ekonomisk tillväxt är den bästa förutsättningen för att hålla 

tillbaka denna tendens till ökad protektionism. 

Betalningskriserna för enskilda länder har smittat av sig genom att 

bankerna blivit allt försiktigare i sin utlåning och vid omsättning av gamla 

lån. Minskande export till följd av den låga aktiviteten i världen, svaga 

priser på många råvaror och hög ränta har urholkat många utvecklings

länders förmåga att klara sin skuldtjänst (räntor och amorteringar). Den 
ökande skuldbördan innebär att utrymmet för import beskärs och att 

upptagande av nya krediter försvåras. 
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Internationella valutafondens betydelse för kanalisering av kapital från 

länder med finansiella överskott kommer sannolikt att öka i betydelse 
under de kommande åren. En förstärkning av fondens utlåningskapacitet 

kommer att ske genom de beslut som fattats om höjning av medlemslän
dernas kvoter med i genomsnitt nära 50% (den åttonde allmänna kvotöver

synen) och utvidgningen av det s.k. GAB-avtalet. General Arrangements 
to Borrow. Fondens lån är förknippade med villkor på den ekonomiska 

politiken. så att en nödvändig anpassning kan komma till stånd i låntagar

landet. Fondlånen skapar härigenom även bättre förutsättningar för lån 

från privata banker. 

2.2 Länderöversikter 

F6renta staterna 

Den ekonomiska aktiviteten sjönk drastiskt under 1982. Sysselsättning

en. produktionskapaciteten och bostadsbyggandet sjönk till efterkrigsti
dens lägsta nivåer. Den strama penningpolitiken lättades under andra 

halvåret med åtföljande nedpressning av ränteläget. En kombination av 

hög realränta, internationell finansiell oro samt stigande budgetunderskott 
höll dollarkursen uppe på en osedvanligt hög nivå trots kraftig försämring i 

bytesbalansen. 
Under fjolårets sista månad kunde dock tecken skönjas på en konjunk

turomsvängning, som under årets första kvartal förstärkts. Ekonomiska 

data tyder på att en uppgång inletts. En väsentlig anledning härtill tycks 

vara en lageromsvängning till följd av kraftiga neddragningar under andra 
halvåret i fjol. En annan viktig faktor utgör bostadsbyggandet som ökar 

markant. För att säkra en uppgång behövs emellertid ett snabbt stöd från 

bl.a. den privata konsumtionen. Tecken saknas inte heller på ett ökat 
förtroende bland konsumenterna.som dessutom gynnas av stora skatte
återbäringar under våren samt ny skattesänkning från halvårsskiftet. En
käter tyder vidare på att industrins investeringar kan komma att ge ett 
positivt bidrag till återhämtningen redan under första halvåret. tvärtemot 
hittills gjorda bedömningar och vad som motiveras av det låga kapacitets

utnyttjandet. 
Målet för den ekonomiska politiken är fortsatt inflationsbekämpning och 

det förmodas att centralbanken avser att lägga större vikt vid att hålla en 

stabil och lägre tillväxt i penningmängden, jämfört med det senaste halv

året, för att bevara trovärdigheten i antiintlationspolitiken. Den federala 
budgeten förblir försiktigt expansiv genom ökade försvarsanslag. I övrigt 

förs en stram utgiftspolitik och budgetens inkomstsida förblir svag genom 
skattenedskärningar och konjunkturellt betingat inkomstbortfall. Budget

utfallen för de kommande budgetåren pekar följaktligen på stora under

skott. Den offentliga sektorns upplåningsbehov riskerar därmed att pressa 
upp räntenivån, vilket kan riskera en stabil och varaktig uppgång. 
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Utsikterna för 1983 baseras på en markant förbättring av den inhemska 

efterfrågan. De komponenter som tydligast märks är·bostadsbyggande och 

efterfrågan på vissa kapitalvaror. medan den privata konsumtionen i övrigt 

successivt bör kunna ge allt mer stöd åt efterfrågan. Det federala bidraget 

till efterfrågan hänförs till försvarsbeställningar. En fortsatt försämring i 

utrikeshandeln kan till stor del tillskrivas den höga dollarkursen. Arbets

lösheten tycks ha avstannat på en hög nivå under det första kvartalet 

(drygt 10%). Någon avgörande förbättring i sysselsättningsläget verkar 

knappast trolig ens vid en gynnsam aktivitetsuppgång under 1983. 

Den hittillsvarande framgången i inflationsbekämpningen (strax under 

4 % i årlig prisöknings takt) och administrationens målsättning att fullfölja 

denna politik kan komma i målkonflikt med behovet av lägre räntor. 

Målintervallet för tillväxten av det smalare penningmängdsbegreppet <M I) 
är för 1983 satt till 4-8 %. vilket är klart lägre än den aktuella tillväxttak

ten. En stramare penningpolitik kan därigenom bli följden, vilket tillsam

mans med ökad kreditefterfrågan i samband med en investeringsuppgång 

verkar uppdrivande på räntenivån. Därtill kommer trycket från det federa

la upplåningsbchovet om inte budgetunderskottet kan bemästras. Risken 

av en sådan utveckling är att konjunkturuppsvinget ånyo kan brytas. 

Den främsta osäkerheten i ett kort till medelfristigt perspektiv ligger i 

ränteutvecklingen. Realräntorna. speciellt de investeringskänsliga långa 

räntorna. är historiskt sett höga, och som ovan antytts finns risker för 

bestående höga eller t.o.m. ännu högre realräntor. Ett frågetecken måste 

också sättas för hur den privata konsumtionen kommer att utvecklas under 

1983. Under lång tid har konsumenterna gäckat gjorda prognoser. 

Försörjningsbalans Förenta staterna 
Förändring i volym, procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvcsteringar 
Lager' 
U trikcsbalans 1 

BNP 

1981 

1.8 
0,9 

' 1,7 
0,9 

-0,6 
1,9 

1 Förändring i % av föregående års BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

Japan 

19822 1983 2 

3 
I 1/2 

-5 I 1/2 
-I 1/4 I 
- 3/4 -I 
-I 3/4 2 3/4 

Tillväxten i den japanska ekonomin under 1982 blev 3 %, vilket var högt 

i internationell jämförelse men lågt med japanska mått mätt. 1982 blev 

också det år då den privata konsumtionen tog över exporten som tillväxt

främjande impuls. Exporten sjönk markant (8. 7 o/c 1982 jämfört med 1981 l 

men genom att importefterfrågan sjönk ännu mer förblev handclsnettot 

positivt och gav ett mindre bidrag till BNP. I avsikt att stödja yen-kursen 



Prop. 1982/83: ISO Bilaga 1.1 Reviderad nationalbudget 25 

har räntenivån hållits uppe på en realt sett hög nivå. Yenen stiirktes 

markant under slutet av 1982 mot övriga OECD-valutor. Inflationen har 

minskat drastiskt från den andra oljeprischocken 1979, från ca 10 till 2 

procent i årstakt. Realräntans nivå har dessutom hämmat investeringsakti

viteten. Den svaga efterfrågeutvecklingen har ökat arbetslösheten. som nu 

är den högsta på 30 år eller 2,7%. Ett stimulanspaket igångsattes därför i 

oktober 1982 innehållande ofTentliga arbeten och subventioner åt bostads

byggandet. 

Regeringens oro för budgetunderskottet - som uppgår till ungefär en 

fjärdedel av omslutningen eller knappt 6 % av BNP - kan avläsas i finans

politiken för budgetåret 1983-1984. som siktar till en real utgiftsminsk

ning. I budgeten ökar endast försvarsanslagen med 6%. Kortsiktigt disk

tureras skattelättnader för att stimulera efterfrågan medan i ett mer lång

siktigt perspektiv framförs tanken på ökad indirekt beskattning för att 

konsolidera statsfinanserna. Krav på en mer expansiv ekonomisk politik 

avvisas i budgeten trots det manöverutrymme som rimligen borde finnas 

genom stark handels- och bytesbalans och stabil prisnivå. Tvärtom uppvi

sar de offentliga investeringarna en starkt sjunkande tendens. Inom admi

nistrationen planeras emellertid olika åtgärder för att stimulera ekonomin 

genom att främja såväl privata som offentliga investeringar. 

Tecken på uppgång är mindre tydliga i Japan än i några av de andra 

större OECD-länderna. En viss nedjustering av tillväxten för 1983 har 

presenterats från både officiellt och privat håll. Nedrevideringarna är 

emellertid små och förtroendet för den japanska ekonomins anpassnings

förmåga är stort. Bedömningar om tillväxten varierar mellan 2 och 4 

procent. medan den officiella prognosen pekar på en förbättring från 

föregående år med 0.4% till 3.4%. De skilda bedömningarna baseras 

främst på olika uppfattningar vad gäller lager, export, växelkurs och ränta. 
Externa faktorer som starkt kan bidra till positivare utveckling gäller 
uppgången i Förenta staterna och oljeprisutvecklingen. Den draghjälp som 

dessa båda faktorer kan medföra för den japanska ekonomin skulle bl.a. 
stärka yen-kursen och därmed verka nedpressande på räntan. Effekterna 

av en sådan utveckling skulle med all sannolikhet verka stimulerande för 

investeringarna i näringslivet. 

En allvarlig källa till oro för den japanska ekonomin utgör de protektio

nistiska strömningarna hos japans ledande handelspartners - EG- och 

Förenta staterna. Regeringens försäkringar om åtgärder för ökad export

möjligheter på Japan för utländska företag skall ses mot denna bakgrund. 
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Försörjningshalans Japan 
Fiiriindring i volym, procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta hnlltoinvesteringar 
Lager' 
Utrikesbalans 1 

BNP 

1981 

0.5 
4,6 
4.0 

-0,3 
2.1 
3,8 

1 Förändring i '7r. av föregående års BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

Fiirh1111dsrep11hliken Tyskland 

19822 19832 

4 3 
2 3/4 0 

- 3/4 I 3/4 
0 I 

1/4 3/4 
3 3 

1982 blev det andra året i rad som den västtyska ekonomin gick tillbaka 

och det sämsta året i Förbundsrepublikens historia med avseende på 

sysselsättning och ekonomisk aktivitet. En bidragande orsak var en kraftig 

exportminskning under andra halvåret i kombination med svag inhemsk 

efterfrågan. En till synes paradoxal förbättring noterades emellertid på 

utrikesbalansen. Handelsnettot gav ett överskott på rekordstora DEM 50 

miljarder. vilket medförde att bytesbalansen efter flera års underskott 

svängde till ett överskott. 

En rad faktorer har under årets första kvartal fått förtroendet att slå om 

från pessimism och osäkerhet till försiktig optimism. Den återhämtning 

som nu kan konstateras har sin grund i den inhemska ekonomin; nämligen 

bostadsbyggande och annan byggnadsverksamhet samt förbättrat order

läge för industrins insatsvaror. Delar av exportnäringen utvecklas också 
positivt. Även industriproduktionen pekar på en viss stabilisering och att 

botten i recessionen därmed skulle vara nådd. Det ökade förtroendet 
hämtar också styrka ur de positiva signalerna från Förenta staterna. sjun

kande oljepriser, sänkta räntor samt den stabilisering av det politiska läget 

som inträtt efter marsvalet till förbundsdagen. 
Den ekonomiska politiken som nu signaleras av den tillträdande rege

ringskoalitionen karakteriseras av en allmänt stram finanspolitik kombine

rad med en försiktig stimulans åt näringslivets utveckling. Budgetpolitiken 

inriktas på att få ned underskottet från innevarande års beräknade under

skott på DEM 41,5 miljarder (ca 4% av BNPJ till under DEM 40 miljarder 

under 1984. Eftersom skatte- och avgiftshöjningar avvisas, utom den redan 

beslutade momshöjningen med I procentenhet till 14% från den I juli i år, 

innebär detta kraftiga krav på nedskärningar i budgeten med drygt DEM 6 

miljarder. Det drabbar främst transfereringarna till enskilda och hushåll. 

Till detta skall läggas en nästan lika stor nedskärning i sociala förmåner 

och andra offentliga utgifter som beslöts förra hösten. 

I riktlinjerna för den ekonomiska politiken framhävs det privata närings

livets roll som motor för tillväxten, vilket medför att utrymmet för stimu

lans åt ekonomin reserveras för näringslivets behov. Efter den senaste 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.1 Reviderad nationalbudget 27 

räntesänkningen, där diskontot sänktes från 5 % till 4 %. väntas ccntral

hankens bidrag till återhämtningen för en tid framöver vara begränsad. 

Målet för penningmängdens tillväxt under 1983 är oförändrat sedan i fjol 

och ligger i målintervallet 4-7 %. Hittills har penningmiingden hållit sig i 

den övre delen av intervallet och även överskridit detta. Allt talar för att 

denna flexibla inställning kommer att fortsätta för att därigenom ge ett 

visst bidrag till stimulans åt ekonomin. 

Vid en bedömning av utsikterna för 1983 får man ta med i beräkningen 

den starka nedgången i ekonomin under andra halvåret i fjol då BNP 

minskade med 2, 7 % i årstakt. Det kommer därför att krävas en stark 

återhämtning under loppet av året för att inte 1983 skall bli det tredje året i 

följd med utebliven tillväxt. Förhoppningarna knyts främst till den inhems

ka efterfrågan, där den privata konsumtionen spelar en avgörande roll. 

eftersom den utgör 55 % av BNP. Efter en långvarig minskning av privat

konsumtionen finns tecken som tyder på en försiktig återhämtning: spark

voten har bör:iat minska. inflationen sjunker stadigt. räntorna har kommit 

ned och olje- och bensinpriserna kan sjunka ytterligare. Mot detta står en 

rekordhög arbetslöshet på 2,5 miljoner samt kännbara minskningar i soci

ala transfereringar och en momshöjning från halvårsskiftet. Utgångsläget 

för nyinvesteringar synes dystert med tanke på att det genomsnittliga 

kapacitetsutnyttjandet är lågt. Däremot bör investeringarna för ersätt

nings- och rationaliseringsändamål kunna dra nytta av bl.a. den föreslagna 

sänkningen av företagens skatter och avgifter som finansieras av momshöj

ningen. Likaså bör byggaktiviteten fortsätta att vara livlig efter regeringens 

stimulanspaket för denna sektor. Den externa balansen förbättras ytterli

gare under året till följd av fortsatt förbättring i tcrms-of-trade, men kan 

knappast ge annat än ett mindre stöd åt tillväxten. Tyngdpunkten i upp

gångsfascn ligger under andra halvåret. men redan under försommaren bör 
aktivitetsnivån märkbart ha förbättrats. 

J<'örsörjningsbalans Förbundsrepubliken Tyskland 
Förändring i volym, procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager 1 

Utrikesba.lans 1 

BNP 

1981 

-1.2 
2.0 

-3.8 
-1.2 

2.2 
-0,2 

1 Förändring i% av föregående års BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

Frankrike 
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-2 1/4 1/2 
0 1/4 

-6 2 
114 0 

I 1/2 
-I 1/2 

Den tidigare förda expansiva ekonomiska politiken lades vid halvårsskif

tet i fjol om i åtstramande riktning i syfte att nedbringa handelsbalansun-
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derskottet. budgetunderskottet och prisökningarna. Ytterligare åtgärder 

har senare vidtagits för att ge industrin tillviixtimpulser på konsumtionens 

bekostnad. Den privata konsumtionen hölls uppe under andra halvåret i 

fjol genom neddragning av sparandet. Andra siffror pekar på viss framgång 

i strävanden att få bukt med balansproblemen efter omläggningen av den 

ekonomiska politiken. Den ekonomiska tillväxten för 1982 blev i relation 

till omviirlden hyggliga 1 112 %. Obalansen i den inhemska ekonomin och 

otakten med den ekonomiska utvecklingen bland landets handelspartners 

(friimst Förbundsrepubliken) ledde till allt större tryck mot francen som 

resulterade i den tredje devalveringen av francen. sedan senhösten 1981 i 

samband med en större kursjustering inom det europeiska valutasamarbe

tet EMS. En förnyad ekonomisk åtstramning presenterades strax efter 

devalveringen. 

Regeringens åtstramningspaket från mars följer i grova drag inriktningen 

av de åtgiirdcr som angavs i juni i fjol. Således skall budgetunderskottet 

strikt begränsas till högst 3 % av BNP för åren 1983-1984. vilket innebär 

besparingar på FRF 20 miljarder i innevarande års budget. Budgeten 

förstärks med en höjning av oljeskatten från april månad. Underskotten i 

socialförsäkringarna skall balanseras med hjälp av en enprocentig höjning 

av inkomstskatten. Majoriteten av inkomsttagare tvingas dessutom låna ut 

sammanlagt ca FRF 14 miljarder till staten på tre år. Penningmängdens 

tillväxt begränsas 1983 till 9-10%jämfört med 13% 1982. Utgångspunk

ten för programmet har varit att eliminera det strukturella underskottet i 

statens finanser utan att driva på inflationen. Beträffande den externa 

balansen hoppas regeringen kunna avveckla underskottet !FRF 93 mil
jarder 1982) på två år med hjälp av bl.a. konkurrensförstärkningen som 

blev resultatet av kursjusteringarna inom EMS. 

Investeringarna har hämmats av osäkerhet om den ekonomiska politi

kens inriktning. lågt kapacitetsutnyttjande och höga finansieringskost

nader. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka investerings

klimatet. Ett omfattande investeringsprogram för de nationaliserade före

tagen är under genomförande. Reformering av kreditväsendet och sänk

ningar av företagens finansieringskostnader är några andra exempel på 

investeringsstimulanser. 

Prognosen för 1983 tyder på en likartad trend vad avser den inhemska 

efterfrågan såsom den utvecklats efter hal vårsskiftet 1982. dvs. knappt 1 % 

i årstakt för 1983. Första halvåret blir svagt bl.a. till följd av hushållens 

försvagade köpkraft. Ett uppsving i slutet av året är att förvänta till följd av 

ökad export i förening med ökade investeringar i både statliga och privata 

företag. Lägre lönekostnader och en mer realistisk växelkurs bör stabili

sera företagens konkurrenskraft. Samtidigt minskar importen till följd av 

lägre inhemsk efterfrågan, varför den reala handelsbalansen bör ge ett 

mindre bidrag till BNP. Målsättningen att få ned intlationstakten till 8 % för 

1983 kan bli svår att uppnå efter de senast beslutade höjningarna i punkt-
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skatter och avgifter för samhälleliga nyttigheter. Efter ett tillfälligt upp

sving under våren bör emellertid prisstegringstakten avta det sista halvåret 

under förutsättning att den hårda pris- och löneövervakningen förblir ef

fektiv. 

Försörjningsbalans Frankrike 
Förändring i volym. procent 

1981 

Privat konsumtion 2.2 
Offentlig konsumtion 1.4 
Fasta bruttoinvesteringar -2,8 
Lager' -1,8 
Utrikesbalans 1 I.I 
BNP 0.3 

1 Förändring i ':'i:- av föregående års BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

Storbritannien 

19822 19832 

3 1/4 I 
2 1/2 I 

-I - 3/4 
1/2 - 1/2 

-I 213 1/4 
I J '1 ,_ 1/4 

De senaste årens strama finans- och penningpolitik har lyckats med att 

pressa ned såviil budgetunderskottets andel av BNP som inflationstakten. 

Den ekonomiska politikens kostnader i form av arbetslöshet och utslag

ning av industriell kapacitet har emellertid varit höga. Ej heller har politi

ken genererat den tillväxt som avsågs. Den utlandskonkurrerande indu

strin har dessutom pressats av ogynnsam kostnads- och valutakursutveck

ling. dock har exporten hävdat sig bättre än den importkonkurrerande 

sektorn. 

Tecken på en annalkande konjunkturuppgång har varit märkbar sedan 

slutet av 1982. Industriproduktionen, som varit nere i den lägsta nivån på 

15 år. är inne i en återhämtningsfas som troligen reflekterar en omsväng

ning i lagercykeln samt ljusare exportutsikter. Den privata konsumtionen 

har tack vare förbättrad köpkraft stigit markant sedan förra hösten. 

Investeringarna ökar något framför allt inom byggnadsindustrin och i 

servicesektorn. Trots positiva tongångar och ökat förtroende i dagsläget 

saknas inte osäkerhetsmoment som främst har sin grund i oljeprisutveck

lingen. Siinkningen av priset pil nordsjöoljan och utsikter till fortsatt pris

fall har medverkat till att pressa ned pundkursen med närmare 15 % sedan 

november. 

Den ekonomiska politiken. säsom den presenterats i den nyligen offent

liggjorda budgeten för 1983/84. kan sägas peka på försiktig expansion även 

om de grundläggande linjerna från de gångna åren ligger fast. Det innebär 

att inflationsbekämpningen ges högsta prioritet. Underskottet i budgeten 

skall förbli oförändrat räknat som andel av BNP (2,75 %). Därmed skapas 

enligt regeringen utrymme för efterfrågestimulerande åtgärder på GBP 

2,25 miljarder. I detta paket ingår inkomstskattelättnader till allmänheten, 

sänkning av företagens sociala kostnader med 1/2 % till 1 % samt stöd till 
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harnfamiljer och småföretag. Penningpolitiken inriktas på att stödja åter

hämtningen i ekonomin. Målet för penningmängdsutvecklingen sänks vis

serligen nägot - från 8-12 % till 7-11 % på årsbasis - men har å andra 

sidan hållit sig inom målintervallet det senaste året och överstiger klart 

inflationen. Allmänt sett tycks den brittiska regeringen numera betona 

penningmängdsutveckJingen mindre än tidigare. 

De ekonomiska utsikterna för 1983 bedöms som något ljusare än för bara 

någon miinad sedan. Det är friimst de förbättrade exportutsikterna som ger 

denna bedömning.Den inhemska efterfrågan ser däremot mer svårbedöm

bar ut än vid tidigare prognostillfällen. Exportbedömningen har sin grund i 

förväntat högre världshandelsvolymer och marknadstillväxt för brittiska 

produkter genom pundets depreciering. Av de inhemska faktorerna är det 

främst den privata efterfrågan som genom att fortsätta att vara väl hävdad 

bidrar till ökningen av BNP. En del av den ökade konsumtionen kan 

förväntas riktas mot importerade varor, varför exporttillväxten riskerar att 

elimineras i handelsbalansen. Trots en kraftig uppgång i de offentliga 

investeringarna under 1983 blir den totala investeringsvolymen klart lägre 

än fjolårsnivån. Den hårt ansatta tillverkningsindustrin bör återhämta sig 

under året med möjlighet till ökad investeringsaktivitet i slutet av året. 

Det finns llera osäkerhetsmoment förknippade med en prognos för 1983. 

Skulle deprecieringen av pundet ta fart ffir man förmoda att regeringen för 

en aktivare valutapolitik. Skälet härför är de inflationsimpulser som skulle 

uppkomma genom ett kraftigt fall för pundet. Regeringen förmodas att i ett 

sådant läge prioritera prisstabilitet även om detta kan hämma den begyn

nande konjunkturåterhämtningen något. Utvecklingen av priset för nord

sjöoljan kan få konsekvenser både för pundkurscn och statsfinanserna. 

Regeringen har lovat att återkomma i en tilläggsbudget om oljepriserna 

radikalt skulle sjunka. 

Försörjningshalans Storhritanni~n 
Föriindring i volym. procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lagcr 1 

Utrikesbalans 1 

BNP 

1981 

0.4 
0 

-8.2 
-0.3 
-0,6 
-2.2 

I Fiiriindring i t;·(, av föregående ars BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

Dan mur/.: 

19822 19832 

I 2 
I 3/4 1/2 
2 112 3/4 
I I 

-I 1/4 - li2 
I 2 

Tillväxttakten i den danska ekonomin under fjolåret på 2 % hör till en av 

de högsta inom OECD-omrftdet. Förutom investeringar i olje- och gassek

torn bars den ekonomiska aktiviteten upp av ökad privat och offentlig 
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konsumtion. Trots den sedan 1979 förbättrade konkurrensförmågan ökade 

exporten endast måttligt som en följd av den vikande utländska efterfrå

gan. Bytesbalansens underskott ökade kraftigt från DKK 12,5 miljarder 

1981 till DKK 20.2 miljarder 1982. varav räntebetalningar på utlandsskul

den utgjorde DKK 18 miljarder. Arbetslösheten avtog under den tidigare 

delen av fjolåret. men med den därpå följande svagare utvecklingen bör

jade antalet arbetslösa åter att öka och uppgick i årsgenomsnitt till 9,8 % av 

arbetskraften. Konsumentprisernas ökningstakt minskade till 10.1 % från 

11.7% i genomsnitt 1981. 

Mot bakgrund av en förväntad ökning om 25 % av det statliga budgetun

derskottet till närmare DKK 70 miljarder 1983 kommer en fortsatt stram 

finanspolitik att föras. Regeringen väntas lägga fram ett nytt sparpaket 

under våren på mellan DKK 10 och 15 miljarder. Tidigare uttalade målsätt

ning om en sänkning av ränteläget har kunnat infrias. Diskontot sänktes 

med 1 112 procentenhet till 8.5 % efter att årets avtalsrörelse hade slutförts 

och växelkursanpassningen inom ramen för EMS hade genomförts i mars. 

Också den långa räntan har sjunkit kraftigt. 

A vtalsrörelsen resulterade i årliga löneökningar om 4 % mellan 1983 och 

1985 i överensstämmelse med regeringens rekommendation. De sedan i 

höstas borttagna löneindexeringarna. och en beräknad genomsnittlig löne

ökningstakt om 6-7 % 1983 bidrar tillsammans med fallande oljepriser och 

lägre räntenivå till att konsumentprisernas ökningstakt kan komma att 

minska från 10, I% 1982 till ca 6% i genomsnitt i år. 
Under hösten vidtagna !.!konomisk-politiska åtgärder torde medföra att 

den privata konsumtionen stagnerar 1983. Ökningstakten i den offentliga 

sektorn dras samtidigt kraftigt ner. Åtstramningen av den inhemska efter

frågan leder till att arbetslösheten ökar ytterligare. upp till ca 11 % av 

arbetskraften. Den svaga inhemska efterfrågan leder också sannolikt till att 
investcringsverksamheten stagnerar, då stimulansen från en lägre ränte

nivå inte kan väntas få ett omedelbart genomslag. Utsikterna för investe

ringsverksamheten torde emellertid ljusna gradvis under året. Exporten 

antas växa i takt med en långsam aktivitctsuppgång på exportmarknader

na. medan den strama inhemska .efterfrågan tillsammans med ökad in

hemsk produktion av olja och gas leder till stagnerande import. Bytesba

lansens underskott skulle ·därmed kunna begränsas till runt DKK 17 mil

jarder. Den svaga inhemska såväl som externa bilden torde innebära att 

totalproduktionen stagnerar med en viss klimatförbättring under årets 

lopp. 
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hirsörjningsbalans Danmark 
För~indring i volym. procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
ra~ta bruttoinvesteringar 
Lager' 
U trikcsbalans 1 

BNP 

1981 

- 1,1 
3.0 

-16.3 
0,4 
2.5 
0,1 

1 föriindring i % av föregående års BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

Finland 

19822 19832 

I 1/2 0 
3 1/2 I 1/2 

- 1/2 0 
1/2 0 

- 1/2 I 
2 1/2 

Tillväxttakten i den finska ekonomin avtog något under fjolåret. Ökning

en i totalproduktionen stannade vid I%. Den privata konsumtionen steg 

med 3 %, då hushållen i högre grad finansierade ökande inköp av varaktiga 

konsumtionsvaror genom krediter. Den offentliga konsumtionsökningen 

uppgick till 5 %, vilket till stor del kan hänföras till kommunala utgiftsök

ningar. Slutförandet av en rad stora projekt bidrog till att privata fasta 

investeringar sjönk med ett par procent. Exporten ökade svagare än vän

tat. De senaste årens starka exporttillväxt till Sovjetunionen stagnerade 

under loppet av 1982 samtidigt som handeln på västmarknaderna förblev 

svag. Importvolymen ökade med en procent. I totalbilden ryms en mins

kande importvolym för energi och investcringsvaror medan låga priser 

lockade till ökad råvaruimport. 

I budgetförslaget för 1983 förutsågs finanspolitiken ha en neutral verkan 
under detta år. Med de ekonomisk-politiska åtgärder som vidtogs i sam

band med höstens devalveringar och senare det syssclsättningsstödjande 

paketet beräknas emellertid finanspolitikens effekt bli expansiv. Bidraget 

till den ekonomiska tillviixten beräknas till 1 '/~av BN P. 

Nedg[mgen i östexporten väntas fortsätta i år. Med den förbätlrade 

konkurrenskraft !>Om blev en följd av devalveringarna. efterföljande eko

nomisk-politiska iltgärder samt det måttliga löneavtalet bör de finska ex

portörerna så småningom kunna dra nytta av den förväntade återhämtning

en på västmarknaderna. Också utsikterna för. investeringsverksamheten 

bör gradvis ljusna och den tidigare förväntade kraftiga nedgången begrän

sas till ett fall om I%. De disponibla realinkomsterna väntas liksom di.:n 

privata konsumtionen bli i stort oförändrade, medan den offentliga kon

sumtionens ökningstakt dras ner till 3 1/2 %. Den svaga produktionsupp

gilngen, som väntas inträffa under årets andra hälft. räcker inte till för att 

minska arbetslösheten, vilken kan komma att öka till 7 % av arbetskraften i 

tir. Devalveringarna har samtidigt dragit upp intlationsprognosen. Konsu

mentpriserna ökade med i genomsnitt 9,3 % 1982 och kan antas uppgå till 

runt 10% i år. Sammantaget väntas totalproduktionen öka med I 1/2'/( 

1983. 
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Hirsörjningsbalans Finland 
Förändring i volym. procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager' 
Utrikesbalans' 
BNP 

1981 

1.6 
3,5 
1,1 

-2,9 
2,5 
1,3 

1 Förändring i %·av föregående års BNP. 
1 Finansdepartementets bedömningar. 

NorRe 

19821 1983~ 

3 1/2 
5 3 112 

-11/2 -I 
114 0 

- l/2 114 
I I 1/2 

En hög tillväxttakt i den norska ekonomin har under de senaste åren 

avlösts av en stagnationsfas, till vilken inte endast den långdragna interna

tionella n:cessionen har varit bidragande utan också en försämrad norsk 

konkurrenskraft. Arbetslösheten steg därmed under loppet av fjolåret till 

en hög nivå med nor~ka mått mätt (tjärde kvartalet 1982 3,4% av arbets

kraften) och bytesbalansens överskott gentemot utlandet minskade med 

NOK 8 miljarder till NOK 5,3 miljarder. Konsumentprisernas ökningstakt 

dämpades från 1981 till 1982, men låg med en genomsnittlig ökningstakt på 

11,3 % betydligt över OECD-ländernas genomsnitt. 

Med en svag exportefterfrågan och den efterfrågedämpande inriktningen 

på den inhemska ekonomiska politiken förstärktes aktivitetsminskningen 

under årets lopp med avtagande industriproduktion och lageruppbyggnad 

som följd. Både industrins och den offentliga sektorns investeringar mins

kade kraftigt 1982, medan investeringsefterfrågan från oljeverksamheten 

begränsade fallet i totala investeringar till 2.7%. Valutakursjusteringarna i 

de nordiska länderna under hösten 1982 innebar att den norska kronan 
deprecierades med runt 4 ')(,. Effekterna av valutakursändringarna varierar 

givetvis från bransch till bransch. För de företag vars konkurrenskraft 

försämrades gentemot svenska och finska konkurrenter vidtogs stödåtgär

der. 

Enligt den norska regeringens budgetförslag hösten 1982 skulle finans

politiken stramas åt nägot under 1983. Men ändringar under budgetbe

handlingcn innebär en i stort oförändrad inriktning jämfört med 1982. En 

fortsatt försiktig uppmjukning av kreditpolitiken genomförs. 

Det förväntade uppsvinget i utlandsefterfrågan viintas under 1.983 bidra 

till en måttlig förstärkning av aktivitetsnivån. Den senare tidens lagerupp

byggnad bromsar också genomslaget pil produktionsnivån. Det försämrade 

arbetsmarknadsläget talar för att prisökningstakten kan dämpas ytterligare 

i år. Utfallet av löneavtalcn iir givetvis betydelsefulla i detta sammanhang. 

Troligt är do<..:k att lönekostnaderna ökar med mer än de 6 % som vore 

förenliga med en oförändrad konkurrenskraft. Den privata konsumtionen 

väntas öka med I 112 % i år och den offentliga konsumtionen med drygt 

3 Riksdagen JCJ82183. I sam/. Nr 150. Hi/111:<1 I. I 
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2 %. Osäkra tillväxtutsikter och lågt kapacitetsutnyttjande väntas medföra 
en fortsatt stark nedgång i industriinvestcringarna. Däremot kan investe
ringar i utvinning av olja och gas komma att öka med hela 32 %. Detta 

bidrar till att importen ökar med 4-5 %. Med en exportökning om 1 % blir 
den externa balansens bidrag till totalproduktionen fortsatt negativ. Bytes

balansens överskott kan komma att vända till ett underskott. Storleksord
ningen på denna influeras i hög grad av den framtida oljeprisutvecklingen. 

Sammantaget väntas en ekonomisk tillväxt i hela ekonomin om 0-1 %. 

Med dessa utsikter torde arbetslösheten komma att fortsätta att öka. 

Försörjningsbalans Norge 
Förändring i volym, procent 

1981 

Privat konsumtion 1,3 
Offentlig konsumtion 5,2 
Fasta bruttoinvesteringar 15, l 
Lager1 - 4,6 
Utrikesbalans 1 - 0,7 
BNP 0,3 
BNP exkl. olja och sjöfart 0,8 

1 Förändring i % av föregående års BNP. 
i Finansdepartementets bedömningar. 

19822 19832 

2 1 l/2 
I 2 J/4 

-8 l/4 2 
4 1/4 1/4 

-3 -l l/2 
0 l/2 

3/4 l 1/4 
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3 Utrikeshandeln 

3.1 Exporten 

Un•ecklingen av rnruexporten under 1982 

·Den totala svenska varuexporten ökade med 4,1 % 1 mellan 1981 och 

1982, huvudsakligen som en följd av den relativt starka exportökningen 

andra halvåret 1981. Under loppet av I 982 utvecklades nämligen exporten 

ganska svagt. Från andra halvåret 1981 till första halvåret 1982 ökade 

sålunda exportvolymen med endast l/4 %, medan ökningen andra halvåret 

uppgick till 1,8 %. 
Importen av bearbetade varor till OECD-länderna utvecklades under 

1982 betydligt gynnsammare än den totala världshandeln. Medan världs

handeln med samtliga varor minskade med ca 2 % och världshandeln med 

bearbetade varor sjönk med I 112 % ökade de för Sveriges export viktigaste 

OECD-länderna importen av bearbetade varor med 3,9%2 1981-1982. 

Den för Sveriges del gynnsamma ländcrsammansättningen accentuerades 

ytterligare genom kraftiga ökningar av importefterfrågan till viktiga export

marknader som Norge ( +5 %). Danmark ( +6 1/2 %) och Storbritannien 

(+ 11 %). Den svenska exporten av bearbetade varor till de viktigaste 

OECD-länderna ökade 5,5% 1981-1982. vilket innebar marknadsandels

vinster på ca 1.5 %. De svenska exportmarknadsandelarna ökade markant 

i Nordamerika och Belgien medan de sjönk i viktiga länder som Storbritan

nien, Norge och Förbundsrepubliken Tyskland. 

Utvecklingen under loppet av 1982 visar en tämligen kraftig marknads

andelsökning (ca 4,5 %) under första halvåret vilken dock till en del kan 
hänföras till exportleveranser av extraordinär karaktär. Den 1-procentiga 
andelsförlusten andra halvåret 1982 kan därför delvis ses som en "teknisk 

rekyl" från den uppdrivna nivån första halvåret. Vid analys av marknads

andelsförändringen för kortare perioder kompliceras bedömningen dels av 

att marknadsandelen mäts som svensk export i relation till andra länders 

import, vilket medför att leveranstiden är av betydelse, dels av ett kraftigt 

säsongmönster. En jämförelse mellan fjärde kvartalet 1982 och fjärde 

kvartalet 1981 ger emellertid vid handen att Sveriges marknadsandelar i de 

viktigaste OECD-länderna ökat med knappt 5 t;{ .. Det förefaller inte troligt 

att devalveringen den 8 oktober 1982 hunnit påverka marknadsandelarna 

nämnvärt redan under fjärde kvartalet 1982, men den kraftiga avtappning

en av färdigvarulagren kan eventuellt tolkas som en av relativprissänkning-

1 Enligt nationalräkenskapernas beräkning~metod är motwarande ökningstakt ca 
3 1/2 % . För närmare beskrivning av denna beräkningsmetod. se inledning till kapitel 
3 i reviderad nationalbudget 1981. 
2 Importtillväxten sammanvägd med ländernas andelar i svensk export. 
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Diagram 3: I Marknadsandelar och relati\'a priser för Sveriges export a\' bearbetade 
varor till OECD-ländcrna 1971-1983 
Säsongresande halvårsdata. 1975 = HlO 

105 

Marknadsandel. 
löpande priser 

Marknadsandel, 
volym 

Relativpris 

' 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

l\ii/111: Se tahcll 3: I. 
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Tabell 3: I s~·eriges export av bearbetade varor (exkl. fartygl 1 till OECD-området1 1975-1983 
Procentuella förändringar 

1975- 1976- 1977.:.. 1978- 1979- 1980- 1981-
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Löpande priser, Skr. 
Marknad 19.5 17 20.5 18 13.5 10.0 23 
Marknadsandel -6.5 -4.5 -1.5 2.5 -3.5 -4 -3.5 
Export 11.5 11.5 19 21 9.5 5.5 18.5 

Volym 3 

Marknad 13 3.5 5 10.5 4,5 I 4 
Marknadsandel -7,5 1.5 4.5 -1.5 -5 -4.5 u 
Export 4,5 5 9.5 9 -0.5 -3.5 5.5 

Pris 4 

Marknad 6 13 15 7 9 8.5 18 
Relativpris 1 -6 -5.5 3,5 1.5 0,5 -5 
Export 7 6.5 8.5 Il 10.5 9 12 

1 SITC 5-8, exkl. 68. 793. 
2 Utom Australien, Nya Zeeland, Grekland, Irland. Island, Portugal. Spanien och Turkiet. 
3 Exportvärdet i löpande priser detlaterat med hybridindex typ Paasche. 
4 Enligt hybridindex typ Paasehe. 

1982-
1983 
prognos 

23.5 
-2.5 
20.5 

3 
4.5 
7,5 

20 
-6,5 
12 

Anm. Begreppet "marknad" avser importförändringen för de olika länderna sammanvägda med deras andelar 
i Sveriges export. Härigenom elimineras eventuella förmånliga eller oförmånliga effekter av exportens 
strukturella ländersammansättning. Procenttalen är avrundade till närmaste hel- eller halvtal. 
Källor: FN, utrikcshandclsstatistik från OECD. nationella statistikproducenter. statistiska centralbyrån samt 
beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitutet. 

en orsakad "köprush" efter svenska varor. Allmänt sett innebar fjärde 

kvartalet 1982 en återhämtning av den internationella handeln med färdig

varor efter ett påtagligt bakslag tredje kvartalet. 

Relativpriset för Sveriges export av bearbetade varor sjönk nästan 11 % 

fjärde kvartalet 1982, dvs. med drygt 2/3 av de 16% som devalveringen 

uppgick till. Rclativprissänkningen fjärde kvartalet följde på tre successiva 

kvartal med höjningar. Tredje kvartalet 1982 återstod därmed 41/2 pro

centenheter av den ursprungliga relativprissänkningen om 8 % efter 1981 

års devalvering. Ett liknande mönster kan väntas även efter 1982 års 

devalvering. För vissa produkter - företrädesvis med låg bearbetnings

grad - kan en devalvering emellertid medföra marknadsandelsvinster utan 

att någon relativprissänkning kommit till stånd, nämligen om den höjda 

vinstmarginalen medför att företagen börjar exportera tidigare olönsamma 

produkter. 

Exporten av råvaror ökade genomsnittligt med ca 7 3/4 % i volym 1981-

1982. Härvid ökade exporten av trävaror med hela 33 % medan exporten 

av t. ex. järnmalm och pappersmassa minskade avsevärt. Bland råvarorna 

är det också huvudsakligen för exporten av trävaror som de svenska 

leverantörerna kunnat sänka priset relativt de utländska konkurrenterna. 

Utsikter fiir varuexporten 1983 

Den totala världshandeln med bearbetade varor förutses öka svagt under 

första halvåret 1983 för att sedan stiga något snabbare under andra halv-
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Tabell 3: 2 Sveriges export av bearbetade varor (exkl. fartyg)' till olika länderområden 1975-1983 
Procentuella volymförändringar 

1975- 1976- 1977- 1978- 1979- 1980- 1981- 1982-
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

prognos 

OECD-länderna2 4.6 5,0 9,6 9.2 -0.6 - 3.4 5,5 7.4 
Övriga !_änder - 5,8 -1,2 10,6 6.3 4,2 14,3 -0.9 3,7 
Därav: Osteuropa och 

Kina -16.2 -9,9 5.9 -2.8 -9.1 -10,2 -3,9 4,0 
OPEC-länderna3 24,0 -6.6 25.3 2,7 1.4 37.8 4,7 3.5 
Andra länder -10,0 4.5 6,9 14,0 4.4 11.5 -2.8 3.6 

Summa 1,6 3,7 9,7 8,0 -0,l 0,9 3,8 6,4 

Summa bearbetade varor 
enligt SNI-definitioncn4 1.7 3,9 9,5 9,7 -0.4 0,8 3,2 6.4 

1 SITC 5-8, exkl. 68, 793. 
2 Utom Australien, Nya Zeeland, Grekland, Irland, Island. Portugal, Spanien och Turkiet. 
3 Qatar, Förenade Arabemiraten. Saudiarabien, Kuwait, Irak. Iran. Indonesien. Venezuela och Nigeria. 
4 Jfr tabell 3: 4. 
Källor: Statistiska centralbyrån samt beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitutet. 

året. Genomsnittligt beräknas tillväxten bli 2 % 1982-1983. Marknads till
växten för Sveriges export av bearbetade varor till OECD-området be

döms bli 3 %. Importen till OPEC-länderna väntas stagnera på grund av de 

kraftigt fallande oljepriserna (prisfallet beräknas till i genomsnitt 15 % 

1982-1983) och förbli på samma nivå som 1982. Även statshandelsländer

nas import förutses bli i stort sett oförändrad, medan importen till de 

finansiellt mycket utsatta icke-oljeproducerande u-länderna beräknas fort

sätta att sjunka med ett par procent. Totalt skulle därmed marknadsutrym
met för Sveriges export av bearbetade varor öka med drygt 2 % 1982-

1983. 
Världsmarknadsprisernas ökningstakt har successivt minskat under lop

pet av 1982 och förväntas bli fortsatt låg under 1983. Till detta bidrar såväl 

den i de flesta OECD-länder höga arbetslösheten och svaga kapacitetsut

nyttjandet som givetvis de fallande oljepriserna. Priserna för de viktigaste 

OECD-ländernas export av bearbetade varor ökade med 8 % 1981-1982 

och väntas stiga ytterligare ca 51/2 % 1982-1983, allt mätt i nationella 

valutor. Till följd av devalveringen i oktober 1982 beräknas världslyrn

delspriset för bearbetade varor uttryckt i svenska kronor öka med 20 %. 1 

-·- . --···--· 

Den svenska devalveringen i oktober 1982 innebar att Sveriges relativa 

exportpris, som nämnts, sjönk med nästan 11 % fjärde kvartalet 1982. Då 

många företag traditionellt höjer priserna i början av kalenderåret kan det 

förväntas att relativpriset stiger något under första halvåret 1983. Vid 

utgången av 1983 beräknas därmed ca 9 procentenheter relativprissänk

ning återstå av devalveringens ursprungliga 16%. Mätt som helårsgenom-

I De växelkursrelationer som i genomsnitt gällde för januari och februari har anta-. 
gits räda fram till 1983 års slut. För t. ex. USA-dollarns del är "stoppkursen" 
7: 38 kr. 
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Tabell 3: 3 Världsmarknadspriserna (enhetsvärdeindex) för bearbetade varor 1973-1983 
1970 = 100 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

US dollar 133 162 182 183 199 230 263 291 
Genomsnittliga 

nationella valutor 110 136 149 158 167 174 191 210 
Svenska kronor 113 140 147 155 173 202 219 239 

Anm. Sammanvägt med hänsyn till liindernas betydelse i världshandeln. 
Källor: FN samt beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitutet. 

snitt innebär detta en minskning av relativpriset med 61/2 % 1982-1983. 

Trots den väntade relativprissänkningen och trots de ökade kostnader -

för framför allt importerade insatsvaror - som en devalvering för med sig 

väntas företagen kunna utnyttja en del ~v devalveringsutrymmet för för

bättring av vinstmarginaler. Detta beräknas leda till fortsatta vinstökningar 

under 1983, vilket på sikt kan medföra exportökningar genererade från 

utbudssidan. 

Relativprissänkningarna - tagna för sig - kan för 1983 beräknas ge en 

volymmässig ökning av Sveriges exportmarknadsandelar för bearbetade 

varor om ca 6 1/2 %. 1 På grund av beräknade ogynnsamma effekter av 

stigande relativt efterfrågetryck2 och av den svenska exportens varusam

mansättning väntas dock tillväxten motverkas något under 1983. Till detta 

kommer en trendmässig "strukturell" marknadsandelsförlust på ca l % 

per år. Sammantaget väntas därmed de svenska exportörernas marknads

andelsvinster komma att uppgå till ca 4% 1982-1983. Totalt beräknas 

exporten av bearbetade varor öka med inemot 61/2 % i volym 1982-1983. 

Exporten av råvaror beräknas öka med drygt 4% 1982-1983. Det är 

framför allt skogsindustriexporten som väntas skjuta fart medan ett fort

satt exportfall förutses för järnmalmen. En närmare genomgång av utveck

lingen inom olika delbranscher återfinns i kapitel 4. 

Den totala exportvolymen skulle därmed kunna öka med ca 6% 1982-

1983. I löpande priser beräknas den totala exporten öka med ca 19%. 

3.2 Importen 

Utvecklingen av varuimporten under 1982 

Efter att ha minskat både första och andra kvartalet 1982, ökade import

volymen med hela 10% tredje kvartalet. Tillväxten fortsatte även fjärde 

1 Priselasticiteten för de svenska marknadsandelarna med avseende på det relativa 
exportpriset har beräknats till 0,7 samma år relativprissänkningen sker, 0,5 året 
därefter och 0,2 två år efter relativprissänkningen. Vissa ytterligare effekter kan 
dessutom uppstå efter de tre första åren. 
2 Med stigande relativt efterfrågetryck avses här det förhållandet att det svenska 
kapacitetsutnyttjandet förutses öka snabbare än kapacitetsutnyttjandet i utlandet. 
De ogynnsamma effekterna vid en dylik utveckling är då en följd av vissa uppkom
mande "flaskhalsar". 

1981 

279 

230 
274 

1982 1983 

272 286 

249 263 
334 410 
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Tabell 3: 4 Exportutvecklingen för olika varugrupper 1981-1983 

Exportvärde. milj. kr. Årlig procentuell förändring 

Volym' Pris' 

1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 

Jordbruksprodukter 
och fisk 1508 1735 2098 0.8 10.2 8,0 9,9 4.4 12.0 

Skogsprodukter 223 193 244 0.1 -22.3 10,0 14.4 Il.I 15,0 
Mineraliska produkter 2805 2852 2946 - 4.2 -13,8 -3.1 15,9 17,9 6,6 
därav: järnmalm 
Industriprodukter exkl. 

1644 1540 1401 -16.9 -25.4 -9.0 23.5 25.6 0.0 

fartyg: 135 844 158544 188424 0,4 4,5 6, I 9,2 I 1.7 12.0 
därav: 

livsmedels produkter 2655 3724 3760 3,2 25,2 -6,5 15,0 12,I 8,0 
trävaror 5287 6882 8542 4,3 32.8 7.0 0.4 -2.0 16.0 
massa 6764 6398 8164 4.3 -15.4 16,0 17,0 11.9 10.0 
papper och papp 12 375 13 526 16577 2.1 - 4.7 7,5 12.1 14.7 14.0 
petroleumprodukter 5927 8578 8 793 - 9.2 21.3 -3.3 20.4 19.3 6,0 
järn och stål 8245 9717 11 174 8.2 2,9 0 2.7 14,5 15,0 
ickejärnmetaller 3083 3 399 4525 4,7 8.5 6,5 -9,9 1.7 25,0 
verkstadsprodukter 
exkl. fartyg 66246 77 578 92554 1.7 4,4 7.0 10.1 12.2 11.5 
övriga industri-
produkter inkl. 
elektrisk ström 25262 28742 34335 2,9 2,5 7,0 6,6 11.0 11,6 

Export exkl. fartyg 140380 163 324 193 712 0,2 4.2 5.9 9.1 11,7 12,0 
Fartyg 4144 4651 6050 55.0 0,8 13.0 2.3 11,4 15.0 
Bearbetade varor 

exkl. fartyg 2 111471 129226 154089 0,8 3.2 6,4 9,1 12,3 12,I 
Råvarnr3 28909 34104 39623 - 3,1 7.7 4.2 10,5 9,5 11.5 
Total export 144524 167 975 199762 1,3 4,1 6,1 8,9 11,7 12,l 

Total export enligt NR4 144697 168140 199958 0,9 3.5 6.3 9,5 12,2 11.9 

· 1 Prisutvecklingen anges enligt "hybridindex" av typ Paasche. Denna index används även som deflator för 
export. Volymutvecklingen blir därmed återgiven i enlighet med volymindex typ Laspcyres. 
2 Papper och papp. järn och stål, verkstadsprodukter exkl. fartyg samt övriga industriprodukter utom 
elektrisk ström. 
3 Export exkl. fartyg minus de i not 2 nämnda varugrupp.erna. 
4 I uppgifterna för handelsbalansen (tabell 3: 7) har NR:s exportvärden använts. 
Anm. 1981 års exportvärden enligt utrikeshandelsstatistiken. Uppgifterna för 1983 är prognoser. Varugrup-
perna är definierade i SNI-termer. Detta är skälet till att uppgifterna för exporten av bearbetade varor i denna 
tabell skiljer sig från uppgifterna i tabell 3: 2 där denna varugrupp är definierad i SITC-termer. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

kvartalet - dock i dämpad takt - och för helåret 1982 jämfört med helåret 

1981 blev importvolymökningen drygt 4 112 %1
• 

Den kraftiga importökningen andra halvåret kan återföras på främst en 

betydande tillväxt av införseln av bearbetade varor. Dessa beräknas ha 

ökat med ca 5 % mellan halvåren. Importen av råvaro? minskade mellan 

1 Enligt nationalräkenskapernas beräkningsmetoder blev ökningen närmare 6 %. 
2 Importen av bearbetade varor består av i tabell 3: 5 redovisade varugrupperna 
1·akstadsprodukter exkl. fartyg, övriga industriprodukter exkl. li1•smede/spro
dukter, jiirn och stål samt papper och papp. Tillsammans utgör l'erkstadsprodukter 
exkl. fartyg och övriga industriprodukter exkl. li1·sml•de/sprodukter ca 95 % av 
värdet av bearbetade varor. Bearbetade varor utgör ca 65 % av värdet av Sveriges 
totala varuimport. Tidigare har livsmedelsprodukter ingått i gruppen bearbetade 
1•aror. Numera redovisas lfrsmedelsprodukter i import exk/. bearbetade 1·aror (rå
varor), 
' Sveriges samlade råvaruimport - som utgör ca 35 % av värdet av den totala 
1·riruimporten består till ca 65 % av råolja och petrole11mprod11kter. 
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halvåren för flertalet i tahell 3: 5 redovisade varugrupper. Den-enda posten 

av betydelse som visade en uppgång var räo(ja som ökade 15% mellan 

halvåren säsongrensat sett genom såväl lagerökning som en ökad produk

tion hos de svenska raffinaderierna andra ~alvåret. Samtidigt minskade 

importen av petro/e11mprod11kter med drygt 3 %. Mellan helåren 1981-

1982 sjönk nettoimporten av räo(ja rn.:h petrolewnprodukter med närmare 

7 112 %. (Se tahell 3: 6). 

Tillväxten av importen av bearbetade \'(/ror mellan halvåren 1982 kan till 

stor del tillskrivas en påtaglig ökning av den privata konsumtionen av 

varaktiga varor andra halvåret. Dessutom registrerades en viss ökning av 

de importtunga maskininvesteringarna. Denna efterfrågetillväxt avspeglas 

däri att importen av 1wkstadsprod11kter ökade med drygt 9 % i fasta priser 

mellan halvåren 1982. Bland varor som visade särskilt starka ökningar var 

elektriska produkter. datorer. traktorer, lantbruksmaskiner och medicins

ka instrument. Avcn lagerinvesteringarna andra halvåret bidrog till ökad 

importefterfrågan. Lageromslaget mellan halvåren för hearhetade \'(/ror 

beräknas ha ökat importefterfrågan med närmare 1.5 miljarder kr. i 1975 

års priser. 

Importinnehållet av bearbetade l'llror i den totala efterfrågan inom lan

det kan skattas utifrån nationalräkenskapernas input- och outputstatistik 1• 

Vid samma importinnehåll i efterfrågan 1982 som 1981 skulle efterfrågeut

vecklingen 1981-1982 enligt dessa kalkyler ha lett till en ökning av impor

ten av hearhetade varor med ca 3 %. Det statistiskt registrerade marginella 

importinnehållet är enligt historiska studier emellertid högre än det genom

snittliga och genomförda beräkningar ger vid handen att en importtillväxt 

på drygt 4 112 % 1981-1982 skulle vara i linje med den faktiska efterfrå

geutvecklingen förutsatt oförändrade relativa priser för hemmaproducera

de varor. Devalveringarna 1981 och 1982 beräknas ha medfört en genom

snittlig relativprissänkning 1982 för den svenska importkonkurrerande pro

duktionen med ca 2 1/2 %. lmportbegränsningseffekten härav - inkl. ef

tersläpande effekter av tidigare års ogynnsamma relativprisutveckling2 
-

kan skattas till I /2 procentenhet. En importökning på drygt 4 % för bearbe

tade varor skulledärmed ha varit att vänta 1981-1982. Att importen av 

dessa varor ökade med 7 112 % innebär ett - i varje fall tillfälligt - förhöjt 

importinnehåll hos importens efterfrågekomponenter. Ett ökat inslag av 

importtunga varor - såsom personbilar och elektroniska produkter - i 

såväl konsumtion och investeringar som produktion för export torde där

med ha lett till en icke obetydlig höjning av importefterfrågan. 

1 Det genomsnittliga importinnehållet fört. ex. den privata varukonsumtionen exkl. 
livsmedelsprodukter. bränslen och elström har antagits vara 40.6%, för offentlig 
varukonsumtion 11.2 % och för maskininvesteringar exkl. fartygsimport 32.0 %. 
Värdena bygger på SCB:s input-output-matriser. 
2 Konjunkturinstitutet har här antagit en importpriselasticitet för bearbetade varor 
på 0.4 under det år som relativprisförändringarna sker, 0,5 under året därefter och 
0, 15 under tredje året. Detta gäller t. o. m. 1981. På grund av storleken av relativpris
förän<lringcn fjärde kvartalet 1982 har det bedömts realistiskt att från 1982 räkna 
med en priselasticitet på 0.25 första året, 0,55 andra året och 0,25 under tredje året. 
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lmportprisutvecklingen under 1982 fram till devalveringen i oktober var 

dämpad vad gäller såväl bearbetade 1•aror som råmror. Trots en höjning 

med drygt 16% i kronor räknat av genomsnittspriset för OECD:s export av 

bearbetade varor mellan tredje kvartalet 1981 och tredje kvartalet 1982. 

ökade Sveriges importpris för dessa varor med endast ca I 0 % under 

samma period. Detta ofullständiga genomslag av devalveringen under 1981 

rå importpriserna har belysts tidigare (se kapitel 3 i den preliminära natio

nalbudgeten 1983). Resultaten av dessa undersökningar tyder på att sänk

ningar av kostnadsläget i Sverige relativt omvärlden i samband med deval

vering under vissa förutsättningar kan tvinga utländska leverantörer till 

Sverige att sänka sina vinstmarginaler. 

Utvecklingen av importpriserna mellan tredje och fjärde kvartalet 1982 

indikerar att en situation liknande den som följde 1981 års devalvering 

ånyo har uppstått. Trots en ökning med över 19% av OECD:s exportpris i 

svenska kronor räknat. ökade Sveriges importpriser för bearbetade 1'aror1 

med endast !0%. En del av denna differens beror bl. a. på fakturering i 

svenska kronor av långa exportkontrakt. Först när dessa avtal går ut slår 

devalveringen igenom på importpriserna. T. o. m. fjärde kvartalet 1983 

beräknas ca 80% av devalveringen ha slagit igenom på de svenska im

portpriserna. Det resterande prisgenomslaget antages sålunda motverkas 

av sänkta vinstmarginaler hos de utländska leverantörerna till Sverige. 

som vid försäljningen till Sverige - relativt övriga exportmarknader -

tvingas till prissänkningar i nationella valutor räknat. 

Relativpriset för hemmaproducerade bearbetade mror har fallit med ca 

4 I /2 % mellan första halvåret 1981 och andra halvåret 1982. Under samma 
period har relativpriset för i Sverige producerade verkstadsprodukter fallit 

med ca 5 1/2 % (se diagram 3: 2 och kapitel 4). För kalenderåret 1982 

beräknas relativprissänkningen för bearbetade mror till drygt 2 1/2 % 

vilket är drygt 112 procentenhet större relativprissänkning än vad som 

räknades med i PNB 1983. 

På räl'arusidan blev importprishöjningarna likaledes dämpade under 

1982. Sveriges genomsnittliga importpris för räolja. t. ex., ökade med 

drygt 18% 1981-1982. trots en höjning av växelkursen för USA-dollarn 

med ca 25 %. (Se diagram 3: 3). 

Utsikter .för varuimporten 1983 

Sveriges totala varuimport förutses öka med ca I% i volym2 mellan 1982 

och 1983. Importen av bearbetade mror väntas öka med drygt 3/4% 

medan råvaruimporten beräknas öka med knappt 3/4 %. Som framgår av 

tabell 3: 5 väntas endast en svag ökning för de flesta varugrupperna. Vad 

1 Exkl. järn och stål. 
2 Knappt 2 % i nationalräkenskapernas termer. 
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Diagram 3: 2 Relativprisutvecklingen 1 för verkstadsprodukter exkl. fart~·g 1977-
1983 
Index 1968 = 100. Månadsdata 
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1 Hemmamarknadsprisindex i förhållande till importprisindex. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1982 1983 

gäller bearbetade varor är det enbart verkstadsprodukter som förutses öka 
i volym. För övriga industriprodukter - där konsumtionsvaror väger tungt 
- väntas importen stagnera efter den kraftiga uppgången 1982. Importen 

av järn och stål beräknas minska 1983. Den svaga tillväxten av importen 
av bearbetade varor kan ses mot bakgrund av en beräknad ökning på 

knappt 3 % av den efterfrågan - inkl. lagerförändringar - som normalt 

skulle ha varit inriktad mot import 1983. En relativprissänkning på drygt 
5% 1983 i kombination med rclativprissänkningen från 1982 (drygt 2 112%) 

beräknas emellertid verka i starkt importminskande riktning. Den ackumu

lerade effekten av relativprissänkningarna på importen 1983 kalkyleras 

nämligen till knappt 2 1/2 procentenheter'. Utöver dessa effekter beaktas 

även en skattad trendtillväxt och vissa korrigeringar har därtill gjorts med 

hänsyn till det extraordinärt förhöjda importinnehållet 1982, som väntas 
normaliseras 1983. 

1 Se fotnot 2 s. 41 för antaganden angående priselasticiteten. 
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lliagram 3: 3 Importpris- och vol)·mutvecklingcn 1977-1983 totalt och för vissa \'aru
grupper 
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Anm. Importvärden i löpande priser enligt utrikeshandelsstatistiken. Importpriser 
enligt hybridindex. Uppgifterna för 1983 avser prognoser. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Om man ser på de olika komponenterna för efterfrågan är det endast 

export och lagerförändringar som beräknas lämna något positivt bidrag till 

importefterfrågan av bearbetade varor 1983. 

På råvarusidan väntas importen av råolja och övriga oförädlade minera

liska produkter (inkl. stenkol) öka starkt. Importen av ickejärnmetaller 

beräknas fortsätta öka, dock i långsammare takt än 1982. Importen av 

raffinerade petroleumprod11kter däremot beräknas falla tillbaka efter en 

kraftig ökning 1982. Som framgår av tahcll 3: 6 väntas den sammanlagda 

nettoimporten av rclo/ja och petrole11mprod11kter öka med endast drygt I % 

i fasta priser mellan 1982 och 1983. Denna ökning kan främst återföras på 



Tabell 3:5 lmportutvecklingen för olika varugrupper 1981-1983 ::p 
Importvärde. milj. kr. Årlig procentuell förändring 

Q 

'? 
Volym' Pris' Värde 

... 
\C 
QC 
N 

1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 --QC 

~ 
I. Jordbruks-. skogsbruks- ... 

\I) 
produkter och fisk 6146 6515 7 867 9.0 - 8.9 0,1 1.3 16,3 20.7 10,4 6,0 20,8 = 

2. Mineraliska produkter 21 817 23003 26413 -15.4 - 9.1 10.8 27,5 16.0 3,6 7,8 5,4 14.8 
därav: råolja 19 320 19816 22460 -17.4 -13.3 9.9 30.3 18,4 3.Q 7,7 2,6 13.3 e: 

3. Industriprodukter exkl. elström ;-
och fartyg 117 !OJ 142 761 163 473 - 6.7 7.9 - 0,6 9.4 13.0 15.2 2.1 21.9 14.5 IJQ 

r:w 
därav: livsmedelsprodukter 684(, 8032 9131 - 6.8 5.0 - 2.0 10.8 11.7 16.0 3.3 17,3 13.7 -trävaror. massa samt ... 

papper och papp I 359 I 134 I 281 5, I -24.h 0.0 15.2 10.6 13.0 21.1 -16,6 13.0 
petroleumprodukter 15 937 20742 19506 -16.1 13 .. ~ - 8.7 24.6 14.9 3.0 4,5 30,2 - 6.0 " järn och stål 3 802 4 701 5519 -12.3 4.6 - 0.5 - 0,6 HU 18.0 -12,8 23.6 17.4 t'I> -e 
ickejärnmetaller 3 3~2 39.n 5092 -14.5 10.8 5,0 0.6 7.1 23.0 -14.0 18,7 29. I 5: 
verkstadsprodukter t'I> ., 
exkl. fartyg 49058 59629 70328 - 4.0 7.7 1.5 7.8 12,8 16.2 3,5 21,5 17.9 r:w 
övriga industriprodukter 36778 44580 52616 - 5.2 7.4 0.1 7.5 12.8 17,9 2.0 21.2 18.0 Q. 

= 4. Elektrisk ström 223 625 441 4.0 69.5 -35,6 -40.7 65.8 10,0 -38.2 180,0 -29.4 = 5. Import exkl. fartyg 145 288 172 904 198 194 - 7.3 4,7 0.8 11.3 13.7 13 .7 3.2 19.0 14.6 -ö' 
6. Fartyg 782 621 1835 -11.2 -29.2 63.0 9.4 12.1 20.0 - 2,9 -20.6 195.6 = r:w 
7. Total import 146070 173525 200029 - 7,3 4,6 1,0 11.3 13,6 14.2 3,1 18,8 15.3 c: 

c 
8. Bearbetade varor cxkl. fa11yg 90043 109 396 129008 - 4.8 7.5 0.8 7.3 13.0 17.0 2.1 2U 17.9 Q. 

IJQ 
9. Import exkl. bearbetade varor !:. 

och fartyg (råvaror) 55 245 63508 69186 -11.4 0.4 0.7 18.4 14.5 8.1 4,9 15.0 8.9 
10. Total import enligt national-

räkenskapernas beräknings-
metoder: 146017 173 841 200439 - 6.0 5.8 1,9 9.6 12 . .'i 13.2 3.1 19.1 15.3 

""" V> 
1 Importpriserna anges enligt en hybridindex av Paaschetyp. Genom att importvärdet deflatera;, med denna index erhiills en volymutveckling uttryckt i 
enlighet med Laspeyres" indexformel. 
2 I natic)nalräkenskaperna görs fastprisberäkningar i 197.'i års priser. Övriga volymuppgifter som redovisas i tabellen (och i detta avsnitt) utgi1r friin 
niirmasc föregående års prisnivå. I uppgifrerna för handelsl:ialanscn ([a/:iel/ 3:71 har NR:s importvärden anviincs. 
A11111. 1981 års importvärden enligt utrikeshandelsstatistiken. Uppgifterna för 198:! är preliminära. Uppgifterna för 1983 avser prognoser. Varugrupperna 
är definierade i SNJ-termer. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyr<'in. 
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Tabell 3:6 Nettoimport av råolja och petroleumprodukter 1974-19831 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Löpande priser, milj. kr. 

Import av råolja. netto2 3405 4400 5 652 6474 7206 10039 17 885 19316 19726 22366 
Petroleumprodukter 

Import 8705 7944 8 323 8 805 7421 16012 15244 15 937 20742 19506 
Export 700 919 I 031 1303 1662 3 261 5421 5927 8578 8793 
Nettoimport 8005 7 025 7292 7 502 5759 12751 9823 10010 12164 10713 

Nettoimport ;W råolja 
och petroleumprodukter 11410 11425 12944 13976 12965 22790 27708 29326 31890 33079 
Nettoimport av råolja 
och petroleumprodukter 
i procent av BNP3 4,5 3,8 3.8 3,8 3,2 5,0 5,3 5,1 5,1 4,8 

1975 års priSt'r4 

Nettoimport ;1v råolja 
och petroleumprodukter 11112 11425 11312 11149 10035 11 265 9824 8035 7436 7 533 
Volymindex (1975= 100) 97,26 100.00 99,01 97,58 87.83 98,60 85.99 70,33 65,09 65,93 

1 Uppgifterna för 1974-1982 är hämtade från utrikeshandelsstatistiken. Uppgifterna för 1982 är prel., 1983 
avser prognoser. Samtliga uppgifter redovisas i SNl-termer. Tidigare har råolja och petroleumprodukter 
definierats i SITC-termer. Denna omläggning har medfört att vissa uppgifter är ändrade. 
1 Export av råolja förekom endast 1974 (8 milj. kr.), 1975 (2 milj. kr.), 1979 <86 milj. kr.), 1980 (58 milj. kr.I och 
1981 (4 milj. kr.). Den beräknas 1982 ha uppgått till ca 90 milj. kr. och väntas öka 1983 till ca 94 milj. kr. 
3 BNP till marknadspris. 
4 Deflatering enligt hybridindex. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

en ökning av råoljelagren, då exporten. förbrukningen och lagren av färdi

ga petroleumprodukter väntas minska. 

Importpriserna för totala importen 1983 väntas öka med drygt 14% 

jämfört med 1982 års genomsnitt. Största delen av denna ökning är hänför

lig till bearbewde \'aror, där importpriserna väntas stiga med ca 17 % som 

följd av devalveringen 1982 och en ökning av världsmarknadspriserna med 

ca 5 1/2 % mätt i nationella valutor. lmportprisutvecklingen på rå1·arusidan 

väntas bli dämpad, då prisökningen för råolja och petro/eumprodukter 

väntas stanna vid 3 % i svenska kronor efter de prissänkningar som inträf

fat första kvartalet. 

Halvårsutvecklingen 1983 för importvolymen tyder på en förhållandevis 

starkt minskad import första halvåret - ca 6% säsongrensat sett för 

bearbetade varor och ca 3% vad gäller totala importen. Andra halvåret 

väntas importen av bearbetade varor öka med drygt 6 1/2 %, medan totala 

importen förutses öka med ca 5 %. 

3.3 Betalningsbalansen 

Bytesbalansen ·för varor. tjänster och transfereringar försämrades avse

värt mellan 1981 och 1982. Underskottet steg således med drygt 81/2 

miljarder kr. till 22,8 miljarder kr. Försämringen kan till övervägande del 

hänföras till två poster. För det första det kraftigt försämrade räntenettot 

till följd av ökningen av utlandsskulden, i svenska kronor räknat, som dels 
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är att återföra på devalveringarna 1981 och 1982, dels på den stegrade 

utlandsupplåningen. För det andra ökningen av handelsbalansens under
skott på grund av såväl försämrat bytesförhållande som snabbare volym

tillväxt för import än export. 

För 1983 beräknas handelsbalansen uppvisa en förbättring om drygt 5 
miljarder kr. till följd av en betydligt större ökning av export- än importvo

lymen. Även för tjänstebalansen väntas en viss förbättring komma till 

stånd. Detta förväntas dock motverkas av en fortsatt försämring av 

transfcreringsbalansen. Underskottet i denna beräknas öka med 3 mil

jarder kr. varav merparten är att hänföra till i·äntencttot. Sammantaget 

innebär detta att bytesbalansens negativa saldo 1983 beräknas minska med 

drygt 31/2 miljarder kr. till -19,2 miljarder kr. 

Handelsbalansen 

Handelsbalansen försämrades kraftigt mellan halvåren 1982. Försäm

ringen var delvis en säsongföreteelse men även i säsongrensade tal var 

utvecklingen starkt negativ som framgår av följande tablå vilken även 

innefattar halvårsprognoser för 1983. 

1982 1983 1982 1983 

!I Il 

Export 81480 86661 96026 103 932 168141 199958 
Import 80272 93569 96216 104223 173 841 200439 
Handelsba-
lans 1208 -6908 -190 -291 -5700 -481 

Exportvolym 
(cnl. NRl 100 100.5 104 109,5 100 106,5 
Importvolym 
len!. NR> 100 105,5 102 107,5 100 102 

Bakom försämringen - från ett tillfälligt överskott första halvåret 1982 

till ett underskott på nära 7 miljarder kr. andra halvåret - låg inte bara 
vissa omedelbara priseffekter av devalveringen i oktober 1982 utan även 

en anmärkningsvärt kraftig tillväxt i importvolymen (se tablån ovan). 

Underskottet i handelsbalansen mellan helåren 1981och1982 växte härige

nom från 1,3 miljarder till 5,7 miljarder kr. (exkl. korrigering av handelssta
tistiken). 

Handelsbalansens underskott beräknas - enligt i detta kapitel tidigare 

presenterade kalkyler - komma att nära nog elimineras redan första halv

året i år (i säsongrensade tal). Denna starka förbättring gentemot andra 

halvåret 1982 skulle därvid helt vara att återföra på volymutvecklingen i 

utrikeshandeln med en stark tillväxt på exportsidan och ett påtagligt fall i 

importen. Mellan halvåren i år beräknas handclsbalansen sedan förbli i 

ston sett oförändrad. Tillviixttakten i exportvolymen beräknas visserligen 

tillta ytterligare men import volymen beräknas åter växa och neutralisera 
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<len gynnsamma effekten på handelsbalansen av den fortsatta exporttill

växten. Prisnivån för export och import beräknas stiga i ungefär lika 

omfattning frän första till andra halvåret. Underskottet i handelsbalansen 

för helåret 1983 förutses därmed bli av mycket begränsad storlek - mindre 

än en halv miljard kr. 

Försämringen av bytesförhållandet i utrikeshandeln var anmärknings

värt lit.::n 1982 och beräknas bli påfallande liten även 1983. Normalt efter

följs en devalvering av en kraftig försämring av bytesrelatiom:rna med 

utlandet. Att så blev fallet i endast begränsad omfattning efter devalvering

en i september 1981 kan främst åtenöras på ett ofullständigt genomslag av 

devalveringen på importpriserna för bearbetade varor såsom omtalats i 

importavsnittet i <letta kapitel. I tablån nedan visas utvecklingen av bytes

förhållandet (enligt hybridprisindex) 1981-1982 och 1982-1983 för dels 

varuutbytet med utlandet av bearbetade varor. dels övriga varor (främst 

råvaror), dels slutligen samtliga varor. 

Bytesförhållandet 

Bearbetade varor (exkl. fartyg) 
Övriga varor (exkl. fartyg) 
Samtliga varor 

Procentuell förändring 

1981-1982 

- 1/2 
-41/2 
-11/2 

1982-1983 

-4 
3 _, 

Som synes försämrades bytesförhållandet för bearbetade varor med 

endast en halv procent 1981-1982 trots att exportföretagen i icke oväsent

lig grad utnyttjade devalveringen i september 1981 till att sänka sina 

relativpriser (se exportavsnittet till detta kapitel). Som nyss nämndes 

tillkom emellertid en motverkande faktor på importsidan såtillvida att 

leverantörerna till Sverige av bearbetade varor sökte häva devalveringens 

för dem konkurrensförsämrande effekt på den svenska marknaden genom 

att gå ned i pris i utländsk valuta räknat. 

Devalveringen i oktober 1982 förutses få ett förhållandevis kraftigare -

men dock ej fullständigt - genomslag på importpriserna för bearbetade 

varor samtidigt som exportföretagen även efter denna devalvering förvän

tas - till rätt avsevärd del - utnyttja devalveringen till att ytterligare sänka 

sina relativpriser. Bytesförhållandet beräknas dänör komma att försämras 

med 4 % för bearbetade varor från 1982 till 1983 - en försämring som 

devalveringen i oktober 1982 kan sägas ha eftersträvat. 

Bytesförhållandet för samtliga varor beräknas trots detta komma att 

. försämras endast obetydligt mer 1982-1983 iin 1981- 1982. Förklaringen 

härtill ligger i den gynnsamma utvecklingen av bytesförhållandet för grup

pen övriga varor 1982-1983. För denna varugrupp försämrades bytesfor

hållandet med 4 112 % 1981-1982 men förutses komma att förbättras med 
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3 % 1982-1983. Ett förbättrat bytesförhållande för bearbetade varor har 

som regel negativa effekter på sikt i form av tappade marknadsandelar. Ett 

förbättrat bytesförhållande för gruppen övriga varor, som främst omfattar 

råvaror och stapelvaror, är oftast ett automatiskt utslag av marknadsläget 

och förbättrar därmed handelsbalansen utan att på sikt i tillnärmelsevis 

motsvarande grad som på färdigvarusidan leda till marknadsandelsförlus

ter. Den betydande förbättringen av bytesförhållandet för gruppen övriga 

varor 1982-1983 är väsentligen en kombinerad effekt av i första hand en 

förutsedd ogynnsam marknadsutveckling för mineraloljor med fallande 

oljepriser i dollar räknat och i andra hand en gynnsam marknadsutveckling 

för skogsprodukter. 

Tjänste- och tramfereringsbalansen 

Den sjöburna världshandeln minskade ca 10 % i ton-miles räknat 1981-

1982. Trots en reduktion av världshandelsflottans dödviktstonnage med 

I%, för övrigt den första minskningen sedan 1930-talet, växte således 

gapet mellan utbud och efterfrågan på frakttonnage ytterligare 1982. Sedan 

1971 har den sjöburna världshandeln stigit 20% i ton-miles räknat under 

det att världshandelsflottans dödviktstonnage fördubblats. Överskottston

nage existerar ej längre enbart på tank- och bulkmarknaden utan uppträder 

nu även på bl. a. container och ro-ro lastmarknaderna. Trots de på grund 

av överskottstonnage fallande fraktsatserna bidrog dollarkursens starka 

uppgång till en ökning av sjöfartsnettot med nästan 400 milj. kr. till 5,1 

miljarder kr. 
För 1983 förutses en viss tillväxt i världshandeln. Detta bör ge utrymme 

för en svag ökning av fraktsatser och kapacitetsutnyttjande under loppet 

av året. I kombination med nivålyftet av dollarn till följd av devalveringen i 

oktober 1982 torde detta medföra en betydande ökning av sjöfartsnettot 
1983. I tabell 3: 7 har införts en uppgång om knappt 700 milj. kr. 

Hushållens minskade reala disponibelinkomst i kombination med deval
veringarna 1981 och 1982 medförde en reduktion av bruttoutflödet av 

resevaluta med 12 % i volym 1982. Detta trots en ökning av charterresan

det om 7 %. Till följd av inflationen utomlands samt den extra fördyringen 

av utlandsturism genom devalveringarna steg ändock utgifterna i löpande 

priser med 7 %. 

Relativprisförändringen till följd av devalveringarna bidrog även till en 

kraftig ökning av resevalutainflödct. I löpande priser noterades en uppgång 

om 31 % - varav ca 8 procentenheter förklaras av en ökad norsk gränshan

del i Sverige - vilket innebar en volymökning med 20%. Totalt sett ledde 

detta till en minskning av det negativa resevalutanetlot med 700 milj. kr. 

till -5.6 miljarder kr. Detta är anmärkningsvärt då förbättringen är den 

första på åtta år. 

För I 983 väntas en ytterligare minskning av det negativa resevalutanet

tot. Inflödet förutses nominellt stiga i ungefär samma takt som 1982. 

4 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga I.I 
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Tabell 3:7 Betalningsbalansen 1979-1983 
Milj. kr .. löpande priser 

1979 1980 1981 1982 1983 
prognos 

Export av varor, fob 118210 131001 144694 168141 199958 
Import av varor. cif 122 963 141697 146017 173841 200439 

Handelsbalans 1 -4753 -10696 1323 5700 481 . 
Korrigerin~ av handels-

303 686 826 1404 statistiken· - I 000 

Handelsbalans3 -5056 -11382 2149 7104 1481 

Sjöfartsnetto 3669 4203 4 732 5120 5800 
Resevaluta, netto -4760 5284 - 6252 5 557 4500 
Övriga tjänster. netto -4029 - 4805 6263 - 6226 8190 
Korrigering av tjänster• 5800 7600 8200 8600 9900 

Bytesbalans för varor och 
tjänster -4376 9668 1732 5167 1529 

Därav: tjänster 680 1714 417 1937 3010 
Avkastning av kapital. netto -3135 6071 -Il 002 -15936 -18550 
därav räntenetto: staten och 

riksbanken 176 - I 355 - 4111 6121 - 8400 
övriga -3617 4607 7092 - 9818 -10200 

Övriga transfereringar, netto -5179 - 5979 6154 - 7230 - 8410 
Korrigering av transfereringar• 2800 3 200 4 700 .5 500 6200 

8\·tesbalans för \'aror 
tjänster och transfere;ingar5 -9890 -18518 -14188 -22833 -19 231 

Därav: transfereringar -5514 - 8850 -12456 -17666 -20760 
Kapitalbalans 8084 24 265 16494 21 165 
Tilldelade SDR 258 256 262 
Restpost -I 030 - 6048 - 1423 1944 
Valutareservens transaktions-
förändring -2578 45 1145 276 
Förändring på grund av 
kursrörelser - 591 34 4121 4375 
Valutareservens totala 
förändring -3169 Il 5266 4651 

1 Exkl. korrigering av handelsstatistiken. 
2 Nettot av återutförsel och återinförsel, korrigering av SAS nygplansimport, i utlandet direkt landad fok. 
rabatt och koncernbidrag i samband med oljeimport samt för 1980. 1981och1982 korrigering för oljeriggar. 
3 Inkl. koJTigcring av handelsstatistiken. 
4 Korregeringsposten uppgår totalt till 8600, 10800, 12900, 14100 och 16100 milj. kr. för 1979-1983. 
Fördelningen av korregeringsposten på tjänstebalansen och transfcreringsbalanscn är skönsmässig. 
5 Överensstämmer med riksbankens bytesbalansbegrepp. 
Källor: Konjunkturinstitutet, riksbanken och statistiska centralbyrån. 

Hushållens fortsatt sjunkande reala disponibelinkomster i kombination 

med den ovan nämnda relativprisförändringen väntas leda till en ytterliga

re minskning av utflödesvolymen. I nominell& termer beräknas dock utflö

det öka i ungefär samma takt som 1982. Underskottet skulle därmed 

min~ka till 4,5 miljarder kr. 1983. 

PL>stcn övriga tjiinster i tabell 3: 7 ger en ofullständig bild av tjänsteutby

tet med utl<mdet. En stor del av den korrigeringspost som införts i bytesba

lan~en berör i sak denna post. 
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Nettot av avkastningen på kapital har för 1982 beräknats till -15,9 

miljarder kr., dvs. en försvagning med 4.9 miljarder kr. i förhållande till 
1981. Försämringen beror till övervägande del på ökade räntebetalningar 
till utlandet till följd av ökningen av utlandsskulden, i svenska kronor 
räknat, genom dels devalveringarna 1981 och 1982, dels den stegrade 
utlandsupplåningen. För 1983 beräknas såväl nettoupplåningen som, i 

tillämpliga fall, den rörliga räntesatsen komma att ligga på en lägre nivå än 
under fjolåret. Detta medför att förändringen i negativ riktning av nettot av 
avkastningen på kapital begränsas till 2,6 miljarder kr. Saldot skulle såle

des uppgå till -18,6 miljarder kr. 1983. 

Posten övriga transfereringar netto, vars största delpost är u-landsbi
ståndet, visar ett ökat underskott såväl 1982 som 1983. 

Även beträffande räntebetalningar och övriga transfereringar räknar 
man med bristande täckning i statistiken på inflödessidan. En del av den 
totala korrigeringsposten har därför förts till transfereringarna. 
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4 Produktionen 

4.1 Sammanfattning av industriproduktionens utveckling 

Industrins efterfrågeläge var svagt under 1982 även om en viss förbätt

ring av orderingången kom att ske mot slutet av året. Det var exportorder

ingången som steg relativt snabbt under fjärde kvartalet efter att ha fallit 

under första halvåret. Hemmaorderingången däremot ökade kraftigt under 

sommaren till följd av enstaka och i tiden utsträckta försvarsorder. Även 
bortsett från dessa steg emellertid hemmaorderingången under tredje kvar

talet från den mycket låga nivån under de två första kvartalen, men sjönk 

ånyo under fjärde kvartalet. Industrins orderstockar - exkl. försvarsor

derna - sjönk markant under första halvåret, var oförändrade under tredje 
kvartalet och steg något under tJärde kvartalet. Tillväxten fjärde kvartalet 
av exportorderingången gällde flertalet branscher. Starkast kom den dock 

verkstadsindustrin och skogsindustrierna till del. 
Industriproduktionen var i stort sett oförändrad från andra halvåret 1981 

till första halvåret 198'.!. Tredje kvartalet föll produktionen återigen för att 
under iJärde kvartalet utvecklas i positiv riktning. Någon större förändring 

av produktionen mellan helåren 1981och1982 kom därmed inte att ske. De 
kraftig<1ste minskningarna kom att ske inom gruvorna och massaindustrin 

Tahcll 4: I Industriproduktionens utveckling 1980-1983 
Procentuell volymförändring !hin föregt1cnde år 

1980 1981 1982 1983 
SNI 

2 Gr111·or och minernlhroll - 0,7 
2301 Jiirnmalmsgruvor 0,4 
2302 lckcjärnmalmsgruvur - 3,0 
210. 220, 290 Övriga gruvor och mineralhmtt - l,6 

3 Til/1·erk11i11g.1i11d11s1ri11 0,4 
33111 Sågverk' - 2.5 
34111 Massaindustri - 7,5 
34112 Pappers- och pappindustri - 1.4 
353. 354 Petroleumraftinaderier m. m.~ 0,3 
371 Järn- och st<1lverk3 ; - 3.4 
372 lckejlirnmetallverk 1,5 
38./.3841 Verkstadsindustri exkl. varv 2,2 
3841 Varv., -14,I 
3 resterande Övrig industrisektor (),5 

2. _1 Hela industrin 0,4 

1 Inkl. hyvlerier och trliimpregneringsverk. 
~Inkl. ~mörjmedels-. asfalt- och kolproduktindustri. 
'Inkl. f\:rn1legcringsverk. 
"'Inkl. hiitbyggerier. 

prel. prel. prognos 

- 9,2 -19.0 - 9.5 
-14,5 -30,5 -21.0 

1.8 - 6,4 3,0 
- 1,4 8,8 3.0 

- 3,3 0.4 4,3 
- 8.3 6.7 9,0 
- 1,4 -17.2 12,0 
- 1.2 - 2,5 4,5 
-15,5 - 0,5 3,5 
- 8,6 5,5 3,0 
- 5,7 12,7. 5.0 
- 0,7 0,8 4.8 

10.2 - 5.2 0,0 
- 5.8 - 0,2 3,4 

- 3,5 - 0,1 4,0 

A:,i/lor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyriin. 
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men också pappersindustrin och varven noterade tillbakagångar 1981-

1982. För sågverken och järn- och metallverken kom relativt kraftiga 

ökningar medan verkstadsindustrin och övrigscktorns produktion blev i 

stort sett oförändrad. 

För 1983 förutses främst som en följd av konkurrenskraftsförbättringen 

genom devalveringarna 1981 och 1982 en förhållandevis god exportutveck

ling kunna ske. Bortsett från ett positivt lageromslag bedöms den inhems

ka efterfrågan bli svag men då den importkonkurrerande hemmaindustrin 

beräknas kunna öka sina marknadsandelar beräknas ett utrymme finnas 

för en ökning av industriproduktionen 1982-1983 på ca 4%. De starkaste 

ökningarna beräknas ske för skogsindustrierna men också inom verkstads

industrin väntas. tillväxten bli påtaglig. Gruvproduktionen 1983 kommer 

dock att bli lägre än 1982. 

4.2 Utvecklingen inom olika delbranscher 

Avsättningsläget för den svenskajärnmalmsexporten försämrades dra

matiskt under våren 1982. Den försiktiga återhämtning i stålkonjunkturen 

som gjort sig gällande under loppet av 1981 visade sig vila på en bräcklig 

grund. Stålefterfrågan sjönk nämligen markant under våren starkt påver

kad av ett omslag till en neddragning av stållagren hos förbrukare och 

mellanhänder. Också den faktiska stålförbrukningen minskade; den all

männa konjunkturförsvagningen i Västeuropa blev under sommaren allt 

mer påtaglig. Produktionskvoterna inom EG:s stålindustri sattes succes

sivt allt lägre. Det faktiska produktionsutfallet under hösten kom emeller

tid att bli ännu lägre än vad kvoterna medgav. Produktionen i EG:s 

stålindustri var under fjärde kvartalet nere i en årstakt på under 100 milj. 

ton. 1982 års produktion blev ca 110 milj.; en minskning med ca 12% 

jämfört med 1981 eller ca 21 % lägre än 1979 som representerade den 

senaste toppnoteringen. 
De svenska malmleveranserna minskade dock mera eller med omkring 

25 % 1981-1982. Orsakerna härtill var flera. Bl. a. skedde en ytterligare 

minskning av behovet av högfosformalm genom byte till stålprocesser 

baserade på lågfosformalm. Vidare minskade stålverken sina hemtag

ningar av malm från gruvor där de själva hade ägarintressen mindre än från 

andra gruvor. Dessutom drabbade driftsinskränkningar i särskilt hög ut

sträckning produkter framställda vid stålverk med stor andel svensk malm. 

Till detta kommer att lagren av svensk malm vid stålverken drogs ned i 

betydligt större utsträckning än annan malm. 

Malmbrytningen i Sverige drogs ned särskilt kraftigt under senare delen 

av 1982. Malmlagren vid gruvorna kom därigenom att minska under senare 

delen av året trots den svaga leveransutvecklingen. Lagerstockarna blev 

vid utgången av 1982 ändock nära 0,5 milj. ton större än ett år tidigare. 

Produktionstakten för EG:s stålindustri ligger ännu under de första 
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månaderna 1983 under 100 milj. ton räknat på årsbasis. En viss förbättring 

under återstoden av 1983 torde dock vara att räkna med bl. a. med hänsyn 

till att lagercykelns depressiva inverkan släpper och stålkonsumtionen 

inom byggsektorn är stigande. Den väntade svaga utvecklingen av övriga 

investeringar och den förutsedda långsamma tillväxten i den privata kon

sumtionen talar dock för att återhämtningen i stålkonjunkturen blir måttlig. 

Även om sålunda malmexporten kan stiga under loppet av 1983 från den 

låga leveransnivån i början av året beräknas leveranserna för året som 

helhet bli ca 9 % lägre än 1982. Avtalen om 1983 års malm priser blev i stort 

sett klara under senvintern och torde för de svenska malmkvaliteterna 

innebära en prissänkning på ca 15 % räknat i US $.Exportpriserna uttryck

ta i svenska kronor beräknas emellertid genom dollarkursens utveckling bli 

ungefär oförändrade mellan årsgenomsnitten 1982 och 1983. 

Malmbrytningen planeras hållas tillbaka kraftigt 1983 genom omfattande 

driftsstopp i syfte att minska de mycket stora lagren. Produktionen beräk

nas dras ned ca 21%1982-1983. vilket skulle innebära att lagren minskar 

med knappt 1.5 milj. ton 1983. De skulle ändock vid årets utgång uppgå till 

närmare 70% av 1983 års beräknade leveranser. 

Trots den blygsamma tillväxten i Europas trävaruimport under 1982 steg 

de svenska sågl'erkens export av sågade och hyvlade trävaror betydligt. 

Även på vissa utomeuropeiska marknader steg exporten i anmärknings

värd omfattning såsom till Egypten, Saudi-Arabien och Irak. Till Irak mer 

än fyrdubblades exporten under 1982. 

Den uppseendeväckande starka exporttillväxten under 1982 berodde 

således till mycket ringa del på någon ökad trävaruförbrukning utan istället 
i all huvudsak på ökade marknadsandelar. Framförallt tre länder har tappat 

andelar gentemot Sverige; Finland, Österrike samt Canada. Redan under 

1981 kunde svenska sågverk notera en avsevärt förbättrad konkurrenssi

tuation relativt huvudkonkurrenterna i Finland och Canada. Under 1982 

har den förbättrats ytterligare och resulterat i kraftiga andelsvinster, 

främst på bekostnad av den finska trävaruexporten som på europamarkna

den sjönk med närmare 19% 1981-1982. Den svenska exportökningen 

uppgick till drygt 30% på denna marknad som nästan genomgående uppvi

sade en endast blygsam tillväxt. Undantaget, när det gäller de svenska 

huvudmarknaderna i Europa. var Storbritannien där byggaktiviteten var 

klart stigande under loppet av 1982 och importbehovet av trävaror steg 

härigenom med uppskattningsvis ca 20 %. Den svenska exporten dit steg 

samtidigt med drygt 40 %. 
Sammantaget steg Sveriges trä varuexport med ca 33 % 1981-1982 mot

svarande en kvantitet på närmare 7112 milj. m3 och framförallt mot slutet 

av året ökade skeppningarna av trävaror kraftigt. 

De svenska exportpriserna sjönk genomsnittligt med 2 % 1981-1982. 

Under loppet av året skedde en successiv uppjustering av prisnivån. Mel

lan tredje och fjärde kvartalet 1982 steg priserna dock endast ca 4 1/2 % 
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vilket innebär att stora kvantiteter skeppades till kraftigt sänkta priser. i 

utländsk valuta, efter devalveringen i oktober. Med andra ord torde bety

dande relativprissänkningar ha förekommit mot slutet av året. 

Efterfrågan på den svenska marknaden var fortsatt vikande till följd av 
den svaga byggaktiviteten och produktionsneddragningarna inom den trä

bearbetande industrin. Sågverkens färdigvarulager minskade betydligt un

der 1982 genom den gynnsamma cxportutvecklingen och uppgick till drygt 

3 milj. m3 vid årsskiftet. Till följd av de kraftigt ökade skeppningarna mot 

slutet av året steg även sågverkens produktion betydligt under årets sista 

månader och för helåret 1982 höjdes produktionen med drygt 6 I 12 % 

jämfört med 1981. 
Den europeiska byggkonjunkturen väntas genomgå en endast måttlig 

återhämtning under 1983. Byggaktivitetcn på de svenska huvudmarkna

derna är fortfarande låg, men i flertalet länder väntas ett visst uppsving ske 

under loppet av året. En marknadstillväxt på ett par, tre procent bedöms 

som sannolik. Som tidigare n.ämnts justerades trävarupriserna i svenska 

kronor endast måttligt uppåt under fjärde kvartalet 1982. Här har uppskat

tats att den genomsnittliga nivån under första kvartalet i år ligger ca 12 % 
över nivån för tredje kvartalet 1982 innebärande en sänkning i utländsk 

valuta med 5-6%. Enda~t måttliga svenska exportprishöjningar synes 

troliga under resterande delen av året och i genomsnitt skulle sålunda 

exportpriset stiga ca 16 % 1982- 1983. Sågverken beräknas därmed gent

emot Finland befästa och gentemot flertalet övriga konkurrenter ytterliga

re stärka sin marknadsposition. Det förtjänas uppmärksammas att de 

svenska trävaruexportörernas konkurrensläge relativt de finska inte för

ändrats nämnvärt efter devalveringen i oktober. De finska exportörerna 

synes nämligen ha följt med i den svenska prissättningen. Detta har möj

liggjorts dels tack vare det finska ekonomisk-politiska paketet som kom 
strax efter den svenska devalveringen och dels genom att de sänkt sina 
marginaler ytterligare. Det gynnsamma relativa läge som fanns redan innan 

hösten 1982 synes däremot kunna bibehållas även under 1983. Trävaruex

porten har med dessa antaganden beräknats stiga 7% 1982-1983 motsva

rande en exportvolym på i det närmaste 8 milj. m-'. Cirka hälften av 
tillväxten utgörs av andelsvinster. 

I Sverige väntas nybyggandet förbli svagt även under 1983, men trävaru

förbrukningen kommer att hållas uppe av fortsatt ökande reparations- och 

underhållsarbeten. Sågverkens lager beräknas minska något men inte i 

samma omfattning som under 1982. För att möta lageromslaget samt 

tillväxten i exportleveranserna torde produktionen behöva höjas med ca 

9% 1982-1983. 

Efter den tillfälliga återhämtningen inom Västeuropas industrier under 

första delen av 1982 sjönk återigen aktiviteten successivt under resterande 

delen av året. Försvagningen påverkade även pappers- och pappmarkna

den i negativ riktning och konsumtionen i Västeuropa beräknas preliminärt 
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Diagram 4: 1 Pappers- och pappindustrin i Sverige samt kapacitctstillväxt i :-.lordame
rika och Västeuropa 1980-1984 
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ha minskat något 1982jämfört med 1981. Även iNordamerika försvagades 

efterfrågan på papper och papp och produktionsnivån sänktes successivt 

och i betydande omfattning. Framför allt för tidningspapper försämrades 

marknadsläget avsevärt under 1982, huvudsakligen till följd av att ny 

produktionskapacitet tillkommit. I Förenta staterna och Canada, världens 

två största producenter av tidningspapper. uppgick kapacitetstillväxten till 

närmare 6 % under I 982. Kapaciteten kom således att vida överstiga kon

sumtionsbehovet, framför allt i Nordamerika. Därigenom fick Canada. 

som exporterar en stor del av sin produktion till Förenta staterna. ett 

överskott som man istället sökte avsättning för i bl. a. Europa där emeller

tid förbrukningen av tidningspapper sedan en längre tid varit stagnerande 

eller svagt fallande. De svenska tidningspappersbruken förlorade härige

nom andelar och exportvolymen sjönk med 191/2 % 1981- 1982. (Se dia

gram 4: I.) För övriga papperskvaliteter begränsades leveransbortfallet till 

ca 8 %. Kartong- och pappexporten utvecklades dock betydligt gynnsam

mare och genom ökade marknadsandelar samt en viss marknadstillväxt 

kom exportvolymen av dessa prqdukter att öka nära 14% 1981- 1982. 

Ökad avsättning uppnåddes både i Europa och på utomeuropeiska mark

nader. Priserna sänktes samtidigt på vissa kvaliteter, på grund av den 

hårdnande konkurrensen från framförallt Nordamerika. Sammantaget för 

gruppen papper och papp sjönk exportvolymen drygt 4 I /2 % I 98 I - I 982. 

Exportpriserna steg med knappt 15 %. Mellan tredje och fjärde kvartalet 

steg priserna med ca 5 % vilket kan tyda på att de svenska producenterna i 

betydande omfattning sänkte sina priser utomlands. i utländsk valuta räk

nat. 

Avsättningen på hemmamarknaden. som försvagades både under 1980 

och I 98 I, ökade något under 1982 jämfört med I 981. Lagertillväxten 

begränsades avsevärt genom en successiv anpassning av produktionen till 

den totalt sett svaga leveransutvecklingen. Produktionen minskade därige

nom 2J/2%1981-1982. 

I år kan efterfrågan på papper och papp åter väntas öka något, även om 

mer entydiga tendenser sannolikt dröjer en bit in på året. En marknadstill

växt på ett par, tre procent i Europa bedöms dock som realistisk. Även i 

Förenta staterna förutses en konsumtionstillväxt under 1983 och därmed 

en minskad konkurrens på europamarknaden. Här har vidare antagits att 

de svenska producenterna höjer sina priser betydligt i svenska kronor 

räknat under första kvartalet 1983 vilket skulle innebära att drygt tre 

fjärdedelar av devalveringsutrymmet tagits i anspråk för prishöjningar. 

Den genomsnittliga relativprissänkningen beräknas uppgå till mellan 4 och 

5% mellan helåren 1982 och 1983 räknat och medge en förbättring av 

marknadsandelarna för de svenska bruken. Sammantaget har här kalkyle

rats med en exporttillväxt på 7112 % 1982-1983. I kronor beräknas prisni

vån mellan dessa år stiga 14 %. 
- Produktionsvolymen kan väntas öka med 4112% 1982-1983, under 
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förutsättning att lagerrörelserna blir små och att efterfrågan på hemma

marknaden blir i stort sett oförändrad. 

Den leveranstillväxt av a1·sa/11massa som kunde noteras för de svenska 

bruken under fjärde kvartalet 1982, synes hålla i sig även under de första · 

månaderna i år. Prisnivån på blekt långfibrig sulfat torde ha legat kring 420 

US $/ton under första kvartalet i år och ytterligare en prishöjning på 5 % är 

aviserad fr. o. m. andra kvartalet. Således föreligger starka indikationer på 

att konjunkturbotten för massa har passerats för den här gången, men 

uppgången tar vid från en mycket låg nivå när det gäller såväl priser som 

volymer. 

För ett år sedan såldes blekt långfibrig sulfatmassa till ett pris som låg i 

det närmaste 100 US $högre än dagens tonpris. Prisnivån sjönk därefter 

successivt och i december torde priset ha varit nere kring 400-410 US $/ 

ton. Trots de dramatiska prisreduceringarna fortsatte de svenska massa

producenterna att tappa marknadsandelar på exportmarknaderna under 

1982. Den svaga exportutvecklingen berodde inte enbart på en svag mark

nadsutveckling för den europeiska pappersindustrin utan får även ses mot 

bakgnmd av kraftigt ökade marknadsandelar för den kortfibriga massan. 

Dock var det inte under 1982, i motsats till föregående år. de amerikanska 

producenterna av kortfibrig massa som haft den gynnsammaste leverans

utvecklingen på Europa. Istället har leverantörer från huvudsakligen Spa

nien. Portugal samt Frankrike tagit betydande marknadsandelar. Dessa 

länders producenter har genomsnittligt ökat sin produktion med I 0-15 % 

1982 jämfört med 1981. Parallellt med den kraftiga prissänkningen på 

massan minskade de europeiska pappersproducenterna sina råvarulager 
till ett minimum i avvaktan på att priset skulle bottna. Denna lagertrimning 

företogs under första halvåret 1982 och från halvårsskiftet fick man. till 

följd av de små råvarulagren köpa massa åtminstone för att täcka produk

tionsbehovet. Trots det synnerligen låga massapriset, i dollar räknat. synes 

pappersproducenterna inte ha fyllt på sina råvarulager nämnvärt under 

andra halvåret 1982. Till följd av bl. a. att den nämnda lageravvecklingen 

upphörde kunde de svenska massaexportens kräftgång stoppas och under 

fjärde kvartalet noterades istället en påtaglig ökning av exportvolymen, 

säsongrensat sett. En annan faktor som bidrog till denria ökning var för

modligen att leveransökningar på spotmarknaden möjliggjordes genom en 

viss rabattering efter devalveringen i oktober. Sammantaget sjönk dock 

massaexporten ca 151/2% 1981-1982. (Se diagram 4: 2.) 

Efter den betydande produktionsnedskärning som de svenska massapro

ducenterna genomförde mot slutet av 1981, sänktes nivån ytterligare under 

första kvartalet 1982. Första halvåret låg produktionen av massa således ca 

11 % lägre jämfört med andra halvåret 198 l säsongrensat sett. Trots denna 

neddragning steg producenternas lager successivt fram till halvårsskiftet 

1982 då de motsvarade ca 8-10 veckors produktion mot normalt hälften. 

Under andra halvåret däremot kunde lagren dras ned något främst till följd 
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Diagram 4: 2 Papperscellulosaindustrin Sverige samt världens kapacitetstillväxt 
1980-1984 (papperscellulosa för avsalu) 
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av omfattande produktionsstopp, framförallt under tredje kvartalet, men 
även till följd av en viss efterfrågeförbättring mot slutet av året. Samman
taget.sjönk produktionen drygt 17% 1981-1982. 

Vid en tilltagande ökning av den västeuropeiska pappersproduktionen 

under loppet av 1983 stärks avsättningsläget för pappersmassa. Utrymmet 

för den svenska exporten kommer troligtvis heller inte att begränsas nämn

värt av någon extra utbudspress från Förenta staterna och Canada. Vid 
nuvarande prisnivå torde flera av de översjöiska exportörerna knappt få 
kostnadstäckning och således i åtminstone viss utsträckning avhålla sig 

från den europeiska marknaden tills dess priset når en affärsmässigt rimlig 

nivå. En sådan tendens kunde märkas redan under fjärde kvartalet 1982. 

Vidare bör en successiv återhämtning för den nordamerikanska pappersin
dustrin under 1983 ytterligare lätta på utbudstrycket av massa därifrån. 

... 

1983 1984 
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Dessutom torde devalveringen av den svenska kronan kunna ge vissa 

effekter i form av andelsvinster. framförallt på utomeuropeiska mark

nader. I och med att massapriset synes ha hottnat och är på väg upp torde 

även de europeiska pappersproducenterna passa på att fylla på sina relativt 

små råvarulager. Den svenska exporten beriiknas under dessa förutsiitt

ningar komma att successivt viixa under loppet av 1983 och här har 

antagits att exportvolymen stiger med 16% 1982-1983. Exportpriserna 

har kalkylerats öka med i genomsnitt 10% 1982-1983 varvid höjningar av 

massapriserna i dollar beräknas ske såväl under tredje som fjärde kvarta

let: här har antagits att ett tonpris p:l närmare 500 U S $ är etablerat mot 

slutet av 1983. 

Det kan förmodas att massaföretagen även under 19!G nära anpassar 

produktionen efter leveranserna och i samhand med påskhelgen har det 

således aviserats omfattande produktionsneddragningar i syfte att normali

sera producentlagren av massa. De inhemska leveranserna bedöms inte 

öka under 1983 och den sammantagna efterfrågebilden skulle därmed 

kunna medge en produktionsuppdragning med 12% 1982-1983. 

För skogsbruket beräknas den ovan redovisade produktionsutveck

lingen inom skogsindustrierna ha medfört en minskning av den totala 

rundvirkesförbr~kningen med närmare 2 o/r: 1981-1982 (se tabell 4:2). Den 

minskade virkesförbrukningen kan helt återföras till massaindustrin vars 

åtgång minskade med 10 % till följd av de omfattande produktionsneddrag

ningar som genomfördes. Inom sågverken däremot steg förbrukningen av 

virke påtagligt. Importbehovet av rundvirke och flis minskade kraftigt och 

för helåret 1982 sjönk importen med 45 % jämfört med 1981. då importen 

Tabell 4: 2 Försörjningsbalans för rundvirkc 1981-1983 
Fast mått utan bark (barr- och lövträ) 

I 000 kbm 

1981 
prel. 

Produktion 45 230 
sågtimmer 20740 
massa- och boardved 21290 
övrigt rundvirke 3200 

Import 6580 

Summa tillgång 51810 

Export 840 
Lagertörändring (I 000 kbm) 2050 
Förbrukning 48920 

sågtimmer 21110 
massa- och board ved 24670 
övrigt rundvirke 3 150 

Summa användning 51810 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

1-'örändring från föregående år. 
o/r: resp. t 000 kbm 

1982 1983 
prel. prognos 

5,2 4.5 
8.3 8.3 
2.2 0,4 
5,2 5,1 

- 45,3 10.0 

- 1,2 3,4 

- 27,5 10,0 
+502 -2045 

1.8 7,8 
6.7 9.0 

- 10.0 7.0 
5,2 5.1 

1,2 3,4 
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var historiskt sett mycket hög. Huvuddelen av det importerade virket 

används inom massaindustrin och dci var även denna bransch som drog 

ner sin import. 

Rundvirkeslagren, som steg betydligt redan under 1981. ökade ytterliga

re under 1982. Vid årsskiftet 1982/1983 var lagren således drygt 2 1/2 milj. 

m3 större än vid det föregående årsskiftet. Sågverkens lager av timmer 

minskade emellertid betydligt under andra halvåret 1982. till följd av den 

påtagliga produktionstillväxten, samtidigt som lagren av sågtimmer i sko

gen steg endast måttligt. Detta har medfört att de totala sågtimmerlagren 

fortfarande befinner sig på en historiskt sett låg nivå. De totala massa veds

lagren däremot steg såväl under första som under andra halvåret 1982 och 

de uppgick vid 1982 års utgång till drygt 9 milj. m3
. 

Trots massaindustrins minskade virkesbehov under 1982 kom aktivite

ten i skogen att stiga under loppet av året. Under det första halvåret var det 

framförallt lageruppbyggnaden av massaved som bidrog därtill medan 

sågverkens kraftigt ökade förbrukning under den senare delen av året 

beräknas ha tagit en betydligt ökad avverkning i anspråk. Sammantaget 

synes skogsuttaget ha stigit ca 5 % 1981 - 1982. 

De produktionsprognoser som redovisats i det föregående beräknas 

innebära att den totala rundvirkcsförbrukningcn stiger med närmare 8 % 

1982-1983. Här har vidare antagits att massavedslagren stiger endast 

måttligt medan lagren av sågtimmer blir oförändrade. Dessutom har im

portbehovet av råvara beräknats minska ytterligare något. Den totala 

avverkningen skulle då behöva öka med 41/2 % 1982-1983. Tillväxten i 

skogsuttag skulle därvid till den största delen vara att hänföra till sågtim

mersa vverkningen. 

A vsättningsläget för den svenska stå/industrin försvagades hastigt under 

våren 1982 i samband att stålefterfrågan på huvudmarknadcrna i EG sjönk. 

Det var inte bara konsumtionen av stiil som minskade där utan efterfräge

fället torde ha förstärkts av ett lageromslag hos förbrukare och mellan

händer. Dessa lager hade nämligen byggts upp sedan hösten 1981 som en 

följd av de då publicerade prishöjningarna som avsåg tiden fram till början 

av 1982. Orderingången hos de svenska stålverken föll fram till tjärde 

kvartalet 1982 då en viss uppgång skedde. Den gällde framför allt handcls

stålet medan efterfrågan på specialstål var svagare. 

Stålexporten kom emellertid att i ton räknat öka nära 8 % 1981 -1982. 

Tillväxten vad gäller handelsstål blev betydligt större än för specialstål. 

Exporten till EG ökade högst väsentligt medan exporten till t. ex. statshan

delsländerna skars ned kraftigt. Man kan notera att de ökade svenska 

marknadsandelarna på EG-marknaden hade sin motsvarighet i en ökad 

andel EG-stål på den svenska marknaden. Leveranserna av handelsstål 

liksom av ämnen ökade till Förenta staterna medan specialstålexporten dit 

minskade med nära 25 % räknat i ton. Exportpriserna - reglerade i CECA

avtalet - steg ca 15% 1981-1982. 
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Den svenska stålförbrukningen sjönk med någon procent 1981-1982. 

Det var främst varven och byggsektorn som minskade sin stålanvändning, 

medan en viss ökning kom att ske för verkstadsindustrin. Stållagren hos 

förbrukare och mellanhänder ökade under första halvåret 1982 efter att ha 

skurits ned kraftigt under 1981. Lagren sjönk sedan tillbaka andra halvåret 

men totala lagerminskningen under året blev ändock blygsam jämfört med 

1981 vilket positivt påverkade efterfrågan på stål. Tillförseln till den svens

ka marknaden steg härigenom med några procent. Importens andel ökade 

emellertid, medan leveranserna från hemmaproducenterna minskade med 

ca 4%. Det var som nämnts importen från EG som svarade för en stor del 

av ökningen. 

Stålproduktionen i Sverige ökade kraftigt under förra hälften av 1982 

med en ökning av färdigvarulagren som följd. En kraftig anpassning nedåt 

skedde under andra halvåret så att produktionsökningen stannade vid ca 

5% 1981-1982. 

Att döma av konjunkturbarometern har en viss ökning av orderingången 

till stålverken skett under första kvartalet i år och företagen är i varje fall 

när det gäller exportmarknaderna inställda på en fortsatt uppgång andra 

kvartalet. Exportorderutvecklingen torde dock knappast avspegla någon 

väsentligt ökad förbrukning av stål utan snarast en upphörande lagerav

veckling eller t. o. m. en viss ökning av förbrukarlagren inför prishöjningar

na i början av april. En viss allmän konjunkturförbättring förutses i Väst

europa under andra halvåret men något uppsving i investeringarna - och 

därmed en väsentlig förbättring av stålefterfrågan - torde inte ske förrän 

under 1984. Mot denna bakgrund har en måttligt stigande stålexport under 

loppet av 1983 bedömts som trolig. För hela året sammantaget torde 

därmed exporten i volym bli av ungefär samma omfattning som under 

1982. 

Den inhemska stålefterfrågan väntas dock öka klart 1982-1983. Det är 

framför allt en ökad förbrukning inom verkstadsindustrin, men också i 

någon mån inom byggsektorn och ett omslag till en ökning av förbrukarlag

ren som förutses positivt påverka stålefterfrågan. Någon större förändring 

av importvolymen förutses däremot inte; tillförseln beräknas i stigande 

utsträckning ske från inhemska producenter bl. a. genom tillkomsten av 

det nya tunnplåtverket. Produktionen beräknas successivt dras upp. För 

hela 1983 jämfört med I 982 torde dock ökningen stanna vid omkring 3 %. 
Exporten av verkstadsprodukter ökade med 4,4 % i volym 1981- I 982. 

Till stor del förklaras exportökningen av att verkstadsindustrin lyckades 

vinna marknadsandelar inom OECD-området, vars efterfrågan på verk

stadsprodukter kom att bli svag under 1982. I synnerhet var det bilexpor

ten som ökade starkt under 1982 och särskilt på den nordamerikanska 

marknaden. Totalt sett exporterades närmare 187000 personfordon under 

1982 vilket var en ökning med 19000 eller 11 % jämfört med 1981. Till 

Förenta staterna skeppades totalt 93 000 personbilar vilket motsvarar en 
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ökning med ca 29%. Exportvärdet av den totala personbilsexporten ökade 

med hela 41 % 1981-1982, och uppgick för fjolåret som helhet till drygt 9 

miljarder kr. vilket motsvarar knappt 12 % av totala verkstadsexportens 

värde. 

Tahell 4: 3 J<örsörjningsbalans för verkstadsprodukter exkl. fartyg 1981-1983 
1975 års producentpriser 

Produktion 
Import 

Summa tillgång 

Offentlig konsumtion 
Privat konsumtion 
Investeringar 
Export 
Lagerförändring i industrin 
(milj. kr.) 
Lagerförändring i handeln 
(milj. kr.I 
Varuinsats 

indust1i 
byggnads verksamhet 
övrigt 

Summa användning 

Kiilla: Konjunkturinstitutet. 

Milj. kr 

1981 

48951 
29738 

78689 

4122 
7111 

18940 
38014 

333 

-697 
!0866 
3 547 
5467 
1852 

78689 

Förändring från föregående ar, 
% resp. miLl. kr. 

1982 1983 
prel. prognos 

5,3 4.8 
7,7 1,5 

0,4 3,5 

6.0 -3.3 
)().3 -5.0 
3.3 -4,0 
4,4 7.0 

-J 553 I 085 

584 80 
1.8 0,2 
I. I 2.1 
3,2 3,0 
1,2 I. I 
0,4 3,5 

Verkstadsindustrins exportpriser steg med i genomsnitt 12,2 % 1981-

1982. 

Den inhemska efterfrågan (cxkl. lager) av vcrkstadsvaror utvecklades 

svagt under 1982. Den beräknas ha minskat med knappt I% jämfört med 

1981. I synnerhet var det den låga investeringsaktiviteten i maskiner och 

utrustning som höll tillbaka efterfrågan. Maskininvesteringarna beräknas 

ha minskat med drygt 3% 1981-1982. Hushållens konsumtion av verk

stadsprodukter beräknas däremot ha ökat med drygt 10% 1981-1982. 

Bitinköpen höjdes påtagligt bland hushållen under 1982, och beräknas ha 

ökat med närmare 18 % jämfört med 1981. 

Lagercykeln bidrog till att försvaga den inhemska efterfrågan under 

1982. I synnerhet gäller detta lagren av färdigvaror som efter en kraftig 

ökning 1981 kom att minska i stort sett lika mycket 1982. Omslaget i 

färdigvarulagren inom verkstadsindustrin beräknas ha svarat för ett bort

fall av efterfrågan med ca 4%. Inom handeln minskade lagren av verk

stadsprodukter men i betydligt mindre omfattning jämfört med 1981. Ut

vecklingen av handelns lager bidrog sålunda till att öka den inhemska 

efte1frågan något under 1982. 
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Trots svag inhemsk efterfrågan och devalveringen av kronan i septem

ber 1981 ökade verkstadsimporten starkt under loppet av 1982. Till stor del 

kan detta återföras på det faktum att efterfrågeavmattningen i Sverige 

under 1982 i förhållandevis ringa grad riktades mot importintensiva områ

den. I den privata konsumtionen registrerades sålunda ett ökat inslag av 

importerade varaktiga varor, samtidigt som produktionen av exportvaror 

med högt importinnehåll höjdes. Den gynnsamma relativprisutvecklingen i 

samband med devalveringen andra halvåret 1981 hejdades dessutom och 

vändes under 1982. Bidragande härtill synes ha varit att utländska exportö

rer på den svenska marknaden strävat att hålla tillbaka prisökningarna i 

Sverige för att därmed begränsa marknadsandelsförlusterna på den svens

ka marknaden. Genom devalveringen av kronan den 8 oktober 1982 gavs 

åter en möjlighet för de importkonkurrerande företagen i Sverige att ånyo 

sänka sina relativpriser. Effekterna av sänkta relativpriser hann dock inte 

ge något märkbart utslag på verkstadsimporten under fjärde kvartalet 

1982. 
Totalt ökade importen med 7.7% i volym 1981-1982. Importpriserna 

kom att stiga med 12,8 %. 
Verkstadsproduktionen, som den mäts med SCB:s produktionsvolymin

dex. ökade med 0,8% 1981-1982. Med den ovan beskrivna efterfråge- och 

lagerutvecklingen pekar däremot försörjningsbalansen (tabell 4: 3) på att 

en minskning i storleksordningen 5 112 % har skett. 

För verkstadsindustrin kan den inhemska efterfrägan (exkl. lager) vän

tas fortsätta att falla i år. Kontraktivt verkar främst utvecklingen av ma

skininvestcringarna som väntas minska i samma storleksordning som un
der 1982. Även den privata konsumtionen av verkstadsprodukter väntas 

minska under 1983. 
Uttömningen av verkstadslagren under 1982 medförde att lagerstockar

na anpassades mot mer normala nivåer. Att döma av bl. a. barometerdata i 

mars i år kvarstår det dock ett visst behov av en fortsatt anpassning av 

verkstadsindustrins lager. Här har bedömts att takten i lageruttömningen 

kommer att minska och vända till en mindre ökning under loppet av 1983, 

och sålunda ge ett påtagligt tillskott till verkstadsindustrins efterfrågan i år. 

Även utvecklingen av handelns lager väntas bidra med ett mindre efterfrå

getillskott. 
Den reala efterfrågetillväxten på den svenska marknaden skulle ha kun

nat leda till en höjning av importen i stoleksordningen 4 %, vid oförändrade 

relativpriser. Här har bedömts att konkurrenskraftsförstärkningen skall ge 

så pass påtagliga effekter på importen att ökningen stannar vid I 1/2 % i 

volym 1982-1983. 
Importpriserna har beräknats öka med drygt 16 % 1982- 1983. 

Verkstadsförctagen skulle med denna utveckling av inhemsk och ut

ländsk efterfrågan väntas kunna öka produktionen med knappt 5 % 1982-

1983. 
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Tabell 4: 4 Försörjningsbalans för övrig industrisektor 1981-1983 
1975 års producentpriser 

Milj. kr. Förändring från föregående år, 
o/C resp. milj. kr. 

1981 1982 1983 
prel. prognos 

Produktion 1 54508 0,6 3,4 
Import 26362 7.0 0,2 

Summa tillgång 80870 1,9 2,2 

Offentlig konsumtion 6276 2.2 1.2 
Privat konsumtion 32907 1.0 0,0 
Investeringar 943 3,3 4.0 
Export 16957 6,2 5,0 
Lagerförändring i industrin 
(milj. kr.) -453 -427 660 
Lagerförändring i handeln 
(milj. kr.l -676 584 -40 
Varuinsats 24916 - 0,5 0,9 

industri 5 945 - 0,9 4,3 
byggnadsverksamhet 8472 3,2 0,0 
övriga sektorer 10499 2,0 0,7 

Summa användning 80870 1,9 2,2 

1 Produktionen framkommer som saldot i balansen och avviker från statistiska 
centralbyråns årsberäkningar över produktionsutvecklingen. Försörjningsbalansens 
produktionsförändring för prognosperioden korrigeras därför i enlighet med mönst
ret för tidigare avvikelser. 
Kii/la: Konjunkturinstitutet. 

Industribranscherna inom ö1•rigsektorn 1 producerar huvudsakligen fär

digvaror vilka till övervägande delen avsätts på den inhemska marknaden. 

I huvudsak utgör produkterna konsumtionsvaror eller halvfabrikat som 

förädlas vidare i andra industribranscher eller används i byggnadsverk
samheten. 

Avsättningsläget för övrigvaror stärktes nagot på hemmamarknaden 

under 1982 och den slutliga inhemska efte1i'rågan kunde höjas med drygt 

1 %. Ökningen var ett resultat av att den privata och kommunala förbruk

ningen av övrigvaror kunde höjas. Däremot minskade såväl den statliga 

konsumtionen som näringslivets investeringar under 1982. Även tillverk

ningsindustrins och byggnadsverksamhetens vikande produktionsutveck

ling medförde ett minskat behov av övrigvaror som insatsvaror under 

1982. 

1 Sektorn omfattar livsmedelsindustri inkl. drvckesvaru- och tobaksindustri ( SN 1 
31), textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri tSNI 32), trähus- och bygg
nadssnickeriindustri, möbelindustri samt övrig trävaruindustri utom sitgverk (SNI 
33 exkl. 33111 ), triifiberplattindustri (SN I 34113 ). pappers- och pappförpackningsin
du~tri (SNI 3412). övrig pappers- och pappvaruindustri (SNI 3419). grafi,k indu,tri 
(SNI 342). kemisk industri. gummi varu-, plast- och plastvaruindustri tSN I 351. 352. 
355, 356), jord- och ~tenvaruindustri ( S:NI 36) samt annan tillvcrkning,imlustri ( SN I 
39). 

5 Riksdt1g1:"111982183. I Jam/. Nr 150. Bi/aga I.I 
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Huvudsakligen till följd av en vikande efterfrågan i Västeuropa och i de 
nordiska länderna minskade exporten (exkl. livsmedel) med knappt 3 1/2 % 
i årstakt under första halvåret 1982 jämfört med andra halvåret 1981. 
Under andra halvåret återhämtades övrigexporten markant och steg med 
12,6% i årstakt jämfört med första halvåret. Detta indikerar att branschen 
lyckades att erövra betydande marknadsandelar på sina exportmarknader 
under andra qalvåret 1982. I genomsnitt ökade övrigexporten med 6,2 % i 
volym 1981-1982. Frånräknas exporten av livsmedel som ökade med 
25,2 % i volym 1981-1982, stannar övrigexportens ökning vid 4, 1 %. 

Exportpriserna höjdes med i genomsnitt 11 % 1981-1982. 
Under 1982 tilltog takten i avvecklingen av övrigsektorernas färdigvaru

lager samtidigt som lagerrörelserna var små för varor i arbete och för 
insatsvaror. Lageruttömningen av färdigvaror kulminerade under fjärde 
kvartalet 1982 och koncentrerades framför allt till livsmedelslagren. Ut
vecklingen av handelns lager medförde att takten i den lagerneddragning 
som påbörjades under 1981 kom att bromsas upp under 1982. Lagercykeln 
i handelsledet gav därför ett efterfrågetillskott under 1982 som till och med 
kom att väga upp det bortfall som lagerutvecklingen i industriledet ska

pade. 
Importen av övrigvaror ökade med drygt 5 % i årstakt första halvåret 

1982jämfört med andra halvåret 1981, i säsongrensade tal. Ökningen torde 
främst förklaras av att hushållens konsumtion av övrigvaror ökade mellan 
halvåren, men även omslaget i handelslagren torde ha verksamt bidragit till 
importtillväxten. Som en följd av fortsatt stark uppdrivning av importvoly
men under tredje kvartalet och en nära nog lika omfattande sänkning av 
impmten under fjärde kvartalet höjdes importen ytterligare mellan halv
åren 1982. I genomsnitt ökade importen med 7% i volym 1981-1982. 
Importpriserna ökade med i genomsnitt 12,7%. 

Övrigproduktionen, som den mäts med SCB's produktionsvolymindex 
ser ut att ha stannat vid -0,2 % 1981-1982. Försörjningsbalansen pt:kar på 
en något lägre produktion under 1982, -0,6% (tabell 4: 4). 

För 1983 väntas efterfrågan på övrigvaror förstärkas på exportmarkna

derna. Devalveringarna av kronan 1981 och 1982 torde dessutom leda till 
att branschen erövrar marknadsandelar under 1983. Här har bedömts att 
exporten av övrigvaror skall öka med 5 % 1982-1983. Exportpriserna har 
beräknats öka med 111/2 % 1982-1983. 

Hemmamarknaden torde bli fortsatt svag under 1983. I synnerhet gäller 
detta konsumtionen av övrigvaror inom såväl stat och kommun som inom 
hushållen. Efterfrågan på övrigsektorernas produkter som insatsvaror 
inom industrin kan dock väntas öka under 1983 på grund av den väntade 

återhämtningen av industriproduktionen. 
Utvecklingen av industrins lager av övrigvaror kan väntas ge ett tillskott 

till övrigsektorns efterfrågan under 1983 på grund av att anpassningen 
nedåt av lagren till största delen tordt: ha skett rt:dan under 1982. Det är 
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dock rimligt att räkna med en ytterligare minskning av lagren under 1983 
men betydligt måttligare än den avtappning som skedde under 1982. Lager
rörelserna i handelsledet har bedömts bli små under 1983. 

Som en följd av den fördyring av importerade varor som devalveringar
na av kronan medfört, beräknas andelen importvaror i försörjningen av 
övrigvaror på den svenska marknaden minska under 1983. Redan under 
perioden januari-februari 1983 går det att ur tullverkets snabbstatistik 
över utrikeshandeln utläsa en markant nedgång i varuimporten som sanno
likt i betydande utsträckning utgörs av övrigvaror och verkstadsvaror. 
lmportvolymen har här bedömts minska med 112 % i volym 1982-1983, 

och importpriserna beräknas öka 17 1/2 %. 
Utrymme skulle därmed finnas för en ökning av den svenska produk

tionen av övrigvaror med 3 1/2 % i volym 1982-1983. 

4.3 Övriga näringsgrenar och den totala produktionen 

Bruttonationalprodukten mätt från användningssidan beräknas 1982 ha 
minskat med 0,1 %. Från produktionssidan uppskattas BNP ha ökat med 
0,4 %. Skillnaden på 0,5 procentenheter mellan beräkningarna från pro
duktions- och användningssidan beror bl. a. på osäkerhet i underlaget och 
utgör den s. k. restposten i nationalräkenskaperna. 

En accelererad lagerminskning och en nedgång i investeringarna mot
verkades av en ökning i den privata konsumtionen. Exporten av varor och 
tjänster steg med 3,8 % i volym mellan 1981 och 1982 samtidigt som 
importen beräknas ha ökat med 4,9 %. Utrikeshandeln bidrog därmed till 
att dra ned den inhemska produktionen motsvarande 0,2 procentenheter 

av BNP. 
Produktionsutvecklingen inom olika näringsgrenar redovisas i nedan

stående tablå. Beräkningarna för 1982 är preliminära. Bedömningarna för 
1983 grundar sig på finansdepartementets prognoser för den internationella 
och den inhemska utvecklingen. På vissa punkter innebär dessa smärre 
avvikelser från konjunkturinstitutets bedömningar. Motiven för dessa av
vikelser har närmare redovisats i kapitel 1. 

Produktionen inom jordbruket beräknas enligt statens jordbruksnämnd 
ha ökat med 4,1 % i volym 1982. För 1983 väntas produktionen öka med 
0,8 %. Ökningstakten var avsevärt högre i vegetabilieproduktionen än i 

animalieproduktionen. För 1983 väntas en ökning på knappt 1 % för bägge 
sektorerna. 

Skogsbrukets bidrag till BNP beräknas enligt nationalräkenskaperna ha 
ökat med 2 1/2 % 1982. För 1983 väntas avverkningarna öka och produk
tionen totalt i skogen gå upp med 4 %. Samtidigt antas importen av 
rundvirke sjunka kraftigt och rundvirkeslagren öka. 

Industriproduktionen beräknas ha minskat med 1/2 % 1982jämfört med 
1981. Verkstadsindustrin exkl. varv ökade dock något medan produk
tionen av järnmalm och massa sjönk kraftigt. 
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1983 beräknas industriproduktionen öka med inemot 4 %. Ökningstak

ten under loppet av året väntas bli ännu kraftigare. Den starkaste uppgång

en väntas i skogsindustrin. 

Elproduktionen ökade mycket kraftigt under 1981 till följd av att flera 

nya kärnkraftverk togs i drift under året. Från att tidigare ha haft elunder

skott blev Sverige 1981 nettoexportör av elkraft. I stort sjönk emellertid 

elproduktiom;,n något till följd av driftstörningar vid några kärnkraftverk 

vaiför vi ånyo tvingades importera elkraft. Kärnkraftverken svarade 1982 

för 39 % av nettoproduktionen av el och vattenkraften för 56 %. 
För 1983 väntas energisektorns produktion öka med 7 %. Elproduk

tionen väntas öka med 7 112 % under 1983 och importen väntas bli lika stor 

som exporten. 

Den totala hyggproduktionen minskade med drygt I % 1982, men skiljer 

sig kraftigt åt mellan delmarknaderna. Nyproduktionen av bostäder mins

kade med 13 %, medan ombyggnadsverksamheten steg med 17 %. Samti

digt fortsatte även reparationsverksamheten att öka. Näringslivets byggin

vesteringar sjönk med knappt 10 %. 
För 1983 väntas byggproduktionen öka med 2 %. Kraftiga ökningar 

förutses för reparations- och ombyggnadsverksamhet. De under året be

slutade åtgärderna i form av bl. a. ombyggnadsstöd, ökad volym bered

skapsarbeten och tidigarelägganden av statliga byggen bidrar till att hålla 

byggvolymen uppe både 1982 och 1983. 

Produktionen av privata (jänster ökade 1982 med 1 %. För 1983 förutses 

en större ökning än I 982, med ca 2 %. Producentorienterande tjänster som 

partihandcl, transporter och olika former av uppdragsverksamhet väntas 

öka medan detaljhandef och vissa konsumenttjänster väntas minska. En 

särskilt kraftig ökning väntas på export av tjänster. 

Den ojfrntliga tjänsteproduktionen beräknas ha ökat med 1,3 % 1982. 

Landstings- och primärkommunerna ökade med 2 1/2 % medan statens 

produktion minskade med drygt 2 %. I kapitel 9 beskrivs den väntade 

utvecklingen inom den offentliga sektorn mer detaljerat. För 1983 beräk

nas den kommunala ökningen uppgå till 2 1/2 %, och statens produktions

volym fortsätta att sjunka med I %. Både för staten och kommunerna 

ingår en ökning av beredskapsarbetena. Kalkylerna har även påverkats av 

bl. a. huvudmannaskapsförändringar för Karolinska sjukhuset 1982 resp. 

för Akademiska· sjukhuset 1983. Dessa förändringar ökar den kommunala 

produktionen och minskar den statliga produktionen i motsvarande mån. 

Mot bakgrund av ovan redovisade prognoser för olika näringsgrenar 

väntas bruttonationalprodukten mätt till faktorpriser från produktionssi

dan öka med 2.4 % 1983. BNP-tillväxten kalkylerad från användningssidan 

till marknaJspris väntas bli något lägre, 1,8 %. Skillnaden mellan BNP till 

marknadspris och faktorpris utgörs av indirekta skatter och subventioner, 

som under 1983 torde utvecklas långsammare än produktionen. 
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Bransch 

Jordbruk och skogsbruk 
Gruvor och tillverkningsindustri 
El-, gas-. vatten- och värmeverk 
Byggnadsverksamhet 

Summa \·aru- och kraftproduktion 

Privata tjänster 
OITentliga tjänster 

Summa tjänsteproduktion 

Total produktion 

Total produktion mätt från 
am·ändningssidan 

Andel av 
total 
produk-
tion 
1982 

4.6 
26,4 
2.5 
7,6 

41,1 

36,7 
22.2 

58,9 

100 

Procentuell förändring 
i produktionsvolymen 1 

1982 1983 
prel. prognos 

4.5 2.5 
-0.6 3,7 
-9.3 7.0 
-1.4 2.0 

-0,7 3,4 

1,0 1.R 
1.3 1,5 

I, I 1,7 

0,4 2,4 

-0,I 1.8 

1 I dessa kalkyler har hänsyn ej tagits till kalendereffekter. Produktionen 1982 och 
1983 påverkas av att antalet arbetsdagar är något fler än 1981. Detta motsvarar 
0.4 % i produktionsökning 1982 men påverkar inte ökningen 1983. 
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5 Arbetsmarknaden 

5.1 Sammanfattning 

Antalet öppet arbetslösa ökade under 1982. Samtidigt ökade antalet 
,sysselsatta i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta i 
kombination med att arbetskraftsutbudet ökade relativt måttligt indikerar 

att sysselsättningen på den ordinarie arbetsmarknaden fortsatte att försäm
ras. Antalet sysselsatta inom industrin minskade kraftigt under 1982 me
dan den privata tjänstesektorn sysselsatte fler än väntat. 

Utbudet av arbetskraft var som nämnts lågt under 1982 vilket i viss mån 
torde spegla en anpassning till den svaga efterfrågan på arbetskraft. De 
olika arbetsmarknads- och utbildningspolitiska åtgärder som vidtagits har 
troligen också verkat dämpande på utbudet. För 1983 förutses en ökning 
av arbetskraftsutbudet om 18 000 personer, dvs. ungefär samma ökning 
som i fjol. 

Den förhållandevis höga arbetslösheten under 1982 och i början av 1983 
har föranlett betydande satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Diagram 5: I Arbetskraftsutbudets procentuella förändring 1968-1982 

EFFEKT AV RELATIVA ARBETSKRAFTSTALEN 

EFFEKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING 

2,0 

1, 5 

I I I I I I I I I I I 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Ytterligare åtgärder planeras dessutom för hösten och nästa vinter (se kap. 
I). Arbctsmarknadsläget kommer även med dessa åtgärder inberäknade att 
vara fortsatt ansträngt, men en förbättring kan väntas mot slutet av året i 
takt med att den inhemska konjunkturen förbättras. 

5.2 Läget på arbetsmarknaden under 1982 och början av 1983 

Arbetskraftsuthud 

Utbudet av arbetskraft bestäms av hur befolkningen i arbetande åldrar 
(16-74 år) utvecklas och av hur andelen som har eller söker arbete föränd

ras. I nedanstående diagram 5: 1 visas förändringen av utbudet av arbets

kraft 1968-1982 och hur stor del av denna förändring som beror av 
bcfolkningsförändringar resp förändringar i relativa arbetskraftstal. 

Den totala folkmängden stagnerar. 1982 var ökningen endast 3 000 

personer varav nettoinvandringen svarade för 2 000 personer. Ökningen av 

folkmängden i åldern 16-74 år var emellertid 22 000 personer. 
Som framgår av diagram 5: I ökade utbudet av arbetskraft med 0,4% 

eller 18 000 personer 1982. Befolkningsförändringen svarade för huvudde

len av ökningen. 
Förvärvsfrekvensens utveckling redovisas i tabell 5 .1. En nedgång i 

männens förvärvsfrekvens med 0.3 % uppvägdes av en uppgång av kvin
nornas med 0,6%. Uppgången av kvinnornas förvärvsfrekvens gällde 

gruppen 25-54 år medan förvärvsfrekvensen bland ungdomar. både män 

och kvinnor, sjönk markant. Detta har sin förklaring i att de yngre ålders
grupperna i större utsträckning än tidigare sökte sig till olika typer av 

utbildningar. Det svaga arbetsmarknadsläget bidrog säkert härtill. 
Mätt i timmar ökade arbetskraftsutbudet med 0,9% att jämföra med 

utbudet i personer räknat på 0,4 %. Denna stora skillnad förklaras av att 
den genomsnittliga arbetstiden ökade markant under 1982 från att under en 

Tabell 5: I Relativa arbetskraftstal 1970, 1976-1982 
Årmedeltal (16-74 år) 

1970 1976 1977 1978 1979 19801 1981 1982 

Män 80,6 79,5 78,6 78,3 78,5 78,5 77,3 77,0 
därav: 16-24 år 67.3 72.9 71,9 80,8 71.8 71,I 67,9 67,0 

25-54 år 95,1 97.7 95,5 95,3 95,3 95,5 94,9 94,9 
55-74 år 62.8 52,8 50,8 50.4 ~0.4 50.2 49,0 48,8 

Kvinnor 52,8 60,0 61,1 62.2 63,5 64,5 65,7 66,3 
därav: 16-24 år 58,9 67,7 68,0 68,1 69,7 69,8 67,8 66.4 

25-54 år 64,5 75,6 77,5 79,3 81,I 82,8 84,8 85,9 
55-74 år 29,0 29,9 30.1 30,6 30,9 31,0 32,3 32,9 

Samtliga 66,7 69,8 69,9 70,2 71,0 71,4 71,6 71,7 

1 För 1980 har uppskattade värden för april ytnyttjas. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
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Diagram 5: 2 Arhetskraft och sysselsättning J977-J983 

Tusental. 3-månaders glidande genomsnitt beräknat på säsongrensade månadsdata 

4350 

4300 

Arbetskraften 
4250 

4200 

1977 1978 1979 1980 

Anm. För april 1980 saknas uppgifter p. g. a. konflikten. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1981 1982 1983 

lång rad av år ha minskat. Den längre arbetstiden per sysselsatt 1982 

förklaras troligen av att fler arbetade längre deltidspass, full tid och övertid 
och att antalet timanställda och vikarier minskade. 

Arhetskraftsefterfrclgan 

Som mått på arbetskraftsefterfrågans utveckling kan man använda sys

selsättningsutvecklingen som visar den efterfrågan som realiserats. Andra 

indikatorer på efterfrågan är statistiken över nyanmälda och kvarstående 

lediga platser hos arbetsförmedlingarna samt andelen företag som uppgivit 

brist på olika kategorier arbetskraft i konjunkturinstitutets kvartalsvisa 
barometerundersökningar. 

Den totala sysselsättningen ökade under hela senare delen av 1970-talet 

fram till mitten av 1980 då denna utveckling bröts. Antalet sysselsatta 
minskade därefter med 5 000 personer mellan 1980 och 1981 och med 6 000 

mellan 1981 och 1982. Nedgången under 1981 och 1982 berörde uteslutan

de den manliga arbetskraften medan antalet sysselsatta kvinnor fortsatte 
att öka. 
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Tabell 5: 2 Sysselsättningsutvecklingen enligt AKlJ, 1976-1982 
Medeltal sysselsatta, I ()(10-tal 

1976 1977 1978 1979 1980 1 1981 1982 

Sysselsatta 4088 4099 4115 4180 4230 4225 4219 
miin 2337 2314 2297 2 31."i 2 327 2 286 2272 
kvinnor 1751 I 785 I 818 1865 1903 1938 1947 

Hcltidss ysscl satta 
lmcrän 35 tim./v.) 3239 3191 3152 3169 3186 3 161 3140 
Del tidssysselsatta 
<20-34 tim./v.) 603 659 710 766 786 812 829 
Deltidssysselsatta 
<l-19 tim./v.) 246 249 253 245 258 252 250 

1 Arsmedeltalen för 1980 är beräknade med uppskattade värden för april 1980. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
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Antalet heltidssysselsatta minskade såväl 1981 som 1982. Antalet del

tidssysselsatta ökade dock om än i betydligt långsammare takt än under 

slutet av 1970-talet. Ökningen av deltidssysselsatta gäller inte de som 

arbetar mindre än halvtid. 

Sysselsättningen fördelad på näringsgren framgår av tabell 5:3. Under de 

två senaste åren har sysselsättningsminskningen varit mest markant inom 

industrisektorn medan sysselsättningen inom den kommunala sektorn fort-

satt att öka. 

Tabell 5: 3 Sysselsättningen inom olika näringsgrenar 1980-1982 

1981 Procentuell förändring 
Antal 
syssel- 1980-1981 1981-1982 
satta, 
I 000-tal Antal Antal Antal Antal 

syssel- arbets- syssel- arbets-
satta timmar satta timmar 

Jordbruk och fiske 170 -3.9 -2.7 -2.6 -3.9 
Skogsbruk 54 -2,5 2.9 1,8 4.6 
Gruvor och tillverk-
ningsindustri 951 -3,0 -3,8 -3.9 -3,I 
El-. gas-, vatten-
och värmeverk 33 1,2 -1.2 7,9 10.1 
Byggnadsverksamhet 314 -0,7 0.3 -1,6 -0,8 
Privata tjänster' 1392 0.1 -0,3 0,8 1,3 
Staten 320 0,8 -0.l -1.9 -l.3 
Kommuner 1010 3,0 2.4 1.8 2.9 

Summa 4244 -0,1 -0,6 -0.4 0,2 
Korrigeringspost2 -3 

Totalt 4241 0,2 -0,4 -0,2 0,7 

1 Handel. restaurang- och hotellrörelse. samfärdsel. bank- och försäkringsinstitut, 
fastighetsförvaltning m. m. 
2 Den totala sysselsättningsutvecklingen fås från arbets kraftsundersökningarna kor
rigerade för kalendariska effekter m. m. för att överensstämma med nationalräken
skapernas definitioner. På senare år har förelegat en ganska stor diskrepans mellan 
sysselsättningen summerad över de olika näringsgrenarna och arbetskraftsunder
sökningarna. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
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Den accelererande sysselsättningsminskningen i industrin under 1982 
uppvägs delvis av att antalet sysselsatta i privata tjänster ökade med 

närmare I% 1982. Det kan tänkas att uppgifter som tidigare utförts inom 

industrin allt mer flyttats över till tjänstesektorn såsom datatjänster, admi

nistrativa tjänster. städ tjänster etc. 

I den statliga sektorn minskade antalet sysselsatta med 6 000 personer. 

Denna minskning berodde på att Karolinska sjukhuset överflyttades till 

Stockholms läns landsting. Sysselsättningen i kommunerna ökade med 18 

000 personer. Denna ökning var dock betydligt lägre än under 1981 trots att 

antalet arbetade timmar ökade mer. Detta förklaras av att mcdelarbetsti

den inom den kommunala sektorn har ökat markant vilket beror dels på ett 

minskande antal deltids- och timanställda dels på en större andel bered

skapsarbetare. 

Analysen av statistiken över antalet nyanmälda lediga platser försvåras 

av effekterna på statistiken av den anmälningsplikt som successivt införts 

och som nu gäller hela landet. Enligt beräkningar gjorda av AMS har denna 

anmälningsplikt medfört att antalet till arbetsförmedlingarna nyanmälda 

lediga platser ökat med ca 30%. Den nedgång i antalet nyanmälda lediga 

platser som inleddes under sommaren 1980 har fortsatt under 1981 och 

Tabell 5: 4 Brist på arbetskraft inom industri och hyggnadsnrksamhet 1981-1983 
Ja-svar i procent 

1981 1982 

mars juni scpt. dec. mars juni 

Brist på yrkesarhetare 
Livsmedels- och dryckes-
varuindustri 39 36 34 25 23 22 
Textil-, beklädnads- och 
läderindustri 21 17 14 15 10 Il 
Trävamindustri 17 12 10 8 10 11 
därav: sågverk 15 10 7 9 9 11 
Massa-, pappers- och 
grafisk industri 12 10 9 4 6 4 
Kemisk, gummi- och plastvam-
industri 18 13 10 5 7 8 
Järn- och stålverk 23 14 10 11 12 11 
Verkstadsindustri 39 31 21 16 13 12 
Varvsindustri 76 45 77 63 62 42 

Totala industrin 29 22 18 14 l3 12 

By1o:nads- och anläggnings-
i•erk.rnmhel 
Betongarbetare 6 5 8 2 4 3 
Träarbete 8 6 1 1 0 3 
Murare 4 3 2 I 0 5 
Övriga byggnadsarbetare I 3 I 0 0 0 

1 Nytt urval fr. o. m. september. Här redovisade uppgifter avser det nya urvalet. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

1983 

scpt. 1 dec. mars 

17 12 16 

15 17 20 
13 13 16 
10 12 16 

8 7 7 

7 8 6 
6 3 4 

13 18 17 
53 44 33 

13 14 14 

2 0 
I I 
1 1 
0 0 
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Diagram 5: 3 Antal arbetslösa och i arhetsmarknadspolitska åtgärder, i procent av 
arbetskraften 1964-1982 
Säsongrensade data 

6 

5 

4 

3 

2 

I I I I 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen och statistiska centralbyrån. 

1982. Under tredje kvartalet 1982 nyanmäldes i genomsnitt per månad 32 
700 lediga platser till arbetsförmedlingarna, vilket är den lägsta siffra som 
någonsin uppmätts. Under första månaderna 1983 har dock antalet lediga 
platser ökat något jämfört med motsvarande månader 1982. 

Antalet kvarstående lediga platser ger en indikation på den icke tillgodo
sedda efterfrågan på arbetskraft. Dessa har minskat kraftigt sedan mitten 
av 1980. En stabilisering på eri i och försig låg nivå har noterats för första 
kvartalet 1983. 

En annan indikator på efterfrågan är bristen på yrkesarbetare enligt 
konjunkturinstitutets barometerundersökningar som redovisas i tabell 5:4. 

Under tolv kvartal i följd fram till september 1980 ökade andelen industri
företag som angav brist på yrkesarbetare och utgjorde då drygt hälften av 
antalet företag. Därefter har konjunkturen vänt. Under 1982 har endast ca 
13 % angett brist på yrkesarbetare. För verkstadsindustrin kan noteras en 
ökning mot slutet av 1982 och början av 1983 av andelen företag som anger 
brist på yrkesarbetare. 
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Tahell 5: 5 Arhetslösheten 1979-1983 
Års- och kvartalsmedeltal, I 000-tal ( 16-74 årl 

1979 1980 1981 1982 1982 

I kv. 2 kv. 3 kv. 

ArbcCslösa. totalt 88 8./ 108 137 137 120 158 
16-24 år 35 35 43 52 49 41 71 
25-54 är 40 39 51 65 69 59 67 
55-74år 13 10 13 20 19 20 20 

StorstadsHin 26 24 30 38 37 31 46 
Skogs Hin 26 26 32 39 41 35 43 
Övriga län 36 34 46 61 59 54 69 
Medelantal veckor 
i arbetslöshet 17 16 16 Il 19 19 17 

Nelati1·11 arhetslö.1het.1·ta/ 
( arhets/ii.rn i procl'nl av 
arhct.1kmtie11) 

Totalt 2,1 2.0 2.5 3.1 3,2 2.7 3.6 
16-24 år 4.9 5.0 6,3 7.6 7,6 6.0 9,3 
25-54år 1.4 1.3 1.8 2.2 2,4 2.0 2,3 
55-74ar 1.8 1.4 1.8 2,8 2,6 2,7 2,7 

Män 1.8 I. 7 2,4 3.0 3,0 2.6 3,3 
Kvinnor 2,3 2,3 2,6 3,4 3,4 2.9 3.9 

Anm. Årsmedeltal för 1980 har beräknats med uppskattade värden för april 1980. 
Kiilla: Statistiska centralhyrån. 

Arbetslöshet och arhetsmarknadspolitik 

Den svaga ekonomiska tillväxt som präglat 1970-talet har medfört en 
trendmässigt starkt stigande arbetslöshet i de flesta industriländer. I Sveri
ge har en alltför drastisk ökning i den öppna arbetslösheten kunnat undvi
kas genom att dearbetsmarknadspolitiska åtgärderna ökat sedan i mitten 
av 1970-talet. 

Om hänsyn tas även till andelen sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder har andelen personer som ej sysselsätts på den ordinarie arbets
marknaden trendmässigt ökat i Sverige sedan i mitten på 1960-talet (dia
gram 5:3). 

Den öppna arbetslösheten har ökat kraftigt. Från en nivå på ca 80 000 
1980 eller 2% av arbetskraften, har antalet arbetslösa ökat till ett genom
snitt på 137 000 1982, 3,1 % av arbetskraften. 

Tredje kvartalet 1982 var 158 000 personer arbetslösa, 3,6% av arbets
kraften. Arbetslösheten var dock betydligt lägre under fjärde kvartalet. 
För första kvartalet 1983 ligger arbetslösheten återigen på en hög nivå eller 
ca 3,5 % av arbetskraften. I mars var antalet arbetslösa 149 000 eller 3.4% 
av arbetskraften. 

Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökade 1982 med 24 
000 personer (tabell 5:6). Den största ökningen avsåg beredskapsarbeten. 
Ökningen inträffade de två första kvartalen 1982 medan antalet bered
skapsarbeten det tredje kvartalet var obetydligt fler än tredje kvartalet 

1983 

4 kv. I kv. 

134 150 
48 48 
64 77 
22 25 
36 44 
37 45 
60 61 

20 20 

3.1 3,5 
7.2 7,5 
2,1 2,6 
3,0 3,4 

2.9 3,5 
3,3 3,4 



'Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.1 Reviderad nationalbudget 77 

Diagram 5: 4 Arbetslösa enligt AKU, arbetslösa kassamedlemmar och kvarstaer;de 
lediga platser 1977-1983 -
I 000-tal. Säsongrensade månadsdata 
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Lediga pi atser 
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Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen, konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1981. Under slutet av 1982 och det första kvartalet 1983 har antalet bered
skapsarbeten åter ökat kraftigt. 

Ökningen av antalet personer i arbetsmarknadsutbildning har varit mått

lig under 1982 . Ca 3 000 fler deltog i utbildning första kvartalet 1983 
jämfört med motsvarande kvartal 1982. 

Antalet personer som berörs av varsel om uppsägning och permittering 
ökade starkt under 1981 men minskade något 1982 (tabell 5:7). 

Tabell 5: 6 Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1977-1982 
Årsmedeltal. I 000-tal 

1977 1978 1979 198() 1981 1982 

Arbetsmarknadsutbildning 44 51 53 44 32 36 
Beredskapsarbete 29 45 48 24 25 43 
Skyddat och halvskyddat 
arbete m. m. 45 47 49 54 58 60 

Totalt 118 144 150 122 115 139 

Källa: Arbctsmarknadsstyrclsen. 
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Tabell 5: 7 Antal personer berörda av varsel om uppsägningar och permitteringar 
1976-1982 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Industri 22996 49583 39 316 14373 31815 71410 67033 
därav: verkstadsind. 7708 26967 18 391 6851 7926 25489 26054 
Branscher utanför 
industrin 11027 18638 18 735 11966 11945 19196 20964 

Totalt 34023 68221 58051 26339 43760 90606 87997 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. 

5.3 Arbetsmarknaden 1983 

Arbetskrajisutbud 

Befolkningen i de arbetande åldrarna (16-74 år) antas komma att öka 
med 16 000 personer mellan 1982 och 1983. Av denna ökning väntas nettot 
av in- och utvandringen svara för 3 000 personer. 

Arbetskraftsutbudet förutses öka med 18 000 personer 1983 vilket är 
ungefär samma ökning som under 1982. Detta är ett historiskt sett lågt tal 
(se diagram 5: 1). På grund av den kraftiga tendens till längre medclarbets
tid som noterats för 1982 antages den genomsnittliga arbetstiden 1983 öka 
med 0, I % från att under tidigare år ha minskat. 

Av utbudsökningen i personer räknat på 0,4 % svarar förändringen i 
förvärvsfrekvensen och befolkningsökningen för hälften vardera. För
värvsfrekvensen antas öka något jämfört med 1982. Männens arbetskrafts
deltagande väntas öka med 0,1 % från att ha minskat sedan 1979. De gifta 
kvinnornas förvärvsfrekvens antages fortsätta att öka om än i betydligt 
långsammare takt än tidigare år. 

Produktion, produktivitet och sysselsättning 1983 

Genom att ställa prognoserna för produktionen i olika näringsgrenar mot 
antagande om produktivitetsutvecklingenerhålles efterfrågan på arbets
kraft uttryckt i timmar. Om kalkylerna på arbetskraftsefterfrågan ställs 
mot utbudsprognosen får man en uppfattning om sysselsättning och arbets
löshet under 1983. Produktions- och produktivitetsprognoserna för 1983 
framgår av tabell 5:9. I tabell 5:8 redovisas produktivitetsutvecklingen de 
senaste åren. 

Den totala produktionen väntas öka med drygt 2 % 1983.Samtidigt förut
sätts produktiviteten, dvs. produktionen per arbetad timme, öka i något 
lägre takt vilket ger en ökning av arbetskraftsefterfrågan mätt i timmar med 
0,3 %. Den genomsnittliga arbetstiden förutses vara oförändrad för samtli
ga sektorer utom för den kommunala sektorn där en viss arbetstidsför
längning väntas på grund av färre timanställda och fler beredskapsarbe
tare. Sysselsättningen totalt i personer räknat beräknas öka med 8 000 
personer (se tablå sid 80). Mot bak~rund av den utbudsprognos som 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.1 Reviderad nationalbudget 79 

Tabell 5: 8 Produktivitetsut•·ecklingen inom olika näringsgrenar 1976-1983 
Årlig procentuell förändring 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Jordbruk, skogsbruk 
och fiske 1,9 -3,5 7.4 "') 

~.- 8,1 1,9 
Gruvor och tillverk-
ningsindustri 1,0 -1,7 3,9 8,5 1,2 0,1 
El-. gas- och värmeverk 6,4 1.0 10,1 -2,l -1,9 7,6 
Byggnads verksamhet -4.2 7,5 7,2 1,7 0.4 -2.2 

Privata tjänster 2,7 0.9 3.0 3.8 2,9 
Offentliga tjänster 0.3 0,3 0.4 0,6 -0.3 

Totalt 0,8 0,3 3,4 3,9 1,4 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

redovisas ovan skulle detta kalkylmässigt leda till en viss ökning av arbets-

lösheten mellan årsgenomsnitten 1982 och 1983. Det bör dock understry-

kas att den redovisade översättningen av produktions-. produktivitets- och 

arbctstidsantagandena till antalet sysselsatta personer är mycket schablon

mässig. Vidare är det svårt att uppskatta effekterna av de arbetsmarknads

politiska åtgärder som planeras. I kapitel I redovisas närmare de ytterliga

re åtgärder som nu föreslås. 

För industrin förutses att produktionen vänder från en minskning under 

de senaste åren till en ökning på närmare 4 % 1983. Kapacitetsutnyttjandet 

är emellertid f.n. mycket lågt varför man kan förutse en relativt kraftig 

produktivitetsökning under 1983. Det medför att sysselsättningen minskar 

även i år. Mätt mellan årsgenomsnitten 1982 och 1983 förutses en minsk

ning om ca 16 000 personer. Sett under loppet av året innebär det att 

syssebättningsläget i industrin ändock förbättras något. 

0,9 
0.6 

0,2 

Produktionen inom byggnads verksamheten väntas öka med 2 % under 

1983. Det är framför allt produktionen inom reparations-, om- och tillbygg-

Tilbell 5: 9 Produktion, produktivitet och sysselsättning 1983 
Årlig procentuell förändring avrundade till halva och hela procentenheter 

Produktion Produktivitet Sysselsättning 
(timmar) 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2,5 4,5 -2,0 
Gruvor och tillverknings-
industri 4,0 5,5 -2.0 
El-. gas-, vatten- och 
värmeverk 7.0 4,0 3.0 
B yggnadsverksamhet 2,0 2,5 -0,5 

Privata tjänster1 2,0 1,0 1,0 
Offentliga tjänster 1,5 0 I ,5 

Totalt 2,4 2,1 0,3 

1 Handel. restaurant- och hotcllverksamhet. samfärdsel. banker och fastighetsför
valtning m. m. 

1982 1983 
prognos 

6.4 1,4 

2,6 5,6 
-17,6 3.9 

0,6 3.0 

- 0,3 0,9 
- 0,4 0 

0,2 2,1 
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Schablonberäkning av syssclsättningsutveckling i olika branscher 1983 

Jord- och skogsbruk 
Gruvor och tillverkningsindustri 
Byggnadsverksamhet 
Privata tjänster 
Statt:n 1 

Kommunerna 

Totalt 

Antal personer 

- 3000 
-16000 
- 2000 

14000 
- 4000 

19000 

8000 

1 Diirav ca 6000 ansliillda vid Akademiska sjukhuset för vilket Uppsala läns lands
ting blir huvudman fr. o. m. 1983. 

nadssektorn (ROT-sektorn) som förväntas öka. Med antagande om en 

normal produktivitctstillväxt torde antalet sysselsatta personer i byggnads

verksamheten minska något. 

Den privata tjänsteproduktionen förväntas öka med 1.8% 1983. En viss 

överflyttning av produktion från industrin och möjligen även offentlig 

sektor till privata tjänster kan antas ha inträffat under senare år. Varuhan

deln som utgör ca 30% av privata tjänsteproduktionen och då i synnerhet 

detaljhandcln kommer inte att öka bl.a. på grund av den förväntade relativt 

kraftiga minskningen av den privata konsumtionen 1983. Sysselsättnings

ökningen 1983 i den privata tjänstesektorn uppskattas till 14 000 personer 

vilket är en något större ökning än i fjol. 

Den offentliga sektorn expanderar långsammare under 1983 än tidigare. 

För statens del väntas en viss syssclsättningsminskning. Noteras bör dock 

att denna minskning är en följd av överförandet av Akademiska sjukhuset 
till Uppsala Läns Landsting och den kommunala sektorn fär motsvarande 

tillskott. Räknar man bort denna överflyttning och antalet sysselsatta 

beredskapsarbctare väntas antalet sysselsatta i den statliga sektorn vara 
oförändrat mellan 1982 och 1983. Den kommunala sysselsättningen för

utses öka med 2,4 ~f, i timmar. Det väntas motsvara 19 000 fler personer 

därav utgörs dock merparten av huvudmannaskapsförändringar och ett 
ökat antal sysselsatta i beredskapsarbeten. 
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6 De enskilda konsumenternas ekonomi 

6.1 Sammanfattning 

Hushållens disponibla inkomster steg 7,9 % mellan 1981 och 1982 (se 

tabell 6: I). Prisökningstalet för privat konsumtion (enligt implicitprisin

dex) uppgick till 10 %. Hushållens reala köpkraft föll således 1,9 % 1981-

1982. Samtidigt steg konsumtionsvolymen 1,3 % och sparandets andel av 

disponibelinkomsten sjönk till en mycket låg nivå (se diagram 6: I). 

De totala faktorinkomsterna minskade 1982 1.5 % i fasta priser räknat, 

vilket i sig var en för hushållen gynnsammare utveckling än 1980-1981 (se 

tablå I). Till skillnad mot 1981 ökade emellertid inkomstöverföringarna till 

hushållen obetydligt. Samtidigt steg hushållens inbetalningar av skatter 

och avgifter. vilket bidrog till att dra ner köpkraften ytterligare jämfört 

med 1981. 

Den disponibla lönesumman - det belopp hushållen erhåller efter det att 

preliminär A-skatt. fyltnadsskatt samt kvarskatt dragits bort från lönesum

man och överskjutande skatt lagts till - sjönk 1981-1982 realt med drygt 

5 % (se tablå 2). Även pensionsinkomsterna sjönk realt efter skatt beroen

de dels på övergången till indexjustering endast en gång om året. dels på ett 

Tahell 6:1 Hushållens disponibla inkomster, konsumtion och sparande 1981-1983 

Milj. kr. Proc.:ntuell förändring fran 
föregående år 

1981 1982 1981 1982 1983 
progno" 

Uipande priser 
Disponibel inkomst 311621 336 271 10,7 7,9 9,6 
Privat konsumtion 296 736 330485 10.9 11.4 9,3 
Sparande 1 14885 5 786 6.0 -61.l 31.3 
Sparkvot1 4,8 l.7 -0.2 - 3, l 0,4 

1975 ärs priser 
Uisponihel inkomst 170 892 167674 -0,8 - 1,9 -0,9 
Privat konsumtion 162 730 164790 -0.6 l.3 -1,2 
lmplicitprisindex för privat 
konsumiion 11975 = 100) 18.:U5 200,55 11,6 JO,() 10,6 
Konsumclllprisindex 
(1975 = 100) 184.68 200.55 12.1 8.6 9,2 

1 Inkl. försäkringssparande. Delta uppgick 1981 Iill 4 000 milj. kr .. 1982 till 4 8110 
milj. kr. och beräknas 1983 uppgå till 5 800 milj. kr. 
1 Föriindring mät! i proccnt..:nhett:r. 

Anm. Den sedvanliga redovisningen av posterna i hushiillens di>punihla inkl>n1'L 
aterlinns i avsnitt 6.3. tabell 6: 3. 

Kc//lur: KunjunkturinstitLJtct och statistiska ccntralhyrim. 

6 Riksdagen 1982183. I .llllllf. Nr /5U. Bilaga I .I 
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Hushållens köpkraftsförändring 
1975 års priser 

Prncentudl förändring Bidrag till realinkomst-
utvecklingen. procent-
enheter 

1981 1982 1983 1981 1982 1983 
prognos prognos 

Tablå I 

Faktorinkomster1 -2.7 -1,5 -2.f> -2.8 -1.h -2,7 
diirav: 
löne~ummor -3.2 -3.2 -3.1 -2,7 -2.7 -2,6 
lnkomstöve1föring<1r' :!.:! 0,2 :u 0.8 0.1 0.9 
därav: 
pensioner 4.1 -0.5 2,1 0.9 -0.1 0.5 
Direkta skaller och avgifter -3.0 1,0 -2.3 1,2 -0.4 0,9 

Disponibel inkomst -0,8 -1,9 -0,9 -0,8 -1,9 -0,9 

Tablå 2 

Faktorinkomster efter skatt -1.5 -2.5 -2.6 - I.I -1.7 -1.9 
d~irav: 
lönewmma efter skall -2.2 -5.2 -2.8 -1.3 -2.9 -1.5 
Inkomstöverföringar efter 
skatter och avgifter 1,0 -0.5 3.4 0,3 -0.2 1.0 
d~irav: 
pemioner efter skatt 3.1 -1.3 1.6 0,6 -0.3 OJ 
Disponibel inkomst -0,8 -1,9 -0,9 -0,!I -1,9 -0,9 

1 Inkl. riintor och utdelningar. netto (post 5 i tabell f>: )J. 
' Inkl. privata inkomstöverföringar. netto (post 6 i tabell 6: 3). 

op{1riiknat stort skatteuttag. Övriga inkomstövcrföringar gav cl'tt:r skatt ett 

litet positivt bidrag till realinkomstutvccklingcn 1982. 

Mellan 1982 och 1983 beriiknas hush[1llens disponibla inkomstcr lika 

9.6 r/; i löpande priser. Den genomsnittliga prisstegringcn för privat kon

~umtion uppskattas till I 0.6 C,{. Mcd hänsyn till denna prisstegring ~kulle 

rcalinkomstcn sjunka 0,9 r;'(. 1983. 

Inklimstprognosen för 1983 innefattar en ökning av den utbctalda löne

summan med drygt 7 </'<. före skatt. Därvid har Je avtalsmiissiga löneök

ningarna kalkyleras till drygt 5 0( i förh{1llande till bcriikning!:>basen 
1
. Här

av utgör 0.2 procentenheter engångsbelopp som kostnadsmiissigt hiinför 

sig till 1982. Lönehöjningarna för 1983 enligt tidigare avtal beriiknas till 

2. •v; ll:xkl. engirngsheloppen I. Pil. grundval av hittills kiinda uppgörelser 

~kattas löncökning<trna cnligt 1983 års avtal till 2 '>(. Li!neglidningcn har 

satts till 2.5 ~( och -;yssclsiittningen väntas dra ncr lönesummcutvcckling

cn l 'JX2- 1983 med 0.3 procenlcnhetcr. 

lkn !c!Cnomsnitlliga timkostnaden inkl. ~ociala avgifter beräknas för 

~~111llli!c!" lilnl<1g<1re öka drygt 'J r,:;. Timk~1stnaden inl1m industrin (arb..:tare 

,1,·h 1j;111~tcmii11) i'ön1hcs i!k<t knappt 9 '::·(. 
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Diagram 6: I Sparkrnten 1972-1983 

SparanJet i procent av disponibel inkomst. HclårsJata 

6 

5 

4 

3 

2 ----· 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

l\ällor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

I fast prisnivå räknat faller lönesumman enligt prognoserna för 1983 med 

drygt 3 % före skatt. Som framgår av tablå I kalkyleras de totala faktorin

komsterna sjunka 2 3/4 %. Inkomstöverföringarna stiger däremot filer 1983 

och det ungefär lika mycket som 1981. Det reala uttaget av skatter och 

avgifkr minskar, vilket får en positiv effekt på köpkraftsutvecklingen. 

Som framgi'tr av tablå 2 leder sålunda bl. a. skattereformen till att lönesum

man faller niigot mindre efter skatt än före skatt. 

Ovan redovisade kalkyler över den reala .inkomst utvecklingen utgär frim 

skattad /.:011.1wne11tprisstl!gri11g enligt den s. k. implicita prisindexen för 

privat konsumtion. Denna index visade en iikning med 10.0 ~.:~ mellan 

helilren 1981 och 1982. Årsgenomsnitten för konsumentprisindex ökade 

mindre, !l.6 ''L vilket till stor del beror p~i skillnader i behandlingen av 
egnahemsposten. 

En betydelsefull faktor vid analysen av konsumentprisutvecklingen 

1981-1983 iir effekten av devalveringarna 1981 och 1982. Hur mycket 

konsumentprisnivån dragits upp av devalveringarna liiter sig icke exakt 

preciseras. En devalverings gcnomslag i priserna pä importerade ravaror 

(petroleumprodukter. jordbruksprndukter m. m.) ~ir som regel sn<1bbt l.lCh 

fullstiindigt men för bearbetade varor utsträckt i tiden 01.:h ej nöd\·iindigt vi' 
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Tablå 3 Konsumentprisernas uppgång, årsgenomsnitt 19111-1983 

1981 1982 1983 
prognos 

Konsumentprisindex, totalt 
Ändrade indirekta skatter och livs-

12,1 8,6 9,2 

medelssubventioner 2.1 -0.2 1,2 
i\ndring av internationella priser 3.8 4.4 3,8 
Ovriga kostnaqsfaktorer 6,2 4,4 4" ·-
Anm. Tablån är härledd ur tabell 6: 8. Automatiska effekter av indirekta viirde
skatter har förts till "Ändring av internationella priser" resp. "Övriga kostnadsfak
torer". Ändrade livsmedelssubventioner har sammanförts med ändrade indirekta 
skatter. I tabell 6: 8 ingår ändrade livsmedelssubventioner i "Ändring av jordbruks
priser". 

fullständigt.' Devalveringen i september 1981 synes ännu tredje kvartalet 

1982 endast till en del ha slagit igenom i importpriserna för bearbetade 

varor - däribland varor för direkt eller indirekt privat konsumtion. Myc

ket grovt skattat kan devalveringen i september 1981 beräknas ha dragit 

upp konsumentprisnivån fram till oktober 1982 med totalt 2 procentenheter 

!inkl. s. k. automatisk effekt av mervärdeskatten). 

I importprisprognosen för 1983 har antagits att devalveringen den 8 

oktober 1982 kommer att ha slagit igenom i importpriserna för bearbetade 

varor till 80 % fram till slutet av 1983. Genomslaget av devalveringen i 

september 1981 på bearbetade varor förutsättes ha avslutats under tredje 

kvartalet 1982. Under dessa förutsättningar kan devalveringen den 8 okto

ber beräknas komma ha höjt konsumentprisnivån med sammanlagt 4 1/2 a 
.'i r,!( (inkl. automatiska momseffekter) fram till december 1983 (enligt kal

kyler gjorda med samma teknik som konsumentprisprognosen). 

Prisstegringen under loppet av 1983 enligt konsumentprisindex tKPI) 
kalkyleras till 8,9 %. Därav beräknas den direkta effekten av höjd mervär

deskatt till I % och devalveringscffekterna till drygt 3 % (inkl. automatiska 

momseffekter). Genomsnittsnivån för KPI 1983 beräknas ligga 9,2 o/r. över 

1982 års nivå. Tablå 3 visar överslagsmässigt hur mycket de kalkylerade 

förändringarna av indirekta skatter och livsmedelssubvcntioner samt inter

nationella priser hidragit till utvecklingen av årsgenomsnittet för KPI. 
lmplicitprisindex för den privata konsumtionen väntas även 1983 stiga mer 

iin KPI eller mi::d 10,6 %. 
Trots köpkraftsminskningen 1982 höjde hushållen sin ko11.1·11mtio11.rnil'å. 

Konsumlionsuppgången som påbörjades andra halvåret 1981 fortsatte un

der såväl första som andra halvåret 1982. Särskilt påtaglig blev ökningen 

' Fiir nivaror iir dcvalvcringscffektcn också läll avläsbar efters,Hn prisnivan för 
.-;1,·an>r ;ir intcrnatitincllt enhetlig och väl statistiskt belyst. För bearbt:tade varor är 
pri,o;a!lningen mera inJividualiscrad för olika varor och avsättningsomriiJcn och 
,i.:n 'tatisti,ka informationen om prisutvecklingen i den internationella handeln med 
h,·arhcraJ<! varnr iir förhii!lanJevis opreciserad och osiiker. Därmed råder också 
'" i"hct <•111 vaJ den svenska importprisutvecklingcn för bearbetade varor skall 
,ia111f[1ra' med. 
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Tablå 4 

Milj. kr., löpande priser Procentuell förändring 

1980 1981 1982 1983 1981 1982 1983 
prognos prognos 

Total /i;ne.l'llmma 
Utbetald lönesumma 1 243 166 262 705 279629 299681 8.0 6,4 7.2 
Kostnadslönesumma 241446 262 588 280172 299 138 8,8 6.7 6,8 
Nivålöncsumma 2:-9868 261 065 2793M 299 138 8.8 7,0 7.1 

Total låne.l'umma c.rkl. svssel-
siitt11ing.1:förändringe11 2 • 

Utbetald lön 243166 263 231 279351 300284 8,3 6,1 7,5 
Lönekostnad (jfr tabell 6: 2) 241446 263 114 279894 299740 9.0 6.4 7.1 
Nivålön 239 868 261 588 279087 299740 9.1 6.7 7,4 

1 Avser löner utbetalda av inhemska producenter. till inhemska och utländska hushåll. I tabell 6: 3 redovisas 
löner till inhemska hushåll, dvs. utbetald lönesumma enligt ovan med avdrag av löner till utliindska hushåll 
och tillägg för löneutbetalningar från utländska producenter till inhemska hushåll. 
2 Total lönesumma omräknad till 1980 års totala sysselsättning. 
Anm. Utbetald /iinesumma för viss period omfa!tar de lönebelopp som utbetalas under perioden (före skatt) 
oavsett om de utgör ersättning för arbetsinsatser under perioden eller för arbetsinsatser under annan period. 
Kostnad.1'/iineswnman för en viss period innefattar de lönebelopp som utgör ersättning för arbetsinsatser 
under perioden oavsett om utbetalning sker under perioden eller ej. Med nivålånesumma avses kostnadsliine
summa reducerad med sådana löneelement om vilka det råder överenskommelse att de inte ska beaktas som 
ingående i beräkningsbas för nya avtalslöner. 

fjärde kvartalet 1982, vilket åtminstone delvis kan förklaras av en tidigare

läggning av hushållens inköp till följd av förväntade prisgenomslag av 

devalveringen och höjningen av momsen och vissa andra indirekta skatter 

I januari 1983. Devalveringarna 1981 och 1982 har vidare föranlett dels en 

omfördelning av hushållens konsumtion från utlandsturism till inhemska 

inköp, dels en ökning av utländska konsumenters inköp i Sverige. Den 

inhemska konsumtionen steg 2,1 % i volym 1981-1982 mot 1.3 % för 

svenska hushålls totala privata konsumtion inom och utom landet. 

När nu 1983 blir ytterligare ett år med sjunkande realinkomster är det 

troligt att hushållen måste dra ner konsumtionen. Den mycket preliminära 

statistiken för årets första månader tyder också på en nedgång i detaljhan

delns försäljning efter den starka uppgången mot slutet av fjolåret. Ett visst 

utrymme för höjning av sparkvoten torde också finnas med tanke på att 

hushållen införskaffade konsumtionskapitalvaror i starkt ökad omfattning 

under förra året. Här har därför kalkylerats med att sparkvoten stiger 

något (se diagram 6: I) och konsumtionsvolymen beräknas falla I 1/4 %. 

6.2 Löner 

Den utbetalda lönesumman för samtliga anställda ökade enligt national

räkenskaperna med 6,4 % 1981-1982. I början av 1981 utbetalades re

troaktivt vissa lönebelopp avseende avtalslönehöjningar i slutet av 1980. 

Omplaceras sådana lönebelopp till kostnadsmässigt rätt period erhålls den 

s. k. kostnadslönesumman. Om denna reduceras med de icke nivåhöjande 
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Tahell 6: 2 Liinekostnadsutvecklingen 1969-1983 samt arhctskraftskostnader för industriarbetare 
Arlig procentuell föriindring 

Samtliga löntagare' Industriarbetare 1 

Avtal Löneglid- Summa Avtal Löneglid- Timför- Sociala Tirnko-;t-
ning ning tjänst ko,tnader nadc 
2 3=11+2) 4 5 6 = 14+5) 7 8 

1%9 4.5 2.3 6.8 4.7 4.5 9.2 1.4 10.7 
1970 5.5 3.6 9.1 4.5 7. l l l.6 0.7 12.4 
1971 7.1 3.2 HU 5.1 5,4-' 10.5 1.2 Il .8 
1972 9.0 0.3 9.3 8.6 3,0' 11.6 0.5 12.2 
1973 5.6 2.1 7.7 4.1 4,0 tU 3.1 Il·"' 
1974 7.4 3.0 10.4 5.0 6.8 11.8 5.1 17.5 
1975 13.0 1.9 14.9 10.5 7.5 18.0 3.7 22.4 
1976 10.2 2.1 12.3 7.9 5.4 13.3 3.1 16.8 
1977 7.3 3.8 I I. I 3.7 3.5 7.2 3.4 10.8 
1978 8.1 4 2,7 10.s• 4.8'' 3.2 8.0 -0.7 10.74 

1979 6.7 2.5 9.2 4.4 3.8 8.2 0.4 K.7 
1980 7.3 1.8 9.1 6.1 3.2 9.3 0.8 l!l.2 
1981 6.2 2.8 9.0 6,0 4 J I0.2 0.5 10.7 
IW<2 4.6 1.8 6.4 4.1 3.5 7.6 0.2 7.8 

Prognos 

1983 4 1/2 2 1/2 7 4 3 li2-4 ca 8 2 ca 10 

1 Kol. 1-3 haserar sig pil. li\nesummcstatistik. Uppgifterna för industriarbetare !kol. 4-81 grundar sig på 
fort_iiinststatistik utom för 1971 och 1972. Förtjänststatistiken har i fon:kommande rall kompletterats med 
eng<lngsbelopp som ej ing:\r i SC:Bs statistik. 
~ Timfortjiinstcn och de sociala kostnaderna i indexform multiplicerade med varandra. 
1 Enligt lönesummeberäkningarna. Förtjänststatistiken visar 4.9<:·( för 1971och4.Fi för 1972. 
4 Inkl. effekten av införandet av femte semesterveckan. 

Kii//or: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

engångsbelopp som kommit till användning i senare års avtalsuppgörelscr 

fås en s. k. nivälönesumma (se tablå 4). 

Kostnadslönesumman för samtliga anställda 1982 ökade 7.3 q i förhål

lande till 1981 års nivålönesumma. Härav beräknas avtalskomponcnten till 

5.1 SY· medan löneglidningcn skattas till 1.8 ')(.. Sysselsiittningskomponcn

tens bidrag uppgick till 0.3 % . Företags och myndigheters kostnadslönc

surnma steg 6. 7 r;,;,, vilket motsvarar en timkostnadsökning exkl. sociala 

avgifter 6.4 ';-( !se tabell 6: 21. 

Enligt statistiska centralbyråns förtjänststatistik. som ej innefattar en

gångsbelopp steg industriarbetarnas timförtjänst med 7 .3 0-Y 1981-1982. 

Inkluderas de engångsbelopp som utgår för 1982 och utbetalas i början av 

1983 erhålls en förtjänstökning på 7 .6 % f se tabell 6: 2). Härav utgörs 4.1 % 

av avtalsmässiga löneökningar. Löncglidningen uppgick således enligt des

sa kalkyler till 3,5 %. Till följd av ökade sociala avgifter beräknas timkost

naden ha ökat med 0.2 % utöver timlönehöjningen dvs. sammanlagt 7.8 %. 

Tirnkostnadsökningcn för industriarbetare och industritjänstemän sam

mantagna beräknas ha ökat med 7.1 % inkl. ökade sociala avgifter. 

Löneprognosen för samtliga anställda för 1983 ger en avtalsmässig löne

ökning p<l 5.1 'Yf: räknat från 1982 års nivålönesumma. Härav utgörs 0.2 

procentenheter av engångsbelopp som kostnadsmässigt hänför sig till 
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1982. Lönehöjningarna för 1983 enligt tidigare avtal beräknas till 2.9 % 

(exkl. engångsbeloppen), varav pris- och förtjänstutvecklingsgarantierna 

för samtliga ansHillda uppskattas svara för 2.6 procentenheter och 0.3 

procentenheter till följd av bcriiknade effekter av lokala löneökningar för 

ansHillda inom st<ll och kommuner. Löneökningarna enligt 1983 års avtal 

antas uppgå till 2.0 c;.; och grundar sig på hittills kända uppgörelser inom 

den offentliga sektorn och mellan LO och SAF. Löneglidningen 1982-

1983 har satts till 2.5 ':f. Sysselsiittningen väntas ge ett negativt bidrag till 

lönesummeutvecklingen på 0,3 procentenheter. Ökningen av den totalt 

utbetalda lönesumman skulle därmed uppgå till 7 .2 f/( .• Kostnadslönesum

mans ökning skulle med hänsyn till de engångsbelopp som hänför sig till 

1982 bli något lägre. 6,8 ':7r. Timkostnaden beräknas 1982-1983 öka med 

9.1 'lr varvid ca 2 procentenheter hänförs till ökningar i lönebikostnaderna. 

Industriarbetarlönerna beräknas avtalsmässigt öka 4 %· 1982-1983 var

av 1,9 'lf· p<t grund av 1981 ars avtal. Förutsatt en löneglidning på 31/2-

4 % skulle hiirmed en timlöneökning på nära 8 % vara att vänta. Timkost

naden för industriarbetare väntas till följd av höjda sociala avgifter stiga 

med ca 2 procentenheter utöver timlöneökningen. dvs. sammanlagt ca 

10 7r (se tabell 6: 2). Timkostnaden för industriarbetare och industritjäns

temiin sammantagna förutses. med de antaganden som ligger till grund för 

konjunkturinstitutets kalkyler. öka med nära 9 % inkl. höjda sociala av

gifter. 

6.3 Hushållens disponibla inkomster 

Hushållens disponibla inkomster ökade 1981-1982 enligt den preliminära 

årsslatistiken med 7.99(, i löpande priser räknat. Prisstegringen för den 

privata konsumtitmen (enligt implicitprisindex 1
) uppgick till 10%. Realt 

sjönk således disponibelinkomsten med l.9C.L Realinkomsten föll därmed 

drygt en procentenhet mindre än vad den löpande kvartalsstatistiken låtit 

antyda. Av differensen beror en halv procentenhet på ändrade uppgifter 

om prisutvecklingen och resten således på revideringar av de olika in

komst- och utgiftsposterna. 

De totala .f{1ktori11komsterna (se tabell 6: 3) beräknas ha ökat drygt 8 % i 

löpande priser mellan 1981 och 1982. Lönesumman utgör 80 % av faktorin

komsterna. Som redovisats i avsnitt 6.2 steg den utbetalda lönesumman 

före skatt~ med 6.401· mellan 1981 och 1982. Antalet arbetade timmar blev. 

bl. a. till följd av ett stort antal nya beredskapsarbeten, betydligt fler under 

fjiinlc kvartalet än vad som antogs i prognosen till den preliminära natio

nalbudgeten (PNBl. Sysselsättningen beräknas nu ha dragit upp lönesum-

1 I kapitel 6 i den preliminärn nationalhudgetcn redovisas fastprisberäkningar med 
två olika prisstcgringssericr. Hiir har gcnomg~1ende använts prisslegringen enligt 
implicitprisindex. 
'Enligt hearhelningar av kontrolluppgifterna för inkomståret 1982. 
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Tabell 6: 3 Hushållssektorns 1 inkomster och utgifter 1981-1983 

Milj. kr. Procentuell föriindring från 
föregående år 

1981 1982 1981 1982 1983 
prognos 

Löpande priser 

I Faktorinkomster2 326 165 352 570 8.7 8.1 7.7 
Löner 263043 280001 8.0 6.4 7.2 
Enskilda företagares inkomster 32703 36546 10.7 11,8 8.2 
Tillräknat driftsöverskott från egna hem 20419 25023 12.9 22.5 12.2 
Tilläggspost till disponibel inkomst 10000 11000 Il, I 10.0 10.6 

2 Inkomstöverföringar till hushåll från 
offentliga sektorn 111 192 121.646 13.6 9.4 12.9 

3 Direkta skatter. avgifter m. m. 124 702 138 462 8, 11.0 8.1 
4 Nettoinbetalningar till det 

offentliga <2./.3) -13510 -16816 -::!2,2 24,5 -26.7 
5 Räntor och utdelningar, netto' - 6712 - 6663 17, I -0.7 9,1 
6 Övriga transfereringar, netto 5678 7 180 23,2 26.5 17.9 
7 Disponibel inkomst 311621 336271 10,7 7,9 9,6 
8 Privat konsumtion 296 736 330485 10.9 11.4 9.3 

1975 års priser 
9 Disponibel inkomst 170892 167674 - 0.8 -1,9 - 0,9 

10 Privat konsumtion 162 730 164790 - 0.6 1,3 - 1.2 
11 lmplicitprisindex för privat 

konsumtion (1975 = 100) 182.35 200,55 11.6 10.0 10.6 

1 Hushållssektorn inkluderar, förutom hushållen. de s. k. ideella organisationerna som bdjänar hushållen och 
som inte helt eller huvudsakligen finansieras och kontrolleras av offentliga sektorn. Hit räknas arbetstagaror
ganisationer, folkbildningsverksamhet, nykterhetsrörelsen. idrottsorganisationer. Röda korset m. m. samt ej 
statsbidragsberättigade sjukhem, barnhem. barnkolonier. semesterhem. Utöver löntagarhushåll ingår hushåll 
som äger personliga företag dvs. som erhåller sin huvudsakliga inkomst från rörelse. 
2 Arbetsgivaravgifter är ej medtagna som löneförmån i denna post. 
3 Inkl. uttag från handelsbolag samt räntor på hushållens livförsäkringssparande. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

man 1982 med 0,3%. Den totala löneglidningen uppskattas till knappt 2%, 

vilket är något lägre än vad som förutsattes i PNB. Eftersom prisstegringen 

enligt implicitprisindex uppgick till 10%, sjönk lönesumman realt (före 
skatt) med 3,2 %. 

Övriga faktorinkomster kalkyleras sammantaget ha ökat med 15 %. De 

enskilda företagarnas inkomster steg därvid enligt den preliminära helårs

statistiken med närmare 12 %, vilket är en uppjustering av PNB-kalkylen 

med ca 900 milj. kr. 

Prognoserna för 1983 resulterar i en något lägre uppgång, nominellt sett, 

i de totala faktorinkomsterna än 1982 nämligen 7 3/4%. Den utbetalda 

lönesumman beräkas öka 7 ,2 % 1982-1983. Med den beräknade prissteg

ringen på 10.6% skulle alltså reallönesumman även 1983 minska med drygt 

3 % före skatt. I lönekalkylerna har det genomsnittliga avtalsutfallet enligt 

hittills (slutet av mars) träffade ramavtal tillämpats på resterande avtals

områden. 

För samtliga driftsöverskott utom skogsbrukets förutses en lägre ök

ningstakt 1983 än 1982. Tilläggsposten skrivs enligt tillämpad prognosmo

dell fram i takt med utvecklingen av implicitprisindex. 
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Tabell 6: 4 Inkomstöverföringar till hushåll från offentliga sektorn 1981 - 19!13 

Milj. kr.. löpande priser Procentuell föriindring. 
1975 {irs priser 

1981 1982 1983 1981 1982 1983 
prognos prognos 

I Från staten 58282 fil 783 fi7933 1.0 - 3.fi - 0.6 
I. I Barnbidrag 5 174 5 205 5 850 - 6.8 - 8.:1 1,7 
1.2 Studiebidrag, studiecirkelverksamhct 2606 2 810 3 091 Il, I - 2.0 - 0,5 
1.3 Bostadsbidrag 294 364 514 -39,0 IJ.0 27.5 
1.4 Arbetsmarknadsuthildningshidrag 1499 1595 2068 -29.4 - :u 17,2 
u A rbetsskadeförsiikring 1350 I 337 1430 8.7 - 9.9 - D 
1.6 Kontant arbetsmarknadsstöd 399 509 700 14.1 16.0 24.4 
1.7 Löncgaranti 538 900 960 82.1 52.2 - 3.6 
1.8 Folkpen~ioner 37 586 39661 43 245 1.4 - 4.1 - 1.4 
1.8.I Folkpension. statlig 33 746 35 819 39565 1.7 - 3 . .'i - 0,1 
1.8.2 Folkpension, kommunalt bostadstillägg 3840 3 842 3 680 - 1.4 - 9.0 -13.4 
1.9 Del pension I 558 1457 1450 12.7 -14.9 -10,0 
1.10 Pensioner till f. d. anställda 1691 1899 I 958 - 8.2 2.2 - 6.8 
1.11 Övrigt 5 587 6046 6667 11.0 - 1.6 - 0,3 

2 Från kommunerna 9651 10966 12 233 - 4.0 3) 0.9 
2.1 Bostadsbidrag 2086 2 250 2 506 -17.0 - 1.9 0,7 
2.2 Pensioner till f. d. anställda 1889 2046 2207 - 5.4 - 1.5 - 2.4 
2.3 Övrigt 5676 6670 7 520 2.5 6.8 1,9 

3 Från .1·11ci11/fiirsiikrings.1·ektorn 43259 48897 57124 4,3 2.8 5.6 
3.1 ATP 23s:n 27013 32457 I0.9 4.4 8,6 
3.2 Sjukförsäkring m. m. 17126 18003 19 362 - 6.4 - 4,4 - 2.7 
3.2. I Sjukförsäkring 12 990 13 440 14470 - 9.5 - 5.9 - 2.6 
3.2.2 Föräldraförsäkring 4136 4563 4892 4,8 0,3 - 3,0 
3.3 Arbetslöshetsförsäkring 25% 3 881 5 305 34,5 35.9 23.6 

4 Summa inkomstöverföringar It I 192 121646 137 290 1,8 - 0,5 2,0 

Källor: Konjunkturinstitutet. riksförsäkringsverket. riksrcvisionsverket och statistiska centralbyrån. 

Inkomstöverföringarna från den offentliga sektorn till hushållen ökade 

9 1/2 % mellan 1981 och 1982. Jämfört med utvecklingen 1980-1981 är 

. detta en betydligt lägre ökningstakt och den innebär så gott som oföränd

rad real överföringsnivå. totalt sett (se tabell 6: 4). Större ökningstal redo

visas i huvudsak endast för de transfereringar som varierar med arbets

marknadsläget. I gruppen övriga transfereringar från kommunerna. som 

ökar även realt sett, ingår bl. a. socialhjälpen. Genom att basbeloppet 

fr. o. m. 1982 inte längre löpande utan endast vid ett tillfälle per år anpassas 

till prisstcgringen minskar ökningstakten för pensionerna under en över

gångstid påtagligt. Den sänkta kompensationsnivån för nytillkomna del

pensionärer fr. o. m. 1981 medförde en dämpning av ökningstakten för 

delpensionerna detta år. 1982 sjönk utbetalningarna av delpensionerna 

även räknat i löpande priser. 

Inkomstöverföringarna 1983 har skattats med ledning av trolig löneut

veckling m. m: samt beslutade ändringar i bidragsregler. Totalt förutses en 

ökning med ca 13% i löpande priser 1982-1983, vilket är en uppgång 

räknat i fast penningvärde med ett par procent. 1983 beräknas de samlade 

barnhidragsutbetalningarna till följd av bl. a. höjda bidragsbelopp öka realt 
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<;ett. Stor <.atsning på arbel\marknadsutbilclning 1983 drar upp ersiittning

arna i ~;imband med utbildningen. Övriga utbetalningar vid arbetslöshet 

förul\es fortsiitta att stiga friin den redan höga nivån 1982. Utbetalningarna 

av folkpensioner och ATP återtar 1983. efter den cngångwisa svackan 

1982 en tillväxt i linje med inflationstakten och ökningen i antalet ATP

pensioniircr. Sjukforsiikringsuthetalningarna antas fortsiitta att sjunka 

realt sett pii grund av den negativa rcallöneutvecklingen och iivcn föriildra

forsiikringen viintas minska. 

H11sh1/l/e11s i11hl'ta/11i11gar ar .1ka11cr och 11\'gificr till stat. ko111m1111a Ol'h 

soci11/fi'irsiikri11g ökade enligt den preliminiira helårss\atistikcn med 11 ':·; 

mellan 1981 och 1982. vilket iir betydligt mer iin förändringen 1980-1981 

!se tabell 6: 5). Inbetalningarna av prcliminiir A-skatt beräknas ha ökat 

uppemot I 0 S·( 1981 -1982. Totala skatteunderlaget i form av löner, pen

sioner <ich beskattade sociala förmäner i övrigt steg samtidigt 7 I 12 ~L 

<)kningen av skatteinbetalningarna framstår fortfarande som hög i relation 

till skatteunderlagets ökning. Prognoskalkylerna iinnu så sent som hösten 

1982 förutsatte ett lägre marginellt preliminiirskatteuttag på in komstök-

Tah~ll 6: 5 Hushallens direkta skatter. a.·~iftl'r m. m. 1981-1983 

\1ilj. kr .. löpande priser Procentuell fiiriindring. 
197~ ;lrs priser 

l'JH I 19fC 19X3 1981 1982 19X3 
prO!!nOS prognos 

I Dire/.:111 skaller 115 701 128588 13893() - 3,() I. I - 2.3 
I.I Prel. A-skatt IOX%2 119551 127911 - 3.0 - 0.2 - D 
1.2 l'rcl. H-skatt 84R7 9 l'i.'i 11 050 -1 l. I 1.9 9.1 
u Slulskatten:gkring -1210 199 I D7 
U.I K varst{1emk skall 1 3 121 3 712 4 133 - 5.3 8.2 0.6 
1.3.2 I:' y I \nadsska t t .:i nhcta In i ngar 5 \77 704() 7392 4.3 23.n - 5.0 
U.3 ( )vcrskjulande skall -9508 -10 553 -10388 3.4 0.9 -11.0 
1.4 Avgår: Indirekta skatter0 I 614 1773 2 376 27.0 - 0.1 21.2 
1.5 Övriga direkta skaller. netto I 076 1456 I 214 189.2 23.0 -24.7 

2 A 1·gi(tl'I" Il/. ltr. 9001 '1874 1068} 5,./ - 0,2 - 2.2 
2.1 Till staten 2 325 2 567 2 812 - 3.1 0.4 0.9 
2.1.1 Arvs- och gåvoskatt. arvsmcdel 631 710 822 - 2.5 2.3 4.X 
2.1.2 Egenavgifter och frivilliga social-

fiirsii k ri ngsa vgi fter I 154 I 217 I 318 - 2.8 - 4.1 - 2.1 
2.1.3 Övrigt 540 640 672 4,5 7.8 - 5.0 
2.~ Till kommunerna 4577 5 031 5 566 16.4 0.0 0.0 
2.2.1 I nve\tering'>bidrag 799 736 704 - H.O - 16.2 -13,6 
2.2.2 Ovrigt 3 778 4 295 4862 23.3 3.4 D 
2.3 Till socialförsäkringsseklorn 2099 227n 2 305 4.9 1.4 - 8.5 
2.3.1 Obligatoriska egenavgifter I 845 1964 1903 - 4.2 3.3 -12.4 
2.3.2 f'rivilliga avgifter 254 312 402 - 9.7 12.2 16.0 

3 Summa direkta skatter, av~ifter m. m. 124702 138462 149619 3,0 1,0 - 2.3 

' Innutna delen. 
0 Allmiin löneavgift (tidigare allmiin arbetsgivaravgifO och barnomsorgsavgift ll"genavgifterl. fastigheisskatt 
samt skog,viirdsavgift och hyreshusavgift. 
Anm. Kvarst;lende skatt avser inkomster två år tidigare, medan l"yllnadsinbetalningarna och överskjutande 
skall avser inkormter ett år tidigare. 
Kiil/or: Konjunkturimtitutet. riksforsiikringsw:rket. riksrevisionsvcrket och statistiska centra\byri\n. 
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ningen under året. Hushållen fick i form av iiverskjutande skatt tjiirde 

kvartalet 1982 tillbaka 675 milj. kr. mer iin ljiirde kvartalet J 981. A vgiftsin

hetalningarna till den offentliga sektorn ökade 19Rl-19l\2 knarrt 111r:.; 

nominellt. Motsvarande ökningstal 1980-1981 var över 17 '.·;. 

De 1982 heslutade omliiggningarna i det statliga skattesystemet fi.ir 1983 

- såsom de herör hushållssektorn - har redovisats i konjunkturinstituteh 

raprort hösten 1982 och i den prcliminiira nationalbudgeten. Indexregle

ringen av skatteskalan 1983 kommer enligt riksrevisiL)nwerkeh kalkyler 

att minska skatteuttaget 1983 med 3.5 miljarder kr. jiimfiirt med ett heriik

nat uttag enligt en i nominella termer oföriindrad skatteskala. Den samlade 

effekten av övriga förUndringar i skattesystemet heriiknas till en minskning 

med drygt 5 miljarder kr. jiimfört med ett utfall enligt-1982 {1rs skatteskala. 

Totalt skulle al!ts;I inkomstskatten 198.• siinkas med drvl!t 

8 1/2 miljarder kr. jiimfört med ett heriiknat utfall enligt 1982 iir" regler. 

Drygt 90'.:'(. av beloppet kan föras till A-skatten. För 1983 har förutsatts ett 

niigot lägre marginellt uttag av preliminiir A-skatt r<I inkomstökningarna iin 

1982 (bortsett från iindringar i sk~1tteregler och kommunal utdehiteringl. 

Kalkylerna ger till resultat en ökning av elen rreliminiira A-skattcn med 

7C:.f. Denna kalkyl innefattar en höjning av den kommunala utdehitcringL'n 

med 41 öre. 

För rreliminiir H-skatt förutses en kraftig höjning av inbetalningarna 

1983 till följd av iimlrade debitcringsreglcr. Nettot mellan hushi\llens fyll

nadsinbctalningar och kvarskatt ä ena sidan och ~iterbetalningarna av 

överskjutande skatt å andra sidan beriiknas bli mer negativt för hushi'1llen 

1983 iin det var 1982. Sammantaget resulterar kalkylerna i en ökning av de 

direkta skatterna I 982- 1983 med 8 % . Avsaktningen i iikningstakt jiimfört 

med utvecklingen 1981-1982 kan friimst hiinföras till A-skatten som realt 

väntas minska med 3,3 % . Även hushållens avgifter och kapitaltransfere

ringar till staten, kommunerna och stKialförsiikringen viintas lika 8 ':f i 

lörandc priser riiknat. 

Hushållens 11ettoinhetal11i11gar till det <~ff'e111/ig11 skulle diirmed fiirhiittras 

med rn 4 1/2 miljard kr. mellan 1982 och 1983 efter en försämring med ca 

31/2 miljard kr. mellan 1981 och 1982. 

Hushfillcns negativa netto för riintor och 11tdl'l11i11Rar viintas försiimras 

ytterligare 1983. Lägre diskonto och lftgt .o;parande leder till oföriindrade 

ränteinkomster från bank och obligationer, medan bl. a. ränteutgifterna for 

egna hem stiger till följd av ökad lånestock och omsiittning av lån till högre 

fast ränta. 

De prirnta tra11.1fereri11gama består av direkt utbetalda rensioner från 

företag och statliga affärsverk, utfall av de avtalsenliga arbetsmarknadsför

säkringarna. skadeförsäkring samt inkomstöverföringar till och friln utlan

det. De rrivata inkomstöverföringarna till hushiillen översteg 1982 hushål

lens utgifter med 7 miljarder kr. För 1983 väntas överskottet öka ytterliga

re drygt en miljard kr. 
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Tahcll 6: 6 Rcalinkomstutveckling efter skatt 19!10-19!13 
1975 [tl", priser 

Föhindring i realinkomsten.% Bidrag till disponibelinkomst-
utvecklingen, procentenheter 

1980 19XI 19X2 1983 1980 1981 1982 1983 
prognos prognos 

I. Löner 1.5 -:!.2 -5.2 -2.K 0.9 -u -2,9 -1.5 
~ Uriftsöverskott 2.0 1.9 7,1 -2.4 0.3 0.3 1,0 -0.4 

diirav: 
emkilda företagare~ inkomster 3.5 2.fi 3.1 -6.2 0.2 0.2 0.2 -0.5 
tillriiknat driftsöverskott 
thtn egna hem 0.4 1.2 11.4 1.4 0,1 0,1 0.8 0,1 

3. Riintor och utdelningar netto 1 10.7 -4.9 9.8 IJ 0.2 -0.1 0.2 0,0 
4. Pensioner 5.5 3.1 -1.3 1.6 1,0 0.6 -0.3 0.3 
5. Beskattade sociala förmåner~ -3.6 -0.2 2.3 4.1 -0.2 0.0 0.1 0,2 
6. Övriga inkomstöverföringar. netto -2,3 -6.4 -0.4 11.0 -0.1 -0.3 0.0 0,5 
7. S1111111111 2.1 -0.K -2.0 -0.9 2.1 -0,8 -1.9 -0.9 
8. Tilläggspost till disponibel 

inkomst 0.9 -0.4 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 
9. Disponibel inkomst (7+!1> 2,1 -0,8 -1,9 -0,9 2,1 -0,8 -1,9 -0,9 

1 Räntor och utdelningar har i tabellen inte korrigerats för den faktiska skattebelastningen. 
~ Sjukpenning och föräldrapenning, utbetalningar från arbetslöshets- och arbetsskadeförsäkring och lönega
rantifond samt vissa bidrag i samband med arbetsmarknadsutbildning. 

Källor: Konjunkturinstitutet, riksrevisionsv~rket och statistiska centralbyrån. 

Ovan redovisade prognoser för ut vecklingen 1982-1983 resulterar sam

mantagna i en nominell ökning av hushållens disponibla inkomster med 

7,7%. Den genomsnittliga prisstegringen enligt implicitprisindex har skat

tats till 10.6%. Realinkomsten skulle alltså falla 0.9% mellan 1982 och 

1983. 

Utvecklingen av de olika posterna i den realt disponibla inkomsten efter 

d<'t att skatt<'inheta/ningarna dragits fr/in resp. inkomsttyp redovisas i 

tabell 6: 6. Det bör understrykas att de statistiska bristfälligheterna och de 

principiella svårigheterna i kalkylerna gör att redovisningen i tabell 6: 6 

endast ger en grov indikation på den reala utvecklingen för olika inkomst

typer efter skatt och på inkomstposternas relativa betydelse för den totala 

ökningen av realinkomsten. 1 

I PNB diskuterades fastpriskalkylerna och resultaten från beräkningar 

med två olika prisindexsericr redovisades. Här har använts den traditionel

la nationålräkenskapsmetoden med deflatering med hjälp av implicitprisin

dex för privat konsumtion. 
Av tabellen framgår den fortlöpande nedgången i reallönesumman efter 

skatt 1981- 1983. Sysselsättningens bidrag till lönesummeförändringen har 

varit relativt små - minus 0,2 % 1981. plus 0,3 % 1982 samt beräknas till 

· minus 0.3 % 1983. Reallönesumman sjunker således även bortsett från 

1 I KmiiunkturliiRel april 1981 <Reviderad nationalbudget för 1981 > kommenteras 
beräkningarna i en exkurs i kapitel 6. avsnitt 6. 3. 
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sysselsättningsförändringen. Den tidigare nämnda svackan i pensionsurbe

talningarna 1982 på grund av övergången till indexjustering en gång om 

året förstärks av det opåräknat höga skatteuttaget. De totala pensionsutbe

talningarna har eljest ökat realt varje år, främst därför att antalet ATP

pensionärer med full pension ökar. Ökningen av övriga inkomstöverföring

ar 1983 beror bl. a. på höjda barn- och bostadsbidrag samt ökade inkomst

överföringar från kommunerna, men också på att offentliga och privata 

avgifter, som dras av i denna post. förutses öka relativt svagt. Den kraftiga 

nedgången i enskilda företagares inkomster 1983 sammanhänger med att 

de ändrade debiteringsreglerna höjer uttaget av preliminär B-skatl. 

Eftersom lönesumman efter skatt utgör hälften av disponibelinkomsten 

har givetvis förändringarna i lönesumman stor betydelse för utvecklingen 

av den totala realinkomsten. Som framgår av tabellerna drar reallönesum

man ner inkomstutvecklingen med 11/2-3 procentenheter vart och ett av 

åren 1981-1983. Positiva bidrag erhålles flertalet år från pensionsinkoms

terna: 1982 var dock bidraget svagt negativt. De beskattade sociala förmå

nerna. som huvudsakligen är ersättningar för inkomstbortfall, varierar 

främst med arbetsmarknadsläget och lämnar stigande positiva bidrag 1982 

och 1983. 

6.4 Konsumentpriserna 

Från december 1981 till december 1982 steg konsumentprisindex ( KPI) 

med 9,9% mätt enligt långtidsindex. Detta var en något högre ökningstakt 

än under 1981 då prisökningen uppgick till 9 ,4 %. N t:ttoprisindex som visar 

konsumentprisutvecklingen med avdrag för indirekta skatter och tillägg för 

subventioner steg under 1982 med 9,8 'J{. Devalveringen av den svenska 

kronan med 16 % den 8. oktober 1982 beräknas ha hunnit dra upp konsu-

Tabell 6: 7 Konsumentprisindex december 1981-dccember 1982 
Langtidsindex dec. 1981-dec. 1982 

Väg- Procentuell Inverkan 
nings- förändring pil total-
tal dec. 1981- index 

dec. 1982 

Totalt I 000,0 9.9 9.9 
Samtliga varor 609.5 11,I 6.8 

Livsmedel 190.0 13,5 2.6 
Alkohol och tobak 64,0 7.4 0.5 
Bränsle och bensin 78.5 14.6 I.I 
Kläder och skor 79.0 6,3 0..'i 
Övriga icke varaktiga varor 61,0 10,6 0.6 
Varaktiga varor 137.0 10,6 1.5 

Samtliga tjänster 390,5 7,9 3,1 
Bostad 211.0 7.2 1,5 
Övriga privata tjänster 97.0 12,2 1.2 
Offentliga tjänster 82.5 4,7 0.4 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Procentuell 
andel av 
totala ök-
ningen 

100.0 
h8,7 
26,0 
4,8 

11.6 
5, I 
6,5 

14.7 
31.3 
15.4 
12.0 
3.9 
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mcntrrisnivi111 med knarrt 1.5 rrocentenheter fram till utg{mgcn av 1982. 

Prisstorrct som infördö dagen efter devalveringen kan urrskattas ha haft 

en diimrande effekt pi1 ett par tiondels procentenheter. 

I tahell 6: 7 redovisas prisutveddingen för delgrurrer i konsumentrrisin

dex. Lihom tliregaende iir iir det gruppen briinslc och bensin 'om ökat 

mest i rris, knarrt 15r;.;:, Drygt hiilflen av denna rrisökning heror rii 

devalveringen och resten ra höjd energiskall rn.:h den under {iret kraftigt 

höjda dollarkursen. Livsmedel iir den grupp som givit del största bidraget 

till den tot;,la ökningen av KPI under 1982, 2.6 rrocentenhcter. vilket 

motwarar en ökning rii I 3 .5 r.-t. De minskade subventionerna pil framför

allt kiitt och ost den I januari 1982 till ett i1rsbelorr av ca 500 milj. kr. gav 

en inverkan ri1 totalindex med 0,2 rrocenlenheter. Av bostadspostens 

bidrag rii 1.5 rrocentenheter kan I J rrocenlenheter hiinföras till hyreshu

sen - motsvarande en hyresökning pii 13.5 ~-f under ~iret - medan egna

hemskostnadcrna endast ökade med 2 '..7; .. 

I tabell 6: 8 redovisas rristikningarna 1982 liksom den prognoserade 

ökningen under 1983 med uprdelning pil olika komponenters skattade 

betydelse i konsumentrrisindex. De internationellt bestämda rriserna -

vilka i kalkylerna förutsiitls i huvudsak följa imrortprisernas utveckling 

med en viss fördröjning - beriiknas ha bidragit till KPl-ökningen med 4.2 

rroccnlenhcter. Hiirav torde knarrt 1.5 procentenheter kunna hiinfi.iras till 

devalveringen den 8 oktober. Om de imrortrrisökningar som framgiitt i 

utrikeshandelsst;itistiken omg[iende slagit genom till fullo i konsumentrri

serna s;'1 hade emellertid detta bidrag uppskallningsvis varit 1.4 rroeenten

hetcr större iin som nu framtriider i kalkylerna. I föreliggande beriikningar 

h;ir antagits att det överskjutande bidraget i stiillet sliir genom i KPI under 

1983. Liksom devalveringen i oktober 1982 ledde till st~1rka imrortprissteg

ringar som alltst1 till en dd heriiknas komma till ul!ryck i KPI först under 

1983 slog devalveringen i september 1981 till en del igenom i KPI först 

under 1982. Urrskattningsvis var ca I rrocentcnhet av den totala prisurr

gangen i KPI unJer lorret av 1982 att hiinföra till imrortprisstegringar 

under sista delen av 1981. Årsgenomsnil!et för KPI 1982 l~1g 8,6 1
;.; över 

genomsnittet for 1981. U ppg{tngen enligt nationalriikenskarernas imrli

citrrisindex för rrivat konsumtion hlev hctydligt högre. I 0,0 r:.;., Skillnaden 

heror i huvudsak r;I att NR registrerar rrisökningar p{1 egnahem annorlun

da iin KPI. 

Pri.111tsikf('I' /9öJ 

Pri~iikningen mellan december 1982 och februari 1983 har varit oviintat 

liig och stannade vid 2.3 (;;.. Prisstorret som urrhi.irde den 28 februari kan i 

förening med det svaga marknadshiget ha verkat fördröjande på kostnads

ge1wmslagel under denna period. Motsvarande period 1982 var uppglingen 

J.9 1.:~. Prisökningen under 12 månader fram till februari 1983 kom siilunda 

all begriinsas till 8 .2 (;~. 
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Tabell 6: 8 Konsumentprisförändringm 1975-198.1 uppdt.>lad på komponenter 

Lingtidsindex Jec.-dec. 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Konsumentprisnivåns procentuella 
uppgiing. totalt 'JA 12.8 7,5 9.7 13.7 9.4 
därav hänförs till: 

ändring i indirekta skatter 2.6 0.5 0.7 3.4 -0.8 
automatiska effekter av indirekta 
värd.:skatl..:r 0.9 1.2 0.8 0.8 1.4 I.I 
ändring av internationellt 
bestiimda priser 2.4 3.X I.X 3.9 3.3 4.0 
i~ndring av jordbrukspriser 0.4 0.6 0.5 0.4 0/1 1.0 
iindring av bostadsprissiitlning 2,3 1.6 I. I 2.3 2.3 2.2 
lindring i divi.:rs.: taxor Il.I 0.7 0.6 0.2 0.6 0.7 
trendavvikelse i priser på 
färskvaror -0.3 -0.1 0,3 -0.2 0.1 -0.3 
n:stfaktor 3.6 2.4 1,9 1.6 2.0 

Höjningarna av punktskatterna på alkoholhaltiga drycker och tobak, 

införamk av videoskall. höjning av beredskapsavgifter på oljeprodukter 

samt momshöjningen från 17,7 till 19.0%· har tillsammans dragit upp KPI 

med 1,3 procentenheter under de två första månaderna 1983. Effekten av 

devalveringen på KPI skattas för de tv[i första månaderna i år till ungefär 

0.5 procentenhe1er. 

Bedömningen av prisutvecklingen 1983 har utgått fnln tillgiingliga pro

gnoser och antaganden om arbetskraftskostnader, imporlpriser m. m. och 

innefattar kalkyler av hur dessa faktorer kan viintas påverka prisutveck

lingen. Prognosen förutsätter oföriindrat diskonto - 8 112 ~;-( - och all de 

genomsnittliga växelkurserna under ärets första 8 veckor kommer att gälla 

for 1983 som helhet !dollarkurs= 7.38 SEKJ. Med utg~lngspunkt från den 

lönckalkyl som gjorts har arbetsgivarnas kostnader per timme antagits öka 

m1.:d i grnomsnitt 9.1 ':·( 1982-1983. Restfaktorn !inkl. diverse taxor) som i 

beräkningarna representerar löne;.;ostnadernas genomslag inom de för in

ternationell konkurrens skyddade omddena (exkl. bostäder och jordbruk) 

beräknas p<iverka KPI uppät med '2.7 procentenheter. 

I prognosen för de internationellt böliimda priserna har förutsatts en 

sänkning av importpriserna p{t ri"iolja och petroleumprodukter med I '2 '/( 

under loppet av 1982. Denna prissiinkning beriiknas ge en neddragande 

effekt på K PI med niirrnare I <:;,. Övriga import varor som piiverkar konsu

mentpriserna beräknas öka med i genomsnitt 12 ')( varav hälften kan ses 

som en fördröjd devalveringselTckt (se avsnill 3. '2 Importen). Dessa im

portprisstegringar beräknas till fullo sitt igenom i KPI under 1983. Som 

ovan niimnts har i prognosen iiven förutsatts en trolig inhämtning av 

cftcrsliipningen av importprisernas genomslag i konsumentprisnivån efter 

dn·alvl.'ringen i oktober 1982 motsvarande ett extra KPl-hidrag p~t 1,4 

prnL·entt:nheter. Totalt skulle under dessa förutsiittningar den internatio

nella prisfaktorn bidra till en ökning av KPI med '2.6 procentenheter, varav 

1.5 

1982 l9~n 

prngno' 

9.9 X.9 

0.3 u 

I.I 1,2 

4.2 2.6 
0.8 0.4 
1.5 0,7 
0,4 0.6 

1.6 2.1 
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ca 2.5 prm:entenheter skulle vara att hänföras till devalveringen. Vid 

beräkning av den totala återverkan av devalveringen på KPI under loppet 

av 1983 tillkommer en automatisk momseffekt på 0.5%. Totala devalvc

ringseffckten på KPI under loppet 1983 skulle därmed uppgå till ca 3 % . 

I prognosen över bostadspriserna beräknas kallhyrorna i hyreshus öka 

med drygt 8%. vilket motsvarar en hyreshöjning på ca 16 kr./kvm. Med 

hänsyn tagen bl. a. till de två diskontosänkningarna i januari och april från 

10 till 8,5 % beräknas egnahemskoslnaderna min~ka med I%. Sammanta

get skulle detta innebära ett KPI-tillskott från bostadsposten på 0. 7 pro

centenheter. 

Prisutvecklingen för de inhemskajordbruksprodukterna påverkas till en 

viss del av ökande statliga subventioner. Totalt ökade subventionerna på 

baslivsmedel med 660 milj. kr. den I januari 1983. vilket motsvarar en 

återhållande inverkan på KPI om 0,2 procentenheter. Produktionsme

dclsprisindex !PM-index) belyser prisutvecklingen för jordbrukets inköpta 

produktionsmedel; det är i huvudsak denna index som beaktas vid faststäl

landet av den ersättning i form av höjda priser som jordbrukarna far ta ut 

varje halvår. PM-index beräknas öka med ca 5,5 % mellan oktober 1982 

och april 1983. Den ersättning som jordbruket erhåller I juli skulle därmed 

kunna antas bli drygt I miljard kr. lnberiiknat den från januari utökade 

subventioneringen skulle jordbruksprisernas KPl-tillskott för 1983 därmed 

stanna vid drygt 0.4 procentenheter. 

Totalt skulle konsumentpriserna stiga med 8.9% under loppet av 1983. 

Tabcll 6: 9 Hushållens konsumtionsuh·eckling 1974-1982 

Milj. kr. Andel Procentuell förändring. 1975 års priser 
1982. av total 
löpande konsum- 1974- 1979- 1980- 1981-
priser tion 1979 1 1980 1981 1982 

Varor 211192 63.9 1.5 - 0,6 -1.7 , , 
I. I Varaktiga varor 29 263 8.9 0,3 - 2.4 -1.6 9.3 

I. 1.1 Bilar 8172 2.5 -3.8 -11,0 -1.9 17.8 
I. 1.2 Övriga 21091 6.4 2.1 0.7 -1.5 6.6 

1.2 Delvis varaktiga varor 51636 15.6 2.7 1.9 0.1 2,5 
1.3 Icke varaktiga varor 130 293 39.4 1.2 - I.I -2.6 0.1 

1.3. I Livsmedel 77 539 23.5 0.9 - 0.6 -3.3 - I.I 
1.3.2 Övriga 52754 15.9 1.8 - 2,2 -1.5 2.3 

2 Tjiinster 113 024 34.2 1.8 1.8 1.4 1.8 
2.1 Bostäder 67 371 20.4 2.4 2.0 2.0 1.3 
2.2 Övriga 45 653 13.8 l.O 1.4 0,5 2,6 

3 Summa inhemsk konsumtion 324 216 98.1 1,6 0.2 -0,7 2.1 

4 Turistutgifter, netto 6269 1.9 1.0 2,6 4.7 -38.4 

5 Hushållens totala konsumtion 330485 100,0 1,6 0,2 -0,6 1.3 

6 Hushallens disponibclinkomst 336 271 1.2 2.1 -0,8 - 1,9 

1 Årstakt. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Årsgenomsnittet beräknas ligga 9,2 % över genomsnittet 1982. lmplicit

prisindex för privat konsumtion beräknas även 1983 öka betydligt mer än 

KPI-genomsnittet, eller I 0,6 %. 

6.5 Den privata konsumtionen 

Den privata konsumtionen beräknas ha ökat 1,3 % i volym 1982. Kon

sumtionsuppgången blev därmed 0.6 procentenheter större än vad som 

förutsågs i PNB-83. Differensen förklaras till största delen av en tidigare 

felaktig uppfattning om prisutvecklingen. 1 Då disponibelinkomsten realt 

sett sjönk 1,9% 1981-1982 minskade sparandet markant varvid sparkvo

ten föll med 3.1 procentenheter till 1,7 %: historiskt sett är detta en mycket 

låg nivå (se diagram 6: 1). 

Konsumtionsuppgången under senare delen av 1981 höll i sig såväl 

första som andra ha\våret 1982. Särskilt påtaglig blev ökningen mot slutet 

av föregående år vilket åtminstone delvis torde förklaras av en tidigare

läggning av inköp på grund av väntade prishöjningar till följd av såväl 

devalveringens prisgenomslag som momshöjningen I januari. 

Devalveringen i september 1981 bidrog till en kraftig omfördelning av 

hushållens konsumtionsutgifter från utlandsturism till inhemsk konsum

tion. Dessutom föranleddes en betydande ökning av utländska konsu

menters utgifter i Sverige. Denna utveckling accentuerades av devalve

ringen i oktober 1982. Sammantaget steg den inhemska konsumtionen 

2.1% 1981-1982. 

Den totala inhemska varukonsumtionen ökade 2,2 % mellan helåren 

1981och1982 (se tabell 6: 9l. Konsumtionsökningar noterades för samtliga 

varugrupper förutom livsmedel. Mest påtaglig var uppgången för bilar och 

övriga varaktiga varor. Konsumtionen av livsmedel, vars prishöjningar 

varit betydande under senare år, minskade däremot för tredje året i rad. 

På tjänstesidan noterades ökningar för såväl bostäder som övriga tjäns

ter. Dämpningen av bostadskonsumtionens ökningstakt beror dels på 

minskat nybyggande, dels på en ökning av antalet outhyrda lägenheter. 

För 1983 förutses en ytterligare försämring av hushållens köpkraft om 

0,9 %. Hushållen torde ha ett visst behov av att öka sitt reala sparande 

vilket mer än halverades 1982. Utrymme för en höjning av sparkvoten 1983 

bör också finnas med tanke på att hushållen införskaffade konsumtionska

pitalvaror i starkt ökad omfattning under fjolåret. Här har därför valts att 

räkna med en konsumtionsminskning om 1,2 % 1983. Devalveringarna 

1981 och 1982 väntas medföra en fortsatt minskning av hushållens utlands

turism samtidigt som utländska turisters utgifter i Sverige antas öka ytterli

gare. Den inhemska konsumtionen beräknas därför falla 3/4 procentenhe

ter mindre än de svenska hushållens totala konsumtion. 

1 I löp;mde priser utvecklades konsumtionsutgifterna som beräknat. Likasii blev 
prisutvecklingt:!n enligt KPI nära nog den förväntade. Den högre konsumtionen i 
fasta priser kan huvudsakligen återföras på en lägre ökning i den s. k. implicitprb
index. 

7 Riksdagen !982i83. I sam/. Nr 150. IJilaya I .I 
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7 Investeringarna 

7.1 Sammanfattning av investeringsutvecklingen samt prognos för 1983 

De fasta bruttoinvesteringarnas andel av bruttonationalprodukten (in

vesteringskvoten) låg under perioden 1974- 1977 på en stabil nivå på ca 

21 %. 1978 sjönk investeringskvoten till 19 %, en för efterkrigstiden rekord

låg nivå. En viss återhämtning skedde sedan till 19.5 % 1980 genom ökande 

investeringar i näringslivet och en liten uppgång i de offentliga myndighe

ternas investeringar. Därefter beräknas investeringarna ånyo ha fallit 1981. 

Investeringarna fortsatte att sjunka under 1982 och för 1983 anger pro

gnosen viss ytterligare nedgång i investeringsaktiviteten. Sammanlagt be

räknas investeringarna ha fallit med 2,5 % 1982 och de beräknas falla med 

I% 1983. Investeringskvoten fortsätter därmed att falla 1982 och 1983. 

Att nedgången i investeringarna nu beräknas bli endast I% 1982-1983 

mol beräknade 3 % i den preliminära nationalbudgeten, förklaras till stor 

del av en uppjustering av de statliga investeringarna. Såväl ett stort antal 

investeringsprojekt som en viss försening och överflyttning av investe

ringsaktiviteten från 1982 till 1983 förklarar den kraftiga uppjusteringen av 

de statliga investeringarna till en ökning med 5 %. mot en beräknad nedgång 

med mellan I och 2 % enligt den preliminära nationalbudgeten. 

Nedgången i investeringarna 1982 blev lika stor på byggnads- som pä 

maskinsidan när handelsflottan exkluderas. För 1983 beräknas däremot 
maskininvesteringarna ensamma svara för nedgången då byggnadsinveste

ringarna väntas förbli oförändrade. Utgångsläget vad beträffar hyggkon

junkturcn är emellertid mycket svagt. l konjunkturbarometern från mars 
1983 uppgav närmare 90% av företagen inom byggbranschen att efte1frå

gan var det största hindret för en ökning av produktionen. Det besvärande 

läget för byggföretagen kan i stor utsträckning återföras på utvecklingen av 
nybyggnadsinvesteringarna i bostäder. Dessa beräknas under 1982 ha fallit 

drygt 13 % och beräknas under 1983 falla ytterligare 11 %. Genom starkt 

expanderande ombyggnadsinvesteringar beräknas dock minskningen för 

de totala bostadsinvesteringarna begränsas till mellan 4 och 5 % 1981-1982 

och till ca 2% 1982-1983. 

Näringslivet exkl. bostiider minskade sina investeringar med ca 2 % 1982 

och en lika stor nedgång väntas 1983. Under 1982 var det industrin som 

svarade för tillbakagången. Fallet i industriinvesteringarna beräknas till 

17 ~:;. 1982 och till 5 % 1983. I övrigt blev utvecklingen 1982 svagt positiv för 

dt: llcsta delar av näringslivet. För affärsverken noteras till och med en 

ökning på niistan 8 %. Även under 1983 väntas affärsverkens investeringar 

öka. Övriga delar av näringslivel vänras däremot ura ner sin investerings
volym. 
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Diagram 7: 1 Byggnads- och maskininvesteringar, totalt och uppdelat på närings· 
grenar 1974-1983 
1975 års priser. Säsongrensande halvårsdata. Index 1972 = IOO 
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Anm. I varje deldiagram är resp. total inlagd som en streckad kurva. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Tabell 7: 1 Fasta bruttoinvesteringar 1979-1983 efter kapitaltyp och näringsgren 

Milj. kr. Årlig procenLUcll förändring, 1975 {1rs priser 
1982. 
löpande 1979 1980 1981 1982 1983 
priser prel. prognos 

Byggnader och anläggningar 
Permanenta bostäder 26234 2,1 5,9 - 2.7 - 4.4 - 1.8 

Nybyggnad 17809 0.4 6,8 - 8,2 -13.4 -10,7 
Näringsliv exkl. bostäder 24601 - 0,8 5,4 8.7 - 2.6 - 0,8 

Privat i jordbruk. skogsbruk och fiske 1640 6,8 5,0 -10.3 - 7,1 - 4,7 
Industri 3303 7,1 20,5 -20,2 -21.2 -14,0 
Handel m.m. 3239 2,4 - 3,7 - 9,7 6.0 3,9 
Offentliga affärsverk 9099 - 7.5 14.5 4.5 8,5 7,4 
Övrigt näringsliv 7320 10.7 4,7 5,3 7.5 3,6 

Offentliga myndigheter inkl. militära 1 15 851 0.6 0,6 2.9 3.3 3,7 

Summa 66686 0,6 0,1 5,2 3,4 0,0 

Summa exkl. vägar 63434 0,7 0,7 4,3 3,2 0,9 

Maskiner m. m. 
Näringsliv 42061 13,0 5,9 3, I - 2.1 - 2,7 

Privatjordbruk, skogsbruk och fiske 2793 
,., ,., -16,7 - 6,7 12.5 -12,l ~.-

Industri 13726 7,0 18.9 - 4.2 -15.8 2.8 
Handel m. m. 6209 16,3 -10,4 6.1 - 1.6 - 4.2 
Offentliga affärsverk 4938 - 2,5 14,8 5,1 6,2 4.3 
Övrigt näringsliv 14395 26,7 4.0 - 7,8 8,0 0,4 
Näringsliv exkl. handdsflottan2 40235 6,4 7.0 1.0 4,0 5, I 

Offentliga myndigheter 3 633 - 1.5 5,4 -10.2 3,4 3,7 

Summa 45694 11,6 5.8 - 3,8 1,7 2,2 

Summa exkl. handelsflottan2 43868 5.6 6,9 - 0.1 3,4 4,3 

Towlt' 
Permanenta bostäder 26234 2.1 - 5,9 - 2,7 - 4,4 1.8 
Niiringsliv exkl. hostäder4 67064 7,4 5,6 5.3 - 2.3 - 2,0 

Privat jordbruk, skogsbruk och fiske 4427 1,4 -12,4 - 8.8 4.3 - 9,5 
Industri 17029 3,4 19,2 8,0 -16.9 - 5,0 
Handel m. m. 9448 11.4 - 8,2 0,7 0,7 4,1 
()ffentligt affärsverk 14037 - 5.9 14.6 - 1.4 7.7 3.3 
Ovrigt näringsliv 22123 20,3 0,8 - 6,9 2.3 0.9 
Näringsliv exkl. bostäder och 
handelsflottan 2 65 238 3.5 6,3 - 2,9 - 3,5 - 3,5 

Offentliga myndigheter 1 19484 0.2 1.6 - 4,4 2.0 3,7 

Summa 112782 4,9 2,4 4,6 2,7 1,0 

Summa exkl. handelsflottan 2 110956 2,6 2,8 3.1 3,4 - 1,8 

Enligt 11t11imwlriike11.1kaperrw.1· 
henikningsmetoder5 

Totalt 116186 5,1 3,4 - 4,5 - 2,5 - 1,0 

1 Inkl. offentliga väginvesteringar. 
~ 1 handelsflottan innefattas här bostadsplattformar ot:h andra plattformar inom offshorcvcrksamheten 
lfr.1>. 111. beräkningarna till den preliminära nationalbudgeten 1983). 
' 1 privat jordbruk osv. innefattas här avelsdjur '.>Ch i övrigt näringsliv, travhästar m. m. Summan av bygg
nads- och maskininvesteringar överensstiimmer därför ej med totala investeringar. 
4 Den d..:finition av niiringslivct som används i förs\)rjningsbalansen i kap. 1 skiljer sig ifrån den här använda 
~.:mim att nfkntliga_ affärsver~ och_ kommunala företag utom industriföretag där ej ingår i näringslivet. 

Inkl. s. k. 111vestenngsslallsllsk diskrepans. 
l\.iill<'r: KonjunkturinstiluleL och statistiska centralbyrån. 
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Tabell 7: 2 Fasta bruttoinvesteringar 1979-1983 inom privat och offentlig sektor 

Milj. kr. Årlig procentuell förändring, 
1982. 1975 års priser 
löpande 
priser 1979 1980 1981 1982 1983 

prel. prognos 

Privata 
inkl. bostäder 64506 7.4 - 1.4 - 4.4 -3.4 -3,I 
cxkl. bostäder 45667 10.4 0,6 - 4.3 -1.8 -3.0 
därav: exkl. 

handclsnottan 43841 4.7 1.2 - 0,6 -3,6 -5,2 
Offentliga 

inkl. bostäder 48276 1.4 8,1 - 4,9 -1,7 1.9 
exkl. bostäder 40881 0,5 9,6 - 6,0 -2,7 1.7 
därav: statliga 18486 1.3 13,6 -12,0 -0,5 5.0 

kommunala 22395 - 0,1 6.2 - 0,4 -4,5 -I.I 

Summa 

inkl. bostäder 112782 4,9 2,4 - 4,6 -2,7 -1.0 
exkl. bosliidcr 86548 5,7 4,7 - 5,1 -2,2 -0,8 

Enligt national-
räkl'nskapernas 
beräkningsmetoder1 

Privata exkl. bostäder 49071 10,7 2.9 - 4,1 -1.6 -3,0 

Summa inkl. bostäder 116186 5,1 3,4 - 4,5 -2,5 -1,0 

1 Inkl. s. k. investeringsst11tistisk diskrepans. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

De offentliga myndigheternas investeringar beräknas genom fortsatta 
neddragningar i kommunerna ha minskat ytterligare 1982. Nedgången på 

kommunsidan väntas fortsätta även under 1983 men uppvägs då av en 

mycket kraftig ökning för de statliga myndigheterna, så att utvecklingen av 

de offentliga myndigheternas investeringar totalt vänds till en uppgång. 

7 .2 Investeringsutvecklingen inom olika områden 

Bostäder 

Bostadsinvesteringarna minskade 1982 med uppskattningsvis 4 1/2 % i 
volym. Nybyggnadsinvesteringarna beräknas ha sjunkit 13 %, varvid små

husinvesteringarna minskade med hela 22 % medan investeringarna i fler

bostadshus ökade med 5 1/2 %. Ombyggnadsinvesteringarna steg närmare 

17% (se tabell 7: 4). 

Antalet påbörjade lägenheter föll från 44 250 under 1981 till 42000 under 

1982. Igångsättningen av småhus beräknas ha fallit med 3 300 till 23 350, 

medan antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus beräknas ha ökat med 

I 050 till 18650. Under 1982 färdigställdes 45100 lägenheter totalt, varav 
18 300 i flerbostadshus och 26 800 i småhus. 

Småhushyggandet, som under senare delen av 1970-talet legat på en 

nivå omkring 40000 påbörjade lägenheter per år, har sedan 1979 i genom-
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Tabell 7: 3 Lägenheter i påbörjade och innyttningsfärdiga bostadshus 1979-1983 

1979 1980 1981 1982 1983 
prel. prognos 

Påhii~jade 1 

Flerbostadshus 17850 17 550 17600 18650 18000 
Småhus 38200 32550 26650 23 350 19000 

Totalt 56050 50100 44250 42000 37000 

I nflyttninKsfiirdiga2 

Flerbostadshus 15600 15900 17600 18300 18800 
Smahus 39900 35550 34000 26800 22000 

Totalt 55500 51450 51600 45100 40800 

, 1 Ett bostadshus anses bli påbörjat den månad då grundbottenbesiktningen ägt rum 
och/eller de egentliga byggnadsarbetena påbörjas. 
2 Då minst tre fjärdedelar av lägenheterna i ett bostadshus befinner sig i ett sådant 
skick att de kan tas i hruk anses huset vara inflyttningsfärdigt. 
Anm. Samtliga siffror är för 1979-1983 avrundade till närmast hela femtiotal. 
Kiil/or: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

snitt minskat med 15% årligen. Även räknat som andel av det totala 

nybyggandet pekar trenden de senaste åren stadigt nedåt. Perioden 1975-

1979 låg småhusandelen på över 70% i genomsnitt. Därefter har den 

sjunkit varje år och beräknas 1982 ha varit ca 55 o/c. Som jämförelse kan 

nämnas att småhusandelen på 1960-talet låg vid knappt 30%. 

Något över 23000 lägenheter beräknas ha påbörjats under 1982, varav 

endast ett par hundra utan statliga lån. Det privatfinansierade småhusbyg

gandet har alltså nära nog upphört. I detta sammanhang kan samtidigt 
nämnas att reglerna för statliga lån till småhus har förändrats i flera 

avseenden de senaste åren, bl. a. som en anpassning till ett högre ränte

läge. Så hart. ex. takten för upptrappning av den garanterade räntan höjts, 

vilket medför att boendekostnaden härigenom ökar snabbare i ett statsbe

lånat småhus. Å andra sidan utgår numera visst räntebidrag även för tiden 

från inflyttningen till dess att statliga lån utbetalas. En annan kostnadssän

kande åtgärd har varit införandet av s. k. produktionskostnadsanpassad 

.belåning, vilken innebär att lån med subventionerad ränta och lång amorte

ringstid ges för en ökad andel av produktionskostnaden. Dessa åtgärder 

torde sammantaget ha inneburit att boendekostnaden sänkts vid tiden för 

småhusköpet och strax därefter samtidigt som åtminstone i nominella 

termer kostnaden på några års sikt stiger. Härutöver medför den under 

1982 beslutade inkomstskattereformen att den skattelindrande effekten av 

underskottsavdrag fr. o. m. 1983 under en treårsperiod successivt begrän

sas till högst 50 %. För många potentiella köpare av nybyggda småhus höjs 

därigenom också successivt den boendekostnad som ett sådant köp fram

kallar. 

Utvecklingen av hushållens realinkomster och i synnerhet reallöner har 

varit svag de senaste åren vilket sannolikt är en viktig förklaring till att 
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Tabell 7: 4 Bostadsinvesterin~ar 1981-1983 

Milj. kr. Årlig procentuell förändring, 
1982, 1975 års priser 
löpande 
priser 1981 1982 1983 

prel. prognos 

Nyhyggnad 
Flerbostadshus 7089 10.7 5.5 1.2 
Småhus 10720 -15.0 -22,2 -18,2 

Summa 17809 - 8,2 -13,4 -10,7 

Omhyggnad 
Flcrbostadshus 6177 32,5 30,9 21.5 
Småhus 2248 -10,8 - 9,6 - 7,7 

Summa 8425 13,5 16,6 13,7 

därav: med energisparstöd 1 1843 21.l 4.6 6,7 
med annat statligt stöd 1

• ~ 5849 11.9 22.8 16,8 
utan statligt stöd 1 733 6,7 6,3 6,5 

Totalt 26234 - 2,7 - 4,4 - 1,8 

1 Med statligt stöd avses här statliga lån och bidrag. 
~ Här innefattas ombyggnadslån, förbättringslån och boendemiljöstöd. 
Kiilla: Konjunkturinstitutet. 

efterfrågan på nya småhus minskat. Med hänsyn bl. a. till att hushållens 

reala disponibla inkomster beräknas fortsätta att minska 1983, att ned

trappningen av skattelindringen för underskottsavdrag påbörjas liksom till 

tillgänglig information om byggplanering och kreditansökningar, bedöms 

antalet påbörjade lägenheter i småhus 1983 minska med drygt 4 000 till 

19000. Påbörjandet av småhus skulle därmed halveras på fyra år. 

Den genomsnittliga lägenhetsytan i nybyggda småhus sjönk både 1980 

och 1981; det senare året med omkring 5%. Uppgifter för första halvåret 
1982 anger i någon mån ytterligare neddragning. Detta kan ses som en 

strävan att bygga billigare och mer energisnåla hus. Lägenhetsytorna i 
nyproducerade småhus antas ha minskat även under andra halvåret 1982 

och väntas fortsätta att göra så under 1983. Detta medverkar till att 
investerings volymen per lägenhet beräknas ha sjunkit 2 % 1982 och beräk

nas sjunka 3% 1983. 

Igångsättningen av lägenheter i flerhostadsh11s har under perioden 

1979-1981 legat på en nivå strax under 18000. Under 1982 beräknas 

igångsättningen ha stigit till 18 600. Det råder alltjämt en viss bostadsbrist 

inom Stockholmsområdet - något som befolkningsomtlyttningen de se

naste åren torde ha bidragit till. Stor-Stockholms befolkning har nämligen 

efter att ha minskat 1980. ökat 1981 och ökat mycket kraftigt 1982. Mest 

kännetecknande för utvecklingen under 1981 och 1982 är annars den kraf

tiga ökningen av antalet outhyrda lägenheter. Mellan mars 1981 och sam

ma månad 1982 ökade antalet lediga lägenheter med 12000 till 30000. Fram 

till september 1982 ökade därefter antalet outhyrda lägenheter inom det 
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allmännyttiga bostadsbeståndet med ytterligare 5 600. Läget varierar starkt 
mellan olika regioner och även mellan orter inom samma region. Ett stort 

antal outhyrda lägenheter finns på orter med arbetsmarknadsproblem. 
Inom kommuner med mer än 75000 invånare exkl. storstadsområdena är 

däremot andelen outhyrda lägenheter lägre än riksgenomsnittet. Det är 
också främst inom denna typ av kommuner som byggandet av tlerbostads

hus ökat under 1982. 
Kostnadsökningen för byggande av tlerbostadshus dämpades från när

mare 17% 1979 och 1980 till 12,5% 1981 och till drygt 6% för 1982. 
Ökningstakten var speciellt svag under de tre sista kvartalen 1982 och den 

stannade därigenom vid drygt 4 % från fjärde kvartalet 1981 till fjärde 

kvartalet 1982. Från 1982 till 1983 beräknas kostnadsökningen bli mellan 7 

och 8%. 

Inflyttningshyrorna i nybyggda hus har alltså fortsatt att stiga om än i 

dämpad takt. För att sänka hyreskostnaden och därigenom stimulera till 

ett ökat bostadsbyggande har ett system med hyresrabatter för hyres- och 

bostadsrättshus som uppförs med statliga lån införts. Hyresrabatt ges för 
hus som påbörjas under 1983 med maximalt 60 kr. per m2 och år och 
betalas ut till bostadsföretaget i form av ett statligt bidrag. Detta bidrag 

trappas ned med en femtedel per år. Hyresrabatten differentieras med 

'avseende på det lokala bostadsmarknadsläget och lägenheternas storlek. 
Dessutom skall hyresförlustgarantier i form av statliga lån som kompensa

tion för utebliven hyra på grund av outhyrda lägenheter utgå under 1983 
och 1984. 

Med beaktande av bl. a. föreliggande uppgifter om de kommunala bo
stadsbyggnadsplanerna, planerad långivning till nybyggnadsföretag 1983 
och effekter av de ovan nämnda bidragen väntas påbörjandet av lägenheter 
i flerbostadshus bli 18000 1983. Totalt skulle därmed 37000 nya bostadslä
genheter påbörjas under 1983. 

Ombyggnadsinvesteringarna för flerbostadshus med energisparstöd öka
de mycket starkt under hösten 1981 och i början av 1982. Sannolikt var 
detta en följd av att bidraget till energibesparande åtgärder i bostadshus 

kunde ansökas endast t. o. m. den 30 juni 1981. Detta ledde till en mycket 
stor anhopning av ansökningar om energisparstöd till framför allt flerbo

stadshusprojekt före halvårsskiftet och därpå följande beslut om energi

sparstöd under hösten. Utvecklingen har därefter varit betydligt lugnare 
beträffande energisparåtgärder emedan dels inget bidrag utan endast ener

gilån utgår till igångsatta projekt och dels genom att den tidigare expansio
nen sannolikt medfört en viss mättnad för denna typ av projekt. Totalt sett 

fortsatte dock ombyggnadsinvesteringarna att öka starkt 1982 framför allt 
beroende på det bidrag om 20 % av den godkända kostnaden - vid max 
15 000 kr. per lägenhet - som utgick till ombyggnadsarbeten för flerbo

stadshus, vilka påbörjades mellan den I augusti 1981 och den 28 februari 
1982 och avslutades senast den 31 augusti 1982. I juni 1982 beslutade 
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riksdagen vidare om ett liknande bidrag till ombyggnadsarbeten för fler

bostadshus. vilket utgår till projekt som påbörjats tidigast den I augusti 

1982 och avslutas senast den 30juni 1983. Denna gång fastställdes bidraget 

till 15%· av den godkända kostnaden - och max 20000 kr. per lägenhet. 

För 1983 förutses en fortsatt betydande expansion av ombyggnadsinves

teringarna. Utöver det i juni beslutade bidraget har nämligen riksdagen i 

november 1982 beslutat om ytterligare stimulanser av ombyggnadsverk

samheten (prop. 1982/83: 50). Dessa innebär hl. a. att hyresrabatter om 

max 60 kr. per m2 och år kan utgå till flerbostadshusprojekt för vilka 

ombyggnadsarbetena påbörjas under 1983 och där ovan niimnda bidrag 

inte utgår. Liksom när det gäller den framtida igfmgsiittningen av nybygg

nadsprojekt skall dessa subventioner avvecklas successivt under en fem

årsperiod. Dessutom kan ett bidrag - om max 15% av kostnaden - utgå 

vid värmeisolerande åtgärder i såväl tlerbostadshus som småhus. Sist

nämnda bidragsmöjlighet avser ansökningar inkomna fr. o. m. den 10 no

vember 1982. 

Med ovan angivna förutsättningar beräknas. som framgår av tabell 7: 4, 

nybyggnadsinvesteringarna minska med närmare 11 % 1983: investeringar

na i flerbostadshus beräknas därvid öka svagt medan småhusinvestering-

Diagram 7: 2 Industrins investeringskvot 1971-1983 
Investcringar/förädlingsvärde. 1975 års priser 
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Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Tahell 7: 5 Planerade och faktiska förändrin~ar av industrins totala investerin~ar 1973-1983 

Årlig procentuell fiiriindring. 1975 års priser 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Planerat i februari samma år' 2 3 4 -4 -14 -15 5 14 -7 -18 -8 
Faktiskt intriiffad förändring 10 Il 2 0 -17 -22 3 19 -8 -17 (-5) 
Differens 8 8 -2 4 - 3 - 7 -2 5 -I I (3) 

1 Planerna är beräknade som kvoten mellan prognosårets enkätvärde och enkätårets utfall. För planföränd
ringen 1982-1983 har använts det preliminära utfallet för 1982. 
Anm. Uppgifterna inom parentes är prognoserade. 
Kii/lor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

arna förutses fortsätta att minska kraftigt. Nedgången i nybyggandet upp

vägs dock till stor del av en fortsatt expansion av ombyggnads verksamhe

ten. som väntas öka med nära 14 %. De totala bostadsinvestcringarna 

skulle därmed minska med ca 2% 1983. 

Industrin 

Investeringskvoten. investeringarna sett i relation till förädlingsvärdet, 

låg i genomsnitt för perioden 1970-1975 på ca 16 % <se diagram 7: 2) 1
• 

I nvesteringskvoten nådde 1976 sitt högsta värde under 1970-talet -

17,8 %. Den föll sedan varje år fram till 1979 då den uppvisade sitt lägsta 

värde på 12.4 %. Trots uppgången i produktion och kapacitetsutnyttjande 

under 1979 valde företagen i stor utsträckning att vänta med att öka sina 

investeringar till in på 1980. Det höjda resursutnyttjandet under 1979 och 

början av 1980 ledde också till en ökning av företagens vinster och investe
ringstillväxtcn 1980 blev hela 19 %· i volym. Härigenom steg investe

ringskvotcn till ca 15 %. Till en del förklaras denna kraftiga uppgång av 

den massiva satsningen på investeringar i den statliga industrin detta år. 

Härefter har utvecklingen åter vänt neråt. 

Mellan 1980 och 1981 minskade investeringsvolymcn med 8 % och indu

strins investcringskvot började ånyo sjunka. Nedgången var mycket star-

1 l detta inledande stycke om industrin liksom i diagram 7: 2 har nationalräkenska
pernas investeringsvolym grovt uppkorrigerats med hänsyn till industriföretagens 
leasing av maskiner och bilar. Utgångspunkten för uppkorrigeringen har varit upp
gifter från en specialfråga i majenkäten 1982 avseende leasing 1981. Företagen har 
fått uppge marknads- eller inköpsvärdet av de leasade objekten. Enligt denna 
undersökning har industriföretagen införskaffat maskiner och utrustning på leasing
kontrakt till ett värde av ca I miljard kr. i löpande priser 1981. Detta värde har 
schablonm[issigt omräknats till fasta priser och relaterats till maskininvesteringama 
i den del av sektorn övrigt näringsliv som innehåller leasingbolagen. Den sålunda för 
1981 framräknade andelen har sedan applicerats på investeringarna inom den an
givna specialsektorn för samtliga i diagrammet redovisade år. Leasingtillägget inne
bär att investeringskvoten under perioden 1976-1981 blir ca l/2 procentenhet högre 
än vad okorrigerade nationalräkenskapsdata anger. 

Framställningen i resten av industriavsnittet och i kapitlet i övrigt bygger däremot 
på okorrigerade nationalräkenskapsdata. Leasingbolagens egna investeringar i ta
bell 7: I redovisas alltså i sektorn övrigt näringsliv och inte i industrisektorn. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.1 Reviderad nationalbudget I 07 

Diagram 7: 3 Investeringar inom industrin, totalt och uppdelat på branscher 1976-
19113 
1975 års priser. lndex 1975 = 100 
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Anm. Branschuppgiftema för prognosåren har schablonmässigt korrigerats på sam
ma sätt som vad gäller industrin som helhet. Investeringar i bilar ingår. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

kare på byggnadssidan än på maskinsidan och de statliga industriinvcstc
ringarna föll avsevärt mer än de privata. 

Det preliminära utfallet av 1982 års och bedömningen av 1983 års inves

teringar grundar sig på statistiska centralbyråns investeringscnkät från 

februari 1983. Utvärderingen av enkäten visar på en nedgång i investe
ringsvolymen 1982 med 17 %. Detta får ses mot bakgrund bl. a. av den 
fortgående försvagningen av industrikonjunkturen. Efterfrågan på indu

striprodukter var under 1982 vikande och produktionen låg kvar på 1981 

års låga nivå. Säsongrensat från andra halvåret 1981 till första halvåret 
1982 minskade maskininvesteringarna starkt. Byggnadsinvesteringarnas 
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minskningstakt. som var mycket kraftig andra halvåret 1981, synes där

emot ha dämpats. Under andra halvåret synes förloppet ha innehurit 

dämpad försvagning både på maskinsidan och hyggnadssidan. Däremot 

skulle maskininvesteringarna mellan helåren 1981 och 1982 ha gått ned 

med 16 % i volym och byggnadsinvcsteringarna med 21 %. Detta innebär 

att industrins investeringskvot fortsatt att falla kraftigt. I likhet med 1981 

beräknas de statliga industriinvesteringarna ha fallit avsevärt mer än de 
privata. 

Företagens planer för 1983 samt planer och utfall för m'1gra tidigare år 

redovisas i tabell 7: 5. Variationen i avvikelserna mellan utfall och planer 

tyder på att investeringsplanerna revideras på ett sätt som är starkt påver

kat av de kortsiktiga förändringarna i kapacitetsutnyttjande och vinstmar

ginaler. Efter devalveringarna i september 1981 och oktober 1982 beräknas 

vinstmarginalerna öka såväl 1982 som 1983. Vidare förutses den uppgång i 

industriproduktionen, som inleddes under hösten 1982, fortsätta och det 

hör medföra ett högre kapacitetsutnyttjande. Detta talar för att företagens 

investcringsplaner bör justeras upp. Här har valts en uppjustering på 3 

procentenheter. vilket kan synas lite med tanke på den kraftiga förbättring 

som beräknats för deras vinster. Häremot står dock det förhållandet att 

kapacitetsutnyttjandet f. n. ligger på en osedvanligt låg nivå. vilket betyder 

att man på många håll kan öka produktionen avsevärt utan att först behöva 

satsa på några kapacitetshöjande investeringar. Industrins investeringar 

kan därför antas fortsätta att minska ytterligare 1983. Nedgången skattas 

här till 5 % och kan återföras såväl på fallande statliga som på fallande 

privata industriinvesteringar. För industrin som helhet bedöms maskinin
vesteringarna minska med endast 3 % men byggnadsinvesteringarna falla 
ytterligare 14 %. 

I diagram 7: 3 redovisas investeringsutvccklingen på branschnivå. 
Branschuppgifterna för prognosåren har schablonmässigt korrigerats på 

samma sätt som vad gäller industrin som helhet. Den starkaste investe

ringsökningen under 1979 och 1980 skedde inom järn- och stålverken. 
Inom verkstadsindustrin accelererade tillväxten 1980 och även inom mas

sa- och pappersindustrin samt inom övriga branscher steg investeringarna. 

Under 1981 fortsatte investeringarna att öka inom massa- och pappersin

dustrin. Däremot minskade investeringarna inom järn- och stålverken samt 

inom övriga branscher. Järn- och stålverkens investeringsminskning var 

mycket kraftig. Deras investeringsnivå mer än halverades jämfört med 

1980. Verkstadsindustrin bibehöll däremot en ungefär oförändrad investe

ringsnivå. Under 1982 anger kalkylerna krympande investeringar inom alla 

fyra i digrammet redovisade branscher. Mellan 1982 och 1983 förutses 

särskilt massa- och pappersindustrin men också järn- och stålverken dra 

ner sina investeringar ytterligare. Investeringarna inom gruppen övriga 

branscher väntas däremot falla endast svagt och inom verkstadsindustrin 

väntas de t. o. m. öka något. 
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Handel m. m. 

De totala investeringarna inom gruppen handel m. m. 1 blev i stort sett 

oförändrade 1982jämfört med 1981. Härvid steg byggnadsinvesteringarna 

med 6 %, medan investeringarna i maskiner, inventarier och transportme

del sjönk med närmare 2 %. 
Till grund för beräkningarna för 1982 ligger en enkätundersökning som 

statistiska centralbyrån genomförde i november 1982 angående investe

ringar inom handels-, bank- och försäkringsföretag. Vid utarbetandet av 

prognoser för byggnadsinvesteringarna har vidare utnyttjats inom arbets

marknadsstyrelsen sammanställd statistik över totala kostnader och bygg

tider för projekt inom gruppen privat handel m. m. 

Påbörjandet av nya byggnadsprojekt inom gruppen privat handel ökade 

med ca 11 % under 1982 och tillskottet fördelade sig på såväl små som 

stora projekt. Ökningen låg på första halvåret, medan andra halvåret var i 

stort sett oförändrat totalt sett. Den tilltagande igångsättningen under den 

första delen av 1982 kom i hög grad att avse aktivitet under senare delen av 

1982 med dragning inpå första halvåret 1983. Påbörjandet väntas för hel

året 1983 minska. Byggnadsinvesteringarna inom privat handel, mätt som 

nedlagda kostnader i fasta priser kom under sådana förhållanden att öka 

med ca 6 % 1982 och beräknas därefter minska med 3 % 1983. 

Investeringsenkäten visar att företagen planerar en minskning av ma

skininvesteringarna även under 1983. Tidigare års enkätsvar visar emeller

tid genomgående en benägenhet att underskatta utfallet för nästföljande år, 

vilket föranleder_en korrigering av prognosen. Underskattningens storlek 

har tenderat att samvariera med utvecklingen av privat varukonsumtion, 

vilken förutses minska 1983. lnvesteringsplanerna har med hänsyn härtill 

uppkorrigerats förhållandevis försiktigt. Maskininvesteringarna bedöms 

minska med 4 % 1983. De totala investeringarna inom gruppen handel 
m. m. förutses därmed minska med 4 % 1983. 

Statliga investeringar 

De totala statliga investeringarna minskade med 12 % i volym mellan 
1980 och 1981. Som framgår av tabell 7: 6 avtog investerings verksamheten 

inom såväl affärsverk, myndigheter som statliga företag. Nedgången var 

lika stor på byggnadssidan som på maskinsidan. 

Till grund för beräkningarna av de statliga investeringarna 1982 och 1983 

ligger bl. a. enkäter till affärsverk och företag. Dessa samlades in i februari 

1983 av statistiska centralbyrån. 

lnvesteringsaktiviteten inom d~n statliga sektorn kom under 1982 att i 

det närmaste ligga kvar på 1981 års låga nivå. Byggnadsinvesteringarna 

1 Med investeringar inom gruppen handel m. m. avses investeringar i varuhandel. 
bank- och försäkringsverksamhet, teate1·, hotell, restauranger, lagerbyggnader sam! 
fastighetsförvaltning. 
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Tabell 7: 6 Statliga innsteringar 1979-1983 

Milj. kr. Årlig procentuell förändring. 
19!\'.!, 1975 ars priser 
löpande 
prisa 1979 1980 1981 1982 1983 

prel. prognos 

Statliga affärsverk 
exkl. industri 11611 -3,5 19.6 - , , 

-·~ 17,6 3,4 
Statliga myndigheter 
inkl. militän• 6521 -0.2 -7.8 -14,4 0.8 23,7 
Statliga företag 
(industri m. m.J 3408 11.6 30,6 -23,0 -32,0 -16,5 
Statliga investcringar, 
totalt 21540 1,3 13,6 -12,0 - 0,5 5,0 
därav: byggnader 12483 -0,4 7.8 -11,9 9,5 10.4 

maskiner 9057 3.4 20,4 -12.2 - I I. I - 1,9 

Anm. Exkl. SJ:s tägfärja beriiknas de statliga affärsverkens investeringar öka 13,4~/c, 
1982 och m.;d 7,2% 1983. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyran. 

ökade visserligen med 9,5 % men detta motvägdes av att maskininveste

ringarna minskade med 11 %. 

De statliga affärsverkens investeringar steg ca 18 % under 1982. Större 

delen av denna uppgång ligger på byggnader som ökat med ca 27 % varav 

vattenfallsverket svarar för huvuddelen. När det gäller maskiner svarar 

posten, SJ och televerket för ökningen medan vattenfall skurit ned sina 

investeringar. En SJ-fiirja som skulle ha levererats 1981 men som blev klar 

först 1982 bidrar starkt till ökningen. 

Myndigheterna ökade 1982 investeringarna med knappt I%. Deras ma

skininvesteringar ökade med 3 % medan deras byggnadsinvesteringar låg 

kvar på 1981 års låga nivå. 

De statliga företagens investeringar fortsatte däremot att minska kraf

tigt. Minskningen 1982 blev hela 32 % och beror främst på en mycket 

kraftig minskning av maskininvi:steringarna inom den statliga industrin. 

1983 förv~intas den statliga st:ktorn öka investeringsaktiviteten med ca 

5 %·. Myndighi:ternas investeringar beräknas komma att öka kraftigt. 

Deras byggnadsinvesteringar antages öka med ca 30 %, vilket huvudsakli

gen beror på ökade anslag till vägbyggen. De statliga affärsverken väntas 

öka investeringarna något medan de statliga företagen väntas fortsätta sina 

nedskärningar. 

Kommunala investeringar' 

De kommunala investeringarna minskade med 41/2 % i volym 1981-
19tC. Därvid steg maskininvesteringarna med 2 l/2 %, medan byggnadsin

vesteringarna föll med 6 t;i;. (se tabell 7: 7). 

1 I detta av~nitt redovisas de kommunala investeringarna exkl. bostäder och indu
stri. 
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Tabell 7: 7 Kommunala investeringar 1981-1983 

Milj. kr. Årlig procentuell förändring, 
1982, 1975 års priser 
löpande 
priser 1981 1982 1983 

prel. prognos 

Primärkommuner 12999 -1.6 - 9.4 -4.0 
därav: affärsverk 3909 0.3 -11.5 2.6 

myndigheter . 9090 -2.5 - 8,4 -7.0 
Landsting 4860 2.3 8.6 2.8 
Övriga' 4520 0,8 - 2.2 3,1 

Summa 22379 -0,4 - 4.6 -1,1 

därav: byggnader 18 220 -0.8 - 6.1 -1.8 
maskiner 4159 1,7 2.6 1.8 

1 Häri innefatt.,s kommunägda företag, församlingar m. m. Kommunal industri och 
bostäder ingår däremot ej. 
Kii/lor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Till grund för kalkylerna över investeringsutvecklingen 1982 och 1983 

ligger en av statistiska centralbyrån i februari 1983 insamlad enkät bland 

primärkommuner och landsting, samt en enkät avseende vissa av de kom

munägda företagen. 

Primärkommunernas och landstingens preliminärt redovisade investe

ringar för 1982 har på basis av erfarenheterna från tidigare år nedjusterats 

på maskinsidan. Ökningen för primärkommunernas och landstingens sam

manlagda maskininvesteringar begränsas därmed till 1 %·. Byggnadsinves

teringarna synes ha sjunkit med 6 9L Därvid ökade landstingens byggande 

med 9 112 %, medan primärkommunernas byggnadsinvesteringar minska

de med 10 1/2 %. Landstingens investeringsvolym beräknas totalt sett ha 

stigit med 8 1/2 %. medan investeringarna inom primärkommunerna föll 

med 91/2 %. 
I tabell 7: 8 redovisas primärkommunernas och landstingens investe

ringsplaner för 1983 - omräknade till procentuell volymförändring -

tillsammans med planer och faktiska förändringar för några tidigare år. De 

av kommunerna angivna investeringsplanerna omräknas sålunda till inve

steringsbelopp i fasta priser. För 1983 har använts den inom konjunkturin

stitutet kalkylerade utvecklingen 1982-1983 av byggnadspriser resp. 

priser på maskiner och inventarier. De så omräknade investeringsplanerna 

har sedan korrigerats med hänsyn till mönstret för tidigare avvikelser 

mellan planer och utfall. 

Primärkommunernas och landstingens sammanlagda investeringsplaner 

för 1983 visar på ytterligare neddragning av investeringsvolymen. Denna 

är i sin hdhct hänförlig till primärkommunerna. där bl. a. nedgången i 

bostadsbyggandet reducerar behovet av investeringar. Inom landstingen 

däremot planeras en viss fortsatt ökning av investeringarna, vilket bör ses 

mot bakgrund av att den finansiella situationen inom landstingssektorn 

alltjämt väntas vara förhållandevis god under 1983. lnvcsteringsplancrna 
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Tabell 7: 8 Planerade och faktiska förändringar i kommunernas och landstingskommunernas totala imestcringar 
1974-1983 
Ärlig procentuell förändring. 1975 ltrs pri~er - - - . 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Planerat i februari samma ilr -4 0 14 4 12 Il 3 -3 -I 
Faktiskt inträffad förändring -7 -2 -2 9 -4 - 2 6 -I -5 (-2) 

Differens -3 -2 -3 -5 -8 -14 -5 -4 -2 (-1) 

Anm. De av kommunerna angivna investcringsplancrna har omräknats till fasta priser på basis av prisutveck, 
lingen för investerings varor. Vid fastprisbcräkningarna av kommunernas planer för 1983 har använts konjuril-~ 
turinstitutets prognos för prisutvccklingen 1982-1983. Planerna redovisas i denna tabell som kvoten mell~n 
prognosårets enkätvärde och förcgaende års utfall i fasta priser. För planförändringen 1982-1983 har använts 
det preliminära utfallet för 1982. Uppgifterna inom parentes är prognoserade. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statististiska centralbyrån. 

för såväl primärkommunerna som landstingen har nedjusterats ungefär i 

linje med de differenser mellan planer och utfall som förekom före 1978. 

Primärkommunernas och landstingens investeringar beräknas därvid to

talt sett sjunka med 2 % i volym 1982-1983. Byggnadsinvesteringarna 

väntas minska med 3 % och maskininköpen stiga med 11/2 %. Lands

tingens investeringar beräknas totalt sett öka med 3 %. medan däremot 

primärkommunernas investeringar väntas falla med 4 %. Inkluderas för

samlingarna och de kommunala företagen kan den kommunala sektorns 

investeringar totalt sett beräknas sjunka med I </il i volym. 

7 .3 Lagerinvestcringarna 

Lagerinvestering~rna fortsatte att falla under 1982. Lagerneddragningen 
kom att uppgå till hela 5. 7 miljarder kr. i löpande priser. I 1975 års priser 

blev minskningen 2,8 miljarder kr. vilket mycket väl överensstämmer med 
prognosen i den preliminära nationalbudgeten. Lageravvecklingen - som 

för ekonomin totalt sett inleddes i början av 1981 - pågick under större 

delen av 1982. Kulmen i avvecklingen nåddes emellertid under tredje 

kvartalet då lagren minskade med 1,6 miljarder kr. Under tjärde kvartalet 
däremot steg lagerstockarna något. Omslaget till en tillfällig ökning kom 

främst att ske för detaljhandelslagren och för lagren av insatsvaror inom 

industrin och där inte minst inom verkstäderna. En förklaring till detta 

lagerbeteende skulle kunna vara att en tidigareläggning av inköpen skett 

under hösten inför en förväntad devalvering som sedan kan ha kommit att 

ske tidigare än vissa beställare räknat med. Möjligen kan det i särskilda fall 

ha var.it genomförbart att omedelbart efter devalveringen forcera vissa 
inköp till tillfälligt förmånliga priser. 

Lageravvecklingen under andra halvåret 1982 sammantaget kom härige

nom att bli mindre än under första halvåret och lagercykelns uppbrom

sande inverkan på efterfrågan kom således att upphöra totalt sett. 

Inom industrin (exkl. varv) var emellertid fallet i lagt:!rstockarna mest 

uttalat under andra halvåret. Som framgår av diagrammet härintill var det 
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Tabell 7: 9 Lagervolymförändringar totalt och efter näringsgrenar 1979- 1983 
Milj. kr .. 1975 års priser 

1979 1980 1981 1982 1983 
prognos 

Jord- och skogsbruk - 365 -131 69 273 - 115 
Industri -1200 3041 12 -3107 -1560 
El-. gas- och vattenverk 105 175 259 176 545 
Parti handel 134 I 123 -1243 - 130 405 
Detaljhandel !inkl. trans-

portmeddshandel) I 132 63 - 505 37 - 300 

Summa - 194 4271 -1432 -2825 -1025 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

d!!n mycket starka minskningen av färdigvarulagren som låg bakom denna 
4tyeckling. Trots fortsatta driftsinskränkningar inom basindustrierna var 
det nämligen först under andra halvåret som en minskning av deras färdig
varulager kom till stånd. Samtidigt ökade verkstadsindustrin och övrigsek
torn takten i sin neddragning av färdigvarulagren. För varor i arbete 
däremot blev lagerminskningarna betydligt blygsammare. Vad gäller in
satsvarorna slutligen skedde som tidigare nämnts ett omslag till en upp
byggnad under fjärde kvartalet. Det var inte bara inom färdigvaruindu

strierna som insatsvarulagren ökade utan också inom skogsindustrierna. 
Främst gällde det där sågverken som till följd av en kraftigt ökad skogsav
verkning kunde fylla på sina alltför små rundvirkeslager. 

Lagerminskningen inom industrin totalt blev därmed 3, l miljarder kr. 
1982. Det innebar att lagerstockarna vid utgången av året var omkring 0,6 
miljarder kr. lägre än vid utgången av 1979 - den senaste bottenpunkten i 
lagercykeln. Ser man emellertid till lagerkvoten, dvs. lagerstocken i rela
tion till produktionsnivån, var denna vid utgången av 1982 likafullt något 

högre än tre år tidigare, avspeglande fallet i industriproduktionen. Av de 
olika lagertyperna var obalansen störst för färdigvarulagren men också för 
insatsvaror var lagerkvoten fortfarande högre än vid utgången av 1979. I 

prognoserna för 1983 förutses för färdigvarorna ett fortsatt betydande fall. 
Takten i lagerminskningen väntas dock avta under andra halvåret. För 
varor i arbete förutses också en minskning under första halvåret, men i 
markant lägre takt än för färdigvarorna. Under andra halvåret förutses 
dock ett omslag till en ökning av dessa lager i takt med en förväntad ökning 
av industriprod4ktionen. Insatsvarulagren slutligen beräknas ånyo minska 
under första halvåret för att under andra halvåret bli i stort sett oförändra
de. 

Totalt sett skulle därmed industrins lager, cxkl. varvens, minska ca 1.8 
miljarder kr. 1983. 

Varvens lager steg något under 1982 och för 1983 väntas en viss ytterli
gare ökning. 

8 Riksdag<'n 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga I. I 
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Diagram 7: 4 Totala industrins lagervolymförändring 1972-1983 1 

Milj. kr., 1975 års priser. Säsongrensade halvårsdata 
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1 Exld. \'ar\'ens lagervolymföriinJringar. 
l\cillor: Konjunkturinstitutet o.:h statistiska centralbyrån. 
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Detaljhandels/agren som minskat de tre första kvartalen 1982 blev ge
nom uppgången fjärde kvartalet i stort sett oförändrade mätt över hela 
året. 

Inom partihandeln fortsatte däremot lagren att minska och andelen 
företag som i slutet av året ansåg dessa lager som för stora var - till 
skillnad från i detaljhandeln - obetydlig. Partihandelslagren beräknas öka 
1983, medan detaljhandeln förutses skära ned sina lager. 

Inom el-, gas- och vattenverk fortsatte lagren att byggas upp 1982. De 
väntas stiga även 1983 framför allt genom att lagren av kärnbränsleelement 
vid kärnkraftverken förutses öka ytterligare. 

I jord- och skof:shruket steg såväl lagren av brödsäd som rundvirke 
relativt kraftigt 1982. En viss avveckling väntas ske 1983. 

Sammantaget för alla näringsgrenar beräknas lagerneddrag~irige'! } 983 
stanna vid ca I miljard kr. efter att ha uppgått till ca 2,8 miljarder kr. 1982. 
Det innebär ett positivt omslag i lagercykeln mellan 1982 och 1983 och 
väntas ge ett bidrag till den inhemska efterfrågans utveckling motsvarande 
ca 1/2 % av BNP. 
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8 Näringslivets lönsamhet, kostnader och priser 

Framställningen i avsnitt 8.1 grundar sig på kalkyler över driftsöverskot

ten1 inom olika delar av näringslivet. Beräkningarna omfattar de viktigaste 

delarna av näringslivet men fortfarande saknas vissa branscher. Orsakerna 

till detta är dels brister i det historiska materialet och dels svårigheter att få 
fram tillräckligt underlag för prognoser. Driftsöverskotten inom samtliga 

de sektorer för vilka kalkyler görs framgår av tabell 8: 1. I avsnitt 8.2 

lämnas en mer utförlig redovisning av tillverkningsindustrins vinstutveck

ling. Där har kalkylerna utvidgats till att omfatta även finansiella intäkter 

och kostnader. 

8.1 Näringslivets driftsöverskott, produktionskostnader och priser 

N iiri ngs I i v ss ek t ore r 

Driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet inom näringslivet sjönk 

något 1981~. I stort sett alla delar av näringslivet fick vidkännas vinst

minskningar med de största sänkningarna inom de råvarubetonade "basin

dustrierna " 3 och inom byggnadsindustrin (se diagram 8: I och tabell 8: 2). 

Försämringen för de svenska råvarubranscherna var till största delen en 

följd av den svaga utvecklingen på de internationella råvarumarknaderna 
med vikande efterfrågan och fallande priser. Byggnadsindustrins försäm

rade situation berodde till stor del på de sjunkande inhemska byggnadsin

vestcringarna (-5%· 1980-1981). Även bland övriga delar av näringslivet 

noterades minskningar med det enda betydelsefulla undantaget för verk

stadsindustrin exkl. varv där driftsöverskottets andel av förädlingsvärdct 
istället steg något. 

Kalkylerna för 1982 tyder på en uppgång av driftsöverskottsandelen 

inom näringslivet. Bilden är dock splittrad och de sektorer som beräkning

arna omfattar kan i vinsthänseende grupperas - något schablonmässigt - i 
tre delar. I den första gruppen, där driftsöverskottets andel av förädlings

värdet föll 1982, återfinns råvarubranscherna och byggnadsindustrin. 

1 Driftsöverskott är ett nation<tlriikenskapsbegrepp som i företagsekonomin närmast 
motwara' av rörelseresultat exkl. lagerprisvinster och efter kalkylmässiga avskriv
ningar. Hiir anviinJa lönsamhctsbcgrepp diskuteras mer ingående i konjukturinstitu
tets rapport Oktober 1979: 3. 

~ Det senaste är för vilki:t n•1tionalriikenskaperna publicerat statistik över drifts
iiverskntten. Uppgifterna för 1981 är dlKk preliminära och kommer att revideras 
hösten 19K3 liksL1m uppgifterna för 1979 rn.:h 1980 har reviderats i oktober 1982. 
'Gruvor. ,agvak. massaimlustri. jiirn- och stalverk samt ickcjärnmetallverk. 
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Tabell 8: I Driftsöverskott i vissa delar av näringslivet 1979-1983 samt i hela näringslivet 1979-1981 
Milj. kr .. löpande priser 

Förädlings- Driftsöverskott 
värde 1982 

1979 1980 1981 1982 1983 
prel. prognos 

Industri exkl. varv 1 133449 10695 15 347 14013 20099 30757 
Därav: råvaror2 9697 -44 I 030 93 -474 1659 

bearbetade varor3 123 525 10708 14355 14382 21104 28767 
Jordbruk. skogsbruk 
och fiske 19626 6363 7972 8 785 9519 10749 
Byggnadsindustri 37 516 6079 6256 4500 3 353 3 732 
Tjänster4 85948 10525 13774 14914 15877 19676 

Summa 176539 33662 43349 42212 48848 64914 

Övriga sektorer5 34608 38392 39773 

Totalt 68270 81741 81985 

1 Inkl. petroleumraffinaderier m. m. (jmf. not 3). 
2 Gruvor och mineralbrott. sågverk, massaindustri samt ickejämmetallverk. 
3 Tillverkningsindustri exkl. råvarubranscherna (se not 2), petroleumraffinaderier m. m. och varv. 
4 Exkl. varuhandel, bostadsförvaltning samt bank- och försäkringsverksamhet. Däremot inkluderas offentliga 
affärsverk. 
5 Häri ingår varv, el-, gas-, värme- och vattenverk. varuhandel, bostadsförvaltning, bank- och försäkrings
verksamhet samt restpost. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Utvecklingen för råvarubranscherna är ungefär densamma som året 
innan. Trots att devalveringarna 1981 och 1982 har påverkat försälj
ningspriserna i positiv riktning har dessa inte kunnat höjas med mer än 
7,3% 1981-1982. Detta visar hur utomordentligt pressat läget är på de 
internationella råvarumarknaderna. Den jämförelsevis låga ökningen av 
timlönekostnaderna om 6,8 % medförde ändock att nedgången i driftsöver
skottsandelen 1981-1982 blev tämligen begränsad. 

Den mycket låga aktiviteten inom byggsektorn har som nämnts skapat 
problem för byggnadsindustrin. Driftsöverskottets andel av förädlingsvär
det som 1981 sjönk till en historiskt sett mycket låg nivå - beräknas ha 
minskat ytterligare 1982. Den främsta orsaken till detta är det mycket 
svaga efterfrågeläget, som skapat en besvärande överkapacitet. Detta har 
försvårat för branschen att - som i stor utsträckning skett tidigare -
kompensera sig för kostnadsökningar genom att höja försäljningsprisema. 

I den andra gruppen bibehölls driftsöverskottsandelen i stort sett oför

ändrad 1982 jämfört med året innan. Hit hör större delen av tjänstebran
scherna samt jordbruk, skogsbruk och fiske. Kännetecknande för dessa 
delar av näringslivet är bl. a. att de avsätter det mesta av sin produktion 
inom landet samt att direkteffekterna av en devalvering inte är så kraftiga 
vare sig på kostnads- eller intäktssidan. En orsak till att man under 1982 
lyckats bibehålla sina vinstandelar trots den stagnerande inhemska efter
frågan och den därmed sammanhängande svaga produktivitetsutveckling
en (± 0% 1981-1982) är den låga (6,8 %) ökningen av arbetskraftskostna
den per timme. 
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Diagram 8: I Driftsöl·erskottets andel av förädlingsvärdet i vissa delar av näringslivet 
1971-1983 
Procent 
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Anm. De streckade kurvorna avser tillverkningsindustrin exkl. varv. Då diagram
men ej ritats med enhetlig skala får kurvan olika utseende i de olika deldiagrammen. 
Beträffande sektorsavgränsningarna se noterna till tabell 8: I. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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I den tredje branschgruppen ökade driftsöverskottets andel av föräd

lingsvärdet relativt kraftigt 1982. Denna grupp utgörs av de industri

branscher som producerar bearbetade mror. Här, och endast här. har 

devalveringarna samt de låga timlönekostnadsökningarna givit till effekt 

att företagens vinster kunnat ökas. En orsak är att man till skillnad från 

tjänstebranscherna och även byggnadsindustrin genom devalveringarna 

har uppnått ökad konkurrenskraft gentemot sina utländska konkurrenter. 

Samtidigt har man inte drabbats av den internationella lågkonjunkturen 

med samma kraft som råvaruproducenterna. Detta medförde att brutto

vinstmarginalerna ökade med i runda tal två procentenheter. Vinstnivån 

inom branschen blev därmed - mätt som driftsöverskottets andel av 

förädlingsvärdet - väl så hög som de "goda" åren 1973 och 1975. För att 

erhålla en mer rättvisande bild av vinstut vecklingen i tillverkningsindustrin 

- särskilt vid jämförelser över långa tidsperioder - bör emellertid hänsyn 

tas även till de resultat som redovisas i avsnitt 8.2. 

En fortsatt ökning av näringslivets vinster väntas 1983. Detta är till 

största delen en följd av de svenska devalveringarna. särskilt den som 

genomfördes 8 oktober 1982. Sammantaget beräknas ökningen av drifts

övcrskottsandelen inom näringslivet bli av samma storleksordning som 

1982. Den största vinstuppgången 1983 väntas inom råvarubranscherna. 

Devalveringen förutsätts härvid slå igenom i stort sett helt på de svenska 

företagens försiiljningspriser samtidigt som den internationella råvarukon

junkturen bedöms komma att stabiliseras eller till och med förbättras 

något. Råvarubranscherna beräknas därmed kunna höja försäljningspri

scrna med drygt 15 <;'r 1983 och öka produktionen med. 7 %. Trots den 

kraftiga vinstuppgången väntas emellertid driftsöverskottsandelen 1983 

endast nå upp till samma nivå som de relativt svaga åren 1976 och 1980. 

Även inom aggregatet bearbetade rnror väntas tämligen starka vinstök
ningar 1983. Till skillnad från vad som förutsatts beträffande råvarorna 

antas en del av devalveringsutrymmet för bearbetade varor användas till 

en fortsatt sänkning av de svenska företagens priser relativt de utländska 

konkurrenterna. Produktionsvolymen för bearbetade varor totalt beräknas 
stiga med 3, 9 %. vilket till största delen är hänförligt till väntade marknads

andelsvinster. Arbetsproduktiviteten förutses stiga med drygt 4 % 1983 

vilket dämpar ökningen av branschens rörliga kostnader per enhet. Den 

prognoserade 11-procentiga produktprishöjningen beräknas därmed kunna 

medföra att driftsöverskottsandelen ökar 1983 och når samma nivå som 

1974. 

För övriga näringslivssektorer som omfattas av kalkylerna väntas drifts

överskottets andel av förädlingsvärdet förbli i stort sett oförändrat 1983. 

Det enda undantaget utgörs av tjänstesektorn där en ökad efterfrågan har 

bedömts göra det möjligt för företagen att höja sina vinstmarginaler något. 

Även inom byggsektorn väntas en viss ökad efterfrågan, vilket har antagits 

innebära att företagen inte behöver sänka sina marginaler ytterligare. 
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Tabell 8: 2 Rörliga produktionskostnader, produktpriser och marginaler per producerad enhet i vissa delar av 
näringslivet 1976-1983 
Årlig procentuell förändring 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
prel. prognos 

Industri exkl. varv 
Förbrukning 11,8 9,9 9,0 12,I 13,6 10,8 12.7 11,3 
Lönekostnad' 15,I 10.6 5,2 0.2 10,4 13, I 3.7 4.3 

Lönekostnad per timme 18,6 9,8 11,1 7,8 11.4 12.5 6,8 9.0 
Produktivitet 2,9 - 0.6 5,4 7.7 0,8 -0,4 2.9 4.5 

Summa rörlig kostnad- 12.9 JO.I 7,6 8.2 12.2 11.5 10,2 9,3 
Produktpris 9,0 8.4 7.8 10,0 13,4 10.9 11.7 11.3 
Marginal -3,5 - 1.5 0.2 1.7 I.I -0,5 1,4 1,8 

Därav: råvaror 
Förbrukning 11.5 17,8 -1,5 10,I 17.7 7.3 8.5 12,I 
Lönekostnad' 18.7 11.5 -1.7 0.9 13,8 13,6 7.5 0.8 

Lönekostnad per timme 19,7 11.3 10,3 4,8 13,0 12.4 6.8 9.0 
Produktivitet 0,8 - 0,2 12.3 3,9 -0.7 -1.0 -1.0 7.8 

Summa rörlig kostnad- 13,5 16,2 -1.5 7,8 16,8 8,8 8,3 9,5 
Produktpris 4,9 3,1 0,5 15,2 21.0 6,2 7,3 15,5 
Marginal -7.6 -11.3 2,0 6,9 3,6 -2,4 -0.9 5.5 

Därav: bearbetade varor 
Förbrukning 11.4 8,8 10.6 I I. I 9,5 10,3 12.7 12.1 
Lönekostnad' 15,5 10,7 6.1 0,2 10,2 12.3 3.2 4.7 

Lönekostnad per timme 18.4 9.8 11,I 8,0 11.4 12,5 6.8 9,0 
Produktivitet 2,5 - 0,9 4,6 8.0 0,9 0.2 3,5 4,1 

Summa rörlig kostnad2 12,7 9,4 8,8 7,4 9.1 11.0 9.7 9,9 
Produktpris 9,2 8,8 8.7 9.2 10.4 10,8 11,7 11,3 
Marginal -3.1 - 0,5 -0,I 1,7 1.2 -0.2 1,8 1.3 

Jordbruk, skogsbruk 
och fiske 
Förbrukning 12,3 17,4 8,7 11,4 12.2 12.3 11,9 10,4 
Lönekostnad 1 15.2 12.2 -4,5 1.4 0,1 10.1 1.4 6,0 

Lönekostnad per timme 18,9 13.5 2.1 4.8 7,2 11.6 8,7 10,I 
Produktivitet 3,7 0,8 7,1 3,1 6,8 1,7 6,8 4,2 

Summa rörlig kostnad- 13.2 14,6 3,7 7,9 8,1 //,2 8,7 9.3 
Produktpris 8,5 12,6 2,5 0,9 11,8 10,6 7,0 9.7 
Marginal -4.2 - 1.7 -1,2 -6.5 3,4 -0,5 -1.6 0,4 

Byggnadsindustri 
Förbrukning 12,9 8,1 7,7 9.7 15,0 13,5 10,2 10,1 
Lönekostnad 1 21.6 6,0 6,6 7.0 11.7 11,3 6,2 5,7 

Lönekostnad per timme 17,I 12.2 12.8 8,5 10,4 8,7 5,6 9.1 
Produktivitet -3,7 5,6 5,9 1,3 -I.I -2,I -0.6 3,2 

Summa rörlig kostnad2 16.4 7.2 7.3 8,6 13.6 12,6 8,6 8,4 
Produktpris 17,2 6,9 7,2 9.4 12,4 9,3 7,0 8,5 
Marginal 0,7 - 0,3 -0.1 0,7 -I. I -2,9 -1.5 0,1 

Tjänster 
Förbrukning 13.3 10,2 12,7 9,9 9,2 10,9 11,3 10.9 
Lönekostnad 1 14.2 10,6 7,4 3,5 9,2 7,3 6,6 8,0 

Lönekostnad per timme 18,9 15,0 11,9 8.1 12,7 9,9 6,0 9,1 
Produktivitet 4,1 4,0 4,3 4.5 3, 1 2.7 -0.6 0,9 

Summa rörlig kostnad- 13,7 JO.I JO,O 6.8 8.9 9,5 9,1 9,6 
Produktpris 12,7 9.4 11,4 8.2 10.6 9,1 9,0 11.0 
Marginal -0.9 - 0,6 1,3 1.3 1,6 -0,4 -0,I 1.3 

1 Lönekostnad per timme avser löner inkl. kollektiva avgifter och icke varuanknutna indirekta skatter per 
arbetad timme. Produktivitet avser bruttoproduktion i fasta priser per arbetad timme. 
2 Med avdrag för subventioner. 
Anm. Beträffande sektorsavgränsningarna se noterna till tabell 8: I. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Skogsbruk och industri 

Driftsöverskotten för delbranscherna i löpande priser samt beräknade 

som andelar av förädlingsvärdet framgår av tabell lU resp. diagram 8:2. 

Utvecklingen för produktionskostnader per enhet och produktpriser redo-' 

visas i tabell 8: 4. När det gäller lönekostnaden per producerad enhet har 

för samtliga här redovisade industribranscher antagits samma utveckling 

om 6,8% 1981-1982, som har beräknats för den totala industrin i genom

snitt. Preliminära uppgifter pekar emellertid på en inte obetydlig spridning 

i timlönekostnadsökningarna emellan delbranscherna. Detta skulle innebä

ra att t. ex. den beräknade driftsöverskottsandelen inom verkstadsindu

strin kan vara något för hög 1982. medan den samtidigt kan vara något för 

låg inom t. ex. massa- och pappersindustrin. 
Inom skogsbruket beräknas driftsöverskottets andel av förädlings värdet 

ha sjunkit 1981-1982. Det är huvudsakligen den svaga prisutvecklingen på 

rundvirke (2,5 %) som är förklaringen till de minskade vinsterna. Priset på 

huvudprodukten sågtimmer sjönk härvid ca ·JO o/r medan massa vedspri

serna däremot beräknas ha stigit med 15 %. Till sänkningen av driftsöver

skottet bidrog också den oförmånliga produktivitetsutvecklingen (-2 %). 

För 1983 väntas priserna på rund virke stiga med 7 ,5 %. där hela ökningen 

är hänförlig till prishöjningar på sågtimmer. De låga prisökningarna är 

givetvis i sig fördelaktiga för sågverk och massaindustri men medför samti

digt en risk för att skogsägarna inte skall ha tillräckliga incitament att 

avverka i den takt som förutses i kapitel 4. 
Driftsöverskottsandelen inom säg1·erken har svängt kraftigt under den 

senaste tioårsperioden. Detta mönster är vanligt för industribranscher vars 

produktion är av råvarukaraktär. Anledningen är bl. a. att produktpriserna 

Tabell 8:3 Driftsöverskott inom industrin 1979-1983 
Milj. kr .. löpande priser 

Förädlings- Driftsöverskott 
värde 1982 

1979 1980 1981 

Gruvor- och mineralbrott 2259 6 288 10 
Järnmalmsgruvor 718 - 546 - 193 - 358 
Ovriga gruvor och mineralbrott 1541 552 481 348 

Tillverkningsindustri exkl. varv 131190 10689 15059 14023 
Sågverk 3 765 533 I 024 429 
Massaindustri 2340 - 252 69 - 120 
Pappersindustri 5 586 19 65 - 192 
Petroleumraffinaderier m. m. 227 31 38 - 462 
Järn- och stålverk 6210 -1440 -1154 -1908 
Icke järnmetallverk I 333 - 331 - 213 - 206 
Verkstadsindustri exkl. varv 57435 5001 6172 7161 
Övrig tillverkningsindustri exkl. varv 54294 7166 9402 9321 

Totalt exkl. varv 133449 10695 15347 14013 

Käl/nr: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Diagram 8: 2 Driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet i skogsbruket och vissa 
industribranscher 1971-1983 
Procent 
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1 Exkl. varv, ickejärnmetallverk och petroleumraffinaderier m. m. 
Anm. De streckade kurvorna avser tillverkningsindustrin exkl. varv. Då diagram
men ej ritats med enhetlig skala får kurvan olika utseende i de olika deldiagrammen. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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- som till stor del bestäms på världsmarknaden - fluktuerar snabbt och 

mycket på grund av stora kast i efterfrågan. medan producenternas kostna

der på grund av olika trögheter är mer stabila. För sågverkens del har 

vinstfluktuationerna förvärrats av att priset på sågtimmer ofta inte satts 

med hänsyn till den rådande prisutvecklingen på trävaror utan med en viss 

eftersläpning, vilket nedanstående tablå visar: 

P~ocentuell förändring 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19RI 

Produktpris 43,8 -1.3 11.2 11.2 1.5 8.5 23.0 4.6 
Sågtimmer 43.7 15,9 16,9 13.0 -IJ 1,7 17.4 8,5 

19!:C 19!0 

(-0.2l ( 14.0l 
(-4.0l (7,0) 

Anm. Siigtimmerpriset avser enhetsvärde för trävaruindustrins förbrukning enligt industristatistiken. Uppgif
terna inom parentes är prognoserade. 

Särskilt vinstnedgången 1975 och 1976 liksom vinstförbättringen 1979 

kan till stor del sägas bero på eftersläpningar i prissättningen på sågtim

mer. Även vinstnedgången 1981 har till en del samma förklaring men denna 

gång ökade även kostnaden för övriga insatsvaror samt lönekostnaden per 

enhet snabbare än produktpriset. 1982 ökade priset på trävaror inte alls 

(-0.2 %). trots devalveringarna. Då emellertid produktionskostnaderna 

per enhet sjönk beräknas vinstmarginalen ha stigit något jämfört med året 

innan. En större del av devalveringsutrymmet efter 1982 års de' alvering 

förutsätts - till skillnad från vad som skedde efter devalveringen 1981 -

under 1983 användas av sågverken till prishöjningar. Branschens produkt

priser beräknas därmed stiga 14% 1982-1983 medan kostnadsökningarna 

väntas bli måttliga. Arbetsproduktiviteten förutses härvid öka med hela 

8 %, vilket verkar dämpande på branschens lönekostnadsutveckling. sam

tidigt som prisprognosen för sågtimmer pekar mot en endast 7-procentig 

höjning. Sammantaget kalkyleras med en väsentlig vinstförbättring för 

sågverken 1983. men driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet når inte 

heller efter detta någon anmärkningsvärt hög nivå. 

Bilden av massa- och pappersindustrin liknar den för sågverken men 

trenden i vinstutvecklingen har varit klart mer negativ. Medan driftsöver

skottets andel av förädlingsvärdet för sågverken nådde en jämförelsevis 

hygglig nivå under högkonjunkturen 1979-1980 så var massa- och pap

persindustrins driftsöverskott negativt. i storleken -200 milj. kr. Dessut

om belastas branschen med kapitalkostnader som är högre än för industri

genomsnittet vilket medför att nettoresultatet torde visa en relativt andra 

industrigrenar ännu sämre utveckling. Driftsöverskottets andel av föräd

lingsvärdet steg dock n!'igot 1982 vilket får ses som en effekt av de begrän

sade kostnad sökningarna. Timlönekostnaden steg med knappt 7 % och 

ökningstakten för förbrukningskostnaderna per enhet reducerades till 

11 %. Samtidigt har devalveringarna gjort det möjligt för företagen att höja 
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Tahell 8: 4 Rörliga produktionskostnader, produktpriser och marginaler per producerad enhet i skogsbruket 
och vissa industribranscher 1976-1983 
Årlig procentuell förändring 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
prel. prognos 

Skogsbruk 
Förbrukning 13.4 19.2 11.7 11.8 7,9 8.1 7.9 9,8 
Lönekostnad 1 22.2 20.6 - 4.9 2.5 -1.3 8.4 7.6 6,0 

Lönekostnad per timme 18.1 13.4 0,6 5.4 4.1 6,5 5,5 9,1 
Produktivitet - 3.6 - 5,9 5,9 2,9 5.5 -1,9 -1.9 3,0 

Summa riirliR kostnw:f 19.7 20.2 - 0,6 5,3 1,6 8,3 7.7 7,2 
Produktpris 3.8 20.2 - 6.2 - 6.9 16,7 9.6 2,5 7,5 
Marginal -13.3 0.0 - 5.6 -11.6 14.9 1.2 -4,8 0,3 

Sågverk 
Förbrukning 17.8 17.4 - 5,6 5.2 19.6 7.8 -1.0 7.8 
Lönekostnad 1 13.0 6.9 3.1 - I. I 16,6 16.4 -2.3 1.0 

Lönekostnad per timme 22.4 11.7 13,4 0.0 15,9 13.6 6.8 9,0 
Produktivitet 8,5 4.5 10.0 1.0 -0.5 -2.5 9.3 7.9 

Summa riirliR kL>.Vlnad2 16.6 14,9 - 3.7 3,7 18,9 9.7 -1,3 6,2 
Produktpris 11.2 11.2 1,5 .. 8.5 23.0 4,6 -0.2 14.0 
Marginal - 4.6 - 3,2 5,4 4,6 3,4 -4.6 I.I 7,3 

Massa- och pappersindustri-' 
Förbrukning 4,6 11,4 - 3.2 11.5 17.6 14.7 10,9 7.1 
Lönekostnad 1 16.I 12,5 - 3.2 - 2.3 12,7 9,6 10,1 ] ,4 

Lönekostnad per timme 19.0 10.4 12,4 6.4 12,1 12.1 6,8 9.0 
Produktivitet 2.4 - 1.8 16.0 8.9 -0,5 2,3 -3.0 7,5 

Summa rör/i{! kostnad2 7.1 1/,7 - 3,2 8.1 16,5 13,6 I0.7 5,9 
Produktpris - 2.9 - 0,6 0.3 15,0 17,4 12,9 12,8 12,8 
Marginal - 9,3 -11.0 3.6 6.4 0,8 -0,6 1,9 6,5 

Järn och stålver" 
Förbrukning 9.4 - 2,4 13,0 Hi,3 9.8 5.0 15,3 11.8 
Lönekostnad 1 22.1 16.4 -10,6 - 9,3 13.4 17,3 -I. I 3,8 

Lönekostnad per timme 14.9 7.4 4.2 8.0 10,8 12.2 6.8 9.0 
Produktivitet - 5,9 - 7,7 16.4 19,\ -2.3 -4.5 8,0 4,9 

Summa rörli{! kostnaå" 13.5 4,1 3,8 .7,8 10,8 8,5 /0,2 9,6 
Produktpris 2,9 4.7 10.1 15,9 13,6 4.8 15,6 14.0 
Marginal - 9.3 0.6 6,1 7.5 2,5 -3.4 4,9 4,0 

Verkstadsindustri exkl. varv 
Förbrukning 10,9 8,5 13,8 10,6 6,9 9,6 12,6 14.0 
Lönekostnad 1 19,7 12,I 8.2 - 2.4 7.3 11.4 2.9 4.2 

Lönekostnad per timme 18.5 9.4 10.5 8.2 11.2 12,3 6,8 9,0 
Produktivitet - 1.0 - 2.3 2,1 10.9 3.7 0,8 3,8 4,6 

Summa rörli{! kostnad2 14.3 10,0 11,3 5.3 6,9 10.3 8,9 10,5 
Produktpris 11,0 8,3 9,9 7,9 7,8 10,8 10.5 10,7 
Marginal - 2.9 - 1,5 - 1,3 2,5 0,8 0.5 1,5 0,2 

Övrig tillverkningsindustri4 

Förbrukning 12.9 10,8 9,0 10,8 10,7 11.8 12,7 11,6 
Lönekostnad 1 11.7 9.6 8,4 4.4 12.4 12,6 3,8 5.4 

Lönekostnad per timme 18.8 10.4 12.9 8,3 11.3 12.9 6,8 9,0 
Produktivitet 6,3 0,6 4.1 3,8 -0,9 0,2 2,9 3,5 

Summa rörlig kostnaå" 12.5 /0,4 8,6 8,8 10,0 12,l 10,3 9,8 
Produktpris · 10,2 10,3 8.6 9,4 11.5 11.7 12.0 11,0 

.Marginal - 2,0 - 0.1 o.o 0,6 1.4 -0.4 1,5 ],] 

1 Lönekostnad per timme avser löner inkl. kollektiva avgifter och icke varuanknutna indirekta skatter per 
arbetad timme. Produktivitet avser bruttoproduktion i fasta priser per arbetad timme. 
2 Med avdrag för subventioner. 
3 SNR 3421 och 3422 dvs. exkl. pappersvaruindustri. 
4 Exkl. varv, ickejärnmetallverk och petroleumraffinaderier m. m. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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försäljningspriserna 1982 i ungefär samma omfattning som året innan. Det 

förefaller som om den svenska skogsindustrins konkurrenskraft gentemot 

utlandet. särskilt efter devalveringen i oktober 1982, är god. Möjligheterna 

att utnyttja detta övertag till att öka exportvolymen är dock mycket be

gränsade så länge pappers- och massaefterfrågan är stagnerande eller 

faller. Detta beror bl. a. på att det som regel är lättare att ta marknadsande

lar när efterfrågan växer - då t. ex. nya köpare kommer till. Därtill 

kommer att sammanslutningarna inom EG inte vill acceptera att svenska 

producenters prissättning i detta läge leder till att kapacitetsutnyttjandet 

sänks i de västeuropeiska pappersbruken, vilket måste bli fallet om Sveri

ge tar marknadsandelar på en stagnerande marknad. Massa- och pappers

industrins möjligheter att utnyttja devalveringarna till att öka exportvoly

men är därför i hög grad beroende av om man lyckas bibehålla en del av 

den nu uppnådda konkurrenskraftsförbättringen fram till nästa konjunktur

uppgång. 

Prognosen för 1983 innefattar en viss ökning av efterfrågan på massa och 

papper i Västeuropa och USA, företrädesvis i slutet av året. Detta skulle 

dels i sig ge möjligheter till ökad export och dels - i enlighet med resone

manget ovan - skapa förutsättningar för marknadsandelsvinster. Expor

ten bedöms därigenom kunna öka med 11, 7 % 1983 vilket beräknas medge 

en produktion sökning om ca 7 %. Branschen väntas även i år höja pro

duktpriserna kraftigt (13,0%1 medan såväl råvaru- som lönekostnaderna 

förutses öka måttligt. Prognosen visar därför en avsevärd höjning av 

vinstnivån för 1983 och driftsunderskotten skulle därmed kunna vändas till 

överskott för första gången sedan 1976. 

Förlusterna inom järnmalmsgruvorna har fortsatt att öka i snabb takt. 

Trots en kraftig minskning av sysselsättningen sjönk produktiviteten 

1981- 1982 med närmare 20 % . Det var den västeuropeiska stålkrisen och i 
anslutning därtill inträffade andelsförluster på exportmarknaderna som 

tvingade de svenska jär.nmalmsgruvorna att sänka produktionen med en 

tredjedel 1982. På grund av den stigande dollarkursen - järnmalmspriset 

sätts i USA-dollar, även inom Sverige - kunde dock järnmalmsgruvorna 

tillgodoräkna sig en kraftig prishöjning (19%) vilken emellertid endast 

räckte till att dämpa vinstnedgången något. Resultatet av kalkylerna för 

1983 är dystert och visar på en accelererad resultatförsämring. Trots den 

19-procentiga devalveringen i oktober 1982 väntas järnmalmspriserna öka 

med endast 6.5 % 1982-1983. Samtidigt driver den förutsedda produktivi

tetssänkningen om drygt 10% kraftigt upp produktionskostnaderna. Sam

mantaget beräknas driftsförlusterna förvärras och uppgå till ca 600 milj. kr. 

1983. 
Järn- och stålverken är en ''gammal" krisbransch i Sverige; enligt na

tionalräkenskapernas statistik har driftsöverskotten varit negativa sedan 

1971. Prisutvecklingen på delar av produktsortimentet liknar här den för 

råvaror. Detta innebär liksom för råvaruindustrin att man har tämligen 
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begränsade möjligheter att i ett svagt marknadsläge vältra över sina kost

nadsökningar på köparna. Detta har drabbat järn- och stålverken särskilt 

hårt under den svenska kostnadskrisen. Därtill kommer för stålindustrins 

del att stålkonsumtionen utvecklas utomordentligt svagt efter 1973. Sålun

da sjönk den synliga konsumtionen av stål med i genomsnitt 2 % per år 

1973-1979 i Västeuropa och den internationella "stålkrisen" har snarast 

förvärrats under senare tid. Trots försök till avtal om att hålla tillbaka 

stålutbudet har priserna varit pressade, något som får anses svårfrånkom

ligt i en bransch där marginalkostnaden - särskilt vid lågt kapacitetsut

nyttjande - ligger en bra hit under genomsnittskostnaden. 

Under 1982 förefaller emellertid de gjorda överenskommelserna ha lett 

till att prisnivån på stål i Västeuropa kunnat hållas uppe och till och med 

ökas något. Tillsammans med effekterna av de svenska devalveringarna -

som dock inte tillfullo tilläts slå igenom i prissättningen - medförde detta 

att de svenska järn- och stålverken kunde genomföra prishöjningar på 

15.6% 1981-1982. Även på volymsidan var utvecklingen, sedd på helårs

basis, tämligen positiv. Produktions volymen steg drygt 5 % vilket banade 

vägen för en ökning av arbetsproduktiviteten med hela 8 %. Stålverkens 

kostnader för insatsvaror steg kraftigt 1982 ( 15,3 %) - återigen en effekt av 

devalveringarna - medan däremot arhetskraftskostnaden per enhet synes 

ha sjunkit någon procent. Ökningen av de rörliga kostnaderna totalt stan

nade därmed vid 10% 1982, vilket gav utrymme för en rejäl höjning av 

vinstmarginalerna ( +4,9 %). Enligt nationalräkenskapernas definitioner 

beräknas dock driftsöverskottet även eftt:r denna förbättring bli negativt 

-1,2 miljarder kr. 1982. I detta sammanhang förtjänar den svåra finansiella 
situation som nägra förlustår skapar i företagen att uppmärksammas. Även 

om den löpande verksamhett:n i t. ex. ett stålföretag efter en tids förluster 

åter ger ett överskott kan de ränteutgiftt:r som man ådragit sig genom att de 

tidigare förlusterna täckts genom lån medföra att företaget med hänsyn till 

samtliga kostnader fortfarande har ett negativt resultat. Följden kan alltså 

bli att ett företag som i sig är livskraftigt försätts i konkurs på grund av en 

från tidigare år ansamlad skuldbörda. I den mån konkursen endast leder till 

någon form av finansiell rekonstruktion får detta dock inga konsekvenser 

av real karaktär - I. ex. i form av nedläggning av konkurrensdugliga 

produktionsenheter. 

Situationen pä den västeuropeiska stålmarknaden väntas inte förbättras 

nämnvärt 1983. Däremot förutses den inhemska efterfrågan öka klart och 

ge upphov till en höjning av produktionen med 3 %. Den betydande pro

duktivitetsökning (5 7r) som därmed skulle uppnås innebär att arhetskrafts

kostnaderna per enhet kan väntas öka med endast 4%. Samtidigt beräknas 

förhrukningskostnadernas tillväxttakt per enhet - trots devalveringen i 

oktober 1982 och det förhållandet att ungefär hälften av insatsvarorna 

importeras - sjunka påtagligt jiimfört med 1982. Detta heror på den för

väntat !äga prisut vecklingen för olja, som svarar för drygt hälften av 
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branschens import av insatsvaror. De rörliga kostnadernas ökningstakt 

skulle därmed totalt sett kunna inskränka sig till 9,6%. Med måttliga eller 

inga prishöjningar i utländsk valuta förutses ändock de svenska företagen 

med hjälp av 1982 års devalvering och en ökad inhemsk efterfrågan kunna 

höja sina försäljningspriser med ca 14% 1982-1983. Därmed skulle utrym

me skapas för en ytterligare höjning av vinstmarginalen ( +4%) och drifts

underskottet för 1983 begränsas till -400 milj. kr. 

Den bransch i dessa kalkyler som haft den bästa vinstutvecklingen under 

senare år är verkstadsindustri exkl. rnrv. Detta beror delvis på att man med 

sina mer specialiserade produkter lättare kunnat höja försäljningspriserna 

än t. ex. råvarubranscherna, men också på att man relativt väl kunnat 

komma tillrätta med kostnadsökningarna. 1981 kom också en liten ökning 

av bruttomarginalen till stånd tack vare den jämförelsevis låga ökningen av 

kostnaderna för insatsvaror. En större vinstuppgång kalkyleras dock för 

1982, mycket som en följd av - förutom devalveringarna - den låga 

ökningen av arbetskraftskostnaden per producerad enhet. Timlönekostna

den beräknas härvid ha stigit med 6,8 % 1 medan produktiviteten synes ha 

ökat med ca 4 %. Prognosen för 1983 bygger bl. a. på förutsättningen att 

verkstadsindustrin exkl. varv sänker sina priser tämligen kraftigt relativt 

de utländska konkurrenterna vilket medför att den kalkylerade vinstök

ningen blir relativt måttlig. Dessutom förutses förbrukningskostnaderna 

per enhet stiga kraftigt till följd av devalveringen i oktober 1982 - ungefär 

en ljärdcdel av insatsvarorna utgörs nämligen av importerade verkstads

produkter med en prisökning på drygt 16%. Den höjning av vinsten som 

beräknas ske har till stor del sin förklaring i den positiva produktivitets

prognosen (4,6% ökning). Med driftsöverskottets andel av förädlingsvär

det som mått (vilket hör tolkas med försiktighet) beräknas vinstnivån inom 

verkstadsindustrin exkl. varv 1983 därmed nå upp till vad som registrera
des under de ''goda" vinståren 1974 och 1975. 

Den heterogena sektorn ö1•rig ti/11·erk11i11gsi11d11stri exkl. varr1 innefattar 

så disparata branscher som livsmedels-, textil- och kemisk industri. Trots 

att aggregatet har vissa inslag av "krisbranscher" så var vinstnedgången 

under andra delen av 1970-talet inte så markerad som för den totala 

tillverkningsindustrin exkl. varv (se diagram 8:2). En orsak är att den 

betydande delbranschen livsmedelsindustri till stor del är skyddad från 

utlandskonkurrens och att man därför haft goda möjligheter att bibehålla 

sina vinstmarginaler genom prishöjningar. En annan är att den kemiska 

industrin (exkl. petroleumraffinaderier) hör till de branscher som interna

tionellt sett klarat de senaste lågkonjunkturerna bäst. För 1981 sjönk dock 

vinstnivån inom övrig tillverkningsindustri exkl. varv tillbaka. Det var till 

stor del den - jämfört med verkstadsindustrin - kraftiga ökningen av 

1 Enligt en av verkstadsföreningen utförd enkät i.ikadc dock timlönekostnaden med 
9%· i verkstadsindustrin 1981-1982. 
2 Se kapitel 4 för en exakt definition. 
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insatsvarukostnaden som låg bakom. Kalkylerna för 1982 pekar prelimi
närt på en relativt god produktivitetsutveckling (3 %·) vilken tillsammans 

med den svaga höjningen av timlönekostnaden medförde en ökning av 

branschens unit labour cost med endast 3,8 %. Detta, tillsammans med de 

försäljningsprishöjningar som bl. a. på grund av 1981 års devalvering be

räknas ha kommit till stånd, leder enligt kalkylerna till att driftsöverskot

tets andel av förädlingsvärdet ökade 1982. På motsvarnnde sätt som för 

verkstadsindustrin har förutsatts att en betydande del av "devalverings

utrymmet" 1983 tas i anspråk för sänkningar av de svenska företagens 

försiiljningspriser relativt utlandet. Ändock pekar kalkylerna på en bety

dande ökning av driftsöverskottsandelen 1983. Denna beräknas bli högre 

än någon gång tidigare under 1970- och 1980-talen. 

8.2 Tillverkningsindustrins vinstutveckling 

Drijtsöl'erskott, produktionskostnader och priser 

Driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet inom tillverkningsindustrin 

totalt sett sjönk 1980~ 1981, vilket framgår av tabell 8:5. Bland orsakerna 

till vinstnedgången kan förutom den svaga efterfrågan och den därmed 

sammanhängande låga prisutvecklingen nämnas den stagnerande arbets

produktiviteten (se diagram 8:3). För tillverkningsindustrin liksom för 

näringslivet totalt var produktiviteten oförändrad mellan 1980 och 1981 

vilket medförde att lönekostnaden per producerad enhet inom tillverk-

Tabell 8: 5 Förädlingsvärde i tillverkningsindustrin exkl. varv 1976-1983 
Löpande priser 

1976 1977 1978 1979 1980 

Mi!iarder kr. 
Lönekostnad 1 66064 69540 73 349 78481 86533 
Kapitalförslitning 8240 9361 10575 11590 13072 
Driftsöverskott exkl. 
subventioner 6941 3661 3 859 9196 12091 
därav: driftsöverskott inkl. 

subventioner 7698 4516 5 136 10689 15059 
.I. subvenlioner2 757 855 1277 1493 2968 

1981 

93 887 
14465 

Il 001 

14023 
3022 

Förädlings värde 81245 82562 87783 99267 111696 119353 

Procent m· fiirädlingsl'ärdet 
Lönekostnad 1 81,4 84.3 83,6 79,0 77.5 78,7 
Kapitalförslitning 10.1 11,3 12.0 11,7 11.7 12,I 
Driftsöverskott exkl. 
subventioner 8.5 4,4 4,4 9,3 10,8 9,2 
därav: driftsöverskott inkl. 

subventioner 9,4 5,4 5.9 10.8 13,5 Il ,7 
.I. subventioner2 0,9 1,0 1.5 1,5 2,7 2,5 

Förl\<llingsvänle 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 

1 Löner inkl. kollektiva avgifter och icke varuanknutna indirekta skatter. 
2 kke varuanknutna subventioner 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrän. 

1982 1983 
prel. prognos 

97458 105999 
16553 19023 

17179 27468 

20173 30835 
2994 3367 

131190 152490 

74,3 69,) 
12,6 q,5 

13,I 18,0 

15.4 20,2 
2,3 1,., 

.... ,!" 

100,0 100,0 
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Diagram 8: 3 Rörliga produktionskostnader, produktpriser och marginaler per pro· 
ducerad enhet i tillverkningsindustrin exkl. varv 1964-1983 
Årlig proct:ntucll förändring 
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Produktpris 

Summa renlig kostnad 1 

Marginal 
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1 Med avdrag för subventioner. 
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Kiil/<1r: Konjunkturinstitutet och statistiska ccntralbyrim. 
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Tabcll 8: 6 Förenklad resultaträkning för tillverkningsindustrin 1976-1983 
Milj. kr .. bokföringsmässiga värden 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
pn:l. prognos 

Bruttointäkter av 
rörelsen 231 913 240062 260 135 294 703 331456 357 413 404100 467 100 

Rörelseresultat 
före avskrivning 15948 12709 12 732 21924 24014 24393 34800 46700 

Bokföringsmässig 
avskrivning -74!0 -7405 7 501 - 9101 -10674 -10702 -12800 -15500 

Resultat efter 
avskrivning 8538 5304 5 231 12823 13 340 13 691 22000 31200 

Finansiellt netto -2040 -2228 2971 - 2 730 - 2 795 - 5088 - 4000 -2600 
Därav: intäkter 4579 6632 7244 8 231 10876 12089 13800 16000 

kostnader -6619 -8860 -10215 -10961 -13671 -17177 -17 800 -18600 

Resultat efter 
finansnetto 6498 3076 2260 10093 10545 8603 18000 28600 

Kursdifferenser' +50 - 2600 - 4000 0 
kursförluster 10595 6300 14000 28600 

1 Finns ej framtaget 1976-1979, avser identiska företag 1980-1981 vilket medför en viss underskattning av 
kursdifferenserna. 
Anm. I tabellen saknas extraordinära poster. bokslutsdispositioner samt skatt jämfört med en fullständig 
rcsultatr~ikning. 

J\iillor: SOS företagen samtliga företag 1976-1980. Utvecklingen 1980- 1981 avser identiska industriföretag 
större än 50 anställda. 1982 och 1983 enligt konjunkturinstitutet. 

ningsindustrin steg med hela 12,7%. 1 Detta är den kraftigaste ökningen 

sedan den s. k. kostnadskrisen 1975-1976. 

En betydande ökning av driftsöverskottsandelen inträffade 1982. Detta var 

t:lt resultat av att företagen kunde höja sina försäljningspriscr med 11.6%· 

samtidigt sll!n tillväxttakten för produktionskostnaderna per enhet rt:duce

radcs till 10%·. Förhrukningskostnaderna per enhet steg visserligen kraftigt 

men dt:n låga timlöneökningen om 6.8 q, och en inte obt:tydlig produktivi

tetshöjning medfördt: att unit labour cost steg med endast 3 .5 %. Företagen 

kunde sålunda höja sina vinstmarginaler mt:d ca 1.5 'Yr. 
För 1983 förutst:s företagen kunna höja sina försiiljningspriser i ungefär 

samma omfattning som året innan mt:dan produktionskostnaderna per 

enht:t viintas sjunka något. Vinstmarginalökningen skulle därmed bli något 

större 1983 iin 1982. Driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet beräknas 

stiga kraftigt, men hamnar ändock en hit under den mycket höga nivå som 

föreliig 1974. Dl.!tta beror friimst på att råvarubranscherna nu inte alls när 

upp till samma höga nivåer på sina driftsövtrskottsandelar som detta år. 

Fi111111.1idlll intii/..ta och kostnader 

lkriikningarna öva industrins historiska finansiella kostnadt:r och in

tiik1a har som kiilla finansstatistik för förl.!tag medan driftsöverskottskal-

' Lnligt fiir1jiin,1s1ati,1ikcn för induslri. som visas i tabdl 6:~. steg dock tirnlöne
"'"l nad.:n I '.J~ I 111.:d endaq IO. 7 ';.:;. 
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kylcrna grundar sig på material framtaget vid SCB:s nationalräkenskaps

enhet. Detta medför smärre nivåskillnader mellan materialen för vissa 

variabler samt vissa små skillnader i branschklassificeringen. Viktigare är 

att insatsvaruförbrukningcn (i princip) värderas till återanskaffningspris i 

nationalräkenskapsmaterialet medan den i linansstatistiken (i enlighet med 

redovisningspraxis) värderns till anskaffningspris. 

Motivet för att utvidga beräkningarna till att omfatta även finansiella 

kostnader och intäkter är bl. a. dessa posters ökad_e betydelse när det gäller 

att bedöma företagets vinstsituation. I tabell 8:6 visas hur de finansiella 

kostnaderna blivit en allt större kostnadspost för företagen men också att 

de finansiella intäkterna ökat kraftigt och 1981 nästan uppgick till samma 

belopp som rörelseresultatet efter avskrivning. 

Vid jämförelser över tiden är vinstuppgifter i milj. kr. inte något bra mått 

på lönsamheten i näringslivet eftersom de påverkas av bl. a. inflation och 

förändringar av industrisektorns storlek. För att förbättra jämförelsemöj

ligheterna redovisas resultatet i förhållande till det insatta kapitalet. Där

igenom erhålls räntabilitet på totalt resp. eget kapital. 1 (Se tabell 8:7). Det 

skall betonas att värdena i företagsstatistiken är bokföringsmässiga, dvs. 

påverkade av lagar och regler bl. a. på skatteområdet. Vid en historisk 

jämförelse för 1970-talet visar det sig dock att den bokföringsmässiga 

räntabilitett::n på eget kapital väl överensstämmer med en beräknad nomi

nell räntabilitet. 2 

Det är därmed möjligt att med hjälp av den bokföringsmässiga räntabili

teten göra en approximativ beräkning av industrins reala räntabilitet på 

eget kapital. se tabell 8:7. Den reala räntabiliteten är framräknad som 

bokföringsmässig räntabilitet dividerad med uppgången under året i konsu

mentprisindex. Det bör noteras att alla här använda räntabilitetsmått är 

baserade pf1 resultatet efter finansnetto, vilket innebär att t. ex. vinstskatt 

inte belastar resultatmåttet. Resultatet efter skatt p~ivcrkas i år negativt av 

den tillfälliga vinstskatt på 20% av utdelningen för verksamhetsfact 1983. 

som skall betalas av svenska aktiebolag. Vinstuppgilngen efter skatt kan 
sålunda väntas bli något lägre 1983 än den resultatförbättring som redovi

sas i detta avsnitt. 

Den bokföringsmässiga räntabiliteten pft eget kapital har fluktuerat kraf

tigt efter 1970. Det högsta viirdet uppnäddes 1974 (28,07c·) och det liigsta 

1978 (3 .0 %) . Utvecklingen av den bokföringsmiissiga räntabiliteten på eget 

kapital överensstämmer rdativt väl med utvecklingen hos driftsöverskot

tets andel av förädlingsvärdet. Dock blir jämförelser av driftsöverskottsan

delen över längre perioder missvisande niir de finansiella kostnaderna 

1 Resultatet. och diirmo.:u ockst1 riintabilito.:tsm[1tten iir baiiknade efta finan;,neIIu. 
2 En nominell räntabilitetsberiikning grundas pa resultat- och balansräkningar di1r 
samtliga poster viirderas till iiteranskaffningspriscr. Se exempelvis bilaga 9 till LL'-
80 IDsE 1981:8! sam! SOU 1979:!0. '"Löner. lönsamhet och solidi1e1 i svenska 
indust1'iförc:tag·· for definitioner och metoddiskussion. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.1 Reviderad nationalbudget 132 

Tabell Il: 7 Tillverkningsindustrins räntabilitet 1976- 1983 
Procent. bokföringsmässiga värden 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
prel. prognos 

(6,3)1 (13,3)1 
Räntabilitet på eget kapital (RE) 10.9 4,6 3.0 12.1 12,0 9,0 17,0 22.5 
Därav: räntabilitet på totalt kapital (RT) 5,7 4.() 4,4 fJ.8 7.3 7.1 8,8 HU 

finansieringsfaktor (f) 5,2 Ö,O -1.4 5.3 4,7 1.9 8,2 12,2 
Konsumentprisindex <uppgång dec-dec) 9.4 12.8 7.5 9.7 13,7 9.4 9.9 9.2 

(-2.8) 1 13.1 )1 

'"Real"" räntabilitet på eget kapital 1.4 -7,3 -4.2 2.2 -u -0.4 6.5 12.2 

Fi11a11.1·ieri11g.1fak1or11s k11mp1111e111er: 
Genomsnittlig skuldränta (RSJ 3.9 4,6 4.9 4,8 5.6 (),4 5.9 5.6 
(RT- RS) 1.8 0,0 -0,5 2.0 1,7 0,7 2.9 4,7 
Skuldsättningsgrad (S/EJ 2.902 2.91 2,77 2.72 2,79 2.82 2.85 2.61 

Soliditet ( E.'TJ 25,72 25,6 26.5 26.9 26.4 26.2 26.0 27,7 

RE = RT + f F = !RT - RSJ x S/E 

1 Eft.:r avdrag av kursförluster. se tabell 8: 6. 
2 Fr. o. m. 1977 inkluderas ett antal s. k. förvaltningsbolag. Detta pilverkar skuldstittninpgrad och soliditet 
med -0,2 resp. + 1.7 procentenheter. Övriga tal påverkas endast marginellt av förvaltningsbolagcn. 

A11111. Riintabilitctt:n är beräknad på resultat efter finansiellt netto men före extraordinära poster. bokslutsdis
positioner och skatt. Skuldsättningsgrad. S/E = Skulder + hiilften av obeskattad.: reserver/eget kapital + 
hälften av obeskattade reserver. 
Kiillor: SOS förctagcn samtliga företag 1976-1980. Utvccklingen 1980- 1981 avser identiska industriföretag 
större än 50 anstiillda. 1982 och 1983 enligt konjunkturinstitutet. 

ökar. Mellan I 980 och I 98 I sjönk räntabilitt:ten på eget kapital kraftigt från 

12,0 till 9,0%·. I den uppdelning som gjorts i tabell 8:7 visas att räntabilite

ten pil totalt kapital därvid var i stort sett oförändrad medan den s. k. 

finansieringsfaktorn minskade med 2,8 procentenheter. dvs. med i det 

närmaste lika mycket som nedgången i räntabiliteten på eget kapital. 

Finansit!ringsfaktorns minskning kan i sin tur härledas till den kraftiga 

ökningen av genomsnittliga skuldräntan från 5.6 till 6.4 'i(. Bidraget frän 

den höjda skuldräntan till att sänka räntabiliteten på eget kapital uppgår 

därmed till 2,82 xo.8 = 2.3 procentenheter av den totala minskningen på 3 

procentenheter. Höjningen av den genomsnittliga skuldriintan speglar i 
första hand en höjd riintcsats på företagens räntebiirande skulder. I tabell 

8:7 finns också en kalkyl över räntabilitet efter kursförluster - vilka på 

grund av devalveringen 1981 uppgick till avsevärda belopp, se också tabell 

8:6 - som visar på en nedgång från 12 till ca 6%· 1980-1981 (kursförlus

terna var ungefär ± 0 år 198()). Den "reala" räntahiliteten på eget kapital 

var svagt negativ I 9.8 I ( -0.4 % ) utan hän~:yn till kursförluster och klart 

negativ ( -2,8 % ) med hänsyn taget till kursförluster. 

För 1982 visar beräkningarna en ökning av räntahiliteten på eget kapital 

till 17 .0 före och till 13 .3 t;'·~ efter kursförluster. Den stora skillnaden mellan 

rni1tten visar de stora förluster på utlandslän som företagen förorsakats av i 

första hand den svenska devalveringen. förlusterna har kalkylerats till 4 

miljarder J.;r. 1982, men här fi\r rnan hålla i minnet att vinsterna på utliinds-



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.1 Reviderad nationalbudget 133 

ka tillgångar - som dock är mindre än skulderna - enligt försiktighetsprin

cipen inte bokförs innan de realiseras. Ökningen av räntabiliteten på eget 

kapital kan delas upp i en ökning av räntabiliteten på totalt kapital med 1.7 

procentenheter och i en ökning av finansieringsfaktorn med 6,3 procenten

heter. Det betydande tillskottet till räntabiliteten på eget kapital som 

erhölls från finansieringsfaktorn var en följd av dels ökningen av ränta

biliteten på det totala kapitalet på 1. 7 procentenheter (bidraget 

= 2.85x1.7 = 4.9) och dels den genomsnittliga skuldräntans nedgång med 

0.5 procentenheter (bidraget= 2,85 x0.5 = 1,4). Kalkylen visar på ett bely

sande sätt den stora betydelsen av "hävstångseffckten": en ökning av 

räntabiliteten på totalt kapital med 1 procentenhet ger vid skuldsättnings

graden 3 och oförändrad genomsnittlig skuldränta, upphov till en ökning av 

räntabiliteten på eget kapital med 4 procentenheter. En hög skuldsättning 

är dock mycket farlig för företagen om räntabiliteten på totalt kapital 

understiger den genomsnittliga skuldräntan. som exempelvis skedde 1978. 

En hög skuldsättningsgrad är också detsamma som en låg soliditet vilken 

ju ger företagen låg kreditvärdighet i långivarnas ögon. Den "reala·· ränta

biliteten på eget kapital - efter valutaförluster - beräknas till drygt 3 % för 

1982. 

En fortsatt avsevärd stegring av räntabiliteten på eget kapital väntas 

1983 (till 22,5%). Räntabiliteten på totalt kapital beräknas 1983 höjas med 

1.5 procentenheter medan finansieringsfaktorn förutses öka med 4 pro

centenheter delvis beroende på att den genomsnittliga skuldräntan väntas 

sjunka från 5,9 1982 till 5,4% 1983. Räntekostnaden påverkas dock också 

av att andelen räntebärande skulder beräknas minska eftersom de ökade 

vinsterna tillsammans med den prognoserade låga investeringsaktiviteten 

leder till ett väntat lågt upplåningsbehov hos företagen. Trots den på grund 

av devalveringen väntade ökningen av allmänna prisstegringstakten i år 
beräknas den "reala" räntabiliteten på eget kapital bli klart positiv 
(12,2%). 
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9 Den offentliga verksamheten 

9.1 Allmänt 

Den offentliga verksamheten diskuteras i det följande med utgångspunkt 

från den finansiella utvecklingen för delsektorerna staten. kommunerna 

och socialförsäkringssektorn samt för den offentliga sektorn som helhet. 

Avslutningsvis presenteras i avsnitt 9.6 vissa beräkningar av finanspoli

tikens effekter på samhällsekonomin under perioden 1975-1983. 

9.2 Staten 

Beräkningarna över statens inkomster och utgifter baseras på national

räkenskaperna fram t.o.m. 1982. Här presenteras också en prognos för 

1983. Inkomster och utgifter för 1983 har beräknats av riksrevisionsverket. 

Därefter har kalkylerna justerats bl.a. med hänsyn till de sysselsättnings

främjande åtgärder och höjningar av energiskatterna vilka närmare redovi

sas i den reviderade finansplanen. 

Som framgår av nedanstående tablå har statsbudgetens underskott ökat 

kraftigt under senare år. Budgetunderskottet försämrades drastiskt under 

slutet av 1970-talet och uppgick 1982 till 83 miljarder kr. Under 1983 väntas 

budgetunderskottet öka till 92 miljarder kr. Räknat som andel av BNP har 

budgetunderskottet ökat från 3 a 4 % i början av 1970-talet till beräknade 

13.F!i'. 1983. 

Budgetunderskotiet 1972-19113 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Budgetunderskottet 6 6 10 Il 7 18 33 4.'i 53 
Andel av BNP 3,2 2,7 4,0 3,9 2.1 4.0 8.0 9.9 10.1 

Orsaken till det stora och snabbt växande budgetunderskottet står att 

finna i att statens utgifter under en lång följd av år vuxit snabbare än 

inkomsterna. vilket framgår av nedanstående uppställning. Detta är vanligt 

i lågkonjunkturer. men även under åren 1979 och 1980. som får bedömas 

som relativt goda ur konjunktursynpunkt ökade utgifterna snabbare än 

inkomsterna. Under 1981 och 1982 med en relativt matt konjunktur för

stiirktes denna tendens. 

Procentuell utveckling av statens inkomster och utgifter• samt BNP 

1980 1981 1982 1983 

Inkomster 12.4 11,2 10.3 18.5 
Utgifter 13,2 15,6 14.2 16.5 
B:-.JP 14.0 8.2 9.5 11,5 

' Exkl. utlrmingsverksarnhcten. 

1981 1982 1983 

66 83 92 
11.6 13.4 13,3 
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Även 1982 steg utgifterna snabbare än inkomsterna, men utgiftsökning
en var något lägre än tidigare. Inkomstsidan ökade spabbare än vad man 
tidigare räknat med. Orsaken till detta var dels en något kraftigare ökning 
av den totala lönesumman, och dels att vissa inkomstförstärkningar av 
engångskaraktär genomfördes. Det gällde framför allt omläggningen av · 

utbetalningen av mervärdeskatt för importvaror, vilket inbringade ca 3 
miljarder kr. 1982. Dessutom kom ett antal mindre fonder att dragas in till 

statskassan. vilket förstärkte denna med ytterligare ca I miljard. kr. Trots 
detta ökade budgetunderskottet med 17 miljarder kr. 

1983 väntas budgetunderskottet växa med 9 miljarder kr. till 92 miljarder 
kr. Den svaga ökningen beror framför allt på en mycket kraftig ökning av 

inkomsterna. Dessa väntas öka med 18,5 % eller drygt 33 miljarder kr. 

Utgifterna beräknas öka med enbart 16,5%. Det är första gången sedan 

1976 som inkomsterna ökar snabbare än utgifterna. I kronor räknat ökar 

ändå utgifterna mer än inkomsterna. Orsaken är dels den starka automati

ken i utgiftsökningarna, framför al_lt av ränteutbetalningar, dels kraftiga 
satsningar på arbetsmarknads- och industripolitiska åtgärder. 

De direkta skatterna minskade 1981, vilket berodde på att utbetalning

arna av kommunalskatt, som är en avdragspost bland de direkta skattein

komsterna, ökade kraftigt. Dessa baseras nämligen på skatteunderlaget två 
år tidigare. 1979, vilket var ett år med stor ökning av löneinkomsterna. 

Även 1982 påverkades de direkta skatterna av samma effekt. Dessutom 

genomfördes en del ändringar av skattesystemet till en total kostnad av 3,4 

miljarder kr. Därav kostade inkomstbortfallet till följd av indexeringen av 

skatteskalorna 4,2 miljarder kr. Vidare medförde höjningen av det kommu
nala grundavdraget ett inkomstbortfall på 2.6 miljarder kr. Å andra sidan 

inbringade borttagandet av den särskilda skattereduktionen 3,2 miljarder 
kr. Vissa justeringar av skatteskalorna gjordes också, vilket medförde en 
inkomstförstärkning på 200 milj.kr. Detta är dock endast beräknade vär
den. De skatteinkomster som kunde ha influtit med oförändrade skatteska
lor skulle mycket väl ha kunnat uppgå till andra belopp. 

För 1983 har de statliga skatteinkomsterna beräknats utifrån antagandet 

att den totala lönesumman ökar med 7 .2 %. 
1983 genomförs den första etappen av den beslutade skattereformen som 

syftar till att majoriteten av inkomsttagarna ska ha högst 50% marginal

skatt 1985. Tillsammans med vissa justeringar i skatteskalorna. som be

stämdes i samband med denna reform. kommer de direkta skatterna att 
sänkas 3, I miljarder kr. För att kompensera detta skattcbortfall har dels en 

s.k. löneavgift på 2 % införts. dels begränsas underskottsavdragen. Denna 

begränsning väntas inbringa knappt 400 milj.kr .. men kommer endast 
marginellt att påverka skatteinkomsterna 1983. Därutöver avskaffas det 

allmänna försäkringsavdraget. vilket väntas ge ytterligare 550 milj. Skat

tereduktionen minskas vidare för skattesparandet och slopas helt för ak
tieutdelning. Detta beräknas öka statsinkomsterna drygt 700 milj.kr. Ge-
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Tahell 9:1 Statens inkomster och utgifter 1980-1983 
Exkl. statliga affärsverk och aktiebolag 

Milj. kr. Förändring. % 

1980 1981 1982 1983 1979- 1980- 1981- 1982-
1980 1981 1982 1983 

Löpande inkomster 
I Inkomster 147408 163846 180716 214190 12,4 11,2 10,3 18,5 

I.I Direkta skatter 38007 37152 42022 46650 7,3 - 2.3 13.1 11.0 
1.2 Indirekta skatter 69441 81293 87 437 107100 15,4 17.1 7.6 22.5 
1.3 Socialförsäkringsavgifter 25 203 29243 29133 34500 23,3 16.0 - 0,4 18,5 
1.4 Övriga inkomster 14 757 16158 22124 25940 - 2.2 9,5 36.9 17,0 

2 Utgifter 184302 213096 243289 283630 13,2 15,6 14,2 16,5 

2.1 Transfereringar 133 274 159309 186364 220210 14.0 19.5 17.0 18,0 
2.1.1 Till hushåll 51 738 58 282 61783 67930 16.4 12,7 6.0 10.0 
2.1.2 Till socialförsäkringssektorn 2824 1520 5 275 9900 -26,I -46.2 247.0 87.5 
2.1.3 Till kommuner 38680 43908 44 742 48050 12.9 13,5 1.9 7,5 
2.1.4 Till företag 18854 24093 29989 38650 - 5,5 27,8 24,5 29.0 

därav: livsmedels- och 
räntesubventioner 8270 10418 11251 .13540 15,2 26,0 8.0 20.5 
industripolitiska 
åtgärder 5 230 5080 8430 7920 -16,0 - 2.9 65,9 -6,0 

2.1.5 Till internationell 
verksamhet 4121 4222 4397 5 380 1.7 2,5 4,1 22.5 

2.1.6 Ränteutgifter 17057 27284 40178 50300 65,4 60.0 47,3 25,0 
2.2 Konsumtion 45144 48700 51411 55680 12,5 7.9 5.6 8,5 
2.3 Investeringar 4 718 4433 4840 6750 2.0 - 6.0 9,2 39,5 
2.4 Lagerinvestering I 015 536 558 860 
2.5 Köp och försäljning 

av fastigheter 151 118 116 130 

3 Finansiellt sparande -36894 -49250 -62573 -69440 16.5 33,5 27,1 ll,O 

4 Utlåning och andra 
finansiella trans-
aktioner 13997 12105 13758 16800 12,l -13,5 13,7 22,0 
därav: industripolitiska 

åtgärder 1650 2130 1660 2400 -62.6 29.1 -22,1 44,5 

5 Korrigeringspost 2018 4922 6817 5760 

6 Totalsaldo -52909 -66277 -83148 -92000 16,3 25,3 25,5 10,5 

1975 års priser 
Konsumtion 25871 25 885 25 248 24 790 1.0 0,1 - 2.5 -1.8 
Investeringar 2997 2558 2576 3290 - 7.9 -14,6 0.1 27,7 

Anm. Nivån på inkomster och utgifter skiljer sig något från beräkningarna i budgetförslaget av redovisnings-
tekniska skäl. 
Kiil/or: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

nom det nya fackföreningsavdraget beräknas emellertid skatteinkomsterna 

minska med drygt I 250 milj.kr. Det nya schablonavdraget under inkomst 

av tjänst beräknas medföra ett ytterligare skattebcirtfall på ca 1,6 miljarder 

kr. Skatteskalorna för l 983 är dessutom indexerade med 5 ,8 % genom att 

den s.k. basenheten höjts från 6 900 kr. till 7 300 kr. Jämfört med en 

beräknad skatteinkomst utan denna indexering beräknas inkomstbortfallet 

bli 3,5 miljarder kr. Totalt ger de genomförda beräkningarna vid handen att 
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de direkta skatterna blir ca 8.2 miljarder kr. lägre än om 1982 års skatte

regler skulle ha gällt. 
Ungefär hälften av inkomsterna från indirekta skatter kommer från 

mcrvärdeskatten. Denna sammanhänger med den privata konsumtionens 
i1tveckling i löpande priser och den aktuella skattesatsen. Utvecklingen av 
de indirekta skatterna varierar till stor del i takt med förändringen av 

incrvärdeskattesatsen. Den kraftiga ökningen 1981 förklaras av att skatte
satsen höjdes den 8 september 1980 från 17 .3 till 19 Vr. Den svaga ökningen 

1982 berodde till stor del på att skattesatsen sänktes den 16 november 1981 
till 17 ,7 %. Den mycket kraftiga ökningen av de indirekta skatteinkom

sterna som förutses i år beror till stor del på att momsskattesatsen höjdes 

den 1 januari 1983 till 19% igen. 
Övriga indirekta skatter består av punktskatter och s.k. arbetsgivarav

gifter eller löneberoende indirekta skatter. 1 Av punktskatterna höjdes 

skatten på bensin och eldningsolja med 7 öre/I resp. 75 kr./kbm den I april 

1982. Skatterna på sprit och vin höjdes den I maj 1982 samt 1 januari 1983. 
Dessutom infördes en ny punktskatt på videoapparater med 600 kr./ 
apparat från den I januari 1983. Vidare har en hyreshusavgift för äldre 

fastigheter samt en elskatt på äldre kraftverk införts. 

I den reviderade finansplanen föreslås vidare vissa ytterligare skatteåt

gärder. Sålunda föreslås att bensinskatten höjs med 30 öre/I fr.o.m. den 1 
juli i år. För dieseldrivna fordon föreslås en motsvarande höjning av 

kilometerskatten. Vidare föreslås att skatten på eldningsoljor höjs med 120 

kr./kbm och elskatten med 1.2 öre/kWh. 
Arbetsgivaravgifterna1 ökade kraftigt 1981 på grund av höjningen av 

barnomsorgsavgiften. 1982 förekom inga ytterligare höjningar utan ökning

en begränsade sig till att följa lönesummans utveckling. 
Den ovan nämnda löneavgiften, samt höjningen av arbetsmarknadsav

giften med 0,5 procentenheter förklarar tillsammans med ökningen av 
mervärdeskattesatsen och punktskatterna den mycket kraftiga ökningen 
av indirekta skatter 1983. 

Statens inkomster av socia/försäkringsavgifter1 ökade kraftigt 1980 och 
1981. Detta berodde huvudsakligen på att uppbörden av de statliga myn
digheternas arbetsgivaravgifter Jades om fr.o.m. 1 juli 1980. Därigenom 
bokfördes för både 1980 och 1981 avgifter från tre halvår. Fr.o.m. 1982 
upphörde denna effekt, vilket innebar att dessa inkomster minskade i 

jämförelse med 1981. 1983 kommer dessa inkomster att öka starkt genom 
att folkpensionsavgiften höjs samtidigt som sjukförsäkringsavgiften sänks 

inom ramen för oförändrade socialförsäkringsavgifter totalt. 

Den ovan nämnda omläggningen av socialförsäkringsavgifterna 1980 och 
1981 påverkade statens övrif?a inkomster i motsatt riktning. Inkomsterna 

1 Se tablå på sid. 146. 
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blev lägre 1980 och 1981 för att 1982 öka kraftigt. Ökningen under 1982 

accentuerades av kraftigt ökade inlcveranser från affärsverken samt riks

banken. Dessutom tillkommer att statens ränteinkomster ökade kraftigt 

1982. Detsamma gäller även för 1983. 

Statens utgifter 1 har de senaste åren vuxit i snabbare takt än inkomster

na och ligger dessutom på en nivå som är ungefär en tredjedel högre än 

inkomsterna. 1981 blev ökningen nära 16%. 1982 dämpades visserligen 

utgiftstillväxtcn men den låg fortfarande över ökningstakten för inkomster 

och BNP, vilket medförde att utgifternas andel av BNP steg. År 1983 

beräknas utgifterna procentuellt växa långsammare än inkomsterna. Unge

fär tre fjärdedelar av utgifterna avser transfereringar. Variationerna i ut

giftstaktcn följer därför relativt väl förändringarna i transfereringsutgif

terna. Ökningen i transfereringar till hushållen 1981 berodde främst på 

ökningar i utbetalningar av folkpensionerna samt den relativt snabba ök

ningen av utbetalningar till del pensioner. Orsaken till den relativt måttliga 

ökningstakten 1982 och 1983 är dels vissa besparingsåtgärder, dels att 

mycket få nya utgiftsåtaganden görs. 

Bland dessa transfereringar ingår också folkpensioner. Dessa ökade 

kraftigt i både nominella och reala termer fram t.o.m. 1981. Genom de 

ändrade reglerna för uppräkning av dessa pensioner bromsades denna 

ökning upp kraftigt 1982. Genom uppräkningen av basbeloppet för 1983 till 

19 400 kr. samt det extra tillägget på 300 kr. till detta belopp för pensions

beråkningen ökar pensionerna med drygt 10%. 

Transfereringar till företag inkluderar i enlighet med nationalräkenska

pernas principer även livsmedelssubventioner och räntebidrag till bostä

der. 1981 ökade dessa med 26 % till följd av bl.a. diskontohöjningen i 

januari 1981. Ökningen avsåg enbart räntebidragen. Livsmedelssubventio

nerna minskade med 500 milj.kr. den I januari 1982. Trots diskontosänk

ningen i oktober 1981 och februari 1982 med 1 procentenhet ökade ränte

subventionerna. Sammanlagt ökade dessa transfereringar med ca 8 % 

1982. 1983 väntas Iivsmedelssubventionerna öka med ca 660 milj.kr. för att 

kompensera momshöjningen. Även räntesubventionerna fortsätter att öka 

i snabb takt. Totalt beräknas dessa öka med drygt 20%. 

Som transferering till företag räknas vidare bl.a. lagerstöd, presstöd, 

transportstöd, bidrag till SJ för icke lönsamma järnvägar och stöd till 

energibesparande investeringar. Det som framför allt förklarar åen starka 

ökningen av transfereringarna till företagssektorn under senare år är emel

lertid de särskilda industripolitiska satsningarna inom varvsindustrin, stål

industrin, skogsindustrin m.fl. branscher. Till stor del har också de indu

stripolitiska insatserna utgått i form av lån och aktieteckning. Denna del 

1 E.xkl. utlåningsverksamheten. 
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redovisas i tabell 9: 1 under posten utlåning och andra finansiella transak

tioner. 
De flesta företag som mottar industripolitiskt stöd inom varvs-. stål- och 

skogsindustrin är numera statliga. Branschredovisningen i tabellen baseras 

på de institutionella förhållanden som rådde 1976. För att kunna jämföra 

värdena årsvis har därför denna indelning bibehållits. 

Som framgår av tabell 9:2 uppgår genomförda eller beslutade industripo- · 

litiska åtgärder fr.o.m. 1976 till ca 55 miljarder kr. varav över ca två 

tredjedelar i form av transfereringar och resten som lån och aktieteckning. 

De industripolitiska satsningarna har varit starkt koncentrerade. Drygt 23 

miljarder kr. avser satsningar på varvsindustrin. De tre branscherna 

varvs-, stål- och skogsindustri har mottagit nära 60% av industristödet, 

men svarar enbart för knappt 30 % av industrins totala förädlings värde. 

Det totala industristödet nådde en topp 1979 för att därefter minska 1980 

och 1981. 1982 och 1983 ökades stödet kraftigt igen. 

Under 1982 ökade dessa transfereringar bl.a. genom kraftigt ökade ut

gifter för varvsindustrin. Detta berodde på en tidigareläggning av utbetal

ningar av förlustgarantier till statliga varv på 2 500 milj.kr. 

För 1983 beror utbetalningarna på att redan uppkomna förluster under 

1982 inom Statsföretag måste täckas samt på de stora varvsstöden. 

Dessa industripolitiska åtgärder prognoseras inte till skillnad från andra 

poster. Här medtages endast redan beslutade eller aviserade åtgärder. 

Transfereringarna till internationell verk.rnmhet utgörs huvudsakligen 

av gåvodelen i u-landsbiståndet. Inkl. krediter till utvecklingsländer upp

gick u-landsbiståndet 1982 till drygt 4 miljarder kr. Utbetalningarna 1983 

väntas uppgå till över 5 miljarder kr. Det utbetalade beloppet är dock 

mycket lägre än det anslagna beloppet för u-landshjälp som i princip ska 

motsvara I% av bruttonationalinkomsten. Skillnaden beror på svårigheter 

att finna projekt som uppfyller de krav som ställs för svensk biståndsverk

samhet. Ränteutgifterna på statsskulden ökar f.n. mycket snabbt dels till 

följd av de snabbt ökande underskotten i statsbudgeten, och dels på grund 

Tahell 9:2 Industripolitiska åtgärder 1976-1983 
Milj. kr. 

1976 1977 1978 1979 1980 

Statliga företag 1887 1342 625 1615 1350 
Varvsindustri 556 1465 1638 5077 3360 
Stålindustri 1770 1652 1120 
Skogsindustri 360 325 60 
Övriga branscher 413 1969 990 

Totalt 2443 2807 4806 10638 6880 

därav: transferering 420 1593 2594 6224 5 230 
lån och aktieteckning 2023 1214 2212 4414 1650 

1981 1982 

1980 3890 
3000 4100 
1160 220 

520 40 
550 1840 

7210 10090 

5080 8430 
2130 1660 

Anm. Statliga företag omfattar i huvudsak företag inom Statsföretag, t. ex. NJA, LKAB, ASSI m. Il. 
Källor: Finansdepartementet, industridepartementet och riksrevisionsverket. 
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4140 
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av den höga nyplaceringsränta som påverkar nyupplåningen. I denna inne
fattas också omsättningen av äldre lån som förfaller till betalning. Den 
svenska statsskulden uppgick den 31 mars 1983 till 400 miljarder kr. varav 
78 miljarder avsåg upplåning utomlands. Uppräknat till aktuella växel
kurser är utlandsskulden 28 miljarder kr högre. Den totala skulden blir då 
428 miljarder kr. Statsskulden beräknas öka med över 90 miljarder kr. 
1983.Även med oförändrat budgetunderskott och oförändrade räntor kom

mer ränteutgifterna att fortsätta att öka med över 10 miljarder kr. varje år 
under åren framöver.Att den procentuella utvecklingstakten har minskat 
beror enbart på att de totala utbetalningarna nu har blivit så stora att 
ökningarna relativt sett utgör en mindre andel. Dessa utgiftsökningar präg
las således av en stark automatik. 

Den statliga konsumtionen ökade mycket långsamt 1981och1982. Även 
i år väntas konsumtionen öka långsamt. I reala termer innebär detta en 
volymminskning 1982 och 1983. Bakgrunden till dessa minskningar är bl. a. 

att Karolinska sjukhuset och Akademiska sjukhuset den I jan. 1982 resp. I 
jan. 1983 övergick till landstingskommunalt huvudmannaskap. Även med 
beaktande av detta är det frågan om en volymmässig neddragning av 
konsumtionen med 1.2 resp. 1,0% 1982 och 1983. 1981 minskade syssel
sättningen inom den statliga sektorn med ca 300 personer. 1982 och 1983 
beräknas sysselsättningen fortsätta att minska med ytterligare ca 7 000 
resp. 4 000 personer. Räknat exklusive huvudmannaskapsförändringen är 
det inte frågan om någon.sysselsättningsminskning inom staten dessa år. 

lnvesteringsverksamheten inom de statliga myndigheterna beskrivs när
mare i kapitel 7. De statliga myndigheternas investeringar minskade realt 
med nära 15 % 1981. 1982 var de oförändrade i volym medan de beräknas 
öka kraftig 1983 bl.a. på grund av ökat vägbyggande. Försämringen av 
statens finansiella sparande skulle därmed från 1980 till 1981 bli drygt 12 
miljarder kr. och försämras med ytterligare drygt 13 resp. knappt 7 mil
jarder kr. under 1982 och 1983. 

Statens egen utlåning - bl.a. i industripolitiskt syfte - och övriga 
finansiella transaktioner ingår inte i det finansiella sparandet, men däremot 
i det totala budgetsaldot. Statens utlåningsverksamhet är egentligen fristå
ende från den övriga verksamheten och skulle kunna behandlas utanför 
budgeten. Orsaken att detta inte görs är att utlåningen ofta inte sker på 
marknadsmässiga villkor. Den största delen av dessa lån avser bostadslån. 
Täckning av förluster inom varvs- och stålindustrin görs ofta i form av 
förlust eller garantilån. Dessa är egentligen en form av industristöd men 
förs inte som transferering till företag förrän lånen förfaller till betalning. 
En stor del av de lån som utgivits de senaste åren är därför redan inteck
nade som företagssubventioner under kommande år. 

Beräkningarna över statens inkomster och utgifter omfattar den statliga 
verksamheten såsom den definieras i nationalräkenskaperna. För att erhål
la statsbudgetens saldo, vilken baseras på en verksamhet som är något 
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Diagram 9:1 Kommunernas finansiella sparande 1970-1983 
Miljarder kr. 
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Källor: Statistiska centralbyrån och beräkningar utförda inom finansdcpartcmcnl<!t. 

snävare avgränsad. införs en korrigering.1post. Denna innehåller dessutom 

periodiseringsdifferenser på grund av skatteinbetalningsrutinerna. 

9.3 Kommunerna 

Den kommunala sektorns resultat kan mätas med det finansiella sparan

det. Detta definieras som skillnaden mellan inkomster och utgifter (inkl. 

bruttoinvesteringar men exkl. amorteringar). Det finansiella sparandet var 

1982 nära 0 men väntas 1983 visa ett underskott på 3,8 miljardt:r kr. 
Orsaken till denna försämring kan hänföras till en förväntad snabbare pris

och lönekostnadsökning 1983 än 1982 för den kommunala konsumtionen 

och investeringarna samtidigt som skatteinkomsterna ökar långsammare. I 

bedömningen har för 1983 antagits 7,5%· timlöneökning. I volym räknat 

ökar den kommunala konsumtionen långsammare 1983 itn tidigare år. De 

kommunala investeringarna förväntas vidare minska med 2 C::;(. i volym. 

Inkomstökningarna 1983 kan inte kompensera utgiftsstegringarna. 

Som framgår av diagram 9: I har den kommunala sektorns finansiella 

sparande varierat kraftigt under 1970-talct. Lika stora negativa saldon. i 
löpande priser. som det som förväntas för 1983 har noterats för 1970- 1971 

och åren kring 1976. Realt sett var dessa underskott avsevärt större än vad 

som nu förutses för 1983. För åren i början av 1970-talct. då den kommuna

la konsumtionen ökade med i genomsnitt 2 % per år. kan de stora under

skotten i det finansiella sparandet h~införas till oviintat stora pris- och 

lönekostnadsökningar i kombination med kraftigt minskade statsbidrag. 

De stora underskotten i kommunernas finansier under mitten av 1970-talet 
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berodde på höga volymökningstal, runt 5 <;{. samtidigt som lönekostna

J..:rna steg kraftigt. För 1978 räknade kommuner och landsting med fortsat

ta snabba pris- Ol:h lönekostnadsökningar vilket föranledde dem att höja 

kommunalskatten med i genomsnitt ca 2 kr. Samtidigt blev skaneunder

lagsökningen osedvanligt stor på grund av de ovan nämnda stora inkomst

ökningar två år tidigare. Då pris- och lönekostnadsökningarna under 

\97g- \979 emellertid blev betydligt lägre än väntat samtidigt som utbygg

nad~takten avtog gav den kommunala sektorns verksamhet stora överskott 

och en stor likviditetsreserv byggdes upp. Eftersom kommunernas in

komster och utgifter balanserades aren 1980-1982 kvartstår en stor del av 

den uppbyggda likviditetsrcserven. 

Hur den kommunala ekonomin mer i detalj utvecklas under 1982 och 

1983 framgär av tabell 9:3. Redovisningen bygger liksom tidigare år pa 
statistiska centralbyråns enkiH till kommunerna avseende de kommunala 

inkomsterna och utgifterna 1982 och 1983.Vad gäller skatter och statsbi-

Tabcll 9:3 Kommunernas inkomster och utgifter 1980-1983 

Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser 

Milj. kr. Föriindring. '.i 

1980 1981 1982 1983 1980- 1981-
1981 1982 

/.iipt111de priser 
I Inkomster 145320 162 774 178352 194420 12,0 9,6 

I. I Skatkr 77668 86946 97 394 107 350 11,9 12,0 
1.2 Stahbidrag 38680 43908 44 742 48050 13.5 1,9 
1.2.1 Allmiinna statsbidrag 9629 11476 10092 10360 19.2 -12,1 
1.2.2 Speciella ,tatsbidrag 290.'il 32432 34650 37690 11,6 6,8 
u Övriga inkomster 28972 31920 36 216 39020 10,2 13.4 

2 Utgifter 145 372 162523 178446 1911220 11,8 9,1! 

2.1 Transfereringar 23 936 26 385 28 879 31 300 10.2 9.-1 
2.1. I Till hushitllen 9008 9651 10966 12Dll 7.1 13,6 
2. 1.2 Till staten 3 393 3 226 2 995 3 150 -4.9 - 7.2 
2.1.3 Till företag 4929 5 K35 6396 6700 18.4 9.6 
2.1.4 ()fördelat 6606 7673 8 522 9 220 16,2 I I.I , , 

Konsumtion 105 105 117665 130818 146890 11,9 JU 
2.3 Investeringar 17008 18661) 19049 20230 9,8 2,ll 
2.4 Netto av mark-

och fastighetsköp -677 -196 -300 -200 

3 Finansiellt sparande 
enligt nationalräken-
skaperna ( 1-2) - 52 251 - 94 -31!00 

1975 års prisff 

Konsumtion 57990 59732 61469 63218 3,0 2.9 
Invc~lcringar 10290 10246 9742 9 550 -0.4 - 4.9 

An/I/. Allmänna statsbidrag omfa!lar skuttebortfallsbidrag. skatteutjämningsbidrag och siirskilt 
kommunerna. Speciella statsbidrag utgiir till bestiimda verksamhetsområden. 

1982-
1983 

9,0 

10.2 
7.4 
2.7 
8,8 
7.7 

11,1 

K.4 
11..'i 
5.2 
4,8 
8.2 

12,3 
6.2 

2,8 
-2.0 

bidrag till 

Kiillor: Finansdepartementet. konjunkturinstitutet. riksrevisionsvcrket och statistiska centralbyrån. 
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drag bygger redovisningen på uppgifter från riksrevisionsverket och fi

nansdepartementet. 

Inkomster och transfereringsutgifter 

Den kommunala sektorns inkomster steg 1982 med 9,5% och beräknas 

1983 öka i något lägre takt. Skatteinkomsterna steg med 12 % 1982 men 

förutses öka med bara 10% 1983. Det kommunala skatteunderlaget har 

begränsats för båda åren och grundavdraget vid kommunal beskattning har 

höjts. 

Den kraftigare ökningen av skatteinkomsterna 1982 är delvis en följd av 

att den kommunala sektorn tillförts skatteunderlaget från beskattade för

måner i utbyte mot att skattebortfallsbidragen och kompensationsbidragen 

upphördefr.o.m. 1980. 

För skatteinkomsterna 1982 gällde enligt riksdagens tidigare beslut att 

den kommunala sektorn endast fick tillgodoräkna sig 80% av skatteunder

laget för juridiska personer och att grundavdraget vid kommunal beskatt

ning höjdes från 6 000 kr. till 7 000 kr. Detta innebar att skatteinkomsterna 

reducerades med knappt 2 miljarder kr. För 1983 har riksdagen beslutat om 

ytterligare begränsningar av det kommunala skatteunderlaget. Landsting

en får endast tillgodoräkna sig 99% av skatteunderlaget för fysiska perso

ner, medan primärkommunerna dessutom får räk1ia in 39,6% av den 

beskattningsbara inkomsten från juridiska personer. Denna begränsning 

leder till 4 miljarder kr. lägre skatteinkomster. 1 Att skatteinkomstökning

arna, trots skatteunderlagsbegränsningen, förväntas bli relativt höga 1982 

och 1983 beror dels på att lönerna steg kraftigt under högkonjunkturåret 

1980 vilket påverkar kommunernas skatteinkomster 1982, dvs. med två års 

fördröjning. dels på att den kommunala utdebiteringen förväntas stiga med 

40 öre 1983. Utdebiteringsökningen 1982 var 19 öre. 

Statsbidragen till den kommunala sektorn steg 1982 med endast 2 % 

medan ökningen 1983 förväntas bli betydligt större. 7.4%. En stor del av 

skillnaden i ökningstakt beror på ::llt ska11ebortfallsbidragen och kompen

sationsbidragen upphörde fr.o.m. 1982. Skallcutjiimningsbidraget iir d~ir

med det enda kvarvarande allmänna statsbidraget. 

De speciella statsbidragen förväntas öka i högre takt 1983 än 1982. 

Ökningstakten är snabbare för landstingen iin för primärkommunerna. 

Detta är bl.a. en följd av att vissa speciella statsbidrag till primärkommu

nerna avvecklas. samtidigt som den landstingskommunala sidan. till följd 

av vissa huvudmannaskapsförändringar. ges ökade statsbidrag. 

Övriga inkomster torde öka i långsammare takt 1983 än 1982. vilket till 

1 I propo~i1ionl.!n om kommunalekonomiska friigor 1982/83:90 fon:slås all kommu
nerna for 1984 återigen ska få tillgodoriikna sig 100 <:·(.av skatteunderlaget for fysi,ka 
personer medan begriinsningen hetriiffande juridiska personer kom1rn;r att kv<trstå. 
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stor del beror på att ~rsättning från socialförsäkringssektorn till den kom

munala sektorn regleras av ett tvåårsavtal som träffades 1981. Dctta·ger på 

grund av sin konstruktion en stor ökning av bidraget I :a avtalsåret men 

förändras bara med volymökningen det andra året. 

Den kommunala sektorns totala utgifter inkl. investeringar ökar i snab

bare takt än inkomsterna 1983. Transfcreringsutgifterna ökar dock i lägre 

takt än inkomsterna. Detta beror bl.a. på att den kommunala ersättningen 

till staten för arhetsvården upphör 1983 och tidigare kostnadsersättningar 

till staten för Akademiska sjukhusets ~iänster inte utgår fr.o.m. 1983. Detta 

verkar i neddragande riktning. Å andra sidan väntas socialbidragen öka 

med 25 % på grund av att allt fler utförsäkrade arbetslösa tvingas söka 

socialhjiilp. 

Konsumtion och im•esteringar 

Utbyggnadstakten i den kommunala sektorn har minskat de senastt: 

åren. Frän en genomsnittlig volymutveckling per år på ca 4 %· under I 970-

talet har tillväxttakten reducerats till under 3 % i början av 1980-talet. 

Den underliggande volymökningen 1983 beräknas bli 1.3 C.:'c. Därtill kom

mer beredskapsarbeten och nyrckryteringstjänster med statsbidrag, som 

svarar för 0.7 %·och vissa huvudmannaskapsförändringar. 0.8 %. Tillsam

mans ger detta en ökningstakt på 2,8 %. 

Motsvarande volymutveckling 1982 var 2,9% varav den underliggande 

volymökningen endast svarade för l.O %, se nedanstt1ende tabH1. 

Den kommunala volymförändringen 1982 och 1983 

Kommum1l konsumtion 
diirav: 

Huvudmannaskapsföriindringar 
Beredskapsarbeten 
Underliggande volymökning 

1982 

2.9 

0.8 
I.I 
1.0 

1983 

2.8 

0,8 
0,7 
1.3 

De huvudmannaskapsförändringar som nämnts är överföringen av Ka

rolinska sjukhuset I jan 1982 från staten till Stockholms Uins Landstirig. 

överföringen av Akaqcmiska sjukhuset från staten till Uppsala Läns 

Landsting I jan 1983 samt att nykterhetsvårdsanstalter och ungdomsvårds

anstalter övergår i kommunal regi 1983. 

Sysselsättningen inom den kommunala sektorn ökade 1982 med 18 000 

personer. För 1983 förutses en ökning med 19 000 personer. Här har då 

inräknats effekten av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som föreslås i 

den reviderade finansplanen. Om man emellertid för såväl 1982 som 1983 

räknar bort dels huvudmannaskapsförändringar, dels det kraftigt ökade 

antalet beredskapsarbetare i kommunerna minskade antalet sysselsatta 

något i ljol. För 1983 förväntas en viss underliggande sysselsättningsök

ning i kommunerna. 
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Tabell 9:4 Socialförsäkringsscktorns inkomster och utgifter 1980-1983 
Löpande priser 

Milj. kr. Förändring. o/t: 

1980 1981 1982 1983 1980- 1981- 19H2-
1981 1982 1983 

Inkomster 66420 75075 82232 90660 13,0 9,5 10,0 

I. I Avgifter 49440 56594 57 447 58 700 14.5 1.5 2.0 
I. 2 Bidrag från staten 2824 1520 5 275 9900 -46,2 247.0 87,5 
1.3 Ränteinkomster m. m. 14018 16805 19413 21960 19.9 15.5 13.0 
1.4 Övriga inkomslt:r 138 156 97 100 13.0 -37.8 3.0 

2 Utgifter 49544 56518 63604 72770 14,1 12,5 14,5 

2.1 Transfereringar till 
hushållen 37 158 43 259 48897 57120 16,4 13.0 17.0 

2.2 Övriga transfereringar 9989 10681 12139 12910 6,9 13.7 h.5 
2.3 Konsumtion m. m. 2 397 2 578 2568 2740 7,6 - 0.4 6,5 

3 Finansiellt sparande 16876 18557 18628 17890 10,0 0,4 -4,0 

Källor: Finansdepartementet. konjunkturinstitutet, riksförsäkringsverket och statistiska centralbyrån. 

De kommunala myndigheternas och affärsverkens investeringar förvän

tas minska med 2 % 1983. En närmare redogörelse för kommunernas 

investeringar lämnas i kapitel 7. 

9.4 Socialförsäkringssektorn 

Socialförsäkringssektorn omfattar allmän sjukförsäkring, allmän till

läggspensionering samt erkända arbetslöshetskassor. Till staten räknas 

kontant arbetsmarknadsstöd (KAS), arbetsskadeförsäkring, folkpensio

nering, delpensionsförsäkring, frivillig pensionsförsäkring, lönegaranti
fond och sjöfolkspensionering, vilka samtliga tidigare inrymts i socialför

säkringssektorn. 
Socialförsäkringssektorns inkomster ökade i snabbare takt 1980 och 

1981 än tidigare. Detta sammanhänger främst med att uppbörden av de 
statliga myndigheternas arbetsgivaravgifter lades om den I juli 1980 vilket 
medförde ett engångstillskott till avgiftsinkomsterna andra halvåret 1980 
och första halvåret 1981 (jfr. avsnittet om statens socialförsäkringsavgif
ter). Den 1 januari 1981 steg ATP-avgiften med 0,25 procentenheter enligt 

en tidigare fastställd plan. Den I januari 1982 ändrades beräkningen av 

ATP-avgiften. För 1981 var underlagssumman begränsad till 120 750 kr. 

Upp till detta värde togs en avgift på 12,25% ut. Fr.o.m. 1982 skulle 

avgiften höjas till 12,5 %, men genom att underlaget nu kom att utgöras av 

hela lönesumman sänktes av giftsprocenten till 9,4 %. Jämfört med 1981 var 

det ändå fråga om en höjning med 0,2 procentenheter. Vidare ökade posten 
ränteinkomster kraftigt på grund av det höjda ränteläget. För 1983 ökar 

ATP-avgiften med ytterligare 0,2 procentenheter. De totala inkomsterna 

10 Riksdagen /91121113. I .rn111/. Nr 150. Hi/aga I.I 
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ökade med 13 % 1981 av ovan nämnda skäl och med 9,5 % 1982. 1983 

väntas inkomsterna öka med drygt 10%. 

Det samlade uttaget av kollektiva avgifter uppgår 1983 till 36,5% för 

arbetare och 41,6% för tjänstemän. 

De lagstadgade socialförsäkringsavgifterna och de löneberoende indi

rekta skatterna i procent av lönesumman för år 1983 framgår av nedan

stående tablå. 1 

Lönckostnadspåslag i procent av lön 1983 

Lagstadgade socia(f'örsäkringsal'gij/er 

ATP 
Sjukförsäkring 
Folkpension 
Delpension 
Sjöfolkspensioncring 
Lönegaranti 
Arbetsmarknadsavgift 
Arbetsskadeförsäkring 
Summa socialförsäkringsavgifter 

Löneheroende indirekta skatter 

Barnomsorgsavgift 
Vuxenutbildningsavgift 
Arbetsskyddsavgift 
Löneavgift 
Arbetsmarknadsavgift 
Summa indirekta löneskatter 

'fotalt lönckostnadspaslag 

9,6 
9,5 
9,45 
0.5 
0,8 
0.2 
0,65 
0.6 

3),3 

2.2 
0,25 
0,155 
2,0 
0,05 
5.255 

36,555 

Till detta kan frivilliga socialförsäkringsavgifter komma. t.ex. individuell 

tilläggspension (ITPJ. De socialförsäkringsavgifter som räknas in i social

försiikringssektorn är ATP- och sjukförsäkringsavgifterna. Resterande so

cialförsäkringsavgifter ingår i statens inkomster. liksom de löneberoende 

indirekta skatterna. Socialförsäkringsavgifterna definieras enligt national

riikenskaperna som ersättning till arbetskraften och medräknas dii1för i 

lönesumman. Övriga arbetsgivaravgifter däremot räknas som indirekta 

skatter äv1.:n om de b1.:närnns avgifkr. 

1i"1111.\/t'reri11gama till hushållen . dvs. utbetalningarna av ATP. sjuk

och föriildrapenning samt arbetslöshetsersättning steg 1981 med 16.4% .. 

D1.:nna höga ökningstakt herodde främst pi'1 ökade utbetalningar av ATP. 

1982 diimpad1.:s denna ökningstakt nägot bl. i.I. genom att utbetalningarna 

för sjukflirstikringen ökade mycket långsamt. 

19S3 viintas utbetalningarna öka markant igen huvudsakligen heroend1: 

' Utvecklingen av de kollektiva avgiflcrna under perioden 1970-1983 framgiir pii sid 
181 i hilaga I. I till hudgctpropn,itionen 1982/83: 100. 
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på den kraftiga ökningen av ATP. men också genom de ökade utbetalning

arna från de erkända arbetslöshetskassorna. 

Pensionsutbetalningarna för ATP utgör drygt 50 % av de transfereringar 

till hushåll som redovisas i tabell 9:4. För 1983 ökar pensionerna kraftigt, 

med 5.5 miljarder kr. Visserligen räknas pensionerna upp bara en gång per 

år. men till basbeloppet görs ett extra tillägg på 300 kr. vid beräkning av 

ATP och folkpensioner 1983. 

Utgifterna för sjukförsäkringen steg drygt 4% mellan 1981 och 1982. 

1983 beräknas ökningen till 7 .5 %. Utvecklingen av transfereringsutgif

terna till hushåll framgår av nedanstående tablå. Där framgår att ATP står 

för den största delen av utgiftsökningen. 

Transfereringar till hushåll 1980-1983 

ATP 
Sjukförsäkring inkl. föräldrapenning 
Erkända arbetslöshetskassor 

1980 

19030 
16398 

I 730 

1981 

23 537 
17126 
2596 

1982 

27013 
18003 
3 881 

1983 

32457 
19 36l 
5 305 

Det fi1w11sit'lla sparandet uppgick 1981 till 18,6 miljarder kr. Detta var 

oförändrat 1982 och väntas minska något till 17. 9 miljarder kr. 1983. 

9.5 Den totala offentliga sektorn 

Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar svarar för drygt 

113 av bruttonationalprodukten. Den offt'nt/iga konsumtionen ökade med 

ca 2 % 1981 främst till följd av den relativt kraftiga kommunala expansio

nen på 3,0%. Under 1982 bromsades den offentliga konsumtionens volym

tillväxt upp. Ökningen 1982 uppgick till drygt 1 % och beräknas bli ca 1,5 i 
år. Den beräknade ökningen 1983 är helt hänförlig till kommunerna. Anta

let anställda fortsatte att öka med ca 18 000 i kommunerna, medan det 
inom staten minskade ca 7 000 personer 1982, vilket huvudsakligen berod

de på att Karolinska sjukhuset övergick till landstingskommunalt huvud
mannaskap. För 1983 förutses en minskning med 4 000 personer för staten 

medan kommunalt anställda ökar med närmare 19 000. 1983 beror dessa 

förändringar bl.a. på att Akademiska sjukhuset och nykterhetsvårdsanstal

terna överförs från staten till landstingen. Antalet beredskapsarbetare i 

stat och kommun ökade med ca 13 000 1982. Ökningen 1983 beräknas bli 

något lägre. Den underliggande sysselsättningen i offentliga sektorn mins

kade således något 1982 för att 1983 väntas öka något. 1982 uppgick antalet 

sysselsatta i statliga och kommunala myndigheter till 1,3 miljoner personer. 

De offentliga investeringarna minskade med nära 7% 1981 i volym varav 

de statliga myndigheternas investeringar minskade med ca 15 %. 1982 

innebar en fortsatt minskning av investeringsvolymen av de offentliga 

investeringarna. Endast de statliga affärsverken uppvisade någon större 
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Tabell 9:5 Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar 1980-1983 

Milj. kr., löpande priser Volymförändring,% 

1980 1981 1982 1983 1980- 1981- 1982-
1981 1982 1983 

Statlig konsumtion 45144 48700 51411 55680 0,1 -2,5 -2,0 
Socialförsäkrings sektorns 

konsumtion 2357 2524 2526 2690 - 0,8 -7,4 -3,0 
Kommunal konsumtion 105 105 117665 130818 146890 3,0 2,9 3,0 

Offentlig konsumtion 152606 168889 184755 205260 2,1 1,2 1,5 

Statlig investering1 17 616 16949 18444 21760 -12.1 -0,5 7,0 
Socialförsäkrings sektorns 

investeringar 40 54 42 60 12.0 7,1 6,5 
Kommunala investeringar 17008 18669 19049 20230 - 1.1 -4,9 -2,0 

Offentliga investeringar 34664 35672 37535 42050 - 6,8 -2,7 2,5 

därav: myndigheter 17 568 18544 19484 22120 - 4.4 -1,9 4,5 

Summa offentlig sektor 187270 204561 222290 247310 0,3 0,4 1,5 

1 Inkl. affärsverk samt statliga och kommunala bolag exkl. bostadsinvesteringar. 
Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

ökning. I tabell 9:5 ingår även investeringar i kommunala och statliga 

affärsverk och bolag. Inkl. dessa investeringar beräknas de totala offent

liga investeringarna ha minskat med 2,7% 1982. För 1983 väntas en kraftig 

uppgång i de statliga investeringarna. De gäller framför allt statliga affärs

verk, där SJ, luftfartsverket och televerket planerar stora investeringar, 

samtidigt som de statliga myndigheternas investeringar ökar kraftigt bl.a. 

genom stora satsningar på vägbyggande. 

Hela den offentliga sektorns efterfrågan i form av konsumtion och inves

teringar skulle därmed ha ökat med endast 0,3 % för 198 l. För 1982 var 
denna ökning 0,4%. 1983 väntas den offentliga sektorns efterfrågan öka 

med 1,5 % framför allt genom den kraftiga ökningen av den kommunala 

konsumtionen och de statliga investeringarna. 

I tabell 9:6 redovisas den offentliga sektorns inkomster och utgifter 

1980-1983. Transaktionerna mellan de tre delsektorerna har eliminerats 

varför tabellen endast visar transaktionerna mellan den offentliga sektorn 

och samhällsekonomin i övrigt. 

Sedan 1978 har hela den offentliga sektorn uppvisat sparandeunderskott. 

Totalt se.tt försämrades den offentliga sektorns finansiella sparande med 14 

miljarder kr. 1982. Denna försämring är i sin helhet att hänföra till staten . 

. 1983 heräknas sparandet försämras med ytterligare ca 10 miljarder till 

drygt 55 miljarder kr .. vilket motsvarar ca 8 % av BNP. Orsaken är försäm

ringen av statens finansiella sparande i kombination med ett stagnerande 

överskott inom socialförsäkringssektorn och underskottet i kommunernas 

finansiella sparande. 

I vissa sammanhang vill man jämföra förändringen av offentliga inkoms

ter och utgifter med BNP och dess utveckling i fasta prisi.:r. Detta mått 
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Tahell 9:6 Den totala offentliga sektorns inkomster och utgifter 1980-1983 

Milj. kr. Förändring. '7t: 

1980 1981 1982 1983 1980-
1981 

Inkomster 306937 344935 379178 428110 12,4 

I. I Skatter 185 116 205 391 226853 261 100 11.0 
1.2 Socialförsäkringsavgifter 74643 85 837 86580 93200 15.0 
1.3 Övriga inkomster 47 178 53 707 65745 73 810 13.8 

2 Utgifter .127007 375377 423217 48.1460 14,8 

2.1 Transfereringar · 152146 182 874 214157 250 380 20.2 
2.1.1 Till hushåll 98200 111565 122057 137 280 13.6 
2.1.2 Till företag inkl. livsmedels-

och bostadssuhventioner 28234 34544 41654 51 120 22.3 
2.1.3 Till internationell verksamhet 4121 4 222 4397 5 380 2,5 
2.1.4 Räntor 21591 32 543 46049 56600 50.7 
2.2 Konsumtion 152606 168 889 184 755 205 260 10.7 
2.3 Investeringar 22781 23692 24489 '!.7890 4.0 
2.4 Köp och försäljning 

av fastigheter 526 78 184 70 

3 Finansiellt sparande -20070 -30442 -44039 -55350 51,7 

4 Över statsbudgeten 
finansierad utlåning 13997 12105 13758 16800 -13,5 

Källa: Finansdepartementet. 

visar bl.a. hur stor den totala skattekvoten är i förhållande till BNP.· 

Utvecklingstakten visar hur snabbt de offentliga inkomsterna och utgif

terna växer i förhållande till BNP:s utveckling. 

Den reala utvecklingen av offentliga inkomster och utgifter samt BNP, 

detlaterade med BNP-deflatorn, framgår av nedanstående uppställning 

(årlig procentuell volymförändring). Inkomster och utgifter i löpande 
priser för den offentliga sektorn samt BNP i fasta priser har hämtats från 

nationalräkenskaperna för perioden 1970-1982. Transfereringar inom den 

offentliga sektorn har ej medtagits. 

1970- 1980 1981 1982 1983 
1979 

Inkomster 4,2 1,9 2,4 0,8 3,2 

därav: skatter 3.0 -0.5 I.I 1,2 5.2 
avgifter 8.8 6,7 4,7 -7,5 -1.6 

Utgifter 5,9 3,3 4,6 3,3 4,3 
Utgifter exkl. räntor 5.8 1.6 2,2 0,8 3.4 

därav: staten 6.0 2.4 6,9 5,7 6.7 
staten exkl. stats-
skuldsräntor 5,6 -1,7 1,7 0,0 4,7 
socialförsäkrings-
sektorn 12.8 3.8 4.4 3, I 5.4 
kommunerna 4.2 4.1 2.2 1.0 1.4 

BNP 2,0 2,0 -0,7 -0,I 1,8 

1981-
1982 

9,9 

10.4 
0.9 

22.4 

12.7 

17, I 
9.4 

20.6 
4.1 

41.5 
9.4 
3.4 

44,7 

13.7 

1982-
1983 

13,0 

15.0 
7.5 

12.5 

14,0 

17.0 
12,5 

22.5 
22.5 
23.0 
11.0 
14.0 

25,5 

22,0 
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Den reala utvecklingen av de totala offentliga utgifterna ökade under 
1970-talet med 5,9% per år, dvs. betydligt snabbare än BNP som ökade 
med 2 %. Under 1980 ökade de offentliga utgifterna med endast 3,3 % 
vilket var betydligt långsammare än under 1970-talet. Under 1980 uppvi
sade framför allt staten en kraftig nedgång i utgiftstakten. Nedgången var 
ännu mer markant om man ser till utgiftstakten exkl. statsskuldsräntor. 
Realt hade då staten en minskning av utgifterna med 1,7%. Under 1981 
ökade den reala utvecklingstakten något, till 4,6 %, men låg fortfarande 
klart under ökningstakten på 1970-talet. _ 
För 1982 bromsades den reala offentliga utgiftstakten upp till 3 ,3 % men 
räknat exkl. ränteutgifter var den enbart 0,8 %. Minskningen var främst 

hänförlig till staten, men även kommunerna uppvisade en kraftigt mins
kande ökningstakt. Som framgår av tabellen stiger den reala ökningstakten 
kraftigt 1983. Denna ökning ligger bl. a. inom staten vars reala ökningstakt 
beräknas bli 6,7 % mot 5,7% 1982. Exkl. räntor beräknas ökningstakten bli 
4,7% jämfört med 0% 1982. Orsaken till denna skillnad är att ränteutgif
terna utgjorde en mycket större del av totala ökningen av statsutgifterna 

1982 än 1983. 
Som framgick av ovanstående har den reala utgiftsökningen i den offent

liga sektorn varit större än BNP-tillväxten under 1970-talet. Som en följd 
härav har de konsoliderade utgifterna satta som relation till BNP ökat 
trendmässigt under 1970-talet, från knappt 45 % 1970 till drygt 68 % 1982. 
Detta framgår av nedanstående tablå .. 

Den totala konsoliderade offentliga sektorns andel av BNP, procent 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Utgifter 44,2 46,I 47,0 45,6 48,8 49,7 52,6 58,6 60,3 61,8 
Inkomster 48,7 51.3 51.4 49,7 50.7 52,4 57,I 60,3 59,8 58,8 
Skatter+ 
avgifter 40,9 43,2 42,9 41,3 42,3 43,8 48,6 51,3 50,9 49.9 

Inkomsterna har också ökat som andel av BNP men inte lika snabbt. 
Från 1977 har de legat i stort sett oförändrade på drygt 60 % av BNP medan 
utgifterna ökat från 59 till nära 70% av BNP 1983. Detta kan också avläsas 
i den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande. 1977 var in
komstandelen fortfarande något större än utgiftsandelen och det var också 
det senaste året som det totala finansiella sparandet var positivt. Utveck
lingen därefter uppvisar ett stort och snabbt växande underskott vilket 

framgår av tabell 9:6. 
Utgifterna som andel av BNP har ökat mycket snabbt under senare år. 

En stor del av denna ökning avser statens ränteutgifter, vilka ökat från 4 
miljarder kr. 1975 till beräknade 50 miljarder 1983. l denna sammanställ
ning har de direkta transfereringarna mellan de offentliga sektorerna elimi
nerats. Hänsyn har dock inte tagits till att staten i allt högre grad har valt 

1980 1981 1982 1983 

62,6 65,9 68,2 69,9 
58,7 60,5 61.I 61,9 

49,7 51,I 50.5 51,2 
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att finansiera sitt budgetunderskott via upplåning hos AP-fonderna. Någon 

bra statistik över hur statens och kommunernas räntebetalningar fördelar 

sig på olika sektorer i ekonomin finns inte. Däremot kan man ur AP

fondcrnas årsredogörelse framläsa hur stora lån som stat och kommun har 

hos AP- fonderna. 1975 hade staten 12.0 miljarder kr. och kommunerna 7.2 

miljarder kr. i lån hos dessa fonder. Med en medelränta (enligt AP-fonder

nas årsberiittelsc) på 7 ,2 % år 1975 torde socialförsäkringssektorns räntein

komster till ca 1.4 miljarder kr. komma från stat och kommun och egentli

gen ej tas med i den konsoliderade offentliga sektorn. 1982 hade staten lån 

för 51.2 miljarder kr. och kommunerna 12.2 miljarder kr. hos AP-fonderna. 

Med en medel ränta på 10.3 % borde ca 6.5 miljarder kr. av den konsolide

rade offentliga sektorns inkomster och utgifter ej medtagas. Detta är en 

mycket grov metod att uppskatta ränteströmmarna inom den offentliga 

sektorn. Den tyder emellertid på att den konsoliderade offentliga sektorns 

inkomst- resp. utgiftsandel av BNP borde vara 0,5 procentenheter lägre 

1975 och 1.0 procentenheter lägre 1982. Ökningen av utgiftsandelen har 

trots detta varit mycket snabb sedan 1975. 

9.6 Beräkning av finanspolitiska effekter 

Under många år har en enkel modell använts i nationalhudgetarbetet för 

att helysa de samlade finanspolitiska effekterna inte bara av statsbudge

tens föriindringar. utan även av förändringar i kommunernas och socialför

säkringssektorns inkomster och utgifter. Beräkningarna syftar till att bely

sa hur reala föriindringar i de offentliga inkomsterna och utgifterna påver

kar samhällsekonomin. Dessutom har särskilda beräkningar utförts för 

effekterna av vissa ekonomisk-politiska åtgärder, t.ex. investeringsstimu

lcrandc åtgärder. lagerstöd och industripolitiskt stöd i form av lån. Till den 

offentliga sektorn räknas i detta sammanhang också investeringar i statliga 

och kommunala affärsverk och bolag. Som mått på den finanspolitiska 

effekten utnyttjas de reala förändringarna i procent av BNP i fasta priser. 

Förändringar av delposter i de offentliga inkomsterna och utgifterna ger 

olika effekter på samhällsekonomin. Om det sker sammansättningsför

skjutningar som har större påverkan på samhällsekonomin i övrigt, blir den 

finanspolitiska effekten större än vad den annars skulle ha hlivit. Genom 

att göra antaganden om bl.a. de marginella konsumtions- och importbenä

genheterna tas i modellen hänsyn till dessa förhållanden. Till grund för 

effektberäkningarna ligger således bedömningar av dels importbenägenhe

terna för privat konsumtion samt för offentlig konsumtion och investering, 

dels hushållens konsumtionsbenägcnhet för olika slags inkomster. 

Det aktuella konjunkturläget liksom även efterfrågeökningarnas sam

mansättning påverkar de marginella importbenägenheternas storlek. För 

1981 har den marginella importbenägenheten för privat konsumtion förut

satts uppgå till 0.25. 1982 och 1983 antas denna importbenägenhet vara 

0.35 resp. <UO. Importbenägenheterna för offentlig konsumtion och inves-
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tering har uppskattats till lägre tal än för privat konsumtion. Hushållens 

marginella konsumtionsbenägenhet för 1981. 1982 och 1983 har i likhet 

med tidigare beräkningar förutsatts vara 0, 7. 

Med de antaganden om import- och konsumtionsbenägenheter som re

dovisats ovan erhålls ur modellen värden på ett antal multiplikatorer. Med 

tillämpning av dessa multiplikatorer kan den totala effekten av förändring

ar i den offentliga sektorns verksamhet på bruttonationalprodukten räknas 

fram. För några av de viktigaste variablerna redovisas multiplikatorerna 

nedan. 

Byggnadsinvesteringar 
Maskininvesteringar 
Offentliga löner 
Övrig offentlig: konsumtion 
Permanenta transfereringar till hushåll 
Direkta skatter 
Indirekta skatter 

1981 

1.7 
l.3 
1.9 
1.5 
I.I 

-1.0 
-0,9 

1982 

1,5 
l,2 
1,7 
1.4 
0.9 

-0.8 
-0.9 

1983 

1,6 
1,3 
1,8 
1.4 
l.O 

-0.9 
-0.9 

modellen varierar dessa multiplikatorer med konjunkturerna genom 

antaganden om importbenägenheten. Syftet är att samma multiplikatorer 

ska användas för år som befinner sig i samma fas av konjunkturen. 

I tabell 9:7 redovisas beräkningar över finanspolitiska effekter för 1975-

1983. Frågan om hur den offentliga sektorns effekt på ekono~in i övrigt 

skall beräknas, är svår att besvara både utifrån teoretiska och empiriska 

utgångspunkter. Den beräkningsmetodik som har använts innebär att om 

de offentliga utgifterna och inkomsterna inte förändras realt sett från den 

uppnådda nivån uppstår ingen finanspolitisk effekt.. Även om den offent

liga sektorns finansiella sparande är oförändrat kan emellertid en finanspo

litisk effekt uppstå genom att det sker förskjutningar mellan olika typer av 

inkomster och utgifter. Perioden 1975-1982 har baserats på nationalrä

kenskapernas beräkningar över offentliga inkomster och utgifter medan 

Tabell 9:7 Finanspolitiska effekter 1975-1983 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Staten: direkt effekt 0,3 0,0 -0.1 o.~ 0.2 0,2 
indirekt effekt -1.0 -0.4 3,1 3.5 2,1 -0.9 
Summa -0,7 -0,4 3,0 3,7 2,3 -0,7 

Kommunerna: direkt effekt 0,6 0.6 0,9 0.6 0.8 0.7 
indirekt effekt 0,7 -0.1 -0.4 -1.6 0.3 0.5 
Summa 1.3 0,5 0,5 -1,0 1,1 1,2 

Socialförsäkring:ssektorn 1 0,2 -0,I 0,3 0,4 0,2 -0,2 

Totalt 0,8 0,0 3,8 3,1 3,6 0,3 

1 Inkl. allmänna pensionsfonden. 
Kiil/a: Finansdepartementet. 

1981 1982 1983 

-0,I 0.0 0.2 
1.2 0.9 O,l 
l, l 0,9 0,3 

0,5 0.4 0.5 
-0.2 0.1 0.4 

0,3 0,5 0,9 

0,1 0,0 0,3 

1,5 1,4 1,5 
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Tabell 9:8 Finanspolitiska effekter I 980-1983 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

1980 1981 1982 1983 

Staten 
Inkomster -0.2 0,3 0,0 -1.6 
därav: direkt skatt 0,2 0.9 -0.2 0.0 

indirekt skatt -0.4 -0.6 0.3 -1.3 

Utgifter -0,5 0,8 0,9 1,9 
därav: transfereringar m. rri. -0.8 1.4 1.0 1.7 

konsumtion 0.1 -0.3 -0.4 -0,3 
investeringar 0.2 -0.3 0.3 0.5 

Summa staten -0,7 I, I 0,9 0,3 

Kommunerna 
Inkomster -0,3 -0,I O,J 0,3 
därav: skatter 0.2 o.o -0.2 0.1 

Utgifter 1.5 0.4 0.4 0,6 
därav: transfereringar 0.0 0.0 0.0 0.0 

konsumtion 1.2 0.5 0.7 0.7 
investeringar 0.3 -0.1 -0.3 -0.1 

Summa kommunerna 1.2 0,3 0,5 0,9 

Summa offentlig sektor 0,3 1,5 1,4 1,5 

Källa: Finansdepartementet. 

1983 bygger på prognosen i tabell 9: 1. Den marginella importbenägenheten 

för privat konsumtion, som har stor betydelse för effektheräkningarna. 

varierar givetvis med konjunkturen. Vid högkonjunktur ökar den, vid 

lågkonjunktur sjunker den. 
För hela perioden 1975- 1983 har den offentliga sektorn haft eller beräk

nats få en expansiv effekt på samhällsekonomin. År 1980 hade dock den 

offentliga sektorn en mycket liten expansiv effekt på ekonomin. Därefter 

har den bidragit med ca 1,5 % till BNP-utvecklingen. 

Samtliga sektorer beräknas ha en expansiv effekt 1983, ett år med en 

relativt måttlig konjunkturuppgång. 
Av tabell 9:8 framgår något utförligare hur olika delposter i den offent

liga sektorns inkomster och utgifter bidrar till den totala finanspolitiska 

effekten för 1980-1983. 
1981 hade staten en expansiv effekt på ekonomin. Den berodde nästan 

uteslutande på de kraftiga utgiftsökningarna för industripolitiska åtgärder 

och utbetalningar för räntan på statsskulden. Denna gav trots sin låga 

multiplikatoreffekt ändå ett stort bidrag till den totala effekten. Dessa 

ökningar motverkas till en del av de utgiftsbesparingar som började få 
verkan 1981 och som framför allt påverkade statlig konsumtion och inves

tering. På inkomstsidan fick sänkningarna av den direkta skatten positiva 

effekter som delvis motverkade effekten av de höjda indirekta skatterna. 

Sänkningen av mervärdeskatten i november fick däremot ingen märkbar 

inverkan förrän 1982. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga I.I Reviderad nationalbudget 154 

Den expansiva effekt 1982 som ökningarna av utgifterna för räntor och 
industripolitiska åtgärder medförde motverkades delvis av de reala ned

dragningarna för transfereringarna till kommuner och hushåll. Den expan
siva effekten från investeringarna, vilken helt berodde på ökningar hos 

affärsverken (SJ, televerket, luftfartsverket), reducerades något genom 
minskningen av statlig konsumtion. 

1983 karaktäriseras framför allt av två motverkande effekter. Dels en 

expansiv effekt från kraftigt ökade statliga investeringar, transfereringar 
till företag samt ränteutgifter. dels en kontraktiv effekt genom stora höj

ningar av indirekta skatter. Trots marginalskattesänkningarna ger de direk

ta skatterna inget positivt bidrag till tillväxten. Det beror på att man genom 

lägre indexering av skatteskalorna och indragning av kommunalskatter 
helt neutraliserar denna effekt. 

För kommunerna innebär framför allt ökningen av konsumtionen expan

siva finanspolitiska effekter. Den expansiva effekt som redovisas på kom

munt::rnas inkomstsida 1983 är ej reell utan framkommer i modellen som ett 
resultat av låga ökningar av statsbidragen och ej på att hushållens köpkraft 

ökar och stimulerar ekonomin. 
Socialförsäkringssektorn har sedan 1980 haft en svagt expansiv effekt 

på ekonomin. Orsaken härtill är att transfereringarna till hushållen vuxit 
väsentligt snabbare än den huvudsakliga inkomstposten, socialförsäkrings
avgifterna. Genom de lägre utbetalningarna av ATP och sjukförsäkring 

1982 var effekten noll detta år. För 1983 beräknas de kraftiga ökningarna 
av ATP-utbetalningarna åter ge positiva effekter på BNP. 
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I 0 Kreditmarknaden 

Den svenska kreditpolitiken har under senare år i hög grad ffitt utformas 

utifrån stor obalans i den svenska ekonomin. Denna brist på balans har 

tagit sig uttryck i bl. a. stora underskott i såviil transaktionerna med utlan

det som i den statliga budgeten. De viixande underskotten stiiller allt större 

krav på såväl penning- som den statliga finansieringspolitiken och innebär 

ett ökat beroende av utlandet vad gäller räntor och upplåning. 

Sveriges underskott i utrikesbetalningarna har sedan mitten av 1970-

talet tilltagit (diagram I 0: I). Dessa underskott har täckts med upplåning i 

utlandet. Sedan 1977 har i huvudsak staten svarat för denna upplåning. 

Bytesbalansunderskotten har lett till en snabb ökning av Sveriges totala 

utlandsskuld. varigenom ränteutgifterna ökat i hög takt. Amorteringarna 

på utlandsskulden börjar nu dessutom bli framträdande. l syfte att förbätt

ra bytesbalansen genom att stärka den svenska industrins konkurrenskraft 

på exportmarknaderna och hemmamarknaden devalverades den svenska 

kronan med 10 %·i september 1981 och med 16 % i oktober 1982. 

Som framgår av diagram I 0: I har den av bytesbalansen föranledda 

utlandsupplåningen under de senaste åren ej åtföljts av någon motsvarande 

ökning av investeringarna. Utvecklingen av dessa har snarare resulterat i 

en neddragning av upplfmingsbehovet. Utlandslånen har såtillvida dis

ponerats för att vidga utrymmet för privat och offentlig konsumtion. Un

derskotten i bytesbalansen vittnar sålunda om ett minskat totalt sparande 

inom landet. 
Den andra stora balansbristen i den svenska ekonomin utgörs av det 

snabbt växande statliga budgetunderskottet. Som diagram 10: 2 visar. mot

svarade statens budgetunderskott 1976 2 % av bruttonationalprodukten 

(BNP). Denna andel hade stigit till 13 % 1982 och beräknas 1983 uppgå till 

drygt 13 %. Samtidigt har statsskulden vuxit från 24 % av BNP 1976 till ca 

60 % 1982. Budgetunderskottets återverkningar på samhiillsekonomin och 

den ekonomiska politiken är bl. a. beroende av dess finansieringssätt. I den 

mån finansieringen sker i bankerna och utomlands får upplåningen en 

likviditctspf\spiidande effekt på banksystemet och samhällsekonomin i öv

rigt. En alltför snabb tillväxt av likviditeten kan ge upphov till en rad 

problem. Förutom ett ökat inflationstryck uppträder ofta störningar på 

kreditmarknaden. Dessutom försvåras möjligheterna att föra en effektiv 

kreditpolitik. 

Ett av problemen vid en snabb likvidltetsökning i bankerna är att det kan 

uppkomma ett ökat utrymme för en kreditexpansion med risk för en 

ytterligare förstärkning av penningmängden. Detta kan komma att accen

tueras vid en konjunkturuppgång. En statsupplåning på den inhem~ka 

marknaden utanför banksystemet begränsar emellertid budgetunderskot-
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Diagram 10: 1 S'·eriges samlade bruttosparande och bruttoinvesteringar samt ökning
en av fordringar på utlandet(= bytesbalansen) 1970-1983 
I procent av 13NI> 
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Anm. Bruttoinvesteringarna avser fasta inhemska bruttoinvesteringar. Lagerinves
teringarna ingår inte. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

tets likvidiserande effekter. En neutralisering av budgetens likviditetstill

skott samt en begränsning av bankernas kreditexpansion framstår således 

som en viktig uppgift för en kreditpolitik som är inriktad på att begränsa 

tendenserna till överlikvidisering av samhällsekonomin. Statens upplåning 

utanför bankerna har fram t. o. m. 1981 i huvudsak skett i allmänna pen

sionsfonden och hos försäkringsbolagen. Med tillväxten i budgetunder

skottet följer emellertid ett allt större upplåningsbehov utanför bankerna. 

Eftersom kapitalmarknadsinstitutens kapacitet växer med mindre belopp 
än budgetunderskottet. ökar kravet på upplåning från allmänheten. Med 

detta syfte in.troduccrades den 1 juli 1982 en ny upplåningsform på den 
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Diagram IO: 2 Statens budgetunderskott 1973-1982 
l prm.:cnl av BNP 
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Kälfor: Riksbanken och riksgäldskontoret. 

svenska kreditmarknaden, nämligen statsskuldväxlar. De är främst av

sedda för företag och kommuner och andra större placerare. Vid starten 

emitterades växlarna med löptider på 180 och 360 dagar. Försäljningen av 

statsskuld växlar blev mycket stor 1982 och översteg avsevärt förväntning

arna. Att så kunde ske kan hänföras dels till en väl avvägd räntesats på 
statsskuldväxlarna i förhållande till specialinlånings- och bankcertifikat

räntorna (diagram 10: 3) dels - indirekt - till en begränsning i bankernas 

utlåning. Restriktionerna på bankernas utlåning påverkade nämligen ban

kernas villighet att konkurrera om inlåningsmedel. I slutet av året kunde 

statsskuldväxlar säljas till en lägre ränta. Penningmarknadsräntorna pres

sades då nämligen ner (diagram 10: 3) i samband med ett stort statligt 
budgetunderskott och en avsevärt återhållen utlåning från bankerna. Ge

nom införandet av statsskuldväxlar har ett fungerande instrument att tills 

vidare ta hand om företagens överskottslikviditet hittats. Då statsskuld

växlar är kortfristiga papper likvidiseras emellertid statsskulden, med de 

risker som är förknippade härmed såsom räntestegring och omsättning av 

växlarna vid en konjunkturuppgång. Som framgår av tablå I har statens 

långa obligationslån, mätt som andelen av statsskulden, sjunkit från ca 

55 % 1976 till 37 % 1982. Även hushållens andel, uttryckt som premie- och 

sparobligationslån i förhållande till statsskulden, har sjunkit frän 18 % 1976 
till 12 % 1982. 
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Di:1gram IO: 3 Korta räntor i utlandet och i Sverige 1980-1983 
Prncent 
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·' 180 dagars löptid. 

Tablå I Statsskulden fördelad på upplåningsformer 1976-1982 
Procent av statsskulden 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Lång upplåning i Sverige 73,0 69.7 70,6 61.8 53,4 51.2 48.8 
därav: premie- och sparobli-

gationsliin 18,3 17,9 15,8 15.2 15,0 13,0 11.8 
liinga obligationslfm 54.7 51,8 54.8 46.6 38,4 38.2 37,0 

Kort uppläning i Sverige 26,7 20.9 20,8 26,6 28, I 31.3 32.2 
Uppl{1ning i utlandet 0.3 9.4 8,6 11.6 18.5 17.5 19,0 

Kii//u: Riksbanken. 

• 

1983 
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Diagram 10: 4 Vissa statliga upphiningsräntor samt 90-dagars bankcertifikatränta och 
riksbankens diskonto 1980-1983 · 
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En indragning av företagens likviditet via statsskuldväxlar spelar en 

betydandt: roll även 1983. I syfte att nå även nya linansieringskällor som 

stitielser och föreningar ger riksgäldskontoret fr. o. m. 1983 också ut 18-

månaders statsskuldväxlar. Under de tre första månaderna 1983 har netto 

statsskuldväxlar till ett belopp av 15 miljarder kr. givits ut. Med avsikt att i 

högrt: grad engagera hushållen i statsfinansieringen gav riksgiildskontoret i 

mitten av mars 1983 ut ett premielån på 800 milj. kr. med förbättrade 

villkor. Lånet. som blev myckt:t väl mottaget. ger ökade vinstchanser per 

obligation och dragning. liksom höjning av högsta vinsten och garantivins

ter. Premiemarknaden har siilt:des fått en ökad tyngd. till vilken även 

riksbankens försök att starta premieklubbar kan förväntas bidraga. Härige

nom möjliggörs större köp av obligationer mt:d hjälp av riksbankslån. 

Riksbanken har också under den gångna liden av 1983 utnyttjat möjlig

heterna till att främja en förlängning av statsskulden genom en vidgning av 

differensen mellan kort och lång ränta. Sedan mitten av 1982 har det 

internationt:lla riinte!iiget successivt sjunkit (diagram 10: 3). Då det svens

ka valutaläget eftt:r devalveringen i oktober ej utsatts för påfrestning i 

niigon större utstriickning har t:n nedgång i bankcertifikat- och statsskuld

växclräntan sedan slutet av 1982 (diagram 10: 3) kunnat accepteras. En 

anpassning till penningmarknadsräntorna iigde rum den 21 januari 1983, då 

diskontot sänktes från 10 till 9 9t. Samtidigt siinktcs straffräntan för ban

kernas upplåning över en viss nivå från 15 till 12 % (diagram 10: 31. Ränte

sats~n på prioriterade obligationslån sänktes från 12.75 till 12,50 %·. I 

anslutning till dessa åtgärder emitterade riksgiildskontoret ett JO-årigt 

statslån till 12.5 o/c ränta och ett 3.5-ärigt till 12.25 %. Den ökade räntemar-
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ginalen mellan lang och kort ränta <diagram 10: 4) gav positiva utslag på 

obligationsmarknaden. Efterfragan på långa obligationer ökade väsentligt. 

D..:nna inriktning av politiken - att finansiera budgetunderskottet på 

längre löptider utan att höja räntenivån - förstärktes i mitten av mars 

1983. Fr. o. m. den 11 mars sänktes straffräntan för bankernas upplåning i 

riksbanken ytterligare från 12 till 11 0{ med effekt på penningmarknadsrän

torna. Däremot tilläts bankerna att endast låna 25 % av bankens eget 

kapital i riksbanken till diskontot mot tidigare 75 t;f .• varigenom straff ränte

politiken gavs ökad verkningsgrad. Vidare sänktes fr. o. m. den 14 mars 

1983 kassakravet för bankerna från 2 till I %, varigenom medel på ca 4 

miljarder kr. frigjordes för köp av statspapper. Samtidigt emitterade riks

gäldskontoret två nya statslån, varav ett var p~t 2.5 år till 12 % ränta, 

d. v. s. en sänkning av räntesatsen med 0,25 % i förhållande till det korta 

lånet i januari. Det andra statslånet löper på 10 år till oforändrat 12,5 % 

ränta men utan den sedvanliga klausulen med räntejustering efter 5 år. 

Istället förlängdes bindningstiden till 10 år. Sänkningen av det svenska 

ränteläget fo11satte efter ytterligare nc:djusteringar av räntorna i de västeu

ropeiska länderna. Fr. o. m. den 8 april 1983 sänkks riksbankens diskonto 

med en halv procentenhet till 8,5 % .. Samtidigt sänktes räntesatsen för 

prioriterade obligationer med minst JO-års löptid och med räntejustering 

efter 5 år från 12,5 till 12 %. 

I syfte att binda likviditeten i banksystemet samt att bromsa bankernas 

utlåning höjdes det lagliga taket för likviditetskravet i början av 1983 till 

55 % för storbankerna. Detta blev också kvoten för vissa storbanker. 

Dessa har härigenom ålagts att placera medel, som motsvarar högst 55 % 

av deras inlåning i form av likvida medel. I de medlen inräknas även 

statspapper och bostadsobligationer. För att säkra kvoternas effekt företog 

riksbanken i samband med åtgärderna i mars 1983 vissa tekniska ändringar 

i likviditetskvoterna så att bl. a. bankernas refinansiering av återlån i 

allmänna pensionsfonden jämställs med annan inlåning. För att stimulera 

bankerna att medverka till försäljningen av statsskuldviixlar skedde vid 

introduktionen av dessa en reduktion av likviditetskvoterna beroende på 

volymen av sålda statsskuldväxlar. Detta avräkningssystem slopades sam

tidigt med de åtgärder som i övrigt vidtogs. Likviditc:tskraven anpassades 

utifrån dessa justeringar. En högsta tillväxt i bankernas utlåning på 15 % 

på 24-månadersperiod har rekommenderats, d. v. s. ca 8 % på 12-måna

dersbasis. I samband med likviditetskvotshöjningarna i januari 1983 inför

des också ett utlåningstak för finansbolagen, som innebär att deras kredit

givning exkL leasing får öka med 8 % under 1983. 

JO. l Likviditetsutvecklingen 

PenninRmängden 

Som framgår av diagram 10: 5 gav statens budgetunderskott samt dess 

finansiering upphov till en begränsad likviditetsindragning från den svens-
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Diagram 10: 5 Likviditetstillskott inom landet, valutaflöde samt penningmängd 1973-
1982 
Miljarder kr., nettoflöden 
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Kil/la: Riksbanken. 

ka ekonomin 1976. Under femårsperioden 1977-1981 resulterade dessa 

transaktioner i tilltagande likviditetstillskott. Denna trend bröts 1982 i 

samband med införandet av statsskuldväxlar vid halvårsskiftet. Totalt sett 

har emellertid av staten genererade likviditctsökningar tillsammans med 

övriga inhemska likviditetstillskott, främst härrörande från bankernas utlå

ning, sedan 1977 inneburit mycket kraftiga likviditetsökningar. 

Under perioden 1977-1978 förekom i det närmaste inget valutautflöde. 

Likviditetstillskotten dessa år kom hiirigenom att i stort sett helt slå ige

nom på penningmängden, vars ökning blev särskilt kraftig 1978. De stora 

likviditetstillskotten under efterföljande år bidrog i olika utsträckning till 

valutautflöden, vilket dämpade genomslaget på penningmiingden. 

Den monetära likviditeten i samhiillsekonomin relaterad till BNP i lö

pande priser ger ett mått på den samlade reala likviditeten. Denna har en 

11 Rik.1·dag,•n 1982183. I mm/. Nr 150. Bilaga I .I 
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Diagram IO: 6 Den reala lihidilctcns anikclser från trenden i procent 1965-1982 

1965 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Anm. Den reala likviditeten utgörs av årsgenomsnitt av penningmängden i procent 
av HNP. Dessa årsgenomsnitt har behandlats med linjär regressionsanalys. Resulta
tet ger en langsamt sjunkande trend. Linjen llrendenl har i diagrammet presenterats 
som en horisontell linje. Avvikelserna frän denna trend är angivna i procent av 
trendviirdena. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet. riksbanken och statistiska centralbyrån. 

Tablå 2 Penningmängden 1980-1982 
Miljarder kr.. ncttofliiden 

1980 1981 1982 

LihiJit<'fsiiknin~ inom landet 56 52 45 
Tillskott genom bl. a. 
Staten 39 48 30 

hudgctunderskott 54 66 81 
inhemsk uppliining utanför 
bankerna <ökning -) -15 -18 -51 

Utlåning i svenska kronor från 
banker till allmiinheten 1 11 12 12 

Va/utajliide -22 7 -17 
Valutan:servens transaktionsföriindring 0 I () 
Statlig utlandsupplåning (ökning - )~ -22 8 -17 

Penningmängdsökning 34 45 28 

Procentuell ökning av penningmängden 12,3 14,4 7,8 

1 Utestiiende krediter till andra iindamål än bostadsbyggande exkl. refinansiering i 
utlandet. 
~Justerad för kursföriindringar pt1 amorteringar samt inkl. SDR-tilldelning och 
riksbankens lanc.:transaktioner. 
Kiilla: Riksbanken. 
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Diagtam IO: 7 \!alutaHöde och statens upplåning utomlands 1979-191!3 
Milj<1rder kr .. l:!-månadersförändringar 
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Anm. Valutaflödet definieras som förändringen i valutareservens transaktionsviirde 
exkl. statens och riksbankens lånetransaktioner samt tilldelning av siirskilda drag
ningsrätter. 
Kiilfo: Riksbanken. 

långsiktigt fallande trend. Den reala likviditetens avvikelser från denna 
trend framgår av diagram 10: 6. 

Beloppsmässigt ökade penningmängden med 28 miljarder kr. 1982. vil

ket var 17 miljarder kr. mindre än 1981 (tablå 2 samt tabell I 0: I i tabellbila
gan; dessa uppgifter avser förändringar under året medan däremot diagram 
10: 6 återger utvecklingen av årsmedelvärden). 

Till den lägre tillväxten i penningmängden 1982 bidrog dels en lägre 

likviditetsökning inom landet till följd av införandet av statsskuldväxlar, 

dels en större valutaavtappning från de icke-statliga sektorerna (diagram 

10: 7). Likviditetspåverkan från bankernas utlåning var under 1982 som 

helhet av ungefär samma storlek som föregående år. Under de tre första 

kvartalen var dessa likviditetstillskott avsevärda men de minskade under 

fjärde kvartalet till följd av riksbankens åtstramning av bankerna. 

Likviditetsutvecklingen inom vissa sektorer 

Den aktivering av den svenska penningmarknaden, som kom till stånd i 

och med införandet av statsskuldväxlar den I juli 1982 har i hög grad 

påverkat fördelningen av kommunernas och företagens likvida tillgångar. 
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vilket bör hållas i åtanke vid en jämförelse av deras banktillgodohavanden 

mellan 1981 och 1982. 

Under andra halvåret 1982 köpte kommuner och företag statsskuldväx

lar för ca 28 miljarder kr. Kommunernas. företagens och hushållens totala 

likvida tillgångar kom inberäknat dessa förvärv att öka betydligt mer under 

1982 än 1981. Tillväxten i dessa sektorers banktillgodohavanden stannade 

för helåret 1982 på drygt 21 miljarder kr., vilket var närmare 15 miljarder 

kr. mindre än 1981. En lägre tillväxt 1982 återfanns i en långsammare 

uppbyggnad av såväl företagens som hushållens banktillgodohavanden. 

Kommunernas banktillgodohavanden var oförändrade att jämföra med en 

viss uppbyggnad 1981. 

Bankernas lihida tillgångar 

Som framgår av tabell 10: 3 i tabellbilagan växte bankernas likvida 

tillgångar exkl. kassakvotsmedel i väsentligt lägre takt 1982 jämfört med 

1981 eller med 3 miljarder kr. mot 31 miljarder kr. Denna utveckling kunde 

i hög grad hänföras till statsskuldväxlarnas införande I juli 1982, varige

nom statens inhemska upplåning utanför bankerna ökade kraftigt. Banker

nas likviditetsutveckling 1982 påverkades även av ett större valutautflöde 

från de icke-statliga sektorerna jämfört med 1981. 

Tablå 3 Bankernas statspapper 1980-1982 
Miljarder kr., förändring 

Statsobligationer 
Skatlkammar- och stats
skuldväxlar samt korttidslån 

Summa 

Källa: Riksbanken. 

1980 

7,4 

10,7 

18,l 

1981 

34,5 

-7,9 

26,6 

1982 

-3,0 

4,4 

1,4 

De avsevärt lägre likviditetstillskotten till bankerna 1982 än 1981 åter

verkade helt på bankernas innehav av statspapper (tablå 3 och tabell 10: 8). 

Bankernas nettoköp av sådana blev synnerligen omfattande under senare 

delen av 1981 inför förväntningar om ett sjunkande ränteläge. Sett över 

helåret 1981 placerade bankerna mer än hela sin likviditetsökning i stats

obligationer. Under 1982 minskade bankerna sitt innehav av statsobliga

tioner med ca 3 miljarder kr. netto. Samtidigt skedde ett omslag i banker

nas korta nettofordringar på riksgäldskontoret. I samband med de omfat

tande statsobligationsköpen 1981 avyttrade bankerna i hög grad skattkam

marväxlar. I slutet av december 1982 placerade bankerna tillfälligt 3 mil" 

jarder kr. i form av dagslån till en ränta på I %. Dessa medel hade frigjorts 

genom sänkning av kassakraven i december 1982 och var egentligen av

sedda för placeringar i statspapper. Dessutom köpte affärsbankerna stats

skuld växlar till ett belopp av 2 miljarder kr. under andra halvåret 1982. 
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Diagram 10: 8 Bankernas utestående krediter till andra ändamål än bostadsbyggande 
1978-1983 
Procentuella 12-månadersförändringar 
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1982. 
Källa: Riksbanken. 

10.2 Kreditinstitutens utlåning 

Utlåningen på den inhemska organiserade kreditmarknaden exkl. sta
tens direkta kreditgivning var 8 miljarder kr. högre under 1982 än 1981 och 
uppgick till ca !03 miljarder kr. (tabell JO: 4). Kreditgivningen ökade fram

för allt till hushållen och staten, medan den sjönk till företagen. Den totala 
svenska upplåningen i utlandet var betydligt större 1982 än 1981. Staten 
svarade för merparten av ökningen. 
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Bankerna 

Tillväxttakten i bankernas övrigutlåning i svenska kronor. dvs. ute

stående krediter till andra ändamål än bostadsbyggande, som under våren 

och sommaren 1981 avtog, vände i slutet av året (diagram 10: 8). Öknings

takten fortsatte successivt att accelerera under 1982 och översteg vida den 

av riksbanken rekommenderade. Efter riksbankens specificering och infö

ramlet av en särskild sanktion vid överskridande av utlåningsrekommen

dationen kunde en vändning konstateras fr. o. m. 12-månadersperioden 

t. o. m. oktober och året ut. Parallellt med denna neddragning av övrigut

lilning i svenska kronor skedde en ökad refinansiering i utländsk valuta. 

Dessutom framträdde en kraftig kreditexpansion i finansbolagen framför 

allt mot slutet av 1982. För helåret 1982 uppgick finansbolagens utlånings

ökning till allmänheten till 17 % att jämföras med motsvarande värde för 

affärsbankerna på 5 %. 

Den betydande utlåningen i svenska kronor från såväl affärsbanker som 

spar- och föreningsbanker under de tre första kvartalen 1982 samt den 

begränsade refinansieringen i utlandet framgår även av tabell 10: 5 i tabell

bilagan. Den betydligt större övrigutlåningen i svenska kronor under de tre 

första kvartalen 1982jämfört med samma period 1981 återfanns framförallt 

hos hushållen samt i viss utsträckning även hos företagen. Efter riksban

kens sanktionsåtgärder för fjärde kvartalet 1982 sjönk under denna period 

a!Tarsbankernas stock övrigutlåning i svenska kronor till företagen med 

drygt 6 miljarder kr. jämfört med en ökning på drygt 2 miljarder kr. under 

samma kvartal 1981. Även övrigutlåningen till hushållen mattades under 

fjärde kvartalet 1982. Samtidigt tilltog affärsbankernas övrigutlåning i ut
ländsk valuta. Ökningen var dock inte så stor som tabellen antyder. efter

som devalveringen innebar ökade skulder för företagen, utan att någon 

motsvarande tillförsel av medel ägde rum. Utvecklingen för helåret fram

går av nedanstående tablå. 

Tablå 4 Bankernas utestående krediter till andra ändamål än bostadsbyggande, s. k. 
iivrigutlånin!? 191! 1-191121 

Milj. kr. 

Kommuner Företag Hushall Övrigt Summa 

SV. uti. sv. uti. 
SV. kr. SV. uti. sv. uti. 

kr. val. kr. val. kr. val. kr. val. 

1981 340 440 3480 13 670 6860 1730 2480 12410 16590 
1982 70 250 -2380 15290 12410 1990 4450 12090 19990 

1 Inkl. kursförändringar. 1981ca5 miljarder kr. och 1982 ca 10 miljarder kr. 
Kii/la: Riksbanken. 

Bankernas nettoförvärv av bostadsobligationer var av ungefär samma 

omfattning 1982 som 1981. ca 5 200 miljarder kr., eller i överensstämmelse 

med åtagandet för resp. år (tabell 10: 6). Köpen skiljer sig dock åt under 
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loppet av året. I början av 1982 blev särskilt affärsbankernas nettoköp 

omfattande mot bakgrund av påtagliga teckningar i slutet av 1981 med 

likvid inpå 1982. Redan under första delen av 1982 kom banksektorn att 

uppnå det för helåret gällande åtagandet rörande bostadsobligationer. De 

större nettoköpen under första halvåret 1982 jämfört med samma period 

1981 avspeglades i större avlyft. För helåret 1982 blev dock bankernas 

avlyft av byggnadskrediter knappt 5 miljarder kr. lägre än 1981 (tabell 

10: 7). Samtidigt gavs nya krediter till växande belopp. Bankernas stock av 

utestående byggnadskrediter kom härigenom att växa med 5 miljarder kr. 

1982. Under 1981 hade den minskat med drygt 3 miljarder kr. till följd av 

framför allt de snabbt växande avlyften. 

F örsäkringsholage11 

De enskilda försäkringsinrättningarnas totala nettoplaceringar på kredit

marknaden växte med 6 miljarder kr. till närmare 20 miljarder kr. 1982. 

Ökningen kunde till en del hänföras till försäkringsbolagens köp av stats

skuldväxlar. Samtidigt var deras reverslån till kommuner och den privata 

sektorn större 1982 än 1981. Försäkringsbolagens totala obligationsförvärv 

(netto) var av samma omfattning 1982 som 1981. Deras nettoköp av stats

obligationer växte dock med 2.5 miljarder kr. 1982 till 7,5 miljarder kr. 

samtidigt som nettoköpen av bostadsobligationer sjönk. Dessa var under 

1981 betydande i samband med ränteförväntningar i slutet av året. 

Allmii11na pe11siomfondeil 

Som framgår av tabell JO: 9 har allmänna pensionsfondens avgifter mer 

än väl täckt dess pensionsutbetalningar fram till 1982 och det uppkomna 

överskottet har tillsammans med ränteintäkterna kunnat läggas till kapita

let. Sedan mitten av 1970-talet har detta avgiftsöverskott emellertid suc

cessivt avtagit för att 1982 vara nere i noll. Då samtidigt ränteintäkterna 

har stigit fortsatte dock fondens kapitaltillväxt att öka. Bakom denna 

utveckling ligger bl. a. en ökad takt i pensionsutbetalningarna. Denna 

ökning är följden av. bl. a. att antalet ATP-pensionärer ökar. Dessutom 

stiger pensionsbeloppen dels beroende på inflationen dels p. g. a. att ny

blivna pensionärer har fler pensionsgrundande inkomstär och högre in

komster än tidigare års pensionärer. Samtidigt har en uppbromsning i 

avgifternas ökningsta1'.t ägt rum. 
Dä allmänna pensionsfondens pensionsutbetalningar under 1982 uppgick 

till samma belopp Sl)m avgifterna, kom enbart ränteintiikterna att svara för 

kapitaltillväxten detta år. Samtidigt utnyttjade företagen sin återlåneriitt 

via bankerna i högre grad 1982 än 1981. Fondens egen kreditgivning viixtc 

med en halv miljard kr. till 17.4 miljarder kr. 1982. Det var framför allt 

fondens nettoköp av obligationer emitterade av statliga företag och netto

köp av förlagsbevis. som ökade. 

Nuvarande beräkningar och antaganden pekar p<\ en. fortsatt snabb iik-
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Diagram 10: 9 Statens budgctunderskou· samt dess finansiering 1973-1982 .. 
Miljarder kr .. nettobelopp 

80 Il FINANSIERING I SVERIGE I BANKERNA 

76 

D 72 
FINANSIERING I SVERIGE UTANFÖR BANKERNA 

68 • FINANSIERING I UTLANDET 

64 

60 

56 

52 

48 

44 

40 

36 

32 

28 

24 

20 

16 

12 

8 
·-:-:·.:::~· 

4 

0 

-4 

I 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Källa: Riksbanken. 

ning av pensionsutbetalningarna 1983. De uppskattas komma att överstiga 

avgifterna med mellan 3 och 4 miljarder kr. Detta innebär att ränteintäk

terna ej helt kan komma att läggas till· kapitalet detta år. Kapitaltillväxten 

väntas bli liigre än 1982. 

I0.3 Den sektorvisa upplåningen 

Staten 

Som framgår av diagram 10: 9 har statens budgetunderskott ökat konti

nuerligt under de senaste sex åren och uppgick till 81,5 miljarder kr. 1982. 

Det innebar en ökning pf1 15.5 miljarder kr. jämfört med 1981, vilket var 

, mc:r än den genomsnittliga ökningen av budgetunderskottet under de fem 
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föregående åren - knappt 12 miljarder kr. per år. Finansieringen av 

budgetunderskottet har redogjorts för tidigare i kapitlet. Tabell 10: 10 visar 

statens låneformer uttryckt i miljoner kr. 

Kommuner 

Enligt s. k. realräkenskaper ökade kommunernas investeringar med när

mare 400 milj. kr. under 1982. Deras bruttosparande var samtidigt något 

lägre 1982 än 1981. Denna utveckling resulterade i att kommunernas finan

sieringsöverskott 1981 kom att upphöra 1982 enligt nationalräkenskaperna. 

Enligt kreditmarknadsstatistiska uppgifter för kommuner och landsting 

förekom ett inkomstöverskott detta år på ca en halv miljard kr., vilket var 

ungefär detsamma som 1981 (tabell 10: 11). Under 1982 byggdes dock 

kommunernas likvida tillgångar upp i en lägre takt än 1981 samtidigt som 

deras totala upplåning blev motsvarande lägre. 

Bostäder 

Färdigställandet av lägenheter var lägre 1982 än 1981 eller 45100. Även 

igångsättningen av bostäder minskade med 2 250 till 42 000. Volymmässigt 

minskade bostadsinvesteringarna inkl. ombyggnad med 4,4% medan de 

värdemässigt var oförändrade. Den låga implicita prisutvecklingen 1981-
1982 är delvis betingad av momssänkningen i november 1981. 

Under 1982 tecknades bostadsobligationslån för drygt 15 miljarder kr., 

vilket var 8 miljarder kr. mindre än 1981. Då omfattande teckningar ägde 

rum under hösten 1981 med likvid inpå 1982 begränsades motsvarande 

nedgång i de likviderade obligationslånen till drygt 4 miljarder kr. (tabell 

10: 121. Bostadssektorns nettoupplåning på kreditmarknaden kom att upp

gå till 19 miljarder kr. 1982, vilket var 2 miljarder kr. mer än 1981. 
Nettoutbetalningarna av de statliga bostadslånen var samtidigt ca 400 milj. 

kr. lägre 1982. 

Prim/ sektor exkl. prioriterade bustadskrediter 

Den privata sektorn ökade 1982 sin upplåning på den inhemska organise

rade kreditmarknaden med 1,5 miljarder kr. till närmare 21 miljarder kr. 

(tabell 10: 13). En kraftig omfördelning av upplåningen ägde rum mellan 

hushållssektorn och den övriga privata sektorn, i huvudsak bestående av 

företag. Den innebar, att hushållens nettoupplåning på den inhemska orga

niserade kreditmarknaden 1982 blev lika stor som företagens. 

Företagens fasta investeringar ökade med närmare 5 miljarder kr. i 

värde 1982. Lagren av tappades samtidigt med ca 6 miljarder kr., vilket var 

knappt 2 miljarder kr. mer än 1981. Finansieringsbehovet från investe

ringssidan ökade totalt med närmare 4 miljarder kr. 1982. Sektorns brutto

sparande förbättrades avsevärt detta år och täckte mer än väl det ökade 

finansieringsbehovet från investeringssidan. Företagens finansiella sparan

de förstärktes med andra ord betydligt 1982. Företagens totala likviditet 

12 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga I.I 
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förbättrades samtidigt. Deras upplåningsbehov framstod mot denna bak
grund som begränsat. 

Företagens nettoupplåning på den inhemska kreditmarknaden var också 
drygt 3 miljarder kr. lägre 1982 än 1981. För 1982 som helhet var även 
företagens nettoupplåning i utlandet - efter att hänsyn tagits till devalve

ringseffekterna - lägre än 1981. Statens utlåning till företagssektorn ökade 

samtidigt med drygt 2 miljarder kr. till inemot 8 miljarder kr. Företagens 
sammanlagda upplåning blev lägre 1982 än 1981. 

Hushållens upplåning i bankerna var avsevärt större. 1982 än 1981. 

Särskilt under slutet av 1982 ökade dessutom finansbolagens krediter till 

hushållen. Samtidigt växte hushållens banktillgodohavanden i en lägre takt 
1982. Denna utveckling av hushållens upplåning och likviditet pekar på en 

betydande försämring av hushållens finansiella sparande 1982, vilket också 
stöds av tillgänglig statistik om den reala utvecklingen. Till följd av en 

snabbare ökning av hushållens konsumtion än deras disponibla inkomster 

blev nämligen sektorns nettosparande betydligt lägre 1982 än 198 l. 

En sammanfattning av de olika sektorernas finansiella sparande visar. 
att de finansiella balansbristerna i Sveriges ekonomi i de flesta avseenden 
accentuerades 1982 (tablå 5). 

Tablå S Finansiellt sparande 1980-1983 
Miljarder kr. 

Offentlig sektor 
Bostäder 
Hushåll 
Finansiella företag 
Icke-finansiella företag 

Bytesbalansen 

1980 

-20 
-12 

10 
21 

-17 
-18 

1981 

-30 
-12 

12 
27 

-Il 

-14 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1982 

-44 
-Il 

4 
28 
0 

-23 

1983 

-55 
-Il 

6 
28 
13 

-19 

Den offentliga sektorns (inkl. socialförsäkringarna) finansieringsunder

skott fortsatte att öka i en snabb takt 1982. Detta ökade kreditanspråk 
möttes ej av någon ökning i hushållssparandet, utan detta sjönk i stället 

väsentligt 1982. Till följd av i huvudsak en kraftig höjning av företagens 
sparande blev deras finansiella sparande i stort sett salderat 1982 jämfört 

med ett finansiellt sparandcunderskott på 11 miljarder kr. 198 l. Investe

ringarna ut veddades samtidigt svagt. Den ökade totala inhemska sparan

dcbrist..:n 1982 resulterade sammanlagt i en ökning av bytesbalans

unJ..:rskottet ptt ca 9 miljarder kr. till runt 23 miljarder kr. 
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10.4 Utblick mot 1983 

Utifrån de inkomst- och utgiftsprognoser för de olika sektorerna som 
presenteras i de övriga kapitlen, framläggs i det följande vissa skattningar 
för dessa sektorers finansiella variabler 1983. 

För 1983 beräknas statens budgetunderskott öka med runt 10 miljarder 
kr. till ca 92 miljarder kr. Bytesbalansens utveckling talar för en i stort sett 
oförändrad statlig utlandsupplåning 1983. Statens anspråk på den inhems

ka kreditmarknaden kommer sålunda att öka 1983 motsvarande tillväxten i 

budgetunderskottet. 
Ett lägre sparande inom kommunsektorn 1983 än 1982 tillsammans med 

något större investeringar innebär en kraftig försämring i kommunernas 

finansiella sparande 1983. Deras utgiftsöverskott beräknas komma att upp

gå till runt 3 miljarder kr. En neddragning av kommunernas likvida till

gångar kan härigenom komma att ske 1983. 

Under 1983 uppskattas färdigställandet av bostäder bli ca 40 800 lägen
heter, vilket är 4 300 färre än 1982. Även igångsättningen beräknas bli lägre 

- från 42 000 lägenheter 1982 till 37 000 under 1983. Bostadsinveste

ringarnas volymmässiga nedgång uppskattas till knappt 2 %. Värdemässigt 

beräknas de öka med ca 5 %. varigenom behovet av bostadsbyggnads
krediter kan förutsättas bli större 1983 än 1982. 

Företagens utgifter för fasta investeringar beräknas 1983 öka med ca 4,5 

miljarder kr. En väsentligt mindre lagerneddragning än 1982 uppskattas 

samtidigt äga rum. Företagens bruttosparande beräknas bli avsevärt större 

1983. varigenom det finansiella sparandet fortsätter att förbättras och i en 
snabbare takt än 1982. Detta talar för en fortsatt uppbyggnad av företagens 

totala likvida tillgångar under 1983. Deras upplåningsbehov förefaller un

der dessa omständigheter ej bli av någon större omfattning vare sig i 
utlandet eller i Sverige. Företagens inhemska upplåning skulle alltså ej 
behöva disponera någon större del av marknadsutrymmet. 

Som tablå 5 visar, beräknas den offentliga sektorns finansieringsunder
skott fortsätta att växa 1983, dock i något lägre takt än 1982. Dessa ökade 
kreditanspråk uppskattas till endast en begränsad del komma att mötas av 
en ökning av hushållens sparande. r stället pekar nuvarande kalkyler på att 
företagens ökade sparande 1983 mer än väl kommer att möta den tillväxt, 
som är att vänta av den offentliga sektorns samlade underskott. Detta 

skulle innebära ett lägre totalt sparandeunderskott 1983 än 1982 och där

med en neddragning av utlandsupplåningen med ca 3 miljarder kr. till drygt 

19 miljarder kr. 
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Tabell IO:l Penningmängden 1980-1982 
Milj. kr., nettoflöden 

Penningmiingd, ökning: 
Banktillgodohavanden inkl. bank-
certifikat <netto) 
Sedlar och mynt 

Summa 

Tillskvll genom: 
Utlandet 

valutareservens förändring 
statens utlandsupplåning (ökning -) 

Staten 
utgiftsöverskott 
upplåning utanför bankerna (ökning - ) 

Riksbanken 
investeringskonton (ökning - ) 
likviditetskonton (ökning - ) 
övriga riksbankstransaktioner 

Banker 
prioriterade byggnadskrediter 
övrig utlåning i svenska kronor 
nettoförvärv av bostadsobligationer 
nettofordringar på övriga kreditinstitut 
diverse 

Summa 

Källa: Riksbanken. 

1980 

31856 
2638 

34494 

-22068 
Il 

-22057 
39532 
54429 

-14897 
4136 

66 
214 

3988 
21166 

4267 
10674 
5802 
1160 

737 

34494 

1981 1982 

42486 25815 
2475 1994 

44961 27809 

- 4102 -15560 
5266 4651 
9368 -20211 

47881 30267 
66014 81517 

-18133 -51250 
7054 9283 

- 1863 280 
3 412 
8603 9563 
8236 22385 

- 3357 5304 
12272 11771 
5 165 5220 

- 1995 764 
- 3849 674 

44961 27809 

Tabell IO: 2 Kommuners, företags och hushålls banktillgodohavanden 1980-19821 

Milj. kr. 

Förändring Ställning 

1980 1981 1982 1982 
31 december 

Kommuner 1721 2 332 - 63 24287 
Icke-finansiella företag 5564 12494 4068 73402 
Hushåll 20788 21078 17 311 213 580 

Summa banktillgodohavanden 28073 35904 21316 311269 
därav inlaning 21073 34984 21820 303 853 

bankcertifikat 7000 . 920 -504 7416 

' Inkl. bankcertifikat, cxkl. medel på konto i riksbanken. Bankerna har även inlå
ning frän andra insättarkategorier än de som ingår i tabellen varför tabellens summa 
ej övcrcnsst~immcr med totalen för bankernas inlåning från allmänheten. 
l\c'illa: Statistiska centralbyran. 
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Tabell 10:3 Bankernas likvida tillgångar 1980-1982 
Milj. kr., förändring 

1980 1981 1982 

Ptlverkrmde faktorer 
Utlandet -22068 - 4102 -15560 

valutareservens förändring - Il 5266 4651 
statens utlandsupplåning (ökning - ) -22057 - 9368 -20211 

Staten 39532 47881 30267 
utgiftsöverskott 54429 66014 81517 
upplåning utanför bankerna (ökning - ) -14897 -18133 -51 250 

Allmänhetens innehav av sedlar 
och mynt (ökning - ) - 2638 - 2475 - 1994 
Riksbanken 

investeringskonton (ökning - ) 66 1863 280 
likviditetskonton (ökning - ) 214 3412 
kassakvotsmedel (ökning - ) 6709 - 2932 795 
övriga riksbankstransaktioner - 3988 - 8603 - 9563 

Summa 17399 31318 263~ 

Affiirsbankerna.1· likvida tillgångar 
Korta nettofordringar på riksbanken 187 3726 1284 
Korta nettofordringar på riksgäldskontoret 9426 - 6418 4513 
Statsobligationer 7054 32458 - 2109 
Korta nettofordringar på spar- och 
föreningsbanker 720 - 2242 - 1769 

Summa 15573 27524 1919 

Spar- och föreningsbankernas likvida 
til/gtlngar 
Korta nettofordringar på riksgäldskontoret 775 532 177 
Statsobligationer 331 2084 876 
Korta nettofordringar på affärsbanker 720 2242 1769 

Summa 1826 3794 716 

Källa: Riksbanken. 
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Tabell 10: 4 Kreditmarknaden 1981 och 1982 
Milj. kr., nettoförändring 

Långivare Låntagare 

Staten Kom- Den privata sektorn 
mu ner 

Prioriterade Övrigt Summa 
bostads-
krediter 

1981 

A. Svensk marknad 
Riksbanken 11912 -I -214 11697 
Affärsbanker 24116 707 934 9628 35 385 
Spar- och föreningsbanker 1552 310 2014 3844 7720 
Enskilda försäkringsinrättningar 4525 28 6817 2320 13690 
Offentliga försäkringsinrättningar 7641 286 4404 3907 16238 
Allmänheten 6900 71 2901 -62 9810 

Summa 56646 1402 17069 19423 94540 

B. Utlandet 
Genom valutabanker 964 108 16685 17757 
Genom mellanhandsinstitut 36 3 597 3 633 
Övrigt 8404 513 749 9666 

Summa 9368 657 21031 31056 

Totalt A+B 66014 2059 17069 40454 125 596 

C. Staten 523 6161 5421 12105 
Totalt A+B+C 66014 2582 23230 45875 137701 

1982 

A. Sl'ensk marknad 
Riksbanken 8620 -4 -I -138 8477 
Affärsbanker 792 39 6389 5812 13 032 
Spar- och föreningsbanker -1090 7 3083 6938 8938 
Enskilda försäkringsinrättningar 10124 616 5 395 3 624 19759 
Offentliga försäkringsinrättningar 7 852 617 3934 4517 16920 
Allmänheten 35008 -24 297 202 35 483 

Summa 61306 1251 19097 20955 102609 

B. Utlandet 
Genom valutabanker 1675 561 19752 21988 
Genom mellanhandsinstitut 256 7053 7309 
Övrigt 18 536 -282 -429 17825 

Summa 20211 535 26376 47122 

Totalt A+B 81517 1786 19097 47331 149 731 

C. Staten 457 5761 7702 13920 

Totalt A+B+C 81517 2243 24858 55033 163651 

Anm. Uppgifterna avser bokförda belopp. I uppgifterna för upplåning i utlandet genom valutabanker ingår 
1981 kursförändringar på ca 5 miljarder kr. och 1982 på ca 10 miljarder kr. 

Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 
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Tabell 10: 5 Bankernas utestående krediter till andra ändamål än bostadsbyggande, 
s. k. övrigutlåning 1980-1982 
Milj. kr. 

Förändring Ställning 
1982 

1980 1981 1982 31 december 

Affärshanker 

Öi·ri1<11tlåning i si•enska kronor 
Kommuner 140 115 201 6746 
Företag 2887 2655 -3771 48347 
Hushiill 3406 4226 7040 53 986 
Övriga Il 1515 2003 6274 

Summa 6444 8511 5473 115353 
därav 1-3 kv. 7275 3 554 10294 

4 kv. -831 4957 -482°1 

Öi·ri1<11tlånin1< i utliindsk i·tiluta 
Kommuner 156 438 252 1290 
Företag 6210 13 673 15290 50524 
Övriga 564 2475 4445 9956 

Summa 6930 165861 19 9871 61770 
därav: 1-3 kv. 4427 17872 6336 

4 kv. 2503 -1286 13 651 

Summa övrigutlåning 13374 25097 25460 177123 

Spar- och fiirenin1<sbanker 
Kommuner 226 224 -129 3 632 
Företag 910 828 1395 10421 
Hushåll 2769 2630 5 366 63943 
Övriga 311 215 - 16 1394 

Summa övrigutlåning 4216 3897 6616 79390 
därav: 1-3 kv. 2740 1464 5464 

4 kv. 1476 2433 1152 

1 Uppgifterna avser bokförda belopp. Kursförändringarna 1981 uppgick till ca 5 
miljarder kr. och 1982 till ca I 0 miljarder kr. 

Källor: Konjunkturinstitutet. riksbanken och statistiska centralbyrån. 

Tabell JO: 6 Bankernas förvärv av prioriterade bostadsobligationer 1980-19821 

Milj. kr., förändring 

1980 1981 

Affärsbanker 3305 3 121 
Sparbanker 2137 1607 
Föreningsbanker 364 407 

Summa 5806 5135 

Åtagande för helåret 5 500 5200 

1982 

3209 
1719 

347 

5275 

5200 

1 Sparbankernas bank har förts till sparbankerna och Föreningshankernas bank till 
föreningsbankerna såsom sker i överenskommelsen mellan bostadsdelegationen och 
bankerna om bankernas förvärv av hostadsobligationer. 

Källa: Riksbanken. 
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Tabell 10: 7 Bankernas prioriterade byggnadskrediter 1980-1982 
Milj. kr. 

1980 1981 1982 

Uthetalda 24467 25390 28879 
Affärsbanker 17262 17771 20202 
Sparbanker 5982 6428 7278 
Föreningsbanker I 223 1191 I 399 

Ad_,Ji 20305 28556 23823 
Affärsbanker 13473 20894 15917 . Sparbanker 5879 6337 6649 
Föreningsbanker 953 1325 1257 

Nellv 4162 -3166 5056 
Affarsbanker 3789 -3123 4285 
Sparbanker 103 91 629 
Föreningsbanker 270 - 134 142 
Mellankrediter -237 - 221 -64 

Totalt 3925 -3387 4992 

Anm. Uppgifterna för sparbanker avser de 61 större. 

Källa: Riksbanken. 

Tabell 10: 8 Bankernas förvärv av statspapper 1980-1982 
Milj. kr., förändring 

1980 1981 1982 

Affärsbanker 
Statsobligationer 7054 32458 -2109 
Skattkammar- och statsskuldväxlar 
samt korttidslån 9909 -7410 4578 

Summa 16963 25048 2469 

Spar- vch föreningsbanker 
Statsobligationer 331 2084 - 876 
Skattkammar- och statsskuldväxlar 775 - 532 - 177 

Summa 1106 1552 -1053 

SamtliRa bank1:rupper 
Statsobligationer 7 385 34542 -2985 
Skattkammar- och statsskuldväxlar 
samt korttidslån 10684 -7942 4401 

Summa 18069 26600 1416 

Källa: Riksbanken. 

Tabell 10: 9 Allmänna pensionsfondens kapitaltillväxt 1974-1983 
Miljarder kr. 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Avgifter 9,5 10.7 13,8 16.2 18.0 19.3 22.2 25.6 ~7.0 28,9 
Pensioner 3.9 5,0 6,9 9.7 12.3 15.1 19.0 23,5 27.0 32,5 
A vgiftsöverskott 5,6 5,7 6,9 6.5 .. 5,7 4,2 3,2 2,1 0,0 -3.6 
Räntenetto 1 ,. 4,7 5,7 6,7 8,1 9.4 11.2 13.4 16.1 18,8 21,5 

Kapitaltillväxt 10,3 11,4 13,6 14,6 15,1 15,4 16,6 18,2 18,8 17,9 

1 Inkl. kostnader. 

Källa: Allmänna pensionsfonden. 
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Tahell 10: 10 Statens hudgetutfall samt upplåningsformer 1980-1982 
Milj. kr., nettobelopp 

1980 1981 

H11dget11tfallet (nettoutg.-) -54429 -66014 
Upplclning inom landet 32 372 566-16 
Skattkammarväxlar och korttidslån 7 230 715 
Räntebärande obligationer 20401 53 246 
Premieobligationer 3 625 300 
Sparobligationer 4253 3 657 
Statsskuldväxlar 
Övrigt - 3 137 158 

Uppläning 11/om landet 22057 9368 

1982 

-81517 
61306 

885 
13424 

1700 
4148 

37 810 
5 109 

20211 

Anm. För att ernå överensstämmelse mellan uppgifterna för statens upplaning och 
budgetutfallet har riksgäldskontoret och statsverkets kassaförändringar dragits av 
från skattkammarväxlar och korttidslån. 

Kiillor: Riksbanken och riksgäldskontoret. 

Tabell 10: Il Kommunernas finansiella sparande 1980-1982 
Milj. kr., förändring 

Likvida tillgångar 
Utlåning 
Övriga finansiella tillgångar1 

Summa finansiella tillgångar (I) 
Upplåning totalt 

därav: i utlandet 
pa svensk kreditmarknad 
övrig inhemsk upplåning 

Övriga skulder1 

Summa skulder (2) 

Finansiellt sparande (1)-(2) 

1 Inkl. diskrepans. 

Källor: Riksbanken och statistiska centralbyrån. 

1980 

1888 
2 585 
-440 
4033 
2645 
-110 
I 038 
1717 
- 9 
2636 

1397 

Tabell 10: 12 Prioriterade hostadskrediter 1980-1982 
Milj. kr., förändring 

Obligationer 
därav: banker 

enskilda försäkrings
inrättningar 
offentliga försäkrings
inrättningar 
övriga 

Byggnadskrediter banker1 

Korttidslån 

Summa 

1 Inkl. mellankrediter. 

Källa: Riksbanken. 

1980 

12 132 
5459 

2 795 

3680 
198 

4267 

16399 

1981 

2468 
2656 
-542 
4582 
4902 

658 
1402 
2842 
-985 
3917 

665 

1981 

19286 
5 165 

6817 

4404 
2900 

-3 284 
I 067 

17069 

1982 

1431 
2 955 

3918 
535 ' 

1251 
2132 

468 

1982 

14900 
5 275 

5 395 

3934 
296 

5264 
-I 067 

19097 
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Tabell 10: 13 Den prh·ata sektorns upplåning på kreditmarknaden samt bos staten 
1981 och 1982 1 

Milj. kr.. nettobelopp 

A .. 'frensk kredit marknad 
Ohligationcr och förlagslån 
Direkta banklfrn 
Upplåning hos kreditinstitut 

Summa 

därav: hush[ill 
övrig privat 5cktor 

B. Utlandet 
Genom valutabanker 
Genom mellanhandsinstitut 
Övrigt 

Summa 

Totalt A + B 
C. Staten 

Totalt A + B + C 

1 Exkl. prioriterade hostadskrediter inkl. kursförändringar. 

Källa: Riksbanken. 

1981 1982 

3 187 
12512 
3 724 

19423 

5 555 
11868 

16685 
3 597 

749 

21031 

40454 
5421 

45875 

4090 
11601 
5 264 

20995 

10498 
10457 

19752 
7053 
-429 

26376 

47 331 
7 702 

55033 
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Bilaga 1.2 

SVENSK EKONOMI 1984 OCH 1985 

Förord 

Föreliggande kalkyler rörande Sveriges ekonomi 1984 och 1985 har utarbe
tats inom finansdepartementet under ledning av departementsrådet Svante 
Öberg. Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och statens industri

verk har bidragit med underlag. 
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1 Inledning 

Den ekonomiska politiken har verkningar. som sträcker sig över flera år. 

Det gäller exempelvis den devalvering, som genomfördes i oktober 1982. 

Man brukar räkna med att det tar 2 a 3 år innan den fulla effekten av en 

devalvering har slagit igenom på export- och importvolymerna. 

Även finanspolitiken har effekter som påverkar ekonomin under en följd 

av år. Den budget som riksdagen i vår fastställer för budgetåret 1983/84 

kommer huvudsakligen att påverka ekonomin 1984 och därefter. 

Denna långsiktiga karaktär hos stora delar av den ekonomiska politiken 

gör att det finns ett behov av att utsträcka prognosperspektivet utöver det 

traditionella ettåriga perspektivet i nationalbudgeten och beakta utveck

iingen under en treårsperiod under olika för den ekonomiska politiken 

centrala antaganden. Sådana kalkyler har också med varierande omfång 

genomförts i samband med de reviderade finansplanerna de senaste åren. 

Även i anslutning till årets reviderade finansplan redovisas denna typ av 

treårskalkyler. Beräkningarna är i år mer omfattande än tidigare och byg

ger på mer utvecklade metoder. Detta har motiverat att treårskalkylerna 

denna gång redovisas i en särskild bilaga till finansplanen. 

Beräkningarna avser kalenderåren 1984 och 1985 och tar upp den reala 

utvecklingen, pris- och löneutbildningen och den finansiella utvecklingen 

(dvs. utvecklingen av inkomster och utgifter för olika institutionella sek

torer). Däremot har det inte varit möjligt att ~enomföra en motsvarande 

analys för kreditmarknaden och penningpolitiken. 
Treårskalkylerna har utförts med nya och delvis tidigare oprövade meto

der: Den ekonometriska modell som ligger till grund för kalkylerna har 

exempelvis utvecklats, nya typer av export- och importfunktioner har 
estimerats osv. Beräkningsresultatcn innehåller därför en betydande grad 

av osäkerhet. 

lårets långtidsbudget (bilaga 1.3) redovisas en beräkning av statsbudge

tens utveckling t. o. m. budgetåret 1987/88. Långtidsbudgeten baseras på 

vissa antaganden rörande timlöner, priser m. m. och tar endast hänsyn till 

redan fattade beslut rörande statens inkomster och utgifter. De kalkyler för 

staten och socialförsäkringen som redovisas i treårskalkylerna iir till stor 

del baserade på samma beräkningsteknik som långtidsbudgeten och bygger 

delvis direkt på långtidsbudgetens siffror. Det har emellertid inte varit 

möjligt att uppnå en fullständig konsistens mellan treårskalkylerna och 

långtidsbudgeten. Exempelvis överensstämmer inte långtidsbudgetens an

taganden rörande timlöner, lönesumma och priser helt med något av de 

alternativ. som redovisas i treårskalkylerna. 

Bilagan iir disponerad på följande sätt. I nästa avsnitt beskrivs översikt

ligt de metoder som används. Problemen i utgangsliigct och valet av 

alternativ för 1984 och 1985 diskuteras i avsnitt 3. I de därpå följande 

avsnitten 4-10 redovisas förutsällningar för och resultat av kalkylerna. 
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Avsnitt 11 innehåller en känslighetsanalys av vad som kan inträffa vid 

ändrade förutsättningar i vissa avseenden. Avsnitt 12 är en avslutning. 

2 Metod 

De kalkyler som redovisas över olika tänkbara framtida förlopp för den 

svenska ekonomin baserar sig på en delvis nyutvecklad makroekonomisk 

beräkningsmodell. Till grund för beräkningarna ligger bedömningar av ett 

antal ekonomiska variabler, av vilka de viktigaste avser den internationella 

utvecklingen, den offentliga sektorns reala tillväxt och sysselsättning, 

skatteregler och subventioner samt timlönens förändring. 

Kalkylmodell 

I den modell som används är näringslivet uppdelat i fem sektorer: jord

och skogsbruk, industri, el-, gas-, värme- och vattenverk, byggnadsverk

samhet samt privata tjänster. Modellen utgår från en input-output-beskriv

ning av produktionssambanden i näringslivet och innehåller finansiella 

beräkningsblock för hushållen, staten, kommunerna och socialförsäkring

en. Privat konsumtion beror vidare av hushållens inkomstbildning. Även 

import. export och produktivitet bestäms endogent. Flera av modellens 

delar innehåller dynamiska samband, dvs. resultatet för ett år beror av 

föregående års lösningar. 

Priser och volymer bestäms samtidigt, vilket gör det möjligt att direkt 

koppla exempelvis produktivitets-, löne- och vinstutveckling till inhemsk 

inflation och beräkna effekten på import och export. Den simultana be

stämningen av volym och priser gör det också möjligt att sammanlänka de 

reala och finansiella kalkylerna. 

I hushållsblocket bestäms bl. a. hushållens inkomster. Dessa beror fram

förallt beror på timlöner, sysselsättning och transfereringar. Vid givna 

skatteregler och exogent antagen sparkvot bestäms sedan hushållens totala 

konsumtionsutgifter. Då priset på privat konsumtion beräknas av prismo

dellen blir också konsumtionsvolymen bestämd. 

De finansiella kalkylerna för den offentliga sektorn samverkar förutom 

via hushållen och den privata konsumtionen med den övriga modellen 

framför allt genom att priserna påverkas av indirekta skatter och subven

tioner. 

Ekonometriska samband 

Flera viktiga samband i modellen har estimerats på tidsserier och inne

håller variabler både för lösningsåret och tidigare år, vilket gör att resulta

tet från ett år påverkar nästkommande års lösningar. Nedan följer en 

kortfattad beskrivning av de viktigaste estimerade ekvationerna. 
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Exporten av priskonkurrerande varor beror av värld~marknadsvoly

men. svenska relativa priser för beräkningsårct och de två föregående 

åren. kapacitetsutnyttjandet, vinstnivån föregående år och en trendkom

ponent. 

Importen av varor exkl. oljeprodukter beror av inhemsk efterfrågan. 

svenska relativa priser för beräkningsåret och föregående år. kapacitetsut

nyttjandet, vinstnivån föregående år och en trendkomponent. 

Importen av oljeprodukter har estimerats som en funktion av inhemsk 

efterfrågan, relativa priser och en trendkomponent. Oljeförbrukningen 

konstaterades dock vara oberoende av kortsiktiga svängningar i de relativa 

priserna. 

Ekvationer för sysselsättningen uttryckt i timmar har estimerats både 

för industri och privata tjänster som tillsammans sysselsätter merparten av 

näringslivets arbetskraft. Antalet arbetstimmar för beräkningsåret beror av 

trendkomponenter och föregående års produktionsnivå. Denna konstruk

tion får till följd att en produktionsökning bara delvis medför en sysselsätt

ningsökning. En del av produktionsökningen medför en ökad produktivi

tet. Dessutom ökar sysselsättningen med en viss eftersläpning i förhållan

de till produktionen. 
Även för hushållens sparande och industrins investeringar har funktio

ner estimerats. De har dock inte använts direkt i kalkylmodellen utan 

utnyttjats för att exogent bedöma sparkvotens utveckling för hushållen och 

investeringsvolymens tillväxt i industrin. 

Samspelet mellan bedömningar och modellberäkningar är viktigt vid 

övergripande ekonomiska kalkyler. Modellen sammanställer på ett konsi
stent sätt de antaganden som gjorts och de samband som byggts in. Utfallet 

kan sedan ge upphov till revideringar av de ursprungliga förutsättningarna. 
Som konkret exempel på när ett sådant interationsförfarande har tilläm

pats kan nämnas bestämningen av inhemsk inflation, vinstutveckling och 

löneökning. Modellberäkningar har först gjorts med exogent given löneök

ning och inhemsk inflation, mätt som prisökningen för privat konsumtion. 

Vinstandelarna i näringslivet blir då bestämda rcsiduellt. Utvecklingen av 

löner, vinster och priser har sedan analyserats. Efter justeringar av olika 

antaganden har beräkningarna upprepats tills en rimlig utveckling erhållits 

för samtliga variabler. 

3 Utgångsläge och alternativ för 1984 och 1985 

Den svenska ekonomin 1982 kännetecknades av grundläggande oba

lanser i flera avseenden. Produktionsutvecklingen hade det senaste decen

niet varit sämre i Sverige än i andra länder. Sysselsättningen hade börjat 
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minska. Underskotten i statens budget och i bytesbalansen var betydande. 

Särskilt svag hade utvecklingen varit i industrin. Produktionsnivån i den 

svenska industrin var 1982 ca 10 % lägre än 1974. Sverige hade sedan 

början av 1970-talet förlorat 20 a 25 % av sina marknadsandelar av världs

exporten. medan industriländerna totalt sett hade vunnit 10%. Den svaga 

produktionsutvecklingen hade medfört ett rekordlågt kapacitetsutnytt

jande och en dålig lönsamhet och därmed vikande industriinvesteringar. 

Den svaga produktionsutvecklingen under senare delen av 1970-talet 

och början av 1980-talet hade också medfört en vikande sysselsättning i 

näringslivet. Särskilt inom industrin hade sysselsättningen minskat. Sys

selsättningen inom den offentliga sektorn hade däremot ökat kraftigt. 

Under hela 1970-talet ökade den totala sysselsättningen varje år. 1981 

minskade emellertid den totala sysselsättningen med 6000 personer och 

1982 med 19 000 personer. Den öppna arbetslösheten hade också ökat 

snabbt de senaste åren. Den hade ökat från 1,9 % av arbetskraften 1980 till 

2.5% 1981ochtill3,1o/r,1982. 

Den svenska ekonomin kännetecknades också av betydande finansiella 

obalanser. Underskottet i bytesbalansen motsvarade 1982 3 1/2 % av BNP 

och underskottet i statsbudgeten ca 13 %. Även det finansiella sparandet i 

den offentliga sektorn uppvisade ett stort underskott. 

Vid värderingen av de finansiella saldona finns det anledning att skilja 

mellan underliggande strukturella balanser och faktiska balanser. Likaså 

bör man ta hänsyn till att räntebetalningarna delvis utgör en kompensation 

för att inflationen minskar värdet på finansiella tillgångar och sku.lder. 

Även om korrigeringar görs av det faktiska finansiella sparandet i den 

offentliga sektorn för att erhålla ett strukturellt sparande, så framstår den 

försämring av det offentliga sparandet som inträffade under slutet av 1970-

talet och början av 1980-talet som mycket kraftig. Försämringen av den 
offentliga sektorns finanser var i Sverige större än i nästan alla andra 

industriländer. 
Statsbudgetens försvagning svarade för huvuddelen av försämringen i 

det offentliga sparandet. Problemets allvar accentueras av att de nuvaran

de underskotten fortsätter att generera ökade utgifter i form av räntebetal
ningar. Det kommer därför sannolikt att ta lång tid innan de strukturella 

underskotten i den offentliga sektorns finansiella sparande kan reduceras 

väsentligt. 
I treårskalkylerna tillämpas. som redan nämnts, till stor del samma 

teknik som i långtidsbudgeten (bilaga 1.3), när det gäller statens och 

socialförsäkringens inkomster och utgifter. Det innebär att hänsyn i prin

cip bara tas till redan fattade beslut. Inga utgiftsneddragningar eller in

komstförstärkningar därutöver har gjorts. I och med att någon analys av 

kreditmarknaden och penningpolitiken de närmaste åren inte har kunnat 

genomföras, har hänsyn inte heller kunnat tas till problemen att finansiera 

underskotten i statsbudgeten utan att likviditeten i ekonomin ökar för 
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snabbt. Denna brist i kalkylerna är särskilt besvärande i den utsträckning 

likvidi.teten i ekonomin påverkar inflationen och i den mån budgetunder

skotten skapar förväntningar om en fortsatt hög inflation. 

Underskotten i bytesbalansen hade under senare delen av 1970-talet och 

i början av 1980-talet (med undantag för 1978) permanentats på en hög nivå 

- mellan 2 % och 4 % av BNP. Underskotten hade tvingat fram en serie 

devalveringar. Inflationen hade under den aktuella perioden. bl. a. som 

följd av devalveringarna. varit högre i Sverige än i omvärlden. 

Bytesbalansunderskotten hade också minskat Sveriges möjligheter att 

föra en självständig penningpolitik. De svenska räntenivåerna var i början 

av 1980-talet internationellt beroende i högre grad än i början av 1970-talet. 

Räntorna i Sverige hade också höjts i förhållande till de internationella. I 

bör:ian av 1970-talet var både långa och korta räntor väsentligt lägre i 

Sverige än i omvärlden. 1982 var de svenska räntorna i stället högre äri 

utlandets. 

Försämringen av Sveriges relativa inflation och relativa ränteläge hade 

medfört betydande problem för det svenska näringslivet att hävda sig i den 

internationella konkurrensen. 

Bytesbalansunderskotten hade också lett till en omfattande statlig ut

landsupplåning. Devalveringarna och dollarkursens uppgång de senaste 

åren har ökat kostnaden för denna upplåning. I årets långtidsbudget be

lyses kostnaderna för statens utlandsupplåning. En realränta på 10% de 

närmaste åren kan förutses. 

1983 kan bli en vändpun~t för svensk ekonomi. I den reviderade natio

nalbudgeten (bilaga I. I J ges en utförlig beskrivning av konjunkturläget för 
innevarande år. De dominerande dragen i den bild som där ges är att 

uppgången i den internationella konjunkturen blir alltmer tydlig och att den 
svenska exporten och industriproduktionen ökar kraftigt. 

Devalveringen av den svenska kronan med 16% i oktober 1982 är den 
viktigaste orsaken till den mer gynnsamma utveckling av produktionen 

som nu kan förutses. Devalveringen och de relativt återhållsamma löneav

talen för 1983 har medfört att konkurrenskraften i den svenska ekonomin 

har stärkts väsentligt. Utgångsläget i detta avseende inför de närmaste 

åren är därmed gott. 

Den förbättrade konkurrenskraften påverkar produktionen i näringslivet 

positivt på flera sätt. Den ger en möjlighet för många företag att sänka 

relativpriserna och därmed att vinna andelar både på exportmarknaden 

och hemmamarknaden. För andra företag som är pristagare på världs

marknaden kan den förbättrade lönsamheten göra det mer förmånligt att 

utvidga produktionen. På motsvarande sätt kommer troligen pressade 

marginaler för dem som exporterar till Sverige att dämpa importen de 

närmaste åren. Den förbättrade konkurrenskraften förhindrar också att 

produktions verksamheter läggs ner och motverkar därmed den utslagning 

av produktionskapital som i betydande omfattning har skett de senaste 

15-20 åren. 
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I samtliga alternativ som redovisas här kommer devalveringen och kon

kurrenskraft förbättringen att ha en positiv effekt på produktion. sysselsätt

ning och bytesbalans de närmaste åren. 

För att devalveringens positiva effekter ska bli bestående krävs emeller

tid att pris- och lönekostnadsökningen i Sverige de närmaste åren inte 

överstiger motsvarande utveckling i våra viktigaste konkurrentländer. 

Man kan i detta sammanhang erinra om att inflationen i Förenta Staterna. 

Förbundsrepubliken Tyskland. Storbritannien och Japan i början av 1983 

är nere i en årstakt på mellan 3 och 5 %. 

Mot denna bakgrund har valts att här beskriva utvecklingen vid två olika 

förutsättningar rörande timlönerna 1984 och 1985. I ett alternativ (A) antas 

timlönerna öka med l0% per ;'\r och i två andra alternativ (B och C) med 

6 <;i 1984 och 5 %, 1985. De båda senare alternativen skiljer sig från varand

rn vad beträffar inflationstakten. I alternativ B förutsätts att inflationen är 

'.\!;;.i årstakt från senare delen av 1983. Det ger en prisökning mellan årsge

nomsnitten 1983 och 1984 på 6% och mellan årsgenomsnitten 1984 och 

1985 på 5%. se nedanstående tablå. I alternativ C förutsätts att inflationen 

är 3 % i årstakt från senare delen av 1983, vilket ger en genomsnittsökning 

på 4 % 1984 och 3 % 1985. 

Pris- och löneutYecklingen 
Årlig procentuell förändring 

Alt. A Alt. B Alt. C 

1984 1985 1984 1985 1984 1985 

Timlön 10 10 6 6 5 
Konsumentpris 8 R 6 5 4 3 

Det första alternativet innebär att inflationsprocessen fortsätter ungefär 
som under det senaste decenniet. Under 1970-talet steg både priser och 

löner med i genomsnitt ca 10 % per år. Under förutsättning av en relativt 

långsam internationell inflation och av att inga höjningar av indirekta 

skatter sker under prognosperioden torde en IO-procentig löneökningstakt 

de närmaste åren vara förenlig med en något lägre ökningstakt för konsu

mentpriserna än den genomsnittliga inflationstakten under 1970-talet. 

Den dämpade pris- och löneökningstakten i alternativen B och C innebär 

däremot en markant förändring från vad som varit vanligt det senaste 

decenniet. De kalkyler för pris-, löne- och vinstutvecklingen, som redovi

sas i avsnitt 5. tyder emellertid på att en sådan dämpning av inflationstak

ten är fullt möjlig ur kostnadssynpunkt. I själva verket skulle den förutsat

ta årliga prisökningstakten på 5 % i alternativ B medföra att vinstandelarna 

i industrin fortsätter att öka relativt kraftigt. 

I alternativ C har därför en lägre årlig prisökningstakt (3 %) förutsatts än 

i alternativ B. Även i detta alternativ skulle vinstandelarna fortsätta att öka 
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något. Det finns därför inga kostnadsmässiga skäl för en högre inflations

takt. 
Det finns vidare tecken som tyder på en växande medvetenhet hos alla 

parter i den svenska ekonomin om betydelsen av att få ner inflationstak

ten. Timlöneökningarna 1982 och 1983 har exempelvis begränsats till ca 

7 % per år. Alternativen B och C torde därför ligga inom rimliga gränser 

trots att de avviker från tidigare vanliga ökningstakter. 

4 Den internationella bakgrunden 

Utgångspunkten för bedömningen av den internationella ekonomiska 

utvecklingen 1984 och 1985 är den prognos för konjunkturförloppet under 

innevarande år som görs i den reviderade nationalbudgeten. Som framgår 

därav tyder flera tecken på att en uppgångsfas nu verkligen inletts i 

Förenta staterna. medan signalerna härvidlag från Japan och Västeuropa 

är betydligt svagare och mindre entydiga. Tillväxten i BNP beräknas för 

1983 uppgå till ca 23/4% i Förenta staterna, 3% i Japan och 3/4% i 

Västeuropa i genomsnitt. Inom Västeuropa skiljer sig förutsättningarna för 

ett förbättrat konjunkturläge dock väsentligt mellan de olika länderna. 

för 1984 och 1985 är konjunkturutvecklingen avsevärt mer svårbedömd. 

Bland de mera betydande osäkerhetsmomenten återfinns intentionerna i 

den amerikanska penningpolitiken, reaktioner och förväntningar på de 

internationella kapital- och valutamarknaderna, oljeprisets utveckling och 

effekterna därav på inflation och efterfrågan, finanspolitiska målpriorite
ringar vid fortsatt stagflation samt risken för att nya handelshinder införs. 
Med hänsyn till denna osäkerhet kan flera olika utvecklingsförlopp tänkas. 

I det följande skisseras två olika alternativ· för den internationella ekono

miska utvecklingen efter 1983: scenario 1. som innebär en fortsatt kon
junkturåterhämtning undei: 1984 och 1985, samt scenario 2, i vilket kon
junkturåterhämtningen bryts så att 1984 och 1985 kännetecknas av fortsatt 

stagnation. 
Grundvalen för scenario 1 är främst en fortsatt positiv efterfrågeutveck

ling i Förenta staterna. Efter en återhämtning i bostadsbyggande och 

bilförsäljning redan under 1983 kan under 1984 en mer allmän uppgång i 

den privata konsumtionen förväntas. Tillsammans med ett lageromsving 

kan detta ge underlag för en god tillväxt i industriproduktionen. I expansiv 

riktning verkar härvidlag också försvarsutgifterna. Även vid en sådan 

gynnsam utveckling kan ett antal mindre expansivainslag bestå. En försik

tig bedömning måste sålunda göras av industriinvesteringarna, kommuner

nas och delstaternas utveckling samt utlandets bidrag till efterfrågan på 

amerikanska varor. Detta talar sammantaget för att uppgången kan bli 

svagare än vid tidigare återhämtningar. I detta scenario ligger ett antagan

de om att penningmängdstillväxten anpassas till den större tillväxten i 
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produktionen, men att nedgången i realriinteläget iindå blir relativt begrän

sad. En viss depreciering av dollarn mot övriga valutor väntas komma till 

stånd under perioden. 

En återhämtning av det äntydda slaget i Förenta staterna kan förviintas 

ge en draghjälp till övriga industriländer. Dels ökar den efterfrågan i 

världsekonomin, dels kan en fallande dollarkurs ge utrymme för lättnader i 

främst de europeiska ländernas penningpolitik. Det kan dock förväntas 

dröja in på 1984 innan detta ger underlag för en generellt snabbare real 

tillväxt i dessa länder. Bakom denna bedömning ligger det faktum att 

konjunkturutvecklingen i industriländerna utanför Nordamerika ännu inte 

hunnit lika långt. I avvaktan på mera markanta höjningar av det reala 

aktivitetsläget kan inflationstakten väntas fortsätta att sjunka i flertalet 

länder i Europa under innevarande år. Detta är gynnsamt för realinkomst

utvecklingen och skapar successivt underlag för en förstärkning av också 

den privata konsumtionen i många länder. I flertalet länder förs dock en 

stram finanspolitik, och med hänsyn till den vikt som fästs vid budgetun

derskottens storlek och inflationsbekämpningen är mera omfattande fi

nanspolitiska stimulansåtgärder inte sannolika de närmaste åren. Aven ett 

gynnsamt scenario för utvecklingen under 1984 och 1985 torde därför 

karakteriseras av en relativt försiktig tillväxt i uppgångsfascn. Till en låg 

genomsnittlig tillväxttakt bidrar också att förutsättningarna för tillväxt 

varierar påtagligt mellan de enskilda länderna. 

Antagandena om OECD-områdets tillväxt 1984 och 1985 framgår av 

tabell I och innebär således en ökning av BNP om ca 3 112 resp. 3 %. I USA 

är det fråga om en fallande tillväxttakt mellan åren medan den europeiska 

tillväxten ökar något på en låg nivå. Världshandeln med bearbetade varor 

beräknas på basis härav öka med 8 resp. 7% i volym; jämfört med tidigare 

konjunkturuppgångar är den därvid tillämpade elasticiteten i världshan
deln med avseende på produktionen snarast låg. 

V-ländernas möjligheter att bidra till en expansiv efterfrågan är även i 

det gynnsamma scenariot I mycket begränsade. Trots en på senare tid 

ökad lagerefterfrågan på råvaror bedöms de reala råvarupriserna under tre

årsperioden utvecklas relativt svagt. Hos många u-länder fortsätter skuld

tjänsten att ta i anspråk en stor andel av exportinkomsterna. Detta gäller 

bl. a. flera av de nya industriländerna, de s. k. NIC-länderna. Även OPEC

ländernas efterfrågan på industrivaror bedöms bli begränsad i detta scena

rio, även om oljepriserna skulle stiga något. 

Med dessa förutsättningar blir de utifrån kommande prisimpulserna 

beskedliga i industriländerna. När det gäller det inhemska inföitionstrycket 

föreligger delvis motstridiga tendenser. Å ena sidan har de senaste årens 

nedpressade aktivitetsläge satt sina spår i en klart lägre inflationstakt. 

Även löneökningarna är nu i de flesta industriländerna mindre än tidigare. 

Den lediga kapaciteten i industrin är överlag betydande och utgör en 

buffert mot inflationsimpulser från en ökad efterfrågan. i synnerhet om 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.2 10 

tillväxten sker gradvis. Vid en konjunkturuppgång som i förstone leder till 

ett förbättrat kapacitetsutnyttjande finns diirtill underlag för en fördelakti

gare produktivitetstillväxt. vilket ocksil begränsar kostnadstrycket pft pri

serna. Å andra sidan finns fortfarande tecken på att betydande inflations

forviintningar ännu består. t. ex. de höga realräntorna för långa lån. Detta 

kan betyda att prisstegringstakten når sin botten 1983 för att därefter stiga 

nfigot s;'\väl 1984 som 1985. Till detta bidrar ocksft ett behov hos företagen 

av att förbättra vinstnivaerna när aktivitetstillväxten så medger. 

I scenario 2 kännetecknas utvecklingen av fortsatt stagnation i industri

länderna. De tendenser till konjunkturförbättring som är utgångspunkten 

för den reviderade nationalbudgetens prognos för 1983 får i detta scenario 

inte någon fortsättning därefter. I så fall upprepas det mönster med ryckig 

konjunkturutveckling - kortvariga perioder med förstärkt tillväxt som 

avbryts av perioder med stagnation eller tillbakagång - som kännetecknat 

OECD-området alltsedan 1980. 

En faktor som skulle kunna utlösa ett sådant avbrott 1984 i konjunktur

återhämtningen är en förnyad penningpolitisk åtstramning i Förenta sta

terna i kombination med att finanspolitiken inte leder till att budgetunder

skotten reduceras. Detta skulle ytterligare höja realräntorna och spä på 

inOationsförväntningarna. Ett sådant händelseförlopp skulle drabba de 

flesta typer av efterfrågan och särskilt kunna medföra en sviktande utveck

ling av den betydelsefulla privata konsumtionen. 

I detta scenario förblir dollarn stark och draghjälpen till övriga delar av 

världen avsevärt svagare. Därtill finns inhemska osäkerhetsfaktorer i and

ra industriländer som vid ett mindre gynnsamt utfall kan bedömas bidra till 

stagnationsutvecklingen. Utsikterna till framgång för den investeringssti

mulcrande politiken i Förbundsrepubliken Tyskland blir avsevärt mindre i 

frånvaron av en tillväxt av marknaderna. En mera drastiskt fallande kurs 

för det brittiska pundet kan föranleda en omläggning av den ekonomiska 

politiken i åtstramande riktning igen i syfte att begränsa inflationsimpul

serna. Löneutvecklingen i Frankrike kan utveckla sig till ett hot mot 

landets konkurrenskraft och möjligheter att lösa även de interna balans

problemen. Den japanska exporten till Nordamerika och Västeuropa kan 

komma att bli utsatt för protektionistiska åtgärder. något som också kan 

drabba NIC-liinderna. Såväl oljeproducerande som övriga u-länder får i 

detta scenario ökade svårigheter och kan förväntas möta såväl en ännu 

svagare råvaruprisutveckling som större belastningar för skuldtjänsten. 

Intresset för ökat internationellt varuutbyte torde i ett sådant klimat bli 

utomordentligt litet; i tabellen anges en symbolisk enprocentig tillväxt av 

världshandcln med bearbetade varor 1984 och 1985. 

Ett stagnationsscenario som detta kunde i och för sig också tänkas 

föranledas av en förnyad acceleration i prisstcgringarna i industriländerna. 

Detta har emellertid bedömts som mindre sannolikt med hänvisning till den 

mycket begränsade tillväxt i efterfrågan som totalt skulle uppkomma under 
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perioden. Snarast är det mer sannolikt att inflationstakten ytterligiire diim

pas till följd av låga råvarupriser och antagna låga löneökning<1r. Liksom 

varit fallet under de senaste· åren torde dock framg~lngarna i inflationshe

kämpningen inte vara tillräckliga för att generera ann<1t än kort variga 

förbättringar i det reala aktivitetsläget. 

Till följd av att så många av de förhållanden som kan ha stor betyde::lse 

för konjunkturutvecklingens förlopp 1984 och 1985 är särskilt svårbe

dömda efter den ovanligt långa recessionen sedan 1980. är det vanskligt att 

avgöra vilken riktning utvecklingen kommer att ta. De skisserade scena

rierna I eller 2 representerar inte några extremalternativ för den möjliga 

utvecklingen, men det finns skäl att vara särskilt försiktig i den internatio

nella bedömningen. Till grund för treårskalkylerna ligger därför förutsiitt

ningar om den internationella utvecklingen som ligger mellan de bäda 

scenarierna vad avser produktionens och världshandelns volymtillväxt. 

En sammanfattning av dessa förutsättningar ges i tabell I. I avsnitt 11 görs 

härutöver en känslighetsanalys för att illustrera betydelsen av att den 

internationella utvecklingen blir en annan än den som ingår i huvudkalky

lerna. 

Tabell I N~Tkeldata för den internationella utvecklin~en 1984 och 1985 
Årlig procentuell volymförändring 

Scenario I Scenario 2 Kalkylunderlag 

1984 1985 1984 1985 1984 1985 

OECD:s BNP 3 1/2 3 0 0 2 1/2 2 
därav USA 41/2 2 1/2 -I -I 

Västeuropa 2 1/2 3 0 0 
Viirldshandcln 
med bearbetade varor 8 7 5 4 

De prisantaganden som ligger till grund för kalkylerna innebär att intla

tionstakten ökar något de närmaste åren. Priset för bearbetade varor i 

internationell handel antas stiga med 6% 1984 och 7 % 1985. Priset på 

råolja förutsätts förbli ungefär oförändrat 29 dollar per fat 1984 och 1985. 

Drastiska prisfall på oljan (under 25 dollar) förefaller i dagsläget inte 

sannolika. Inte heller torde risken för hastiga prisuppgångar i samband 

med en starkare efterfrågan vara särskilt stor med tanke på den stora 

outnyttjade utvinningskapaciteten i utgångsläget och på den långsamma 

aktivitetsförbättring som äger rum i förbrukarländerna. Det förtjänar dock 

att understrykas att förutsättningen på denna punkt är kringgärdad med 

särskilt stor osäkerhet. Den historiska utvecklingen ger delvis oklara be

sked om bestämningsfaktorerna bakom råvarupristluktuationerna och där

till kommer att många sådana faktorer är svåra att förutsäga på längre sikt, 

t. ex. politiska händelser. 
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5 Priser och löner 

Den inhemska intlationen relativt omvärlden har stor betydelse för hur 

svenskt näringsliv kan hävda sig i internationell konkurrens. För att den 

devalvering som genomfördes 1982 skall kunna leda till bestående sänkta 

relativpriser krävs att de inhemska kostnads- och prisökningarna ej över

stiger våra viktigaste handelspartners. Som redan nämnts har inflations

takten i viktiga konkurrentländer suceesivt dämpats och är i början av 1983 

nere i årstakter mellan 3 och 5 %. Detta skärper kravet på en nivåsänkning 

av den inhemska inflationstakten. 

I alternativen som analyseras i treårskalkylerna anges tre väl skilda löne

och prisutvecklingar som ställs mot det tidigare givna internationella sce

nariot. I alternativ A antas den inhemska inflationen öka relativt omvärl

den. samtidigt med en reallöneökning på ett par procentenheter. I alterna

tiv 8 antas den inhemska inflationen kunna pressas ned i nivå med den 

internationella vid oförändrade reallöner. I alternativ C antas den inhems

ka inflationen kunna sänkas ytterligare med ett par procentenheter. samti

digt som samma nominella löneökning antas som i alternativ 8. 

Diagram 1 Timlönens utveckling 1970-19115 
Årlig procentuell förändring 

15 

13 

11 
Alt.A ,---' . 

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 
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Löner 

I diagram I anges de genomsnittliga tillväxttalen för timlönen för samtli

ga löntagare från 1970. Utvecklingen under 1970-talet dominerades av den 

kraftiga ökningen 1974 och 1975. Endast en långsam återgå~g av löneök

ningstakten följde sedan och först 1980 och 1981 var den i nivå med 

tillväxten under 1970-talets första år. 

Timförtjänstens tillväxt mellan 1981 och 1983 beräknas i årsgenomsnitt 

bli ca 7 %. Löneutvecklingen för 1982 och 1983 visar därmed en dämpning 

jämfört med 1970-talet. 

För prognosperioden analyseras effekterna av en hög löneökning i alter

nativ A och en låg löneökning i alternativ B och C. 
I alternativ A förutsätts att timlöneökningen i näringslivet blir 10 % per 

år för 1984 och 1985. I alternativ B och C förutsätts att timlönens öknings

takt dämpas till 6% 1984 och 5 % 1985. Löneökningarna antas vidare få en 

profil liknande den som gäller för 1983, vilket beräkningstekniskt motsva

ras av en något lägre ökningstakt i den offentliga sektorn. 

Ökningstakten för lönerna har i första hand valts för att dels belysa en 

utveckling där inflationsbekämpningen misslyckas och dels utvecklingar 

där inflationsbekämpningen i varierande grad lyckas. 

Det finns en risk att lönerna åter börjar stiga i den snabbare takt som 

anges i alternativ A. Eftersläpande effekter av devalveringen i oktober 

1982 och den måttliga internationella konjunkturuppgång som förutsätts 

1984 och 1985 skapar ökad efterfrågan för den konkurrensutsatta sektorn 

och därmed en risk för en löneinflation. Under den senaste konjunkturupp

gången var löneökningen ca 9 % per år. Även flera år av reallönesänkning

ar för stora löntagargrupper riskerar att skapa krav på höga nominella 

löneökningar. 
Andra faktorer talar emellertid för den återhållsamma löneutveckling 

som anges i alternativen B och C. Trots stora arbetsmarknadspolitiska 
insatser beräknas den öppna arbetslösheten för 1983 bli den högsta under 

efterkrigstiden. Även en ökad insikt om att intlationstakten internationellt 

har avtagit skapar lägre intlationsförväntningar inom landet. 

De löneökningar som anges för 1984 och 1985 i alternativen B och C är 
låga jämfört med 1970-talets inhemska ökningstakter. Men det kan här 

vara värt att erinra om att timlöneökningen i Förbundsrepubliken Tysk

land i genomsnitt var så låg som 6 % i årstakt mellan 1974 och 1981. 

Trenden för den nominella löneökningen är dessutom sjunkande för de 

senaste åren och löneökningstakten 1981-1982 var knappt 5 %. 
Till ökningen av timförtjänsten läggs för 1984 en beslutad höjning av 

ATP-avgiften på 0,2 procentenheter. För 1985 antas skattereformen finan

sieras med en höjning av den allmänna löneavgiften med 2 %. 
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Prist!r 

Efter en period av relativt stabila priser både på världsmarknaden och de 

inhemska marknaderna fyrdubblades de nominella oljepriserna under kon

junkturuppgfingen 1973 och 1974. Även priset på övriga varor kom att stiga 

kraftigt, vilket tillät att höga löneökningar kunde kombineras med goda 

vinster i industrin. Under den starka konjunkturnedgången därefter däm

pades prisiikningarna kraftigt på världsmarknaden, vilket också ledde till 

att den svenska prisökningstakten delvis anpassades nedåt, dock ej till

räckligt för att undvika kraftiga förluster av marknadsandelar. 

Den nominella löneökningen bromsades endast långsamt under de föl

jande åren. vilket resulterade i snabbt fallande vinster inom industrin. 

Först 1978 började en vinstuppgång bli skönjbar. Under konjunkturupp

gången 1979 och 1980 fortsatte Je svenska företagen att förbättra sina 

vinster genom att låta priserna stiga snabbare än våra konkurrenter. 

Svensk industri kom därför att förlora marknadsandelar på både hemma

och exportmarknader. Devalveringarna 1981 och 1982 har dock skapat 

utrymme för en anpassning av de svenska relativa priserna med bibehållna 

vinstnivfier. De lilga löneökningarna under 1982 och 1983 har ytterligare 

stiirkt företagens konkurrenskraft. 

Pris ut vecklingen på inhemska produkter och indirekta skatteändringar 

sammantaget med en hög internationell inflation jämfört med 1960-talet 

och början av 1970-talct medförde att konsumentpriserna i årsgenomsnitt 

ökade med drygt 10 % under senare delen av 1970-talet. 

Företagen sätter sina priser delvis för att täcka framtida kostnader och 
skapa morgondagens vinster. Deras bedömning av den kommande utveck

lingen är därför i hög grad bestämmande för inflationen. Produktpriserna 

bestiims framför allt av lönekostnaderna och då i hög grad av de förväntade 

långsiktiga. De internationella priserna inverkar också via import av in

satsvaror. De internationella priserna bestämmer även via konkurrens på 

hemma- och viirldsmarknaderna delvis de svenska företagens priser. 

I den modell som används för att beräkna prisutvecklingen för 1984 och 

1985 bestäms det inhemska produktionspriset för varje sektor i näringslivet 

primärt av timlönekostnaden, produktiviteten, bruttovinstandclen. kostna

den för importerade insatsvaror samt av indirekta skatter och subven

tioner. Exportpris och hemmamarknadspris sätts lika med produktionspri

set för alla sektorer utom industrin där exportpriset för gruppen "prista

garvaror" sätts exogent, medan priset för priskonkurrerande varor sätts 

lika med priset på hemmamarknaden. 

Timlönen inkl. kollektiva avgifter antas i alternativ A öka med 10,2 ';'{ 

1984 och IO'i'c· 1985. I alternativ B och C ökar den med 6,21/(, 1984 och 5% 

1985. Lönekostnaden per producerad enhet beror förutom på lönekostna

den per timme på produktiviteten som för huvudparten av näringslivet är 

endogent hestämd av produktionsutvecklingen via syssclsättningsekva-
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tionerna för industrin och tjänstesektorerna. Vid en produktionsuppgång 

förbättras först produktiviteten, vilket verkar sänkande pil kostnaderna. 

För indirekta skatter och subventioner antas följande. Skatterna på 

energi höjs 1983 i enlighet med komplettcringspropositionen. Den all

männa löncavgiften höjs med'.! procentenheter 1985. Uttaget av mervärde

skatt är oförändrat (skattebeloppen följer i modellen värdet på privata 

konsumtionen). Övriga indirekta skatter. dvs. skatt på sprit. tobak etc .. 

antas också vara oförändrade (skattebeloppen följer den privata konsum

tionsvolymen). Subventionerna till näringslivet antas öka något men vä

sentligen vara oförändrade mellan de olika alternativen. 

Det aggregerade importpriset antas i alternativ A stiga med i genomsnitt 

5,5 c;t, per år och i alternativ B och C med 5 %. Det högre importpriset i 

alternativ A motiveras av att importörerna vid en högre inhemsk inflation 

tar igen något av de tidigare nedpressade priserna på den svenska markna

den, se vidare avsnitt 6. 

Industrins vinster har sedan 1977 trendmässigt ökat. Denna förbättring 

av företagens lönsamhet ska ses mot bakgrund av att soliditeten tidigare 

kraftigt hade försämrats sedan 1970-talets bör:ian. Samtidigt har under 

senare år företagens risker i flera avseenden ökat. Därför förutsätts en 

fortsatt strävan hos företagen att öka sin soliditet. I kalkylerna för pro

gnosperioden avspeglas detta av att industrins vinstandel. mätt som kvo

ten mellan driftsöverskott brutto och förädlings värde till faktorpris, i samt

liga alternativ i varierande grad ökar jämfört med 1983 års nivå. 

I alternativ A börjar lönerna åter öka i en takt som motsvarar öknings

takten för senare hälften av 1970-talct. Konsumentpriserna bedöms öka 

med 8 '/~, per år, vilket understiger intlationstakten under senare delen av 

1970-talet med ett par procentenheter. Den inhemska prisökningen dämpas 

dock under prognosperioden av att de internationella prisökningarna är 

lägre och av att de indirekta skatterna stiger långsammare. Den antagna 

inflationen i alternativ A är förenlig med att industrin höjer sina vinstande

lar något 1984 och 1985. Därmed kommer de svenska produktpriserna att 

öka snabbare än våra konkurrenters. vilket leder till förlorade marknads

andelar. Denna utveckling förklaras av att företagen vid en kostnadsök

ning som är snabbare än omvärldens antas välja att sänka sin volymtillväxt 

och hålla höga priser i stället för att öka produktions volymen. 

I alternativ B där timlöneökningarna sjunker jämfört med prognosen för 

1983. antas att konsumentpriserna stiger med 6%·1984 och 5% 1985. Den 

oförändrade reallönen i detta alternativ medger att företagen höjer sina 

vinstandelar kraftigt, samtidigt som relativpriserna kan sänkas med ca 1 % 

per år. Företagens prisbeteende kan motiveras av att de långsiktiga kostna

derna fortfarande förväntas bli höga. Kostnadsmässigt finns emellertid vid 

en löneutveckling enligt alternativ B uppenbarligen elt utrymme för en 

lägre inflation. 

I alternativ C antas diirför inflationen bli 4 fJi. resp. 3 % för 1984 och 
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198.5. Detta är liktyuigt med en reallöneökning med 2 % per år. Den lägre 

inflationen innebär att fördagens vinstmarginaler ökar från 1983 års nivå 

och att de svenska relativa priserna sänks mcu drygt 3 % per år. 

I förhållanue till den tvåsiffriga årliga inflationstakt som Sverige har haft 

sedan 197.5 utgör prisökningarna i alternativ B och C ett trendbrott. De är 

dock rimliga med de förutsättningar som givits för internationell inflation 

samt löne- och skatteförändringar. Vidare kan industrins vinstandelar för 

198.5 öka något i alternativ A och C medan de ökar kraftigt i-alternativ B. 

Tabell 2 Prisutvecklingen för vissa komponenter i försörjningshalansen 1970-1985 
Årlig procentuell förändring 

1970- AltA Alt B AltC 
1983 

1984 1985 1984 1985 1984 1985 

BNP 9.9 9,1 9.3 6.2 5,0 4,1 2.7 
Privat konsumtion 9.7 8.0 8.0 6,0 5.0 4,0 3.0 
Offentlig konsumtion 10,9 8,7 9.7 5,4 5 ,3 4,9 4.8 
Bruttoinvesteringar 9.6 9,7 8.5 7.9 6.2 6.4 4,9 
Export 10.3 9.1 8,3 7.2 . 5.5 5,3 3.4 
Import I 1.4 5.2 6.1 4,6 5,5 4.5 5.5 

6 Utrikeshandeln 

Exporten 

Mer än 3/4 av den svenska exporten av bearbetade varor går till länder 
inom OECD-området. Marknadstillväxten där är således i hög grad avgö

rande för de svenska avsättningsmöjligheterna. Som framgår av avsnitt 4 

beräknas denna tillväxt till 5% 1984 och 4% 198.5 i förutsättningarna för 

treårskalkylerna. Tillväxten i länderna utanför OECD-området, som kvan
titativt sett spelar mindre roll för den svenska exporten. har satts till 

samma tal, vilka således gäller även den totala marknadstillväxten för 

svensk export av bearbetade varor. Denna varukategori överensstämmer i 

stort sett med den varugrupp som i denna exportanalys kallas för 

priskonkurrerande varor, dvs. sådana varor för vilka priset är en viktig 

konkurrensparameter. 

För övrig varuexport används här benämningen pristagarvaror, vilket 

står för att det för dessa varor finns etablerade världsmarknadspriser som 

de svenska exportörerna i stor utsträckning anpassar sig till. I den svenska 

exporten domineras denna varugrupp av skogsindustrins produkter. Här

till kommer tillfälliga produktionsöverskott från jordbruket som inte finner 

avsättning inom landet samt en del petrolcumprodukter. Marknadstillväx

ten för skogsindustriprodukterna tar regelmässigt fart i ett tidigt skede av 

en internationell konjunkturuppgång. Så är fallet även denna gång och en 

betydande efterfrågeökning har redan förmärkts på främst trävaror. Totalt 
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beräknas marknadstillväxten för skogsinduscrins produkter till 6.5% 1984 

och 2,6% 1985. För övriga pristagarvaror är det inte meningsfullt att tala 

om någon särskild marknad. Uppkommande överskott är små och kan 

utan vidare avyttras på världsmarknaden till rådande priser. 
Marknads tillväxten för tjänster beräknas till 4 % 1984 och 3 % 1985. 

Förutsättningarna för den internationella inflationen har angivits i av

snitt 4. För världshandeln med bearbetade varor innebär den bedömningen 

prisstegringar om 6 % 1984 och 7 % 1985 mätt i ett genomsnitt av interna

tionella valutor. 1 Under de tre senaste åren har den genomsnittliga prisut

vecklingen på de svenska exportmarknaderna varit något långsammare än 

det internationella genomsnittet till följd av en annorlunda sammansättning 

av den svenska exporten. För prognosperioden förutsätts inte någon sådan 

skillnad i prisutveckling. 

Pristagarvarorna beräknas öka snabbare än de bearbetade varorna i pris. 

Särskilt för skogsindustrins produkter har man att räkna med en klar 

höjning av realpriset (det nominella priset i förhållandet till priset på 

bearbetade varor) under en konjunkturåterhämtning, då eft~rfrågan till

växer snabbt. För 1984 antas detta realpris stiga med ca 5 % för skogsin

dustriprodukterna, varefter pristrycket mattas så att realpriset stiger med 

ca I% 1985. Även för jordbruksprodukter sker, bl. a. till följd av lagerrö

relser, tydliga realprisfluktuationer av ungefär samma storleksordning på 

världsmarknaden över en konjunkturcykel. För den svenska exporten av 

petroleumprodukter antas priset (i dollar) vara oförändrat både 1984 och 

1985. Utvecklingen av världsmarknadspriserna på tjänster är svårbedömd; 

här förutsätts en viss fortsatt realprishöjning med I % per år 1984 och 1985. 

Utifrån dessa internationella förutsättningar bedöms den svenska expor

tens utveckling under prognosåren. Konjunkturinstitutet har estimerat en 

exportfunktion för de priskonkurrerande varorna. Enligt denna funktion 

beräknas en sänkning av det relativa svenska exportpriset med I % i 
förhållande till världsmarknadspriset medföra en höjning av Sveriges 

marknadsandelar med 1.44 %. Denna effekt fördelar sig över tre år, 2 vilket 
bl. a. innebär att de stora relativprissänkningar som sker 1983 till följd av 

fjolårets devalvering kommer att leda till vinster av marknadsandelar även 

1984 och 1985. I exportfunktionen ingår vidare en variabel som anger hur 
resursutnyttjandet inom den svenska industrin påverkar utbudet av ex

portvaror. Vid t. ex. en ökning av kapacitetsutnyttjandet med 10% -

vilket motsvarar en ökning av produktionen med 5 % - dämpas exportens 

ökningstakt till följd härav med drygt I %. Slutligen ingår i exportfunk

tionen för de priskonkurrerande varorna också en trend, som estimerats 

1 Mätt i svenska kronor blir den vägda prisökningen 1984 något större. 6,3'/L till 
följd av att den dollardepreciering som då antas ske har större genomslag i rikshan
kens valutakorg än i utrikeshandeln. 
2 Samma år som relativpriset sänks ökas marknadsandelarna med 0,64 './(. och ;\ren 
därpå med 0,62 resp. 0, 18 %. 

2 Rik.l'dagl'n 1982183. I .1"11111/. Nr 150. Bi/111-1111.2 
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Tabell 3 Export l984 och l985 
Årlig procentuell volymförändring 

Alt. A Alt. B Alt. C 

1984 1985 1984 1985 1984 1985 

Pristagarvaror 4,5 1.5 4,5 1.5 4,5 t.5 
Priskonkurrerande varor 6,0 1,0 7,3 4,1 8,6 6,6 

Summa varor 5,6 l ,l 6,6 3,4 7,5 5,2 

Tjänster 2,1 1.2 4,4 5.3 7,2 8,7 

Total export 5.0 1,2 6,2 3,7 7,4 5,8 

till -1, 7 % per år, dvs. vid oförändrat relativpris och kapacitetsutnyttjande 

faller exportvolymen ändå trendmässigt. Bakom denna negativa trend 

ligger bl. a. en ogynnsam varu- och ländersammansättning hos den svenska 

exporten. 

För pristagarvarorna baseras prognosen på den beräknade marknadstill

växten samt en särskild bedömning av förhållandena på utbudssidan. 

Tjänsteexporten förklaras med en r'elativprisvariabcl, där elasticiteten mel

lan marknadsandelsvinster och relativprissänkningar uppgår till -1,3, för

delat på två år. 

Exportutvecklingen enligt de tre alternativen A-C framgår av tabell 3. 

För pristagarvarorna är exporttillväxten oberoende av den inhemska kost

nadsutvecklingen så länge denna inte påverkar råvaruförsörjningen och 

produktionskapacitetens storlek. Sålunda ökar skogsindustrins export lika 

mycket 1984 och 1985 i alla tre alternativen, och ökningstakten motsvarar 

precis marknadstillväxten. vilket innebär att restriktionerna på utbudssi

dan förutsätts inte göra sig gällande. Skulle brist på skogsråvara uppkom

ma, kan exportutvecklingen bli sämre än vad som här förutses. För jord

bruksprodukter och petroleumprodukter förutsätts oförändrade exportvo

lymer jämfört med 1983. 

Exporten av priskonkurrerande varor hämmas i alternativ A av att den 

inhemska kostnadsutvecklingen framtvingar rclativprishöjningar både 

1984 och 1985. Det första året dämpas följderna härav av de återstående 

effekterna av de senaste devalveringarna, främst den år 1982, och export

volymen växer med 6,0%, dvs. någon procent mer än världsmarknaden. 

År 1985 inträder emellertid de negativa effekterna av en snabb inhemsk 

prisutveckling, och exporten ökar mycket svagt trots en världsmarknads

tillväxt på 4 %. Dessutom har man att räkna med kvardröjande effekter 

efter 1985 av de höjda relativpriserna. 

Tjänsteexporten 1984 gynnas i mindre utsträckning av tidigare inträffade 

relativprissänkningar, eftersom effekterna därav redan uttömts i högre 

grad än när det gäller de priskonkurrerande varorna. Svenska exportörer 

förlorar marknadsandelar och exportökningen blir svag båda prognosåren. 

Den lägre kostnadsökning som kännetecknar alternativ B gör det möjligt 
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att ta tillvara de expansiva effekterna på exporten från devalveringarna. 
Dessutom sänks relativpriset för de priskonkurrerande varorna ytterligare 
något under prognosperioden, och totalt sett återvinns marknadsandelar i 

någon mån. 
I alternativ C, där de svenska relativpriserna sänks med ca 2% 1984 och 

ca 4% 1985, uppkommer den mest positiva utvecklingen för exporten. På 
fyra år ( 1981-1985) skulle Sverige enligt detta alternativ erövra marknads

andelar motsvarande drygt 12 % i volym. Visserligen uppgår relativpris
sänkningen under denna period till ännu mer (nära 17%), vilket innebär en 

sjunkande genomsnittlig ersättning för exporten, men till följd av eftersläp
ningseffekter skulle ytterligare marknadsandelar stå att vinna efter 1985 i 

detta alternativ. Till bilden av detta alternativ hör emellertid också att 

exporten kan komma att begränsas av den befintliga produktionskapacite
ten, vilket sålunda minskar utbytet av sänkta relativpriser. Exportvärdet i 

löpande priser 1985 är i detta alternativ lägre än i de övriga alternativen. 

Som andel av BNP i löpande priser är exporten likväl högst i alternativ C. 
Tjänsteexporten, som har hög kortsiktig känslighet för relativprisföränd

ringar, gynnas särskilt mycket i alternativen B och C där den inhemska 

inflationen reduceras kraftigt. 

Importen 

För importen tillämpas en något annorlunda indelningsgrund, innebäran

de att importen av olja skiljs ut som en post och en funktion estimeras för 
importen av övriga varor. Dessutom görs en särskild bedömning av tjäns

teimporten. 
Importen av råolja och petroleumprodukter styrs framför allt av möjlig

heterna till fortsatta besparingsåtgärder och övergång till andra energislag. 
Sådana förändringar var särskilt kraftiga 1979-1981 efter de snabba pris
stegringarna då, men även för prognosperioden måste incitamenten till 
fortsatt minskning av oljeanvändningen bedömas vara starka. Realpriset 
på olja beräknas vara mer än tre gånger högre 1985 än före den första 
oljekrisen 1973, och hittills har oljeförbrukningen i relation till BNP sjunkit 
med blott en dryg tredjedel. Utvecklingen av nettoimporten av olja i 
relation till BNP redovisas i diagram 2. Den trendmässiga utvecklingen.av 

denna relation fram till 1979 bedöms fortsätta efter 1981. Bruttoimporten 
följer ungefär samma utveckling, och den trendmässiga nedgången i ol

jeimporten uppskattas sålunda till drygt 3 % per år. I importfunktionen 

ingår också en variabel för relativpriset mellan olja och inhemskt fram

ställda energiformer. Inverkan därav på oljeimporten är dock försumbar. 
För varor exkl. olja förklaras importen med samma variabler som ingår i 

exportfunktionen för priskonkurrerande varor samt dessutom med föregå

ende års vinstmarginal för de inhemska producenterna. Förbättrade vins
ter hemma betyder ökad konkurrenskraft mot import. Relativpriselastici-



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.2 20 

Diagram 2 Nettoimport av råolja och petroleumprodukter som andel av BNP 1974-
1985 
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Kiillvr: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

teten är i denna funktion -1,24 och fördelad på två år. 1 1982 års devalve

ring får sålunda totalt sett mindre men något mer omedelbara effekter på 

importsidan än på exportsidan. Det kan vidare nämnas att variabeln för 

resursutnyttjandet enligt skattningsresultaten har större inverkan på im

porten än på exporten. Vid t. ex. en produktionsökning inom landet med 

5 % dras importen sålunda upp med 3 %. Dessutom finns det en kraftig 
positiv trend i importfunktionen för varor exkl. olja. dvs. det sker en 

fortlöpande ökning av importpenetrationen på den svenska marknaden 

med drygt 3 % per år även vid oförändrade relativpriser och konstant 
kapacitetsutnyttjande. 

I bedömningen av importen av varor exkl. olja under prognosperioden 

har hänsyn tagits till ytterligare en faktor. Efter devalveringarna 1981 och 

1982 steg importpriserna klart långsammare än den beräknade utveckling

en av världsmarknadspriserna. Se vidare kapitel 3 i den reviderade natio

nalbudgeten. Importens försämrade konkurrenskraft på den svenska 

marknaden föranledde då importörerna att begränsa prisökningarna vid 

försäljning här. Vid en fortsatt snabb inflati0n i Sverige torde importörerna 

kunna ta igen en del av denna relativprissäniming. l alternativ A förutsätts 

importpriserna därför öka I procentenhet snabbare än världsmarknadspri

serna. Vid en dämpad svensk inflation, som förutsätts i alternativen B och 

C, försiimras importörernas konkurrenssituation ytterligare, och de kan då 

1 -0,30 första året m.:h -0,94 andra året. 
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Tabell 4 Import 1984 och 1985 
Årlig procentuell volymförändring 

Alt.A Alt. B Alt. C 

1984 1985 1984 1985 1984 1985 

Varor exkl. olja 1.3 3.6 1.3 4,6 3,0 6 J 

Råolja och petroleumpro-
duk ter -0,9 -3,5 -0.3 -1.7 1,0 0.5 

Summa varor 1,0 2,7 1,1 3,8 2,8 5,5 

Tjänster 1,2 1.2 0,3 -0.2 0.9 -0,I 

Total import 1,0 2,5 1,0 3,2 2,5 4,6 

knappast ta ut några relativa prisökningar heller senare. Den därmed 

försvagade lönsamheten av försäljning av importvaror på den svenska 

marknaden bedöms sålunda leda till att utbudstrycket från importsidan 

dras ned. Detta återspeglas i att den trendmässiga importtillväxten antagits 

bli I procentenhet lägre i alternativen B och C. 
Vad slutligen importen av tjänster beträffar styrs den - förutom av den 

inhemska efterfrågan - av utvecklingen av relativpriserna och av en 

priselasticitet som är lika stor som för tjänsteexporten. 

Kalkylresultaten innebär i samtliga alternativ att importen ökar förhål

landevis långsamt i volym 1984 och 1985. Mätt i fasta priser förändras 

importen i relation till BNP endast obetydligt jämfört med 1983. Utveck~ 

tingen redovisas i tabell 4. 
Oljeimporten går tillbaka i volym i alternativen A och 8, och den ökning 

som uppkommer i alternativ C är liten i förhållande till den produktionsök

ning som realiseras. 

När det gäller importen av övriga varor beräknas effekterna av relativ
prissänkningarna efter 1982 års devalvering bidra till en återhållsam vo

lymtillväxt och fallande importandel i samtliga alternativ. År 1985 har 

emellertid dessa effekter uttömts, och relativprisutvecklingen 1984 och 

1985 får större genomslag på importen. I alternativ A beräknas därigenom 
importpenetrationen ånyo skjuta fart när importen blir relativt sett billi

gare. I alternativen B och C verkar relativprisetfekten i motsatt riktning, 
men importandelen stiger ändå 1985 till följd av kapacitetsbegränsningar 

hos de inhemska producenterna. I och med att också den inhemska efter

frågan ökar snabbare i dessa båda alternativ än -i alternativ A blir därtill 

volymtillväxten i importen större. 

Tjänsteimporten stiger i samtliga alternativ relativt långsamt i volym. 

Bytesbalansen 

Utrikeshandeln med varor och tjänster ger i samtliga alternativ i löpande 

priser upphov till en kraftig förbättring 1984, och ställningen befästs sedan 
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Tabell 5 Bytesbalans 19S3-19i15 
Miljarder kr.. löpande priser 

Alt. A Alt.B Alt.C 

1983 1984 1985 1984 1985 1984 1985 

Export av varor 201,\ 231.4 253,3 229.7 250,3 227.8 247.9 
Import av varor 200.0 211,7 230.2 210.5 229.6 213,8 237.2 
Handelsbalans I, I 19,8 23,I 19.2 20,7 14.0 10.7 

Export av tjänster 40.4 45.3 50.0 45,3 50.4 45.2 50.7 
Import av tjänster 39,6 43.0 47,0 42,6 45.9 42,8 46,3 
Tjänstebalans 0.8 2.3 3,0 2.6 4,4 2.4 4.5 

Bytesbalans för varor 
och tjänster 1,9 22,0 26,2 21,8 25,l 16,4 15,2 

Räntenetto -18,6 -21.0 -21.5 -21.0 -21.5 -21.0 -22.0 
U-landsbistånd - 4,5 - 5.1 - 5.6 - 5,1 - 5,5 - 5.1 - 5.5 
Ovriga transfer.• 2.3 2.8 3,2 2,8 3.2 2.8 3.2 
Transfereringsbalans -20.8 -23.2 -23,9 -23.3 -23,7 -23.3 -24.J 

Bytesbalans -18,8 - 1.2 2,3 - 1,4 1,3 - 6,8 - 9,0 
Dito i ':lr av BNP - 2.7 - 0,2 0,3 - 0.2 0,2 - 0.9 - I.I 

• Netto inkl. del av korrigeringsposten 
Anm. Fördelningen mellan varor och tjänster avviker här till följd av skiljaktiga 
sektordefinitioner från såväl handclsstatistikens som nationalräkenskapernas för
delning. Summan av varor och tjänster överensstämmer med nationalräkenskaper
nas nivå inkl. den del av korrigeringsposten som hänförs till tjänstehandeln. 

1985. I tabell 5 återges den beräknade utvecklingen för perioden 1983-

1985 enligt de tre alternativen. 

Förbättringen av överskottet i varu- och tjänstehandeln från 1983 till 

1984 uppgår i både alternativ A och alternativ B till ca 20 miljarder kronor. 

Denna förstärkning av den externa balansen är främst en följd av den 

kraftiga förbättringen av det svenska konkurrensläget som kommit till 

stånd efter de senaste devalveringarna. I och med att export- och import

volymerna reagerar på förändringar i relativpriserna med en viss eftersläp

ning, kommer en betydande del av volymeffekterna av främst 1982 års 

devalvering att uppkomma 1984. Bytesbalansförbättringen 1983-1984 i 

alternativen A och B har emellertid olika innehåll: I alternativ A svarar 

priskomponenten för ungefär hälften av förbättringen på 20 miljarder kro

nor men i alternativ B för drygt en tredjedel. Som nämnts ovan stiger de 

svenska relativpriserna 1984 i alternativ A och bidrar initialt till att öka 

exportintäkterna i löpande priser. Volymkomponenten av bytesbalansför

bättringen består i alternativ B dels i att importpenetrationen hålls tillbaka 

av den lägre prisutvecklingen på den svenska marknaden, varför importvo

lymen inte ökar snabbare än i alternativ A trots en större inhemsk efterfrå

gan, dels i en större exportvolym. Ytterligare volymeffekter av prisutveck

lingen 1984. som fortsätter att skilja sig mellan alternativ A och B 1985, 

inträder dock senare. För tiden efter 1985 kan man räkna med en försäm

ring av bytesbalansen med ca 6 miljarder kronor i alternativ A och med en 
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ungefär lika stor förbättring i alternativ B. Om hänsyn tas till alla efter

sliipningseffekter. innebär således alternativ A en förbättring av bytesba

lansen från 1983 till 1987 om ca 18 miljarder kronor och alternativ B ca 29 

miljarder kronor. 
I alternativ C påverkas bytesbalansen av två motverkande faktorer. Å 

ena sidan förstärks konkurrenskraften ytterligare. vilket ger en förbättring 

av den reala balansen. Å andra sidan ökar den inhemska efterfrågan 

mycket mer, varför bytesbalansen inte förbättras lika mycket som i de två 

tidigare alternativen. Liksom i alternativ B kommer emellertid en stor del 

av relativpriseffekterna att falla på åren efter 1985. I alternativ C beräknas 

det då återstå en förbättring av bytesbalanssaldot med hela 17 miljarder 

kronor. Därmed skulle alternativ C innebära en total bytesbalansförbätt

ring om ca 30 miljarder kronor 1983- 1987. Alternativ C är således i detta 

avseende jämförbart med alternativ B, men medger ett avsevärt bättre 

inhemskt sysselsättningsläge. 

Transfereringsbetalningarna beräknas fortsätta att ge upphov till väx

ande utflöden under 1984 och 1985. Främst beror det på att räntenettot 

försämras i alla alternativen - eller med mellan 3 och 3 1/2 miljarder 

kronor - från 1983 till 1985. Beräkningen av räntenettot i de olika alterna

tiven har utgått från en prognos om fallande internationella räntesatser. så 

att nyupplåning och tidigare upptagna lån som löper med rörlig ränta blir 

relativt sett något billigare än eljest. Samtidigt måste under de aktuella 

åren en växande del av de lång- och medelfristiga lånen, som övervägande 

löper med fast ränta, omsättas. För merparten av dessa lån beräknas 

räntesatsen komma att vara högre än vad som gällde när lånen ursprungli

gen togs upp. I genomsnitt för hela lånestocken kan räntesatsen väntas bli 

någon procentenhet lägre. 

I årets långtidsbudget ingår en beräkning av den reala kostnaden för de 
utlandslån som staten upptagit. Under senare år har statens utlandsupplå
ning netto i stort sett motsvarat bytesbalansunderskottet. Summan av 

ränteutgifter och valutaförluster på förfallande amorteringar på dessa lån 

beräknas under de närmaste åren motsvara ca 16% av de ursprungliga 
lånebeloppen. Ju lägre inflationstakten är. desto högre blir den effektiva 

realräntan. Deflaterad med genomsnittligt svenskt exportpris uppgår den 
reala kostnaden 1985 till ca 7, 10 resp. 12% i de tre alternativen. 

U-landsbiståndet förutsätts utgå enligt oförändrade regler, dvs. I% av 

bruttonationalinkomsten, och utflödet för detta ändamål beräknas öka med 

omkring 1 miljard kronor från 1983 till 1985. Övriga transfereringar uppvi

sar inkl. korrigeringsposten ett överskott om 2,4 miljarder kronor 1983; 

med hittillsvarande utvecklingstakt kan detta överskott växa till ca 3,2 

miljarder kronor 1985. 

Den totala bytesbalansens saldo beräknas därmed uppgå till 0,3, 0,2 

resp. - I.I% av BNP 1985 enligt de olika alternativen. I samtliga fall är 

detta klart lägre än det beräknade utfallet 1983 om -2,7% av BNP. Med 
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hänsyn till de effekter som vid de gjorda förutsättningarna ~an väntas efter 

1985 är det dock endast i alternativen B och C som förbättringen av 

bytesbalansen är långsiktigt hållbar. 

7 Hushållssektorn 

Förutsättningar 

Hushållens reala inkomster har hittills under 1980-talet utvecklats myc

ket svagt. I den reviderade finansplanen beräknas de 1983 understiga 1980 

års nivå med nära 4%. Genom ett minskat sparande har emellertid inte 

konsumtionsutgifterna reducerats i samma takt. 

Beräkningarna av hushållens inkomster och utgifter grundar sig dels på 

utvecklingen av löner. priser och sysselsättning i de olika alternativen. dels 

på diverse framskrivningar av bl. a. demografiska faktorer. Hushållens 

faktorinkomster skrivs fram med timlöne- och sysselsättningsutvecklingen 

i ekonomin. Timlönernas utveckling har redovisats i avsnitt 5. I alternativ 

B antas utbetald lön per timme i näringslivet vara realt oförändrad under 

kalkylperioden, medan såväl alternativ A som C bygger på en årlig ökning 

av reallönen med 2 %. 

Transfereringsinkomsterna har beräknats med samma metodik som i 

långtidsbudgeten. Transfereringar från staten har därför skrivits fram med 

prisutvecklingen endast i de fall där detta sker enligt gällande regler. Vid 

beräkningen av pensioner m. m. 1984 har hänsyn tagits till att devalvering

ens prishöjande effekter ska dras av från prisuppräkningen. 

Beräkningarna av hushållens direkta skatter bygger på prognoser från 

riksrevisionsverket. Utvecklingen av basenhet, marginalskattesatser 

m. m. för statsskatten antas följa skatteuppgörelsen för 1984 och 1985. 

Ökningen av den kommunala utdebiteringen 1984 och 1985 uppgår till 

sammanlagt 2 kr i alternativ A medan den i alternativ B och C begränsas till 

80 öre. Därmed beräknas skattesatsen 1985 till totalt 32.14 kr resp. 30.94 

kr. 

Hushållens disponibla inkomster 

I den reviderade finansplanen beräknas hushållens disponibla inkomster 

öka med 18J% under 1982 och 1983. Realt innebär det en sänkning med 

3.0%, eftersom priserna (implicitprisindex) samtidigt beräknas stiga med 

22,0%. Bakom denna utveckling ligger i första hand en svag tillväxt av 

Iönesumman, medan övriga inkomster vuxit realt. 

Alternativ A 

Av tabell 6 framgår, att löneinkomsterria i alternativ A beräknas öka 

med ca 19% under 1984 och 1985. I alternativ A antas en ökning av 
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Tabell 6 Hushållens disponibla inkomster 1983-1985 

Löpande priser 

Miljarder Årlig procentuell förändring 
kr 

Alt. A Alt. B Alt.C 

1983 1984 1985 1984 1985 1984 1985 

Löner 300.1 9.3 8.9 5,7 4.7 5.9 5.4 
Pensioner 90,0 8.1 10.8 8.1 8.8 8.1 6.8 
övriga inkomster. netto 117.6 8.7 8.3 5.2 3.4 4.6 1.9 
Direkta skatter 139.0 10.9 11,5 4.9 5.0 5, I 5.1 
Disponibel inkomst 368.7 8., 8,2 6.4 5.1 6.3 4,7 
lmplicitprisindex 
för privat konsumtion 8.0 8.0 6.0 5.0 4.0 3.0 

timlönen med 10.0% vardera året för näringslivet. medan den växer en 

procentenhet långsammare i offentlig sektor. Med den svaga eftcrfrågeut

veckling som förutses i detta fall blir sysselsättningskomponentens bidrag 

till lönesumman negativt. Trots den antagna reala timlöncökningen på 2 % 

per år i näringslivet stannar därför den reala tillväxten av hushållens löne

inkomster vid 1 % per år. 

Pensionsinkomstcrna beräknas i alternativ A öka med nära 20% under 

kalkylperioden. Den höga intlationstakten 1984 i kombination med en 

begränsad prisuppräkning utgör en dämpande faktor för pensionernas 

reala utveckling i detta alternativ. Den starka tillväxten av ATP medför 

trots det att de totala pensionsinkomsterna realt sett stiger med nära 3 % 

under perioden .som helhet. 

Övriga inkomster, som omfattar företagarinkomster, transfereringar 

(e:xkl. pensioner) samt ränteinkomster och -utgifter. växer svagt realt. 

Trots skattereformen beräknas inkomstskatterna växa relativt kraftigt i 

alternativ A. Medan de skattepliktiga inkomsterna bara väntas öka med 

9,4 % per år ökar skatterna med 11.2 % per år. Två faktorer ligger bakom 

denna utveckling. För det första urholkas skattereformen av den höga 

intlationstakten i alternativ A eftersom basenheten i statsskatteskalan bara 

justeras med 5,5% 1984 och 5,2% 1985. För det andra antas kommunerna 

tvingas till kraftiga skattehöjningar för att begränsa sina underskott. Till

sammans uppgår dessa till 2 kr. under kalkylperioden. 

Utvecklingen i alternativ A innebär en oförändrad n.ivå på hushållens 

reala disponibla inkomster under 1984 och 1985. Löntagarnas realinkom

ster fortsätter emellertid att sjunka om än i något långsammare takt än 

tidigare. 

Alternativ B 

I alternativ B dämpas intlationstakten mätt som ökningen av implicit

prisindex för privat konsumtion avsevärt och uppgår till 6 o/c resp. 5 % 

under kalkylperioden. Trots att den reala timlönetillväxtcn i detta fall satts 
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till noll i näringslivet kommer löneinkomsterna realt sett att utvecklas 

endast ca 1 procentenhet långsammare än i alternativ A. Orsaken är att 

sysselsättningen hlir högre. dels till följd av bättre internationell konkur

ren\krafl för den svenska industrin. dels till följd nv en högre volymökning 

i kommunerna. 

Beträffande pensionsinkomsternas utveckling blir <;killnaden mot högin

fiationsfallet påtaglig. Eftersom basheloppet för 1984 utvecklas nominellt 

lika i de hftda fallen får den låga intlationst<1kten fullt genomslag i pensio

nernas reala värde. 1985 ligger de realt nära 3 procentenheter högre än i 

alternativ A. 

Inkomstskatten växer betydligt långsammare i detta alternativ. Till detta 

hidrar den fagre (nominella) tillväxten av löneinkomsterna. Men även 

statsskatten blir lägre. eftersom löne- och infiationstakten i genomsnitt 

överensstiimmer med indexcringen av skatteskalan. Någon siinkning av 

skattekvoten uppkommer emellertid inte heller i detta fall eftersom den 

kommunala utdebiteringen stiger med 80 öre till 1985. 

Sammantaget blir realinkomstutvecklingen ungefär densamma som i A. 

Altemath- C 

I alternativ C förutsätts en ytterligare nedpressning av intlationstakten. 

Timlönen är densamma som i alternativ B. men företagen antas i detta fall i 

högre grad betrakta den gynnsamma kostnadsutvecklingen som bestående 

och således vara beredda att begränsa sina prishöjningar. Infiationstakten 

stannar vid 4% för 1984 och 3% för 1985. 

Med samma timlöneutveckling som i alternativ B erhålls därför en 
positiv utveckling av de reala löneinkomsterna. Till detta bidrar också den 

gynnsamma sysselsättningsutvecklingen till följd av ytterligare förbättrad 

konkurrenskraft hos näringslivet och en ökning av den kommunala kon

sumtionsvolymen med 2 %. per år. 

För pensionsinkomsterna förstärks den positiva utvecklingen. Genom 

den fallande infiationstakten kommer pensionernas värde att öka 1984. 

Detta medför en real ökning av de samlade pensionsinkomsterna med nära 

8% för 1984 och 1985 sammantagna. 

Höjningen av kommunalskatten antas bli densamma i alternativen B och 

C, dvs. 80 öre. Eftersom såväl löner som pensioner utvecklas ungefär lika 

nominellt blir även inkomstskatterna och därmed skattekvoten i stort sett 

lika i de båda alternativen. 

I alternativ C resulterar således de låga löne- och prisstegringarna i en 

markant ökning av hushållens reala disponibla inkomster. som 1985 beräk

nas överstiga 1983 års nivå med 4%. 

Konsumtionsutvecklingen 

1982 föll hushållens sparkvot kraftigt till en historiskt mycket låg nivå på 

I. 7 %. En bidragande faktor var sannolikt nedgången i den reala disponi-



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.2 27 

belinkomsten. Ett minskat sparande tillät emellertid hushållen att hevara 

och t. o. m. öka sin materiella standard trots inkomstminskningen. I kalky

lerna har sparkvoten antagits vara i stort sett oförändrad 1984 och 1985 i 

samtliga alternativ. 

För 1983 antas i den reviderade finansplanen en viss ökning av sparkvo

ten. Den skulle därmed uppgå till 2, I% - en nivå som fortfarande måste 

betraktas som låg. Det genomsnittliga värdet för åren 1972- 1981 är 3, 9 %·. 
Sparandets utveckling påverkas av en mängd faktorer. Bland de som 

vanligen tas hänsyn till vid prognoser kan nämnas inkomster, inflation och 

avkastning på reala och finansiella placeringar. De redovisade alternativen 

skiljer sig åt beträffande inkomstutveckling och inflation. Eftersom spar

kvoten kan antas öka med höga realinkomster och hög inflation blir emel

lertid nettoskillnaden liten i de redovisade fallen. Vad gäller avkastningen 

på olika typer av investeringar kan en ökning av det finansiella sparandet 

förutses. Huruvida detta uppväger en sannolik minskning av det reala 

sparandet är emellertid svårt att ange. Den privata konsumtionens utveck

ling 1984 och 1985 i de olika alternativen redovisas i tabell 7. 

Avslutning 

De redovisade kalkylerna för hushållens inkomster och utgifter illustre

rar betydelsen för realinkomsternas utveckling av en låg inflationstakt. 

Låga pris- och kostnadsökningar stärker näringslivets konkurrenskraft och 

bidrar till att upprätthålla sysselsättningen. Även för den offentliga sek

torns utgifter är en dämpad lönetillväxt av stor betydelse. Särskilt vad 

gäller kommunerna blir löneökningarna avgörande för möjligheterna att 

utan mycket stora skattehöjningar öka produktionen och sysselsättningen. 

Den negativa realinkomsteffekten av hög inflation beror även av den 

utformning som getts indexeringen av skatteskalorna. Nominella inkomst

. ökningar utöver uppräkningen av basenheten beskattas relativt sett mer än 

inkomstökningar i takt med basenhetens ökning. 

Tabell 7 Privat konsumtion 1983-1985 

Miljarder 
kr, löpande 
pris 

Årlig procentuell volymförändring 

Alt. A Alt. B Alt. C 

1983 1984 1985 1984 1985 1984 1985 

Disponibel inkomst 368,7 0,2 0,2 0,4 0,1 2,3 1,7 
Privat konsumtion 361,0 0,1 0,2 0.3 0.1 2,2 1,7 
Sparkvot 1 2.1 0,1 0,0 0.1 0.0 0.1 0.0 

1 Förändring mätt i procentenheter. 
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8 Investeringar 

Inledning 

Den totala årliga investeringsvolymen låg under mitten av 1970-talet 

över genomsnittet för perioden 1970-1982. medan den under perioden 

1978-1982 - bortsett från 1980 - låg under genomsnittet. 1983 bedöms de 

totala investeringarna vara i stort sett oförändrade. De offentliga investe

ringarna har i stort sett varit oförändrade sedan mitten av 1970-talet. 

Minskningen i den totala invcstcringsvolymen motsvaras således av en 

nedgång av investeringarna i näringslivet och då särskilt i industrin. Som 

en följd av invcsteringsutvecklingen har de fasta bruttoinvesteringarnas 

andel av bruttonationalprodukten - investeringskvoten - sjunkit trend

mässigt sedan mitten av 1970-talet. 1982 låg investeringskvoten på 18.4 %. 

vilket är en för efterkrigstiden mycket låg nivå. 

Investeringsbedömningarna för 1984 och 1985 har gjorts med utgångs

punkt från bedömningar inom de sex sektorerna industri. cl-, gas-. värme

och vattenverk. bostadsförvaltning, övrigt näringsliv, statliga myndigheter 

samt kommunala myndigheter. Dessutom har bedömningar gjorts av lager

investeringarnas utveckling. 

Industri 

Under perioden 1963-1976 ökade investeringsvolymen trendmässigt. 

Sedan 1976 har den emellertid minskat kraftigt. Investeringsvolymen i 

industrin sjönk 1982 med 17 % och återgick därmed till ungefär samma nivå 

som investeringarna i mitten av 1960-talct. Investeringskvoten var 1982 

lägre än något annat år under hela perioden efter 1963. 

Det finns flera förklaringar till nedgången av investeringarna sedan mit

ten av 1970-talet. Avgörande för investeringarna är företagens förväntning

ar om efterfrågans och lönsamhetens utveckling. Ett viktigt inslag i för

väntningsbilden är också relationen mellan avkastningen på realt och fi

nansiellt kapital. Under perioden 1970-1982 har t. ex. avkastningen på 

svenska statsobligationer överstigit avkastningen på totalt kapital i till

verkningsindustrin varje år med undantag av 1974. lnvesteringsvolymens 

utveckling för den totala industrin beror emellertid också på att strukturen 

inom industrin har förändrats till förmån för mindre kapitalintensiva bran

scher. En annan förklaring torde vara att industrin i stället för att investera 

i ökad utsträckning utnyttjar maskiner och byggnader som ägs av t. ex. 

leasingföretag, fastighetsbolag, stat och kommun. Dessa investeringar 

kommer till viss del att registreras inom andra sektorer än industrin. En 

uppskattning som har gjorts av sådana investeringar tyder på att de mot

svarar ca 20 % av investeringsvolymen i industrin. 1 

1 Industri och industripolitik 1982, Industridepartementet. 
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En ytterligare förklaring till den svaga investt:ringsutvecklingen som ofta 

förs fram är den s. k. immateriella kapitalbildningens ökade betydelse. Till 

immateriella investeringar brukar räknas bl. a. investeringar i forskning 

och utveckling (FoU) samt marknadsinvestcringar. Enligt en enkät som 

har gjorts av statens industriverk uppgick de immateriella investeringarna 

till ca 13 % av förädlings värdet i industrin 1980 att jämföra med 14 % för de 

reala investeringarna. FoU-kostnadernas andel av industrins förädlings

värdc ökade under 1970-talet från 3-4 % till 5-6 %,. 
Industrins investeringar i utlandet har också ökat de senaste åren. Riks

bankens statistik visar att tillstånd för direktinvesteringar och borgensåta

ganden utomlands steg starkt 1981 och 1982. Även om riksbankens stati

stik inte helt speglar realinvcsteringarna i utlandet, så tyder den ändå på en 

ökning av sådana investeringar. 

Bedömningen av investeringarna 1984 och 1985 utgår dels från läget 1982 

och den bedömda utvecklingen 1983. dels från en iterativ koppling till 

utvecklingen av vinstandel och produktion i industrin som är endogena 

variabler i modellen. Vinstandelen 1984 och 1985 antas i samtliga alternativ 

ligga över 1983 års nivå. Industriproduktionen 1984 bedöms öka med 4 % i 

alternativ A, 5% i alternativ B och 6% i alternativ C. 1985 bedöms indu

striproduktionen bli oförändrad i alternativ A medan den ökar med 3 % i 

alternativ B och 5 % i alternativ C. 
För att belysa investeringarnas beroende av efterfrågan har statens 

industriverk för dessa kalkyler estimerat en enkel investeringsfunktion, 

där bruttoinvesteringarna under ett år beror av produktionsförändringarna 

under tidigare år samt av kapitalstocken. Resultaten visar att investering

arna i mycket liten utsträckning påverkas av produktionsförändringar sam

ma år utan i stället beror på produktionsförändringar under en rad tidigare 

år. Detta förhållande skulle innebära att återhämtningen av produktionen 

under 1983 behöver fortgå under lång tid innan den får effekt på investe

ringarna. 

Till de positiva faktorerna för investeringsutvecklingen hör vinstupp

gången i industrin 1982. Räntabiliteten på totalt kapital i tillverkningsindu

strin steg från 7, I % 1981 till 8,8 % 1982. Detta var nästan i nivå med 

räntabiliteten 1974 på 10,2 %, vilken var den högsta under 1970-talet. 

Skillnaden mellan avkastningen på realt och finansiellt kapital minskade 

därmed men var fortfarande negativ. Avkastningen på svenska statsobliga

tioner var 1982 13%. Ytterligare en positiv faktor. som delvis hänger 

samman med den förra, är kursutvecklingen på aktier. Köpkursen för 

aktier i verkstadsföretag steg med 57 % under 1981 och 35 % under 1982. 

enligt Affärsvärldens aktieindex. För aktier i skogsföretag var motsvaran

de siffror 62 % resp. 61 %. Det har således blivit dyrare för företag att 

förvärva realkapital på börsenjämfört med att utvidga sin kapacitet genom 

att investera. De högre aktiekurserna underlättar också företagens anskaf

fande av riskkapital genom nyemissioner. 
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Diagram 3 lndustriinvcsteringar 1970-1985 

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Utvecklingen av industriinvesteringarna'påverkas emellertid negativt av 

det mycket låga kapacitetsutnyttjandet i industrin. Enligt konjunkturinsti

tutets barometer för mars 1983 utnyttjade endast 24 % av de tillfrågade 

företagen kapaciteten fullt ut, vilket är en historiskt sett mycket låg siffra. 

Den faktiskt utnyttjade kapaciteten i industrin under fjärde kvartalet 1982 

var 81 % enligt SCB:s kapacitctsenkät. Skillnaden mellan faktiskt och 

möjligt kapacitetsutnyttjande var 9 procentenheter. 

Sammantaget bedöms alternativ A ge en svag investeringsökning 1984 

och 1985. I alternativ B är produktionsökningen snabbare och investering

arna antas öka med sammanlagt 17% mellan 1983 och 1985. Alternativ C, 

med den mest gynnsamma produktionsutvecklingen, antas ge en investe

ringsökning på närmare 30% under samma period. Investeringsutveckling

en 1970- 1982 samt den bedömda utvecklingen 1983-1985 visas i diagram 

3. 

El-, gas-, värme- och vattenverk 

Invcsteringsvolymen i el-, gas-, värme- och vattenverk 1970-1982 

uppvisar inte någon klart urskiljbar trend. El-, gas- och värmeverk svarar 

för ca 75 % av investeringsvolymen. Investeringar i vattenverk, som i 

statistiken redovisas tillsammans med avloppsverk, svarar för återstoden. 

Utvecklingen 1983-1985 påverkas av två motsatt riktade faktorer. För 

det första kommer kärnkrartsinvesteringarna att minska i och med färdig

ställ<1ndet av Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Forsmark 3 planeras att 
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bränsleladdas och tas i kommersiell drift 1985 medan Oskarshamn 3 plane
ras att bränsleladdas 1985 och tas i kommersiell drift 1986. 1977- 1982 

utgjorde kärnkraftsinvesteringarna ca 30 % av investeringarna i el- och 

värmeverk. För 1984 och 1985 har kärnkraftsinvesteringarna bedömts 

minska till 80 % resp. 50 % av 1982 års investeringsnivå. 

För det andra väntas investeringarna i sektorn påverkas av stöden till 

investeringar i fjärrvärmedistribution, investeringar i torvförbränningsan

läggningar samt upphandling inom energiområdet. Stödet till investeringar 

i fjärrvärmedistribution uppgår till JO % av investeringskostnaden för en 

anläggning som beställs under 1983 och färdigställs under 1984. Då en 

större del av investeringarna kan antas vara utbyggnad av befintliga tjärr

värmenät, kommer produktionsanläggningar att beröras endast till en 

mindre del. Stödet till torveldade förbränningsanläggningar uppgår till 

25 % av investeringskostnaden för beställningar som görs under 1983. Till 

stöd för åtgärder i samband med upphandling inom energiområdet har 700 

milj. kr. anvisats. Målet är att stödet skall bidra till uppförandet av ett stort 

antal koleldade förbränningsanläggningar och installationen av ett mycket 

stort antal större värmepumpar. Eftersom byggtiderna för värmeverk erfa

renhetsmässigt är 1,5-2,5 år kommer de positiva effekterna på investe

ringarna till största delen att märkas 1984 och 1985. Mot bakgrund av de 

olika stöden har investeringarna i el-. gas- och värmeverk. förutom kärn

kraftverk. bedömts uppgå till ca 4 miljarder kr. per år i 1975 års priser 1984 

och 1985. 

Sammantaget skulle de ovan redovisade förutsättningarna innebära att 

investeringsvolymen minskar med 2 % 1984 och 10 %. 1985. För perioden 

1983-1985 skulle ändå den genomsnittliga investeringsvolymcn i denna 

sektor ligga ca 13 % över genomsnittsnivån 1970-1982. Eftersom investe

ringar i el-, gas-, värme- och vattenverk endast till en liten del berörs av 
kortsiktiga variationer i den ekonomiska aktiviteten har utvecklingen anta

gits vara densamma i samtliga alternativ. 

Bostäder 

Investeringsvolymen inom bostadssektorn sjönk med 13 :-f under peri

oden 1970-1982. Investeringarna inom bostadssektorn fördelar sig på 

nybyggnadsinvesteringar, som 1982 svarade för 59% av de totala hostads

investeringarna, ombyggnadsinvesteringar. som svarade för 34 % och fri

tidshusinvesteringar som svarade för 7 %. Kostnader för reparation och 

underhåll i bostadssektorn var 1982 av samma storleksordning som ny

byggnadsinvesteringarna. 

Nybyggnadsinvesteringarna har minskat stadigt under den senaste tio

årsperioden och uppgick 1982 till knappt 60 % av den genomsnittliga nivån 

i början av 1970-talct. Bidragande orsaker till minskningen av nybyggandet 

är hushållens inkomstutveckling, stigande kostnader på grund av minskat 
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räntestöd och ett högt riinteläge samt höjda oljepriser och kommunala 

taxor. 
Ombyggnadsinvesteringarna har däremot ökat starkt och volymen har 

mer än fyrfaldigat_s sedan början av 1970-talet. Utvecklingen under 1981 

och 1982 har påverkats av bidragen till energisparande åtgärder och till 

ombyggnadsinvesteringar. Byggnadssektorns produktion påverkas även 

av byggnadsinvesteringar i det övriga näringslivet och i offentlig sektor 

samt av reparationer och underhåll. 

Investeringarna i permanenta bostäder har i alternativ A och B beräk

nats på grundval av ett antagande om en viss fortsatt minskning av igång

sättningen av bostadslägenheter 1984 och 1985. Antalet påbörjade lägen

heter beräknas ligga ungefär oförändrat i flerbostadshusen, medan minsk

ningen beräknas falla på småhusbyggandet. I alternativ C har den något 

gynnsammare utvecklingen av den privata konsumtionen antagits innebära 

att igångsättningen av lägenheter ligger i stort sett oförändrad 1984 och 

1985. 
Ombyggnadsinvesteringarna väntas fortsätta öka 1983 och 1984, men i 

en minskande takt. Dämpningen av ökningstakten skulle blivit ännu större 

utan det byggpaket som regeringen lägger fram i kompletteringsproposi

tionen och som bl. a. innebär 125 milj. kr. för stimulanser av ombyggnad av 

bostäder. För 1985 beräknas en viss minskning av ombyggnadsinvestering

arna till följd av bortfallande stöd. Fritidshusinvesteringarna beräknas 

minska i ungefär samma takt ( - 5 <;i. J 1984 och 1985 som under de senaste 

åren. 

Sammantaget innebär detta att de totala bostadsinvesteringarna i alter
nativ A och B beräknas minska med 4 % 1984 och 8 % 1985. I alternativ C. 
där igångsättningen av lägenheter antages ligga i stort sett oförändrad 1984 

och 1985 dämpas minskningen till 2% 1984 och 5% 1985. I detta samman

hang kan noteras att nybyggnadsinvesteringarna inte enbart bestäms av 
antalet igångsatta lägenheter utan även av förändringar i s. k. kvalitets

komponenter och byggtider. Dessutom antages fritidshusinvesteringarna 

minska även i alternativ C. 

Övrigt näringsliv 

Investeringarna inom det övriga näringslivet ökade under första hälften 

av 1970-talet. Därefter har investeringsvolymen varit relativt stabil. 

Inom gruppen övrigt näringsliv beräknas handelns investeringar minska 

med ca 5 % 1984, dvs. ungefär samma minskning som för 1983. Bakom 

denna utveckling ligger dels den väntade svaga utvecklingen av den privata 

konsumtionen (se avsnitt 7), dels det minskade bostadsbyggandet, som 

bidrar till att minska behovet av nyetablering. För 1985 beräknas i alterna

tiv A handelns investeringar minska med ytterligare 5 %. Beträffande 

alternativ B och C väntas den mer expansiva utvecklingen i dessa alterna-
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tiv ge upphov till att handelns investeringar beräknas ligga oförändrade 

1985jämfört med 1984 i alternativ B och öka med 10% i alternativ C. 
För skogsbruket förutses en svag ökning av investeringarna 1984 och 

1985, i storleksordningen 4 % volymökning per år. Ökningen i investering

ar i skogsvägar bedöms bli något större än ökningen i investeringar i 

skogsvårdsåtgärder och maskiner. För jordbruket förutses en viss minsk

ning av investeringarna 1984 och 1985. I detta sammanhang kan noteras att 

riksdagen fattat beslut (prop. 1982/83: 112, JoU 1982/83: 27, rskr 1982/ 

83: 188) om ett temporärt förbud till utgången av juni 1984 mot nybyggnad 

av djurstallar. Avsikten är att hindra.nyinvesteringar inom alla delar av 

animalieproduktionen för att därmed motverka överskottsproduktionen av 

kött, fläsk, ägg och mjölk. 

För de övriga delarna inom gruppen övrigt näringsliv - privata tjänster, 

uppdragsverksamhet, samfärdscl m. m. - förutses i alternativ A en viss 

ökning av investeringarna 1984 som en följd av det byggpaket som rege

ringen lägger fram i kompletteringspropositionen och som innebär utökade 

investeringar i en del statliga affärsverk. För 1985 förutses också en viss 

uppgång i investeringarna. Investeringsutvecklingen för denna del av det 

övriga näringslivet sammanhänger bl. a. med utvecklingen inom industrin. 

Som en konsekvens av den starkare utvecklingen av produktion och inves

teringar inom industrin i alternativ B och C har en viss uppjustering gjorts i 

dessa alternativ jämfört med alternativ A vad avser investeringsutveck

lingen. lnvesteringsökningen beräknas i alternativ C vara något större än i 

alternativ B som en följd av den starkare utvecklingen av produktionen 

och investeringarna inom industrin i alternativ C. 

Investeringarna inom det övriga näringslivet beräknas sammantaget i 

alternativ A ligga i stort sett oförändrade 1984 och 1985. Orsaken till att 

investeringsnivån beräknas kunna hållas uppe 1984 är bl. a. det byggpaket 

som regeringen lägger fram i kompletteringspropositionen. I alternativ B 

väntas en svag uppgång i investeringarna 1984 (0,5 %), vilken väntas fort

sätta 1985 (3 %). I alternativ C väntas investeringsuppgången bli något 

starkare: 2% 1984 och 6% 1985. 

Offentliga myndigheter 

De offentliga investeringarnas utveckling har bedömts med utgångs

punkt i de förutsatta förändringarna i statlig och kommunal konsumtions

volym. Med offentliga investeringar avses här de offentliga myndigheter

nas investeringar. Affärsverkens och de offentligt ägda bolagens investe

ringar redovisas under andra sektorer. 

Den statliga investeringsvolymen har sedan 1970 visat endast mindre 

variationer. I år beräknas emellertid en betydande ökning äga rum, främst 

av investeringar i statliga vägar. Bedömningarna för 1984 och 1985 base

ras, liksom för den statliga konsumtionen, på långtidsbudgetens redovis-

3 Riksilai:en 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.2 
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ning. Enligt detta material förutses de statliga investeringarna öka med 3 % 

i volym 1984 och minska med 4 % 1985. Nedgången det senare året är en 

följd av bcräkningstelmiken. Långtidsbudgeten innefattar nämligen bara 

redan beslutade projekt och visar därmed normalt en nedgång av investe

rings verksamheten över prognosperioden. 

De kommunala investeringarna har minskat sedan 1980, men beräknas 

1983 fortfarande ligga över 1970-talets lägsta nivå under ~ren 1974-1976. 

Den förutsatta låga konsumtionsökningen i alternativ A samt kommuner

nas ansträngda finansiella situation gör att den nedåtgående tendensen 

bedöms bestå även under 1984 och 1985. I detta alternativ har de kommu

nala investeringarna beräknats minska med 5 % 1984 och med 6 % 1985. 

För landstin~skommµnernas del bygger denna beräkning på landstingens 

planer enligt LKELP 83. I alternativen B och C med för kommunerna 

förmånligare kostnadsutveckling, skulle det däremot vara möjligt att öka 

den kommunala kons!Jmtionen med J ,5 å i % årligen utan mycket stora 

skattehöjningar. I dessa alternativ har de kommunala investeringarna be

'dömts ligga oförändrade på 1983 års nivå både under 1984 och 1985. 

Totala investeringar 

I alternativ A bedöms de totala bruttoinvesteringarna minska med I % 

1984 och 3 % 1985. I alternativ a antas investeringsvolymen vara i stort 

sett oförändrad 1984 och minska någpt 1985 (1 %). I alternativ C väntas 

investeringarri;t öka med 2% både 1984 och 1985. lnvesteringskvoten 

sjunker i samtliga alternativ och är 1985 endast 16.8 % i alternativ A, 
17,2% i alternativ B och 17,4% i alternativ C. Det är främst industriinve

steringarna som bedöms öka väsentligt från 1983 års nivå. I tabell 8 
redovisas bedömningarna av bruttoinvesteringarnas utveckling 1984 och 

1985 för de olika alternativen. 

Lagerinv~i;teripgar 

Lagerinve§tering<1,rnas utveckling är beroende bl. a. av produktionsut

vecklin~efl inom i11cl11strin och efterfrågan inom olika sektorer. Vid en 

snabb prod11ktionsutveckling inom industrin de närmas~e åren kan lagerin

vesterin&!!rna förväntas fortsätta att minska även 1984 för att därefter öka 

1985. Om produktionsutvecklingen blir svag k'.}n lagren komma att öka 

redan 1984, men i gengäld blir lagerpåfyllnaden försiktigare 1985 än i de 

mer expansiva alternativen. Företagen torde emellertid vara mycket åter

tiå.llsamma med att bygga upp sina lager efter erfarenheterna från 

la,gerstödsåren och de senaste årens höga ränteläge. Även lagren av bräns

le; ~orde till följd av lägre oljeförbrukning kunna begränsas. I diagram 4 

m:!ovisas lagerkvotens utveckling 1972- 1985. 
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Tabell 8 Investeringar 14lll4 tich 1985 
Årlig procentuell volymfl\rändririg 

Alt. A Alt. B 

1984 1985 1984 

Industri 3, I 1.3 8,7 
El-, gas-, värme-
och vattenverk -2.o -10.0 -2.0 
Bostadsförvaltning -4.4 - 8.1 -4.4 
Övrigt näringsliv -0,5 0.4 0.6 

Summa näringsliv -I.I - 3.1 0,4 

Statliga myndigheter 3.0 - 4.0 3,0 
Kommunala myndigheter -5.0 - 6.0 0,0 

Totala brutto-
investeringar -1,3 ~ 3,5 0,5 

Diagram 4 Lagerkvot inom industrin 1972-1985 
Kvartalsdata. glidande medeltal 

Procent 

31 

29 

27 

J5 

Alt.C 

1985 1984 1985 

7.4 14.1 13.4 

-10.0 - 2.0 -10.0 
- 8.1 - 2,5 - 5, I 

3, I 2.2 6.2 

- 0,7 2.5 2,6 

- 4.0 3.0 - 4.0 
0.0 0.0 0.0 

- 0,8 2,2 1,9 

I I I 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 
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9 Offentlig sektor 

Inledning 

I detta avsnitt behandlas den offentliga sektorns ekonomi under åren 

1984 och 1985. Redovisning lämnas för de tre delsektorerna staten. social

försäkringen och kommunerna. 

Utgångspunkten för beräkningarna har utgjorts av en realekonomisk 

kalkyl över den offentliga konsumtionens och de offentliga investeringar

nas volymutveckling. Som framgår av de följande delavsnitten har utveck

lingen härvid bestämts genom fristående beräkningar. Beträffande investe

ringarna avses endast de offentliga myndigheternas investeringar. Affärs

verken och de offentligt ägda bolagen ingår således inte i denna redovis

ning. 
För att få en totalbild av de offentliga utgifternas utveckling måste även 

trnnsfercringarna inkluderas. Också för dessa har först bedömningar gjorts 

vid oförändrad pris- och lönenivå. Sedan har samtliga utgiftspostcr omräk

nats till löpande priser med ledning av de i de olika alternativen gällande 

prisantagandcna. 
Inkomstsidan bestäms i huvudsak av lönesummans och andra ekonomis

ka variablers utveckling. I fråga om kommunerna har dessutom utdebite

ringen varierats mellan alternativen med hög resp. låg intlationstakt. 

Staten 

Beräkningarna av statens inkomster och utgifter har i princip anknutits 
till den statliga långtidsbudgetens beräkningsmetodik (bilaga 1.3). Lång

tidsbudgetens syfte är att kartlägga de statsfinansiella konsekvenserna av 

redan fattade beslut och gjorda åtaganden. I långtidsbudgeten görs inga 

försök att förutse vilka beslut avseende budgetens inkomster och utgifter 

som statsmakterna kan komma att fatta under perioden. Långtidsbudgeten 

är således varken en plan för den framtida utvecklingen eller en prognos 

för den mest sannolika utvecklingen. Avsikten med långtidsbudgeten är 

huvudsakligen att redovisa vilken budgetutveckling som blir följden om 

inte några nya utgiftsåtaganden görs och om skatte- och avgiftsreglerna 

inte ändras. Hänsyn har dock tagits till omläggningen av den statliga 

inkomstbeskattningen. höjningen av energiskatten samt de ändrade ruti

nerna avseende statens uppbörd och utbetalningar. 

Beräkningarna av statsutgifternas utveckling i långtidsbudgeten görs 

först vid oförändrad pris- och lönenivå. Sedan omräknas utgifterna till 

löpande priser med hjälp av vissa schablonmässiga antaganden om pris

och löneutvecklingen under långtidsbudgetperioden. l föreliggande treårs

kalkyler har man huvudsakligen utgått från långtidsbudgetens volymberäk

ningar för budgetåren 1983/84-1985/86. De undantag som härvid gjorts 

kommenteras längre fram i detta avsnitt. Omräkningen till löpande priser 
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har sedan gjorts med hjälp av de för olika alternativen gällande pris- och 

löneantagandena. 
Som framgår av tabell 9 beräknas statsinkomsterna öka betydligt snab

bare i alternativet med hög pris- och löneutveckling (alt. A) än i alternati

ven med lägre inflation (alt. B och C). Denna skillnad hänförs huvudsakli

gen till de direkta skatternas utveckling. Beträffande indirekta skatter har 

man som ett beräkningstekniskt antagande riiknat med att den allmänna 

arbetsgivaravgiften höjs med 2 procentenheter 1985 för finansiering av 

skattereformen. 
Av statsutgifterna utgörs närmare en fjärdedel av transfereringar till 

hushåll. Dessa poster har beräknats fristående från långtidsbudgeten med 

hjälp av en särskild beräkningsmodell. I denna skrivs först de olika bidra

gen fram i volym. relaterade till olika demografiska och ekonomiska fakto

rers utveckling. Därefter räknas vissa av bidragen upp med prisutveckling

en. Härvid uppstår i några fall skillnader i förhållande till långtidsbudgeten. 

Också för vissa specialdestinerade statsbidrag till kommuner avviker de 

volymmässiga framskrivningarna från långtidsbudgeten då dessa bidrag 

anknutits till den mellan olika alternativ varierande kommunala verksam

hetsvolymen. 

Tabell 9 Statens inkomster och utgifter 1983-1985 
Miljarder kronor i löpande priser 

Alt. A Alt.B Alt.C 

1983 1984 1985 1984 1985 1984 1985 

Inkomster 

Direkla skaller 46.7 51.9 59.3 46.0 44.7 46.2 44.9 
Indirekta skatter 107.1 114,4 127.3 112,9 123.1 113,6 124.6 
Socialförsiikrings-
avgifter 34.5 37.7 41.1 36,5 38.2 36.5 38.5 
Övriga inkomster 25.9 29.1 31, I 28.9 30,5 28.9 30.4 

Summa inkomsler 214,2 233,1 258,8 224,3 236,5 225,2 238,4 

Utgifter 

Transfereringar 
till hushåll 67,9 71.4 76.0 71,0 73,8 70.6 71,8 
Statsbidrag 
till kommuner 48.0 52.2 56,8 51.8 54,3 51,7 54.3 
Ränteutgifter 50.3 63.8 79,0 59,7 66,9 59.7 66,9 
Konsumtion 55,7 59,9 64.5 58,I 60.3 57,7 59,3 
Invesleringar 7.6 9.3 9.9 9.2 9,6 9.1 9,3 
Övriga utgifter 54.1 51.4 52,8 51.3 52,5 51,3 52,5 

Summa utgifter 283,6 308,0 339,0 301,1 317,4 300,1 314,l 

Finansiellt sparande - 69,4- 74,9 - 80,2 - 76,8 - 80,9 - 74,9 - 75,7 

Utlåning m. m. 16.8 17.5 17,8 17.5 17,8 17.5 17.8 
Korrigeringspost 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Budgetsaldo - 92,0- 98,3 -104,1 -100,3 -104,7 - 98,4 - 99,5 
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Den statliga konsumtionsvolymens utveckling följer däremot i samtliga 

alternativ långtidsbudgeten. Hänsyn har därvid tagits till att vid omräk

ningen till löpande priser reduceras i långtidsbudgeten alla myndighetsan

slag med 2 % i förhållande till vad full pris- och lönekompensation skulle ha 

gett. Enligt nationalräkenskapernas redovisningssätt är detta liktydigt med 

en volymminskning på 2 % för dessa myndigheter. Försvaret och en rad 

andra statliga verksamheter berörs emellertid ej av nämnda reduktion. 

Utifrån långtidsbudgetens volymberäkningar och med hänsyn till denna 

reduktion har den statliga konsumtionsvolymen beräknats minska med 

1,0 % 1984 och 1,3 % 1985. De statliga investeringarna har i enlighet med 

långtidsbudgeten beräknats öka med 3 % i volym 1984 och minska med 4 % 

1985. 

Ränteutgifternas ökning är en konsekvens av den ökade statsskulden 

och de antaganden om räntenivån som gjorts i hög- resp. låginflationsaltcr

' nativen. 

Som framgår av tabell 9 beräknas underskottet i statens finansiella 

sparande öka i samtliga alternativ med 6 a 12 miljarder kr. 1983-1985. 

Underskottet i statsbudgeten beräknas öka från ca 92 miljarder kr. 1983 till 

100 a 105 miljarder kr. 1985. 

Det bör vidare noteras att i långtidsbudgeten beräknas underskottet i 

statsbudgeten till 89,8 miljarder kr. under budgetåret 1983/84. till 101,0 

miljarder kr. 1984/85 och till 109.7 miljarder kr. 1985/86. Genom att beräk

na medeltal av två budgetår kan underskottet för ett kalenderår uppskat

tas. En sådan beräkning ger för 1984 ett underskott på ca 95 miljarder kr. 

och för 1985 på ca 105 miljarder kr. Som framgår av tabell 9 visar alternativ 

B i treårskalkylerna - som i sina grundläggande antaganden mest liknar 

långtidsbudgeten - ett ca 5 miljarder kr. större underskott 1984 än lång

tidsbudgeten. För 1985 överensstämmer däremot de båda beräkningarna 

väl. Exakta jämförelser försvåras emellertid av osäkerheten vid omräk

ningar mellan budgetår och kalenderår. Skillnaden för 1984 är inte större 

än att den till stor del skulle kunna förklaras av denna felkälla. 

Socialförsäkringen 

Socialförsäkringssektorn omfattar allmän sjukförsäkring, allmän till

läggspensionering samt erkända arbetslöshetskassor. Sektorn domineras 

av ATP-systemet. 

ATP-försäkringen finansieras genom kollektiva socialavgifter och ge

nom avkastningen på AP-fonden. Avgiftsinkomsterna styrs av lönesum

mans och avgiftsuttagets utveckling. Den av riksdagen fastställda avgiften 

uppgårtill 9,6% 1983 och till 9,8% 1984. I december 1982 lämnade riksför

säkringsverket till regeringen förslag till avgiftsuttag för perioden 1985-

1989. Förslaget bereds f. n. inom regeringskansliet. I treårskalkylerna har 

man för 1985 räknat med samma avgiftsuttag som 1984. 
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Socialförsäkringens övriga inkomster består av avkastningen på AP

fonderna och av statsbidrag till sjukförsäkringen och till arbetslöshetskas

sorna. 
Pensionsutbetalningarnas storlek bestäms av antalet ATP-pensionärer 

och den genomsnittliga pensionens storlek. Framskrivningarna utgår här 

från basbeloppets utveckling. Sjukförsäkringsutfallet har skrivits fram med 

löneutvecklingen. medan utbetalningarna från de erkända arbetslöshets

kassorna antas följa den öppna arbetslösheten. 

Som framgår av tabell 10 beräknas socialförsäkringens inkomster öka 

från ca 91 miljarder kr. 1983 till ca 107 miljarder kr. 1985 i alternativ A och 

till ca 102 resp. 103 miljarder kr. i alternativen B och C. För socialförsäk

ringens utgifter beräknas ökningen i alternativen A och B bli något större 

än för inkomsterna. varför det finansiella sparandet i dessa fall beräknas 

minska med ca 2,5 miljarder kr. 1983-1985. I alternativ C beräknas det 

finansiella sparandet i socialförsäkringssektorn ligga ungefär oförändrat 

under åren 1983-1985 på en nivå om ca 18 miljarder kr. 

Tabell 10 Socialförsäkringens inkomster och utgifter 1983-1985 
Miljarder kronor i löpande priser 

Alt.A Alt. B 

1983 1984 1985 1984 1985 

Inkomster 

Socialförsäkrings-
avgifter 58,7 64.9 70,7 62,7 65,6 
Övriga inkomster 31,9 34,0 36.4 34,0 36,4 

Summa inkomster 90,6 98,9 107,I 96,7 102,0 

Utgifter 

Transfereringar 
till hushåll 57,1 64,I 73,4 62,8 69,2 
Övriga utgifter 15,6 17,0 18.5 16,6 17.3 
Summa utgifter . 72,7 81,I 91,9 79,4 86,5 

Finansiellt sparande 17,9 17,8 15,2 17,3 15,5 

Kommunerna 

Alt. C 

1984 1985 

62.9 66,2 
34,0 36.4 

96,9 102,6 

62,4 66,9 
16,5 17,3 
78,9 84,2 

18,0 18,4 

I den reviderade nationalbudgeten beräknas den kommunala konsum

tionen öka under innevarande år med 2,8% i volym. Härav betingas dock 

0,8 procentenheter av huvudmannaskapsförändringar och 0. 7 procenten

heter av sysselsättningsfrämjande insatser, varför den underliggande kon

sumtionsökningen stannar vid 1.3%. Under 1982 uppgick motsvarande 

underliggande ökning till 1,0%. Dessa tal visar att den kommunala expan

sionstakten under de senaste åren har dämpats avsevärt jämfört med 

tidigare perioder då den kommunala konsumtionen ökade årligen med 3 a 
4%. Denna utveckling torde vara ett resultat både av den förda statliga 

politiken och av en förändrad inställning hos de kommunalt ansvariga. För 
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att dämpa den kommunala konsumtionens ökningstakt reducerades det 

kommunala skatteunderlaget 1983. vilket innebar en inkomstminskning för 

kommunerna på ca 5 miljarder kr. 

r slutet av 1982 presenterade den särskilda arbetsgruppen om kommu

nernas ekonomi (KEA) vissa beräkningar som tydde på en betydande 

försämring i kommunsektorns finansiella situation under 1984 och 1985. 

Beräkningarna utgick från antaganden om en årlig pris- och lönekostnads

ökning på 7 %, en årlig ökning av konsumtions volymen med 2 % samt en 

oförändrad investeringsvolym. Kommunalskattesatsen förutsattes vara 

oförändrad jämfört med 1983 års preliminära utdebiteringssats. Beräkning

arna visade att om 1983 års skatteunderlagsbegränsning fortsatte att gälla. 

skulle kommunsektorns finansiella sparande visa ett underskott på ca 8 

miljarder kr. 1984 och ca 15 miljarder kr. 1985. För att motverka denna 

utveckling har regeringen föreslagit_ att indragningen av skatteunderlag 

från fysiska personer återförs till kommunsektorn fr. o. m. 1984. Däremot 

består de regler rörande kommunal beskattning av juridiska personer som 

gällt under 1983 även under 1984. I de följande kalkylerna har man som ett 

beräkningsmässigt antagande låtit denna indragning av skattekraften gälla 

också under 1985. 

Trots återföringen av skatteunderlaget från fysiska personer och det 

föreslagna särskilda stödet till kommuner och landstingskommuner som 

befinner sig i ett finansiellt särskilt utsatt läge, visar beräkningarna att 

kommunernas finansiella situation kan korr:ma att utgöra en starkt återhål

lande faktor för utbyggnaden av kommunal verksamhet under 1984 och 

1985. 
Beriikningarna visar vidare alt den kommunala ekonomin påverkas 

starkt av hur våra löner och priser kommer att utvecklas. Det kommunala 

skatteunderlagets utveckling 1984 och 1985 är redan bestämd genom in

komstsummor två år tidigare. Diiremot är hela utgiftssidan beroende av 

löne- och prisutvecklingen under dessa kommande år. I fallet med fortsatt 

hög inflation (alt. A) kommer därför kommunsektorn att möta stora finan

sieringssvårigheter. Dessa måste mötas med inkomstförstiirkningar och/ 

eller nedskärningar på utgiftssidan. Vid en gynnsammare löne- och prisut

veckling (alt. B och CJ finns det däremot större utrymme för volymmässiga 

utbyggnader. Men också i dessa fall har vissa inkomstförstärkningar förut

satts. 

I alternativen B och C har antagits att den kommunala utdebiteringen 

hlijs med 30 öre 1984 och med 50 öre 1985. För 1984 baseras detta 

antagande pi't det förhilllandet att ett antal större kommuner höjde skatten 

1983 och alt utdebiteringshöjningen 1984 därför kan väntas bli förhftllande

vi~ begriinsad. För 1985 baseras antagandet på att man i de finansiella 

kalkylerna har utgätt frän ett underskott i kommunernas finansiella sparan

de pii ca '.! miljarder kr. 

I fallet med hög inflation (alt. AJ har vid beräkningarna antagits att den 
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kommunala utdebiteringen höjs med I krona både under 1984 och 1985. 

Dessa höjningar har motiverats av att man i sa_mtliga alternativ eftersträvat 

att hålla underskottet i kommunernas finansiella sparande på en nivå om 2 

a 3 miljarder kr. Underskott av sådan omfattning torde kunna täckas med 

nyupplåning på kapitalmarknaden. Dessutom kan finansiering ske genom 

en neddragning av kommunsektorns finansieringskapital. 

Statsbidragen och kommunernas övriga inkomster har i princip beräk

nats i enlighet med Iångtidsbudgettckniken. Variationerna mellan alternati

ven beror huvudsakligen på löne- och prisutvecklingen. Som framgår av 

tabell 11 väntas kommunernas totala inkomster i alternativet A bli ca 4 

miljarder kr. större 1984 och ca 9 miljarder kr. större 1985 än i alternativen 

B och C. Ungefär hälften av denna skillnad hänförs till den högre utdebi

teringen i alternativ A. 

På utgiftssidan har den kommunala konsumtionen i alternativ B bedömts 

kunna öka med ca 1,5 % i volym både l 984 och 1985. Tidigare gjorda 

bedömningar av förväntade volymförändringar inom primärkommunal 

verksamhet vid förutsett finansiellt läge och landstingskommunernas lång

tidsplaner enligt LKELP 83 tydde på en något lägre ökningstakt, ca I % 

årligen. Den långsammare kostnadsökningen som här förutsatts medger 

emellertid en något högre volymtillväxt. 

I alternativ A skulle kostnadsökningarna till följd av högre inflation inte 

medge sådana utbyggnadstakter. I det fallet har den kommunala konsum

tionen antagits öka med 0, 7 % 1984 och vara oförändrad 1985. 

I alternativ C skulle däremot den för kommunerna förmånligare kost

nadsutvecklingen tillåta något snabbare volymökningar än i alternativet B. 

Dessa ökningar har i alternativ C satts till 2 % både 1984 och 1985. 

För investeringar tyder tillgängliga bedömningar på en fortsatt volym

mässig nedgång. I alternativ A har man därför räknat med att de kommuna

la investeringarna minskar med 5 % resp. 6 % i volym 1984 och 1985. Med 

hänsyn till den lägre kostnadsutvecklingen och den starkare konsumtions

ökningen i alternativen B och C har det där antagits att investeringarna 

ligger kvar på 1983 års nivå. 

Kommunernas transfereringar till hushåll och kommunernas övriga ut

gifter påverkas huvudsakligen endast av löne- och prisutvecklingcn. Som 

framgår av tabell 11 varierar utgiftsnivån för dessa poster endast i mindre 

utsträckning mellan olika alternativ. För kommunernas totala utgifter är 

dock variationerna mellan hög- och låginflationsalternativen större än för 

kommunernas totala inkomster. 

Det bör slutligen påpekas att antagandena i dessa alternativ har valts i 

illustrativt syfte. I samtliga fall är andra avvägningar mellan konsumtio

nens ökningstakt och höjda kommunalskatter tänkbara. Alternativen visar 

emellertid klart vilken betydelse inflationen har för kommunernas och 

landstingskommunernas möjligheter att bygga ut sin verksamhet. 

4 Riksda1:en 1982183. I sam/. Nr 150. Bila!ia 1.2 
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Tabell I I Kommunernas inkomster och utgifter 1983-1985 
Miljarder kronor i löpande priser 

Alt. A Alt.B 

1983 1984 1985 1984 1985 

Inkomster 

Ska It er 107.4 119,5 131,2 117.2 127.3 
Stal shidrag 48,0 52.2 56.8 51.8 54,3 
Övriga inkomster 39,0 42,0 44,9 41,0 42.7 

Summa inkomster 194,4 213,7 232,9 210,0 224,3 

Utgifter 

Transfereringar 
till hushåll 12.2 13,8 15.2 13,3 14,2 
Konsumtion 146.9 160.9 176.7 157, I 167.9 
I_nvesteringar 20,2 21.2 22, I 21,8 23.4 
Ovriga utgifter 18.9 20.2 21,8 20,0 21,1 

Summa utgif!er 198,2 216,J 235,8 212.2 226,6 

Finansiellt sparande -3,8 -2,4 -2,9 -2,2 -2,3 

Skatter och avgifter 

42 

Alt. C 

1984 1985 

117,2 127.3 
51.7 54.3 
41,0 42.7 

209,9 224.3 

13.1 13.7 
157,2 168.2 
21.6 23.0 
19,9 21,0 

211,8 225,9 

-1,9 -1,6 

Av redovisningar för staten, socialförsäkringen och kommunerna kan 

utvecklingen av den totala skatte- och avgiftssumman erhållas. Det tolala 

skatte- och avgiftsbeloppet blir givetvis störst i alternativ A där de förut

satta snabba löne- och prisstegringarna genererar stora ökningar av statens 

och socialförsäkringens skatte- och avgiftsinkomster. I detta alternativ har 

man dessutom räknat med den kraftigaste höjningen av kommunal utdebi

tering. Härigenom beräknas den offentliga sektorns totala skalle- och 

avgiftsinkomster i alternativ A överstiga motsvarande inkomster i alterna

tiv 8 med ca 13 miljarder kr. 1984 och med ca 31 miljarder kr. 1985. 

Mellan alternativen 8 och C skiljer sig skatte- och avgiftsinkomsterna 

endast marginellt. Skillnaden ligger huvudsakligen på de indirekta skat

terna som ökar snabbarc i alternativ C till följd av den större konsumtions

ökningen än i alternativ 8. 

I diagram 5 har de totala skatte- och avgiftsinkomstcrna relaterats till 

bruttonationalprodukten i löpande priser. Som framgår ökade skatternas 

och avgifternas andel mycket kraftigt mellan 1973 och 1977, från 41.3 % till 

51.3 '>i·. Däreftcr har skatte- och avgiftskvoten varierat endast i mindre 

11htriickning. 

Enlig! treiirskalkylerna beräknas skalle- och avgiftskvoten sjunka något 

1984 i samtliga alternativ. Under 1985 beräknas denna kvot i altcrmttiv A 

i11ergii till 1983 års nivå, medan alternativen B och C resulterar i liigre 

kvoter iin 1983. Nedgången är störst i alternativ B. 

Det for slutligen erinras om. att treårskalkylernas skatte- och avgiftsbe

r;ikningar i rrincip följder långtidsbudgettekniken. Detta innebär att inga 

skatte- eller avgiflsökningar utöver de redan bcslutade har förutsatts äga 
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Diagram 5 Skatter och avgifter som andel av BNP 1970-1985 

Alt.A 

50 

,,. 
"'~ ::Aft •. C 

---Alt.B 

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Kiillor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

rum i statlig verksamhet och i socialförsäkringssektorn. Endast den kom

munala utdebiteringen har höjts för att balansera utgiftsökningarna i t:nlig

het med dt: i olika alternativ valda antagandena om volymutveckling och 

inflation. 

10 Pr'oduktion och sysselsättning 

I tidigare: avsnitt har redovisats hur olika komponenter i försörjningsha

lansen kommer att utvecklas de niirmaste åren i de tre alternativ som 

beräkningarna omfattar. I detta avsnitt redovisas i korta drag vad det 

skulle innebära för produktion och sysselsiittning. Särskilt sys~ebiittnings

beräkningarna måste betraktas som osäkra. 

Försörjningsbalansen 

I alternativet med snabb inhemsk inflation (alt. Al kommt:r för~ämradc 

rdativpriser att dämpa exporten och höja importen. I laginllationsfallen 

(alt. 8 och Cl kommer exporten att öka relativt kraftigt de niirmastc [iren 

och importen kommer att visa en dämpad utveckling. 

Denna utveckling av utrikeshandeln kommer att ge t:tt positivt bidrag till 

produktiom::n. Det krävs emellertid ävt:n en försiktig expansion av den 

inhemska efterfrågan för att sysselsättningen skall öka i niiringslivet. 
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För den privata konsumtionen innebär alternativ C med lägre inflation 

än alternativ B men med samma timlöneutveckling en ökning av den 

privata konsumtionen med ca 2 % per år. I både alternativ A och B är den 

privata konsumtionen dä_remot i stort sett oförändrad. 

Den kommunala ekonomin påverkas starkt av hur våra löner och priser 

kommer att utvecklas. I alternativet med hög inflation kommer därför 

kommunsektorn att möta stora finansieringssvårigheter och kostnadsök

ningarna kommer inte att medge någon större utbyggnadstakt. I alternativ 

A har därför förutsatts att den kommunala konsumtionen kan öka med 

endast 0,7 % i volym 1984 och sedan ligga kvar på oförändrad nivå 1985. 

Vid en gynnsammare löne- och prisutveckling (alternativen B och C) finns 

det däremot större utrymme för volymmässiga utbyggnader. I alternativ B 

har den kommunala konsumtionsvolymens ökning satts till 1,5 % årligen, 

medan den förmånligaste kostnadsutvecklingen i alternativ C beräknats 

tillåta en volymökning på 2,0% både 1984 och 1985. 

Den statliga konsumtionen har i alla tre alternativen beräknats enligt 

långtidsbudgeten, vilket innebär en minskning med 1.0% 1984 och med 

1,3% 1985. 
Flera faktorer kommer att ha en positiv inverkan på investeringarna de 

närmaste åren. Produktionen i näringslivet stiger snabbt vid en låg infla

tion. En förbättrad lönsamhet och sänkta räntor kommer också att bidra 

positivt till investeringsutvecklingen. Kapacitetsutnyttjandet är emellertid 

fortfarande lågt, vilket gör att någon mer påtaglig investeringsuppgång i 

industrin inte är att vänta förrän 1985. Det finns dock vissa typer av 

investeringar som utvecklas svagt under de närmaste åren. Kommunernas 

Tabell 12 Försörjningshalans 1982-1985 

Miljarder Årlig procentuell volymförändring 
kr. 
löpande Alt. A Alt~ B Alt. C 
pns 
1982 1983 1984 1985 1984 1985 1984 1985 

BNP 620,7 1.8 1,9 - 0.1 2.6 1.7 3,8 3.6 
Import av varor 177,2 1,9 1,0 2.7 I.I 3,8 2,8 5,5 

Privat konsumtion 330.5 -1,5 0,1 0.2 0,3 0,1 2,2 1.7 
Offentlig konsumtion 184,8 1.4 0.2 - 0,4 0,8 0.7 1,1 I.I 

Stat 53,9 -1.8 -1.0 - 1.3 -1.0 - 1.3 -1.0 - 1.3 
Kommuner 130,8 2,8 0,7 o.o 1.5 1.5 2,0 2.0 

Bruttoinvestcring 116.2 -0,6 -1.3 - 3,5 0,5 - 0,8 ') ') 1,9 4,~ 

Industri llU -5,0 3,1 1,3 8.7 7.4 14,I 13.4 
Elverk m. m. 13.5 1.8 -2.0 -· 10.0 -2.0 -10,0 -2.0 -10,0 
Bostäder 25,5 -1.7 -4.4 - 8,1 -4.4 - 8.1 -2.5 - 5,1 
Övrigt näringsliv 39.6 -1.3 -0.5 0.4 0,6 3, I ') ') 6.2 ........ 
Stat 4.9 27.6 3,0 - 4.0 3,0 - 4.0 3.0 - 4.0 
Kommuner 14,6 -3.4 -5,0 - 6,0 0,0. 0.0 0,0 0.0 

Lagcrinvcstering 1 -5,7 0,6 0,6 0,9 0,3 1,2 0.1 1,4 
Tjiinstenetto 1 4.8 0.5 0.1 0,0 0,2 0,3 0.4 0,5 
Export av varor 167.3 5.9 5.6 1,1 6,6 3,4 7.5 5,2 

1 Föriindring i procent av föregående års BNP. 
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planer tyder på minskade investeringar och bostadsbyggandet kan minska 

något. Totalt sett kommer investeringarna bara att lämna ett positivt 

bidrag till efterfrågan i alternativ C med en kraftigt dämpad inflation. 

Den utveckling som redovisats ovan medför i alternativ A att bruttona

tionalprodukten ökar med J.9% 1984 och minskar med 0.1 % 1985. I 

alternativ B blir ökningarna 2,6 % resp. 1.7 % och i alternativ C 3,8 % resp. 

3.6%, se tabell 12. 

Produktion per sektor 

Produktionsutvecklingcn är i modellkalkylerna en följd av förändringar i 

den slutliga efterfrågan. vilken importutveckling som beräknas i modellen, 

utvecklingen av insatsleveranserna mellan olika branscher och förädlings

värdets andel av bruttoproduktionen. Produktionsutvecklingcn för hela 

näringslivet har sedan den kraftiga uppgången 1979 haft en avtagande trend 

fram till 1982. För 1983 väntas emellertid en ökning om ca 2,4%. Produk

tionsutvecklingen i olika sektorer för åren 1984 och 1985 framgår av tabell 

13. 

Tillväxten inom industrin har under åren 1975-1982 med undantag för 

1979 varit negativ. Under 1983 väntas dock industriproduktionen öka med 

ca 3,7%. Denna positiva utveckling beräknas bestå även under 1984 och 

1985 i samtliga alternativ. Ökningen för industriproduktionen blir större ju 

lägre inflationen blir. Produktionen i jordbruk, skogsbruk och fiske, som 

hittills under 1980-talct haft en positiv utveckling, beräknas öka även 

under kommande år. 

Tabell 13 Produktion per sektor 1984 och 1985 
Årlig procentuell volymförändring 

Alt. A Alt. B Alt. C 

1984 1985 1984 1985 1984 1985 

Jord- och skogsbruk J,8 0,7 4,1 2.9 5,2 5,5 
Industri 4.0 0.2 4.7 2.6 5,8 5,0 
El-. gas-, värme- och 
vattenverk 1,8 0.0 2.3 1,3 3,7 3,2 
Byggnadsverksamhet -0,9 -3,4 0,2 -1,6 1.5 0,4 
Privata tjänster 1,6 0.2 2.4· 2.0 4.1 4,2 

Summa 2.3 -0,I 3,0 1,9 4,5 4,2 

Stat -0,9 -1.2 -0,9 -1.2 -0.9 -1,2 
Kommuner 0,7 0.0 1.5 1.5 2.0 2.0 

Summa 0,4 -0,2 1,0 0,9 1,3 1,3 

Totalt 1,8 -0,l 2,6 1,7 3,8 3,6 

Byggnadsproduktionens användningssida består av byggnadsinveste

ringar (ny- och ombyggnad) samt reparationer och underhåll. Huvuddelen 

av byggnadsproduktionen härleds från investeringsefterfrågan och reste-
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rande delen från efterfrågan på reparations- och underhållsarbeten i bygg

nadskapitalstocken. Under senare delen av 1970-talet svarade reparations

och underhållsproduktion för nästan hela ökningstakten. Dessa kompen

serar minskningen i nybyggandet. Fr. o. m. 1981 har dock utvecklingen av 

den totala produktionen i byggnads verksam het varit negativ. I alternativ A 

och B kommer denna utveckling att bestå. medan alternativ C ger en 

uppg[rng. 

Privata tjänster är en sektor som väger tungt i näringslivet. Dess utveck

ling har stor betydelse för sysselsättningsläget. Privata tjänster består bl. a. 

av handel. hotell och restaurang. uppdragsverksamhet, samfärdsel samt 

post- och televerk. Sektorn får en ganska svag utveckling i alternativ A 

men något biittre i alternativen 8 och C. Sektorn har historiskt haft en 

kontinuerligt uppf1tgående utveckling. 

Arhetskraftsutbud 

Arbetskraftens storlek bestäms av den inhemska befolkningsutveckling

en. in- och utvandringen samt utvecklingen av förvärvsfrekvensen hos 

olika befolkningsgrupper. Underlaget till kalkylen har gjorts av prognosin

stitutet vid statistiska centralbyrån. Under 1982 och 1983 beräknas antalet 

personer i arbetskraften öka med <U % resp. 0.4 '7c eller ca 13 000 resp. ca 

18 000 personer. Befolkningsökningen i de arbetsföra åldrarna (I 6-74 år) 

under denna period beräknas till 0.3 % både 1982 och 1983. 

Männens relativa arbetskraftstal har legat på en stabil nivå i nästan alla 

åldersklasser under 1970-talet. Kvinnornas arbetskrafts tal däremot har 
ökat kraftigt. I prognosen ligger männens arbetskraft stal i stort sett kvar på 

nuvarande nivå medan kvinnornas fortsätter att öka med något avsaktande 

trend. Med hänsyn till det besvärliga arbetsmarknadsläget förutsätts för 

{tidersgruppen 16-19 år att utbildningsinsatser skall hålla arbctskraftstalen 

strax under 1982 års nivå. Även bland 20-24-åringarna siinks arbctskrafts

talcn eftersom deras utbildningsdeltagande antas öka. 

Den relativa frånvaron visar en ökande långsiktig tendens som dock 

avtagit de senaste åren. En del av frånvaroökningen bland kvinnor har 

berott på att andelen kvinnor med barn ökat i arbetskraften. Denna effekt 

försvagas nu och upphör inom kort med gjorda antaganden om arbets

kraftstalens utveckling. I kalkylen räknas med en svag ökning av frånva

ron. Medelarbetstiden per vecka har sedan länge minskat trendmässigt. 

Det beror till stor del på att andelen deltidsarbetande ökat. Fördelningen 

på arbetstidsklasser har för kvinnorna under 1980-talet visat en markant 

ökning av lång deltid, medan kort deltid legat konstant och heltid minskat 

något. Prognosinstitutet riiknar med att den korta deltiden kommer att 

ligga på något lägre relativ nivå till följd av de ökande arbetskraftstalen. 

För männen konstateras en trendmässig men svag minskning av heltidsar

betet. som möjligen till en del kan bero på omfördelning mellan män och 
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Diagram 6 Relativa arbetskraftstal 1970-1985 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 

47 

kvinnor av barntillsynen. Medelarbetstiden inom resp. arbetstidsklasser 

bedöms ligga kvar på 1982 års nivå. 

Med ovan redovisade antaganden som grund har beräkningar gjorts till 

modellkalkylerna om antal personer i arbetskraften och antal arbetade 
timmar per person. Arbetsutbudet antas i alternativ A öka 1984 med 15 000 
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personer och 1985 med 10000 personer. I alternativ B ökar utbudet med 

ytterligare 5 000 personer båda åren och i alternativ C med ytterligare 5 000 

personer. 

Arbetstiden per sysselsatt antas minska med 0.2 % i alternativ A för 1984 

och 1985 och med 0,3 % resp. 0,4 % per år i alternativen B och C i samtliga 

näringsgrenar. 

Sysselsättning per bransch 

Ett antagande om att sysselsättningen mätt i timmar varierar med pro

duktionen med en viss tids eftersläpning har testats för sektorerna industri 

och privata tjänster. Förändringen i sysselsättning beror till en del på 

produktionsförändringar och till en del på produktivitetsförbättringar. Ett 

studium av utvecklingen under 1970-talet antyder att produktionen vari

erar kraftigare än arbetsinsatsen över konjunkturcykeln. Här har antagits 

att föregående års produktion påverkar sysselsättningen innevarande år. 

För industrin ger skattningen en. elasticitet på 0,40. Om alltså produk

tionsnivån höjs med I %, ökar således sysselsättningen ett år senare med 

0.4 %, vilket motsvarar ca 3 700 personer. För att sysselsättningen skall 

vara oförändrad krävs en produktionsutveckling med 7 ,5 %. För privata 

tjänster fås en elasticitet på 0.45 och för att sysselsättningen skall vara 

oförändrad krävs en produktionsutveckling på 3 ,5 % föregående år. Om 

produktionsnivån höjs 1 % ökas sysselsättningen med ca 6500 personer 

efter I år. Funktionerna är skattade på perioden 1970-1981. Med hänsyn 

till utvecklingen den senare delen av perioden har den produktionsökning 

som krävs för oförändrad sysselsättning i timmar räknat för prognosperio

den dämpats till 6.5 % per år för industrin och 2 % för privata tjänstesek

torn. 

Tabell 14 Sysselsättning i timmar per sektor 1984 och 1985 
Årlig procentuell förändring 

Alt. A Alt. B Alt. C 

1984 1985 1984 1985 1984 1985 

Jord- och skogsbruk -1.5 -1,5 -1,5 -1.5 -1.5 -1,5 
Industri -0.9 -0,9 -0,9 -0,6 -0.9 -0.2 
El-, gas-. värme-
och vattenverk o.o 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 
Byggnads verksamhet -0,9 -3.4 0,2 -1.6 1,5 0.4 
Privata tjänster 0,0 -0,l 0,0 0,2 0,0 1.0 

Summa -0,5 -0,8 -0,4 -0,4 -0,2 0,4 

Stat -1,4 -1.6 -1,4 -1,6 -1.4 -1.6 
Kommuner 0.5 -0,2 1.3 1,4 1.9 1,9 

Summa 0,0· -0,5 0,7 0,7 l,l 1, 1 

Totalt -0,4 -0,7 -0,1 -0,1 0,1 !),6 
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För övriga sektorer har gjorts bedömningar direkt vad gäller utveckling

en av sysselsättningen i timmar eller produktivitet. För sektorerna jord· 

bruk, skogsbruk öch fiske samt sektorn el-. gas-. värme- och vattenverk 

har antaganden gjorts oni sysselsättningsutvecklingen mätt i timmar. I 

sektorn jordbruk. skogsbruk och fiske väntas nedgången från 198l-198j 

fortsätta, närmare bestämt med -1.5 % per år 1984 och 1985. Sektorn el-, 

gas-; värme- och vattenverk antas få öförändtad sysselsättning under de 

kommande åren. För byggriadsverksamhet ges sysselsättningen av pro

duktivitetsantaganderi tillsammans med produktionsutvecklingen. Produk

tiviteten antas vara oförändrad på 1983 års nivå. 

Inom stadig och kommunal verksamhet hat antalet timmar förutsatts 

förändras i samma takt som lönesumman i statlig resp. kommunal konsum
tion. Som framgått av avsnitt 9 har man för staten i enlighet med långtids

budgeten antagit sjunkande konsumtionsvolym i samtliga alternativ och 

därmed också sjunkande timvolym. I den kommunala sektorn beräknas 

däremot timvolymen att öka. Ökningen biir störst i alternativ C. där den 

förmånliga kostnadsutvecklingen medger den största kommunala utbygg

naden. I alternativ A kan den kommunala sysselsättningen, mätt i antal 

timmar. öka endast i begränsad omfattning. 

Sysselsättningsutvecklingen mätt i timmar i modellkalkylerna redovisas 

i tabell 14. 

Tabell 15 Sysselsättning i antal personer per sektor 1984 och 1985 

Tusental personer 

Industri 
Övrigt näringsliv 
Stat 
Kommuner 
Arbetsmarknads-
politik 

Summa 

Arbetsutbud 

Arbetslöshet 

Tusental personer 
Procent 

Nivå Förändring 

1983 

895 
1980 

270 
I 050 

4195 

4340 

1983 

145 
3,3 

Alt. A 

1984 

-5 
-5 
-5 

5 

10 

0 

15 

Alt. A 

1984 

160 
3,5 

1985 

- 5 
-IO 
- 5 

0 

10 

-10 

IO 

1985 

180 
4,0 

Alt. B 

1984 

-5 
0 

-5 
20 

10 

20 

20 

Alt. B 

1984 

145 
3.5 

1985 

-5 
0 

-5 
20 

10 

20 

15 

1985 

140 
3.5. 

Alt.C 

1984 

- 5 
5 

- 5 
25 

IO 

30 

25 

Alt.C 

1984 

140 
3.0 

1985 

5 
20 

- 5 
25 

10 

55 

20 

1985 

105 
2,5 
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Sysselsiittningen miitt i antal personer framgår av tabell 15. Den totala 

sys~elsiittningen beräknas i alternativ A att vara oförändrad 1984 och 

minska med 10000 personer 1985. I alternativ 8 kommer sysselsättningen 

att öka. I industrin och staten sjunker dock sysselsättningen fortfarande. I 

alternativ C ökar sysselsättningen i näringslivet. Även i industrin erhålls en 

mindre uppgång 1985. 

Arhrtsmarknadspolitiska insatser 

Antal personer i arbetsmarknadspolitiska insatser ökade 1982 med ca 

24000 personer och uppgick då till ca 139000 personer. Den största ök

ningen avsåg beredskapsarbeten. I början av 1983 har antalet ökat kraftigt. 

Antal sysselsatta i beredskapsarbeten har under 1970-talct varierat mellan 

ca 15 000 personer 1970 och 1975 och ca 48 000 1979. Antalet kursdeltagare 

i arbehmarknadsutbildning har varierat mellan en nivå på 50000 1979 ner 

till drygt 30000 personer 1982. 

Vid sysselsiittningsberäkningarna har schablonmässigt antagits att de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna ökar med 10000 personer per år 1984 

och 1985. Samma antagande har gjorts i samtliga alternativ iivcn om 

behovet av ökade insatser iir störst i alternativ A. 

Arhetslöshet 

Arbetslösheten beräknas 1983 uppgå till 145 000 personer. I höginfla

tionsfallet fortsätter arbetslösheten att stiga med 15000 personer 1984 och 

20 000 personer 1985. Som procent av arbetskraften beräknas den till 3.5 % 

1984 och till 4'/; 1985. I alternativ 8 stannar arbetslösheten på ungefär 

samma nivå som 1983. dvs. 3.5%. I alternativ C sker en gynnsammare 

utveckling. Diir minskar arbetslösheten med 5 000 personer 1984 och 

35000 personer 1985. I procent av arbetskraften innebär dessa tal 3% 

respektive 2.5 %. 

A \'Slutning 

Kalkylerna över sysselsättningen de närmaste åren är naturligtvis 

osäkra. En delvis ny situation har inträffat de senaste åren med en i 

förhf1llande till tidigare år begränsad ökning av arbetsutbudet och en 

minskning av den totala sysselsättningen. Såväl framskrivningen av ar

betskraftsutbudct som bedömningen av hur produktionsutvecklingen på

verkar arbctskraftsefterfrågan är osiiker. 

Kalkylerna visar emellertid att sysselsättningens utveckling de närmaste 

åren kommer att vara beroende av hur kraftigt inflationstakten kan begrän

sas. En lägre inflationstakt betyder för den konkurrensutsatta delen av 

niiringslivct en bättre produktionsutveckling och därmed sysselsättning. 

En Higre inflationstakt gör det också möjligt att öka den interna efterfrågan 
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mer. vilket po">itivt påverkar byggnads- och tjänstesektorn i n~iring~live\. 

Kommunernas möjligheter att öka sysselsättningen de niirmaslc {iren kom

mer också att vara beroende av en dämpad pris- och koslnadsutveckling. 

11 Känslighetsanalys 

De kalkylresultat som redovisats i tidigare avsnitt bygger på vissa anta

ganden om utvecklingen av olika ekonomiska variabler. Resultaten kan 

vara mer eller mindre känsliga för rimliga variationer av dessa antaganden. 

För att illustrera detta redovisas i det följande några känslighetsher!ikning

ar. De faktorer som varieras är världshandelns tillväx!. oljepriser och 

statens nyupplåningsränta. Det bör understrykas att beräkningarna i vikti

ga avseenden är partiella. 

Högre världshandel 

En snabbare tillväxt av den internationella handeln påverkar exporten 

gynnsamt. I beräkningarna har antagits en ökning av handelstillväxten med 

2 procentenheter per år jämfört med grundfallet. Detta resulterar i att 

tillväxten av industriproduktionen ökar med 1.0 procentenheter. Syssel

sättningsökningen i näringslivet blir emellertid svag eftersom företagen i 

huvudsak antas kunna möta en efterfrågeökning utan omedelbara nyan

ställningar. Den högre produktionsnivån får fullt genomslag först 1986. Dfi 

beräknas sysselsättningen vara 15-20000 personer högre i niiringslivet till 

följd av den snabbare handelstillväxten. 

Exportintäkterna beräknas bli 11 miljarder kr. högre 1985 vid den snab
bare internationella tillväxten. Samtidigt kräver den ökade inhemska pro
duktionsnivån större import. Nettoeffekten på bytesbalansen stannar där
för vid drygt 7 miljarder kr. 

Högre realt oljepris 

I samtliga kalkylalternativ antas råoljepriset ligga kvar nominellt på 1983 

års nivå. dvs. 29 dollar per fat. under 1984 och 1985. Detta innebär en real 

prissänkning med ca 15 % om råoljepriset detlateras med världshandelspri

serrn1 för bearbetade varor. Sveriges nettoimport av råolja och petroleum

produkter beräknas 1983 uppgå till ca 33 miljarder kr. En ökning av 

råoljepriset med I dollar per fat kan beräknas belasta handelsbalansen med 

1.1 miljarder kr. Om råoljepriset antas öka i takt med priserna på bearbeta

de v;tror i den internationella handeln kommer det nominellt att överstiga 

1983 års nivå med ca 5 dollar per fat. En sådan prisutveckling skulle 
försämra bytesbalansen 1985 med 5 a 6 miljarder kr. Hänsyn har då inte 
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tagits till alla de indirekta effekter som ett högre oljepris skulle kunna ge 

ttpphov till. 

Nyupplåningsräntan 

Statens ränteutgifter växer snabbt under kalkylperioden. Ökningstakten 

påverkas förutom av budgetunderskottets storlek av nyupplåningsräntan 

inom och utom landet. Samtliga kalkylalternativ bygger på en relativt hög 

realränta. Eftersom en viss del av den befintliga statsskulden omsätts varje 

år är bruttoupplåningen större än budgetunderskottet. En nyupplånings

fänta som är en procentenhet lägre 1984 och 1985 beräknas minska ränteut

gifterna det senare året med c,:a 4 miljarder kr. 

12 Avslutning 

Treårskalkylerna tyder på att devalveringen hösten. 1982 under skilda 

förutsättningar kommer att ha en positiv effekt på produktion och bytesba

lans 1984. De visar emellertid också att denna förbättring bara är kortvarig 

om inte inflationen dämpas väsentligt. 

En fortsatt hög inflation skulle medföra allvarliga problem i flera avseen

den. Bytesbalansens strukturella underskott skulle kvarstå på en hög nivå. 

Budgetunderskottet skulle fortsätta att öka även om inga nya utgiftsåta

ganden gjordes. Huvudsakligen skulle detta vara en konsekvens av sti
gande räntebetalningar. Kommunernas ekonomi skulle försämras kraftigt 

och de skulle sannolikt tvingas dra ner på verksamhetsvolymen eller 
åtminstone på ökningstakten i verksamheten. 

Även för näringslivet skulle en fortsatt hög infiationstakt innebära stora 

problem. Den konkurrensutsatta delen av näringslivet skulle fortsätta att 
tappa marknadsandelar på både export- och hemmamarknaderna. Produk

tionsutvecklingen skulle bli svag och sysselsättningen skulle fortsätta att 

minska i snabb takt. Under sådana förutsättningar skulle inte heller inves

teringarna komma igång. Tvärtom skulle utslagningen av befintliga anlägg

ningar fortsätta. Den konkurrensutsatta delen av ekonomin skulle fortsätta 

krympa. 

En radikal dämpning av inflationstakten skulle däremot kunna medföra 

att de strukturella problemen i den svenska ekonomin lättade. Bytesbalan

sen skulle inom loppet av några år kunna komma i strukturell jämvikt. 

Budgetunderskottets ökning skulle kunna hållas tillbaka, förutsatt att inga 

nya utgiftsåtaganden görs utan motsvarande ökning av statsinkomsterna. 

Kommunernas ekonomi skulle förbättras avsevärt och därmed deras möj

ligheter att utvidga verksamheten foom prioriterade områden och att hålla 

uppe investeringsvolymen. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.2 53 

För näringslivet är en dämpning av inflationstakten en nödvändig förut

sättning för att bibehålla konkurrenskraften. Viktiga konkurrentländer har 

nu en inflationstakt på 3-5 procent per år. Även de -närmaste iiren torde 

den internationella inflationstakten bli låg. I treårskalkylerna har en viss 

ökning av inflationen de närmaste åren förutsatts. Det finns emelletid skäl 

- låga kostnadsökningar, dämpade inflationsförväntningar etc. - som 

talar för en ännu lägre prisökningstakt internationellt än den som här har 

förutsatts. För att näringslivet ska kunna behålla sin konkurrensförmåga 

krävs därför en avsevärd dämpning av pris- och kostnadsökningarna. 

Under förutsättning av att en sådan dämpning åstadkoms tyder treårs

kalkylerna på att en relativt kraftig produktionsuppgång i näringslivet kan 

åstadkommas de närmaste åren. Även sysselsättningssituationen skulle då 

kunna förbättras. 

Treårskalkylerna tyder vidare på att en ökning av den externa efterfrå

gan. dvs. en ökning av nettoexporten. inte är tillräcklig för att ge en sådan 

produktionsuppgång i näringslivet att sysselsättningen börjar öka. Det 

behövs även en ökning av den interna efterfrågan. dvs. av konsumtion och 

investeringar. 

Möjligheterna att åstadkomma en sådan förstärkning av den interna 

efterfrågan kommer sannolikt att vara beroende av hur framgångsrik infla

tionsbekämpningen kommer att bli. Om det inte visar sig möjligt att dämpa 

inflationen avsevärt, kan en mer restriktiv ekonomisk politik framtvingas, 

vilken skulle försämra möjligheterna för en produktionsuppgång i närings

livet. 

Sammanfattningsvis tyder treårskalkylerna på att en väsentlig förbätt

ring är möjlig de närmaste åren av den strukturella situationen i den 

svenska ekonomin. De kostnadsmässiga förutsättningarna för en låg infla

tionstakt torde kunna uppnås genom låga nominella löneökningar och 

begränsade avgiftshöjningar. Bytesbalansen torde kunna förbättras avse

värt och en kraftig försämring av budgetsaldot skulle kunna undvikas. 

Industriproduktionen skulle kunna öka avsevärt och sysselsättningsläget 

förbättras. 

Avslutningsvis bör emellertid ånyo påpekas att treårskalkylerna görs 

med nya och delvis oprövade metoder. Detta i kombination med de osä

kerheter som vidlåder de strategiska antaganden på vilka kalkylerna byg

ger. gör att deras resultat bör tolkas med försiktighet. 
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LÅNGTIDSBUDGET FÖR PERIODEN 
1983/84-1987 /88 

Sammanfattning 

Inledning 

5 

Långtidsbudgetens syfte är att kartlägga de statsfinansiella konsekven
serna på fem års sikt av redan fattade beslut och gjorda åtaganden. I 
långtidsbudgeten görs inga försök att förutse vilka beslut avseende budge
tens inkomster och utgifter som statsmakterna kan komma att fatta under 
perioden. Långtidsbudgeten är således varken en plan för den framtida 
utvecklingen eller en prognos för den mest sannolika utvecklingen. A vsik
ten med långtidsbudgeten är huvudsakligen att redovisa vilken budgetut
veckling som blir följden om inte några nya utgiftsåtaganden görs och om 
skatte- och avgiftsreglema inte ändras. 

I årets långtidsbudget ägnas särskilt utrymme åt att redovisa de faktorer 
som är avgörande för automatiken i statsutgifterna. Långtidsbudgeten 
redovisar också kalkyler över utvecklingen av vissa fonder inom socialför
säkringssektorn och en konsolidering görs med statsbudgeten i syfte att 
studera det finansiella sparandets utveckling. För att ge en så fullständig 
bild som möjligt redovisas i resp. ändamålsgrupp även vissa utgifter utan
för statsbudgeten. I långtidsbudgeten redogörs vidare för utvecklingen i 
kommunsektorn och för vilka centrala utvecklingstendenser som kan 
skönjas för denna sektor samt de samband som råder med statsfinanserna. 

Befolkningsutvecklingen och befolkningens sammansättning har en cen
tral roll för utvecklingen av d,e offentliga utgifterna. I långtidsbudgeten 
analyseras befolkningsutvecklingen inte bara för den närmaste femårsperi
oden, utan i ett betydligt längre perspektiv. 

I årets långtidsbudget görs ett försök att bryta upp budgetens utgifter 
och inkomster i verksamhetstermer. Syftet med denna uppdelning är bl. a. 
att bättre illustrera hur det statliga budgetsaldot byggs upp från skilda 
aktiviteter såsom rörelsedrivande verksamhet, långivning etc. Dessutom 
ägnas stort utrymme åt utvecklingen av statsskulden och statsskuldrän
torna. Härvid diskuteras bl. a. frågor som placeringen av den växande 
statsskulden, statsskuldräntornas reala utveckling samt effekter av höga 
nominella statsskuldräntor. Vidare redovisas hur olika hushållstypers dis
ponibla inkomster beräknas utvecklas under långtidsbudgetperioden. 

I fråga om statsinkomsterna grundas beräkningarna i allt väsentligt på 
oförändrade skatteregler och avgiftssatser i den mån förändringar inte 
beslutats eller aviserats. Med hänsyn till den stora betydelse som antagan
dena rörande vissa skatteuttag har görs särskilda redovisningar härom. 
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Detta gäller främst finansieringen av skatteomläggningen samt energiskat

teuttaget. 

På utgiftssidan omfattar långtidshudgeten en kalkyl över de resurser som 

krävs för att verksamheten skall kunna bedrivas i enlighet med de beslut 

som statsmakterna redan har fattat och de åtaganden som gjorts för framti

den. Däremot har inte några nya åtaganden lagts in i beräkningen. 

Långtidsbudgetens utveckling är givetvis beroende av de antaganden 

som ligger till grund för beräkningarna och påverkas i hög grad av föränd

ringar i grundläggande antaganden rörande priser, löner och räntor. I ett 

särskilt avsnitt redovisas och diskuteras de schablonartade antaganden på 

vilka beräkningarna grundas. För att belysa känsligheten i beräkningarna 

redovisas även effekter av vissa ändrade antaganden. Härigenom blir det 

möjligt att kvalitativt få en uppfattning om vad alternativa samhällsekono

miska förlopp får för inverkan på budgetutvecklingen. 

Långtidsbudgetens syfte är vidare att illustrera den statsfinansiella ut

vecklingen på olika delområden inom den statliga budgeten. Av bl. a. detta 

skäl redovisas i beräkningarna uppgifter om vad alternativa antaganden 

innebär för olika områden. Detta gäller såväl vissa inkomstslag som grup

per av statsutgifter. 

Långtidsbudgeten behandlar i första hand statsbudgetens inkomster och 

utgifter. Som underlag för en bedömning av utvecklingen av de verksam

heter som direkt styrs genom statliga beslut ger statsbudgeten emellertid 

en ofullständig bild. I redovisningen av statsutgifternas fördelning på olika 

ändamål (se appendix! har därför inkluderats beskrivningar av gällande 

skatteregler för vissa avdrag m. m., som påverkar budgetsaldot på likartat 
sätt som inkomstöverföringar på budgetens utgiftssida. Vidare redovisas 
vissa andra verksamheter som staten reglerar, men som varken redovisas 

på statsbudgetens inkomst- eller utgiftssida - s. k. utombudgetära utgifter. 

Häri ingår förutom bl. a. skatteutgifter (olika avdrag m. m.) även kreditga
rantier och offentliga fonder utanför statsbudgeten. Dessutom heskrivs 

effekter av utgifter för vissa ändamål på statshudgetens inkomstsida. I 

syfte att ge en mer allsidig bild av den samlade offentliga sektorn komplet

teras långtidsbudgeten med ett avsnitt innehållande en beräkning av ut

vecklingen totalt sett för staten och de mest betydelsefulla av de försäk

ringssystem som utgör den s. k. socialförsäkringssektorn. Särskilt utveck

lingen av ATP-systemet redovisas. I anslutning härtill belyses utveckling

en inom den kommunala sektorn. 

Långtidsbudgetens grundmaterial utgörs av underlag som har tagits fram 

i första hand inom regeringskansliet. De slutliga bedömningarna och utar

betandet av själva långtidsbudgeten har skett inom finansdepartementets 

budgetavdelning. 

Långtidshudgeten omfattar budgetåren 1983/84-1987/88. För budget

året 1983/84 baseras kalkylerna på de utgifts- och inkomstberäkningar som 

redovisas i 1983 års reviderade finansplan. För perioden därefter utgörs 
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förutsättningarna för beräkningarna - med vissa justeringar i början av 

perioden till följd av den aktuella konjunkturbilden - av mycket schema

tiska antaganden. Som tidigare har nämnts har därutöver vissa kalkyler 

gjorts av effekterna av alternativa antaganden. 

Sammantaget utgör långtidsbudgeten ett material som kan tjäna som 

underlag för överväganden om budgetpolitikens inriktning och utformning 

såväl för nästkommande budgetår som på något längre sikt. 

Den samhällsekonomiska utvecklingen 

I långtidsbudgeten behandlas i första hand statsinkomsternas, statsutgif

ternas och budgetsaldots utveckling under vissa av långtidsbudgettekniken 

bestämda förutsättningar. Dessutom berörs utvecklingen inom den övriga 

offentliga sektorn. Även om intresset i långtidsbudgeten koncentreras till 

statsbudgeten är det viktigt att beakta de kopplingar som finns såväl till 

andra delar av den offentliga sektorn som till samhällsekonomin i dess 

helhet. Dessa samband har stärkts i takt med d.en snabba ökningen i 

statsbudgetens omfattning. Statsbudgeten har en mycket betydande och 

växande påverkan på inkomstfördelning, produktionsförhållanden, bytes

balans, sysselsättning m. m. Samtidigt är statsbudgetens utveckling i allt 

högre grad avhängig förhållandena i samhällsekonomin i övrigt. 

Den samhällsekonomiska utveckling som tecknas för den framförlig

gande perioden har huvudsakligen baserats på den reviderade nationalbud

geten (RNB) i fråga om utvecklingen under det närmaste året. För åren 

därefter utgör de samhällsekonomiska kalkyler på tre års sikt. som presen

teras i en särskild bilaga till kompletteringspropositionen. en allmän bak

grund till långtidsbudgeten. Det bör härvid noteras att det inte f. n. förelig

ger någon aktuell långtidsutredning som kan användas i detta samman

hang. Av bl. a. detta skäl har beräkningarna grundats på mycket schablon

artade antaganden. Dessa redovisas i kapitlet Beräkningsmetoden i lång

tidsbudgeten. 
För flera av de ekonomisk-politiska målen (full sysselsättning, fast pen

ningvärde, balanserad ekonomisk tillväxt, jämn fördelning av levnadsstan

darden, regional balans och balans i utrikesbetalningarna) kännetecknas 

den svenska ekonomin av betydande obalanser. Att häva dessa obalanser 

kommer att ta lång tid, vilket understryker vikten av att den ekonomiska 

politiken och budgetpolitiken ses i ett långsiktigt perspektiv. I det följande.· 

belyses vissa centrala utvecklingsdrag i Sveriges ekonomi som de presen

teras i årets kompletteringsproposition. Dessa kan vara av intresse för 

bedömningen av det siffermaterial som läggs fram i årets långtidsbudget. 

För år 1983 tecknas i den reviderade nationalbudgeten en bild av den 

svenska ekonomin som innehåller en del mer positiva drag än vad som 

noterats i motsvarande prognoser under de senaste åren. Dessa förbätt

ringar är enligt den reviderade nationalbudgeten att hänföra till devalve-
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ringen och andra ekonomisk-politiska åtgärder i kombination med en åter
hållsam löneutveckling och en förutsedd förbättring i den internationella 
konjunkturen. De mera djupgående strukturella obalanserna kvarstår där
emot under år 1983 enligt nationalbudgeten. 

Utvecklingen på världsmarknaden har naturligtvis stor betydelse för den 
i hög grad utlandsberoende svenska ekonomin. I de inom finansdeparte
mentet utförda samhällsekonomiska kalkylerna har skisserats två olika 
alternativ för den internationella utvecklingen efter år 1983. Det första 
innebär en fortsatt konjunkturåterhämtning under åren 1984 och 1985. I det 
andra alternativet förutsätts att den nu skymtande konjunkturuppgången 
bryts redan under innevarande år och att åren 1984 och 1985 kommer att 
kännetecknas av en stagnerande produktion i industriländerna. Osäkerhe
ten om vilket scenario som är mest sannolikt är mycket stor. Därför har 
beräkningarna inte knutits till något av dessa alternativ avseende den 
internationella utvecklingen. I stället används ett scenario som har karak
tären av ett medelalternativ och innebär en förhållandevis långsam kon

junkturåterhämtning. 
Utvecklingen av den svenska ekonomin åren 1984 och 1985 belyses i 

nämnda kalkyler, vilkas perspektiv här har utsträckts till att gälla hela 
långtidsbudgetperioden. I kalkylerna illustreras utvecklingen i olika alter
nativ, vilka skiljer sig åt i pris- och löneökningstakter. Med höjda relativ
priser och krympande marknadsandelar blir den totala produktionsutveck
lingen mycket svag och det blir svårt att undvika en ytterligare försämring 
av sysselsättningsläget. Vid lägre inflation blir förutsättningarna för att 
höja den reala konsumtionen större och produktionen ökar snabbare med 
åtföljande stimulans på investeringarna och en successiv förbättring av 
arbets marknadsläget. 

Någon bedömning av vilken av de angivna utvecklingsvägarna som ter 
sig mest sannolik har inte gjorts inom ramen för långtidsbudgeten. Vid 
utarbetandet av långtidsbudgeten behövs emellertid en rad förutsättningar 
om t. ex. löne- och prisutveckling, ekonomisk tillväxt, utrikeshandel, pri
vat konsumtion m. m. I denna långtidsbudget har metoden varit att utgå 
från mycket schematiska antaganden. 

Det bör dock noteras att tekniken för de samhällsekonomiska kalkylerna 
inte överensstämmer med långtidsbudgettekniken. De beräkningsresultat 
som erhålls i långtidsbudgeten kan inte stämmas av mot antaganden på det 
sätt som sker i de statliga långtidsutredningarna i ett totalt samhällsekono

miskt perspektiv. 
Mycket schematiska antaganden om den ekonomiska utvecklingen un

derlättar också genomförande av olika känslighetsanalyser där alternativa 
antaganden kan föras in i bilden. Långtidsbudgetberäkningarna har kom
pletterats med sådana känslighetsanalyser. Härigenom vidgas möjligheter
na att vid överväganden kring den ekonomiska politikens utformning an
vända långtidsbudgeten som ett av flera underlag. 
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Befolkningsutvecklingen 

Årets långtidsbudget inleds med en redovisning av befolkningsutveck
lingen. Denna är av stor betydelse för utvecklingen av de offentliga utgif
terna. Det är inte minst viktigt i tider som kännetecknas av resursknapphet 
att informationsunderlaget i dessa hänseenden lyfts fram. Det är därvid 
också intressant att sträcka ut perspektivet bortom långtidsbudgetperio
den. Aktuella befolkningsprognoser visar på en trendutveckling som får 
konsekvenser för den offentliga sektorn på längre sikt. 

Sverige har en klart högre andel pensionärer (65 år och äldre) och 
åldringar (75 år och äldre) än något annat jämförbart land. Samtidigt är 
andelen barn och ungdomar i Sverige lägre än i andra länder. 

Totalbefolkningen i Sverige förändras endast marginellt under de när
maste decennierna. Vad som däremot inträffar är att det blir stora förskjut
ningar i åldersstrukturen. Fram till år 1990 kommer antalet pensionärer att 
öka för att sedan minska något till år 2000. Antalet åldringar ökar kraftigt 
ända fram till år 2000. men i successivt avtagande takt. Antalet barn i 
förskole- och skolåldern minskar fram till år 2000. De aktiva åldrarna ökar 
något till sekelskiftet. Efter år 2010 är det framför allt antalet åldringar som 
ökar kraftigt efter en viss nedgång från sekelskiftet. Totala antalet pensio
närer ökar också men inte lika kraftigt. Däremot finns det en klart sjun
kande tendens i utvecklingen för övriga åldersgrupper efter år 2000. 

Den angivna utvecklingen innebär att trycket på de offentliga transfere
ringarna och servicen kommer att förskjutas i riktning mot pensionärer och 
åldringar fram till år 1990. Eftersom de aktiva grupperna (19-64 år) ökar i 
betydligt långsammare takt går det allt fler äldre på varje aktiv. Efter år 
1990 lättar tillfälligt trycket på omfördelningen från. aktiva till pensionärer
na men inte i fråga om åldringarna. Under första kvartsseklet av 2000-talet 
ökar dock omfördelningskraven för dessa grupper. 

Vid långtidsbudgetberäkningama har för berörda ändamål uppgifterna 
om befolkningsutvecklingen under långtidsbudgetperioden använts. Under 
denna period minskar främst andelen skolbarn medan viss ökning sker för 
de aktiva åldrarna. Gruppen åldringar uppvisar en relativt stor ökning. 

För att belysa betydelsen av befolkningsförändringar för olika utgiftsom
råden kan noteras att minskningen av antalet skolungdomar under 1980-
talet vid en klasstorlek på 25 elever motsvarar rent aritmetiskt 7 000 

klasser. 

Statsinkomsternas utveckling 

En viktig utgångspunkt i beräkningarna av statsbudgetens inkomster är 
hur inkomstbortfallet som uppstår i samband med genomförandet av mar
ginalskattereformen beaktas. Kostnaden har totalt beräknats till ca 11 
miljarder kr. under genomförandeperioden 1983-1985. I Iångtidsbudge-
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tens kalkyler har förutsatts att reformen i sin helhet skall finansieras. 
Beräkningarna utgår från att den fastlagda löneavgiften om 2 % ligger krav 

under långtidsbudgetperioden. Denna avgift skall finansiera det första 

steget av reformen. Det andra steget av reformen föreslås bli finansierad 

genom höjningar av vissa indirekta skatter. För år 1985 har en schablon

mässig finansiering på ca 3.5 miljarder kr. lagts in i beräkningarna. 

Statsinkomsternas utveckling vid givna skattesatser är i allt väsentligt 

beroende av de samlade löneinkomsterna. dvs. lönesummans utveckling. 

Den statliga inkomstskatten, liksom olika löneskatter, påverkas direkt av 

bruttoinkomstens utveckling. Andra skatter som t. ex. mervärdeskatten, 

påverkas däremot indirekt via den privata konsumtionen. 

l sammanhanget bör också påpekas att statsinkomsternas utveckling 

kan uppvisa variationer i tillväxttakten mellan olika år beroende på kassa

mässiga förskjutningar mellan budgetåren. Detta sammanhänger främst 

med avräkningssystemet för kommunalskattemedlen. Dessa uppbärs av 

praktiska skäl av staten och redovisas tekniskt som en utgift på statsbudge

tens inkomstsida. 

För att ge en mer rättvisande bild av hur statens inkomster utvecklas 

under långtidsbudgetperioden görs i kapitlet om statsinkomsterna en brut

toredovisning för de inkomsttitlar där inkomster och utgifter normalt redo

visas netto. Den största differensen mellan brutto- och nettoredovisning

arna föreligger på inkomstskattens område på grund av systemet med 

förskott och slutavräkning på kommunalskatt. I detta fall framgår att 

bruttoinkomsterna nära följer utvecklingen av lönesumman. 

De totala statsinkomsterna har ökat med genomsnittligt I0,5 % under 
perioden 1977/78-1981/82 i löpande priser, vilket kan jämföras med stats
utgifternas ökning med 14,4% under motsvarande period. Under långtids

budgetperioden beräknas statsinkomsterna på budgeten i löpande priser 

öka med 3 ,9 % per år. 
På skatteuppbördens område har olika åtgärder aktualiserats för att 

skatteinkomsterna snabbare skall kunna betalas in till staten. Sådana åt
gärder som kan komma att genomföras ligger i sig utanför långtidsbudge

tens behandling. Likväl kan under långtidsbudgetperioden ändringar kom

ma att ske vilka påverkar utfallet inte minst för enskilda år. Men långsiktigt 

påverkar självfallet en snabbare inleverans av skatteinkomsterna budget

balansen genom minskade upplåningskostnader. 

I slutet av sammanfattningen redovisas vissa känslighetsanalyser avse

ende några viktiga skattebaser. 

Statsutgifternas utveckling 

Statsutgifterna exkl. statsskuldräntorna ökade i oförändrad pris- och 

lönenivå med ca 2,5% per år under perioden 1977/78-1981/82. Långtids

budgetkalkylen resulterar i en minskning med 0,9 % årligen. I löpande 
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priser vid gjorda prisantaganden beräknas den årliga genomsnittliga ök
ningen av statsutgifterna. exkl. statsskuldräntorna. under långtidsbudget
perioden uppgå till 3.0%. Det bör noteras att långtidsbudgettekniken i sig 
·innebär en undervärdering av ökningstakten för utgifterna. Sammantaget 
beräknas de totala utgifterna, inkl. statsskuldräntorna, i löpande priser 
komma att öka med 5,1 % under långtidsbudgetperioden. Statsskuldräntor
nas roll berörs på flera ställen i det följande. 

Frågan om automatikfaktorerna bakom statsutgifternas tillväxt har un
der senare år tilldragit sig stort intresse i den allmänna debatten. I syfte att 
illustrera omfattningen och karaktären av automatik på statsbudgetens 
utgiftssida görs i årets långtidsbudget en genomgång av de utgiftsstyrande 
faktorerna. 

Resultatet visar att det är främst statsskuldräntornas andel av de totala 
statsutgifterna som ökar. Andelen utgifter som följer av separat fattade 
beslut ligger kvar på en nivå om ca 15 % av de totala utgifterna. Årets 
undersökning ger liksom tidigare års undersökningar vid handen att i grova 
tal 85 % av de totala statsutgifterna ökar i takt med pris- och löneutveck
ling. Att andelen är oförändrad jämfört med budgetåret 1982/83 beror i 
huvudsak på att statsskuldräntorna ökar sin andel av utgifterna samtidigt 
som övriga utgifter med fullständig automatik och pris- och löneomräk
nade utgifter minskar sina andelar. Även socialförsäkringssektorn har 
analyserats i automatikhänseende. Ca 53.7% av transfereringarna från 
denna sektor är att hänföra till gruppen fullständig automatik. Faktorerna 
bakom automatiken i jordbruksprisregleringen berörs också. 

I ett samhällsekonomiskt perspektiv är automatiken av mycket stor 
betydelse då de utgifter över statsbudgeten och socialförsäkringssektorn 
som ökar i takt med pris- och löneutvecklingen (inkl. statsskuldräntor) 
uppgår till ca 40% som andel av bruttonationalprodukten. Det bör därvid 
också observeras att det till en helt avgörande del är historisk kostnadsut
veckling som ligger till grund för uppräkningarna. Denna mekanism med
verkar givetvis till att historisk inflation fortplantar sig framåt i tiden. 

För att belysa på vilket sätt statens utgifter direkt eller indirekt kommer 
att ställa anspråk på reala resurser är det av intresse att analysera utgif
terna i realekonomiska termer. dvs. fördelade på konsumtion. investering
ar, transfereringar och finansiella transaktioner. I tabell I redovisas stats
utgifternas utveckling fördelade på realekonomiska kategorier i fasta resp. , 
löpande priser. I det följande koncentreras redovisningen av utvecklingen i 
fasta priser om inte annat sägs. 
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Tahell 1. Statsutgifternas utveckling fördelade P.å realekonomiska kategorier 

1983/84 Genomsnilllig pro-
(miljarder kr.) centuell förändring 

1983/84- l 987 /88 
Avrundat Andel av 
nominellt totala Fasta Löpande 
belopp statsut- priser priser 

gifterna 

Summa statliga konsum-
tions- och investerings-
utgifter 73,9 24,8 -1,3 + 3,6 

Summa transfereringar 207,1 69,5 +1,7 + 5,7 
därav 

Transfereringar till 
hushåll 77.4 26.0 -1,I + 2.1 
Transferingar till 
kommunsektorn 52.7 17,7 -0,8 + 4.4 
Statsskuld räntor 55.4 18.6 +7.8 +12,9 

Summa finansiella 
transaktioner 17,0 5,7 +o.s + 3,6 

Summa statsutgifter 298,0 100,0 +0,8 + 5,1 

Statens utgifter för konsumtion och investeringar. dvs. statens direkta 

efterfrågan på varor och tjänster, uppgår för budgetåret 1983/84 till ca 74 

miljarder kr. och utgör därmed ca 25 % av statsbudgetens utgifter. Enligt 

långtidsbudgeten kommer dessa utgifter i fasta priser att minska med 1.3 % 
per år. Under jämförelseperioden minskade statens utgifter på dessa områ

den med 0,1 % i fasta priser. Den låga ökningstakten i långtidsbudgetberäk
ningenjämfört med det historiska utfallet är i stor utsträckning en följd av 

långtidsbudgetens beräkningsteknik. Tillämpningen av denna beräknings
teknik, som innebär att hänsyn endast tas till fattade beslut, innebär bl. a. 

att investeringsutgiftema i långtidsbudgeten minskar allteftersom besluta

de investeringar slutförs. 
När det gäller den statliga konsumtionen utgår beräkningen i princip från 

förutsättningen om oförändrad ambitionsnivå. Det bör dock observeras att 

för myndighetsanslag och liknande anslag har det s. k. huvudförslaget 

tillämpats i löpandeprisberäkningen, vilket innebär att anslagen efter pris

och löneomräkning normalt minskas med 2 % per år. I själva fastprisberäk

ningen har sålunda inget avdrag av denna typ lagts in. 

Transfereringar och.finansiella transaktioner, dvs. överföringar till and

ra sektorer av ekonomin, innebär inte att staten direkt tar i anspråk 

resurser. Indirekt ger de dock upphov till en efterfrågan av reala resurser 

genom effekterna på bl. a. mottagarnas disponibla inkomster. Transfere

ringar och finansiella transaktioner beräknas för budgetåret 1983/84 till ca 

224 miljarder kr. och utgör därmed ca 75 % av budgetens utgifter. Liksom i 

tidigare långtidsbudgetkalkyler uppvisar transfereringarna en betydligt 

snabbare ökningstakt än konsumtions- och investeringsutgifterna. Trans-



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.3 Långtidsbudget 13 

fereringarna beräknas således öka med I, 7 % i fasta priser jämfört med 
6,6 % under jämförelseperioden. 

Även beträffande transfereringarna har långtidsbudgettek~ikcn hittills 
inneburit en undervärdering av den sedermera faktiskt realiserade utveck
lingstakten. Pris- och löneomräkningar görs således endast på de anslag 
som genom indexbindningar eller regelsystem blir föremål för automatiska 
justeringar, exempelvis folkpensionerna och räntebidragen på bostadsom
rådet. Beträffande t. ex. barnbidragen finns inga sådana kopplingar och 
någon uppräkning av barnbidragets storlek med hänsyn till prisutveckling
en har därför inte skett. Trots detta framstår det klart att det är transfere
ringarna som svarar för merparten av utgiftstillväxten i långtidsbudgeten. 
Detta förklaras främst av den snabba ökningen av kostnaderna för stats
skuldräntorna. Övriga transfereringar ökar också men inte lika snabbt. 
Transfereringsutgifternas utveckling under långtidsbudgetperioden påver
kas i hög grad av de antaganden som görs, främst vad avser pris- och 
löneutvecklingen. 

Den snabbast växande enskilda utgiftsposten under långtidsbudgetperio
den är statsskuldräntorna. Enligt beräkningarna i årets långtidsbudget 
skulle den genomsnittliga årliga ökningen i löpande priser uppgå till 12,9 %. 
För budgetåret 1983/84 beräknas kostnaden för statsskulden komma att 
uppgå till ca 55,4 miljarder kr. Med givna antaganden förutses motsvaran
de belopp för budgetåret 1987/88 komma att uppgå till nära 89,9 miljarder 
kr., som kommer att framgå i det följande. 

En del av de statliga utgifterna, 17 miljarder kr., utgörs av finansiella 
transaktioner, dvs. lån till företag eller enskilda personer. Som exempel 
kan nämnas lån till bostadsbyggande, studielån och regionalpolitiska lån. 
De finansiella transaktionerna beräknas under långtidsbudgetperioden öka 

med 0,5 % per år i fasta priser. Denna del av statsbudgeten kan ses som en 
del av kreditmarknaden, eftersom staten i denna verksamhet närmast 
svarar för en kreditförmedlande funktion. Med detta betraktelsesätt kan de 
finansiella transaktionerna, vad avser återbetalningspliktig del av lånen, 
avräknas från budgetsaldot. Det återstående beloppet definieras som sta
tens finansiella sparande. 

Huvuddelen av anslagen till finansiella transaktioner medför emellertid 
att anspråk ställs på samhällsekonomiska resurser. Vid ett studium av hur 
stor del av dessa resurser som staten tar i anspråk eller fördelar är det 

därför ofta inte meningsfullt att skilja mellan transfere1ingar och finansiella 
transaktioner. Det bör också framhållas att det kan vara svårt att avgöra 
om en utgift bör betraktas som transferering eller finansiell transaktion. 

Statens budgetsaldo och finansiella sparande 

För budgetåret 1983/84 beräknas underskottet enligt det reviderade bud
getförslaget komma att uppgå till 89,8 miljarder kr. Före statsskuldräntor 
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beräknas budgetunderskottet budgetåret 1983/84 uppgå till 34,4 miljarder 
kr. 

Med utgångspunkt i gjorda beräkningsantaganden ökar budgetunder

skottet under långtidsbudgetperioden med ca 30,4 miljarder kr. inkl. stats
skuldräntor. Exkl. statsskuldräntor uppgår underskottet till 30,4 miljarder 

kr. budgetåret 1987/88. 
En del av statsµtgifterna utgörs av lån till olika ändamål, s. k. finansiella 

transaktioner. Budgetsaldot efter avdrag för dessa transaktioner utgör 

statens finansiella sparande. Under 1970-talcts senare del växte det statliga 

budgetunderskottet och statens finansiella sparandeunderskott som andel 

av BNP. Underskottets andel av BNP, med den i långtidsbudgeten tilläm
pade metoden, uppskattas till ca 13,2 % budgetåret 1987/88 vid givna 

antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen. För budgetåret 

1983/84 är motsvarande siffra 12,5%. 

Tabell 2. Statens inkomster, utgifter och finansiella sparande budgetåren 1983/84-
1987/88 
(MiUarder kr., löpande priser) 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Inkomster 208,1 211.9 219,7 230.0 242.9 
Utgifter 298,0 312,9 329.4 343,7 363,2 

Saldo -89,9 -101,0 -109,7 -113,7 -120,3 
Andel av BNP -12,5 - 13,1 - 12.9 - 13,l - 13,2 
Finansiella transak-

tioner (netto) 13,8 14,7 15.2 15.3 15,3 
Finansiellt sparande -76,0 - 86,3 - 94.5 - 98.4 -105,0 
Andel av BNP -10,6 - 11,2 - 11,6 - 11,4 - 11.5 

Det i långtidsbudgeten framräknade budgetunderskottet innebär natur
ligtvis att stora finansiella krav ställs på den svenska kreditmarknaden. 
Hur finansieringen sker är av stor betydelse, då olika finansieringsvägar 
medför skilda samhällsekonomiska effekter, bl. a. avseende likviditetstill
växten i ekonomin och räntenivån. I långtidsbudgeten diskuteras vissa 

sådana effekter. 
Som framgått av det föregående är kalkylerna i långtidsbudgeten käns

liga för uppställda antaganden såväl vad avser den samhällsekonomiska 

bilden som i fråga om utvecklingen av enskilda utgifts- och inkomstkom

ponenter. Ovan angivna resultat måste sålunda ses mot bakgrund av de 

antaganden som gjorts och med beaktande av de naturliga begränsningar 

som följer av långtidsbudgettekniken. 1 ett avslutande avsnitt diskuteras 

vad ändringar i dessa hänseenden betyder för kalkylresultaten. 

Budgeten i verksamhetstermer 

Utöver sedvanliga uppdelningar av statens inkomster och utgifter görs i 

årets långtidsbudget en uppdelning av statsbudgeten i verksamhetstermer 
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som ett komplement till såväl den realekonomiska indelningen som ända
målsklassificeringen. Utgångspunkten är att redovisa de statliga åtagan
dena avseende såväl inkomster som utgifter i separata verksamhetsdelar 
såsom rörelsedrivande verksamhet, långivning m. m. En sådan uppdelning 
belyser statens engagemang för de rörelsegrenar som i andra uppställning
ar redovisas på ett flertal olika poster på statsbudgeten. Härmed öppnas 
vissa möjligheter dels att ytterligare indentifiera och kvantifiera finansiella 
problem i den statliga verksamheten, dels att bryta ned budgetsaldot på 
olika verksamhetsgrenar. Konsekvenserna för samhällsekonomin och kre
ditmarknaden av politiska beslut som innebär aktiva ingrepp i statsbudge
ten kan härigenom avläsas tydligare. Den uppdelning som presenteras i 
långtidsbudgeten är dock till vissa delar inte helt fullständigt genomförd. 
Avsikten är att till nästa års långtidsbudget pröva förutsättningarna att 
vidareutveckla denna ansats. Härigenom underlättas möjligheterna att be
lysa innebörden av budgetkalkylerna för olika intressenter. 

Uppdelningen har framför allt inriktats på att redovisa det samlade 
resultatet för affärsverksamheten, låneverksamheten och finansverksam
heten. Den genomgång som verkställts visar att affärsverksamheten i stort 
balanseras på statsbudgeten. För låne- och finansverksamheten är däremot 
utgifterna större än inkomsterna. De inkomster som redovisas emanerar 
dock från tidigare utgifter för investeringar i affärsverk eller olika former 
av utlåning. Utgifterna som belastar budgeten bör därför bedömas från 
förutsättningen att de återkommer i framtiden som inbetalda överskott 
eller räntor och amorteringar. 

De underskott som uppvisas beror till stor del på att utlåningsverksam
heten under senare år ökat i omfattning. I framtiden kommer inkomster i 
form av räntor och amorteringar att öka i takt med att statens fordringar 
stiger. Det är därför viktigt att studera resultaten över en längre tidsperiod 
än vad som återspeglas i statsbudgeten ett enskilt budgetår. 

Statsskulden och statsskuldräntorna 

Den bokförda statsskulden har under slutet på 1970-talet och 1980-talets 
första år ökat dramatiskt. Mätt som andel av BNP har statsskulden ökat 
från drygt 20% under senare delen av 1960-talet till ca 61 % vid utgången 
av år 1982. Denna ökning har varit betingad dels av de successivt ökande 
budgetunderskotten, dels av den svaga ekonomiska tillväxten. Sett i ett 
historiskt perspektiv innebär detta att statsskulden i procent av BNP 
passerat de nivåer som nåddes under mitten av 1940-talet. 

Under 1970-talets första hälft kunde underskotten i statsbudgeten till 
stor del finansieras inom AP-fonden. Under 1970-talets senare del avstan
nade den reala tillväxten i AP-fondssystemet samtidigt som sparandet i den 
svenska ekonomin sjönk. Följden av detta blev ett underskott i bytesbalan
sen, som kompenserades bl. a. genom att en stor del av underskotten i 
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' statsbudgeten finansierades genom upplåning i utlandet. Detta innebar att 
den automatiska stabiliseringspolitiska mekanism - som fanns innan den 
omfattande utlandsupplåningen inleddes - i form av behovet att omedel
bart vidta ränte- eller växelkursjusteringar vid större bytesbalansunder

skott delvis kom att upphävas. 
Redovisningen av statsskulden görs utan att hänsyn tas till valutaföränd

ringar eller inflationens effekter. Det reala värdet på statens skulder kan 
således avvika från det bokförda. Som .exempel kan nämnas att devalve
ringarna av den svenska kronan och dollarkursens uppgång har inneburit 
att statens utlandsskuld har stigit kraftigt. Vid utgången av år 1982 uppgick 
den bokförda utlandsskulden till 71,8 miljarder kr., vilket kan jämföras 
med utlandsskuldens värde vid nuvarande växelkurser om 99,4 miljarder 
kr. 

Realräntorna på statsskulden var under huvuddelen av 1970-talet nega
tiva. Uppgången i räntenivån kombinerat med det ökade upplåningsbeho
vet på kreditmarknaden innebar i början på 1980-talet att realräntorna blev 
positiva. En ökande andel av upplåningen placerades nu i form av korta lån 
eller lån med kort räntebindning. En stor del av statsskulden är dock 
placerad i lån med fast ränta bunden ganska många år fram i tiden. I fall 
den allmänna inflationstakten skulle avta innebär detta att ränteutgifterna 
på statsskulden kommer att få en efterfrågestimulerande effekt på ekono
min, samtidigt som förmögenheten i de sektorer som innehar statspapper 
kommer att öka. 

Budgetunderskottets ut veckling under långtids budgetperioden innebär 
att mycket stora belopp måste finansieras. Vid slutet av långtidsbudgetpe
rioden beräknas statsskulden uppgå till ca 900 miljarder kr. Skuldbelopp av 
denna storleksordning försvårar av naturliga skäl strävandena att motver
ka inflationsförväntningar och ger tendenser.till valutautflöden och höga 
realräntor. 

Statsskuldräntorna kännetecknas av en fullständig automatik. Ökande 
budgetunderskott innebär att statsskuldräntorna kommer att öka allt mer. 
Även om underskottet skulle förbli oförändrat i löpande priser ökar stats
skuldräntorna. I det fall underskottet exkl. statsskuldräntorna skulle förbli 
på nuvarande nivå under hela långtidsbudgetperioden kommer statsskuld
räntorna vid periodens slut att ha ökat till ca 88,9 miljarder kr. mot f. n. ca 

55,4 miljarder kr. Detta innebär sålunda att budgetunderskottet enbart på 
grund härav skulle öka från ca 89,9 miljarder kr. till över 120 miljarder kr. 
En känslighetsanalys ger vid handen att en räntenivå på 12-14 % över 
långtidsbudgetperioden resulterar i ränteutgifter slutåret på ca 115 mil
jarder kr. och ett budgetunderskott på närmare 150 miljarder kr. 
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Den offentliga sektorns utgifter och inkomster 

I ett föregående avsnitt har redovisats utvecklingen av statens budget

saldo och finansiella sparande. I långtidsbudgeten finns också ett kapitel 

om utvecklingen av hela den offentliga sektorns finanser i syfte att ge en 

mer fullständig bild av denna sektor. Därvid redovisas hur utgifter för 

socialförsäkringssystemet påverkar budgetsaldot samt resultatet av en 

konsolidering av statens och vissa större fonders inkomster och utgifter. 

Det framkommer då hur det sammantagna finansiella sparandet i stat och 

socialförsäkringssektor kommer att utvecklas under långtidsbudgetperio

den. Särskilt utrymme ägnas åt utvecklingen av ATP-systemet. Det fram

går att det finansiella sparandet i ATP-systemet vid oförändrad avgiftsnivå 

efter år 1984 kommer att successivt försämras och att avkastningen från 

AP-fonden behöver tas i anspråk för att finansiera de löpande utgifterna. 

Enligt förslag från riksförsäkringsverket bör avgiftsnivån höjas årligen 

fr. o. m. år 1985. vilket inte beaktas i långtidsbudgeten. En höjning av 

avgifterna får realekonomiska effekter som påverkar den ekonomiska ut

vecklingen under långtidsbudgetperioden. 

Saldot budgetåret 1983/~4 för den samlade statliga verksamheten, dvs. 

staten och socialförsäkringssektorn, blir enligt långtidsbudgetberäkningen 

ca 73 miljarder kr. Av tabell 3 framgår utvecklingen under långtidsbudget

perioden. 

Tabell 3. Statens och soci;llförsäkringssektorns inkomster, utgifter och finansiella spa-
rande budgetåren 1983/84- 1987/88 
(Miljarder kr., löpande priser) 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Inkomster 296.8 305,3 317,7 331,8 347,8 
Utgifter 369.4 390,I 412.9 433,7 460,0 

Saldo -72,6 -84,8 -95,2 -101,9 -112,2 
Finansiella transaktioner 
(netto) 13.8 14,7 15,2 15.3 15.3 
Finansiellt sparande -58,!! -70,I -80,0 - 86,6 - 96,9 

Det finansiella sparandeunderskottet för den samlade statliga verksam

heten beräknas budgetåret 1987/88 uppgå till ca 97 miljarder kr., vilket 

innebär en försämring med drygt 38 miljarder kr. under långtidsbudget

perioden. 

Också utvecklingen inom den kommunala sektorn måste beaktas vid 

bedömningar av den offentliga sektorns utveckling. De kalkyler som har 

gjorts för kommunsektorns inkomster och utgifter de närmaste åren pekar 

på allt större finansieringsproblem. Skälet till förändringen av de finan

siella förutsättningarna är bl. a. att effekterna av en minskad ekonomisk 

tillväxt de senaste åren nu slår igenom på den kommunala sektorn. 

·2 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Biluga 1.3 
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Långtidsbudgeten visar det mycket starka beroende som numera finns 

mellan staten, socialförsäkringssektorn och den kor_nmunala sektorn bl. a. i 

fråga om finansieringsförutsättningarna. En höjning av ATP-avgifterna får 

effekter på det kommunala skatteunderlaget om den avräknas mot löne

summan. En höjning av kommunalskatten inverkar på privat konsumtion, 

vilket i sin tur resulterar i t. ex. effekter på mervärdeskatteinkomster. 

Dessutom påverkas tillväxtbetingelserna i samhällsekonomin och därmed 

även skatteunderlagsutvecklingen. För åren efter år 1985 kommer skat

teunderlagsutvecklingen och kostnadsutvecklingen att vara avgörande för 

hur kommunsektorns finansiella sparande kommer att te sig. Med långtids

budgetens antaganden om pris- och löneutvecklingen finns det inte förut

sättningar för en påtaglig förbättring under perioden. 

Sammantaget ger långtidsbudgeten med givna antaganden vid handen att 

en försämring av den offentliga sektorns finansiella sparande kom'1}er att 

ske under perioden. 

Utvecklingen av hushållens inkomster 

I syfte att komplettera underlaget för budgetpolitiska överväganden 

lämnas i årets långtidsbudget en översiktlig redovisning av hur den dispo

nibla inkomsten för olika hushåll beräknas utvecklas under perioden. Det 

rör sig om enkla framskrivningar med sedvanlig långtidsbudgetmetod. Det 

innebär bl. a. att vissa transfereringar som är föremål för separata beslut 

inte räknas upp i motsats till andra som är knutna till olika slag av index. 

Detta påverkar givetvis beräkningsresultaten för olika hushållstyper. Re
sultaten belyser bl. a. också betydelsen av den roll politiska beslut och 

indexanknutna transfereringar spelar för fördelningen av de samlade resur

serna och vikten av att både statsbudgetens inkomstsida och dess utgifts
sida beaktas samlat vid olika budgetpolitiska överväganden som kan få 
fördelningsmässiga konsekvenser. Redovisningen understryker vikten av 
kunskap om hur olika hushållstypers ekonomi utvecklas. 

Långtidsbudgetens känslighet för ändrade antaganden 

De i långtidsbudgeten erhållna resultaten avseende inkomster, utgifter 

och finansiellt sparande är i hög grad beroende av bakomliggande antagan

den om den ekonomiska utvecklingen. I det föregående har redovisats de 

förutsättningar som ligger till grund för beräkningarna i 1983 års långtids

budget. Enligt dessa ökar budgetunderskottet under långtidsbudgetperio

den med totalt 30,4 miljarder kr. i löpande priser, eller med ca 7,5% 

årligen. Denna utveckling innebär att underskottet som andel av BNP blir. 

ca 13,2 % budgetåret 1987/88 vid givna antaganden om den samhällsekono

miska utvecklingen. En förändring av dessa antaganden får följdverkning

ar. I vissa fall kan sådana förändringar kraftigt påverka budgetsaldot vid 
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långtidsbudgetperiodens slut. Flertalet av de antaganden som rör centrala 
volymfaktorer bakom utgiftstillväxten, som exempelvis befolkningsut
vecklingen, kan sägas besitta en hög grad av säkerhet. Antagandena om 
den ekonomiska utvecklingen är däremot förenade med en betydande 

osäkerhet. 
För att något belysa känsligheten i gjorda antaganden redovisas i lång

tidsbudgeten dels effekter av ändrade antaganden inom vissa betydelse
fulla verksamhetsområden, dels effekter av ändrade antaganden om den 
ekonomiska utvecklingen. Vidare redovisas vissa konsekvenser av ändra
de antaganden rörande skattesatser o. d. 

Här redovisas först hur olika ändrade antaganden på vissa sektorsområ
den inverkar i förhållande till långtidsbudgetberäkningarna. 

De områden där förändrade krav på budgetpolitiska insatser är av cen
tral betydelse för beräkningsresultaten är bl. a. utgifter för arbetsmark
nads-, industri- och bostadspolitik. 

Ett viktigt område som påverkar budgetutfallet är utvecklingen på ar
betsmarknaden. Avgörande för förändringen av statsutgifterna för arbets
marknadspolitiken blir den åtgärdsvolym resp. den åtgärdsarsenal som 
bedöms lämplig i relation till såväl den förväntade allmänna ekonomiska 
utvecklingen som utvecklingen på arbetsmarknaden. En utökning av ar
betsmarknadsutbildningen med 10000 deltagare i AMS/SÖ-kurser budget
året 1983/84 utöver vad som kan inrymmas i tillgänglig kapacitet skulle öka 
statsutgifterna med 350 milj. kr. varav ca hälften utgör kostnader för 
utbildningsbidrag. Av utbildningsbidragen betalas 120 milj. kr. över arbets
marknadsfonden. Sker utökningen genom utbildning i företag inom till
verkningsindustrin vid risk för permittering eller uppsägning ökar statsut
gifterna med ca 100 milj. kr. En ökning av det genomsnittliga antalet 

personer i beredskapsarbeten med 10 000 per månad under budgetåret 
19!B/84 skulle öka statsutgiftema för detta ändamål med ca I miljard kr. En 
förändring av arbetslösheten med en procentenhet under en tid av två 
månader innebär att utgifterna på statsbudgeten för arbetslöshetsunder
stöd förändras med ca 90 milj. kr. och med ca 170 milj. kr. på arbetsmark
nadsfonden. Effekterna på statsbudgeten beror även på i vad mån de 
ökade statsutgifterna medför ökade skatteintäkter och minskade utgifter 
för arbetslöshetsersättning. Nettoutgifterna för arbetsmarknadspolitiska 
insatser är således mindre än ovan nämnda bruttoutgifter. 

De tidigare presenterade .beräkningarna har endast tagit hänsyn till be

slutade industripolitiska satsningar. Om strukturproblemen inom krisdrab
bade företag och branscher skulle kvarstå och åtföljas av beslut om nya 
statliga insatser inom dessa områden, kommer utgifterna för industripolitik 
att öka. Om man i en mekanisk trendframskrivning antar att utgifterna 
ligger kvar i nivå med genomsnittet under de senaste fem åren blir utgif
terna i löpande priser ca 9,5 miljarder kr. större vid långtidsbudgetperio

dens slut. 
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Till följd av budgetunderskottens utveckling har statsskulden ökat. Vid 
slutet av år 1982 uppgick den till ca 377 miljarder kr. Detta har i sin tur 

inneburit att statsskuldräntornas andel av de totala utgifterna ökat. Effek
ten av denna utveckling är att små ränteförändringar har kommit att få allt 

större statsfinansiella konsekvenser. Förutom ökade budgetunderskott in
verkar räntenivån på utgifterna för statsskuldräntorna. I kapitlet om stats

skuldräntorna visas att en procents högre inhemsk räntenivå över 

långtidsbudgetperioden innebär att räntorna ökar med ca 5,5 miljarder kr. 
budgetåret 1987/88 jämfört med långtidsbudgetens beräkningar. 

Som tidigare har nämnts kan alternativa antaganden göras avseende 

vissa skattesatser. Långtidsbudgetmetoden utgår från oförändrade skatte

satser. Många av de indirekta skatterna har.emellertid ofta höjts genom 

särskilda beslut, så att de huvudsakligen följt prisutvecklingen. Detta 
innebär att inkomsterna enligt långtidsbudgetberäkningarna klart under

stiger vad som vore fallet om dessa skatters andel av konsumentpriserna 

förblev konstant över långtids budgetperioden. Om punktskatterna ( exkl. 

bensin- och energiskatt) följer den allmänna prisutvecklingen under lång
tidsbudgetperioden skulle inkomsterna vara 3,5 miljarder kr. högre än vad 

som tidigare beskrivits. 
För att belysa känsligheten av ett eventuellt ytterligare fallande råolje

pris görs i långtidsbudgeten ett enkelt räkneexempel där förutsättningen är 

att konsumentpriset på bensin och olja skall öka i takt med konsumentpri

serna i övrigt. Detta innebär att skattesatserna skulle behöva höjas mar

kant för att priset skall komma i nivå med den allmänna prisnivån. Inkoms

terna skulle under dessa förutsättningar kunna bli drygt lO miljarder kr. 
högre budgetåret 1987/88 än vad som är förenligt med gängse långtidsbud
getteknik. 

I långtidsbudgeten redovisas även alternativa antaganden om den eko
nomiska utvecklingen. De förändrade antagandena ansluter sig till det 
alternativ i de tidigare nämnda samhällsekonomiska treårskalkylerna som 
har en hög inflation och en svag utveckling av den totala produktionen. En 

sådan utveckling leder till en försämring av statsfinanserna järnföre med 
den utveckling som framkommer i långtidsbudgetens kalkyler. Budgetun

derskottet skulle slutåret i detta alternativ uppgå till ca 140 miljarder kr., 

vilket är ca 20 miljarder kr. högre än i långtidsbudgeten. 

Det kan således konstateras att beräkningarna i långtidsbudgeten på ett 

avgörande sätt påverkas av förändringar i vissa centrala variabler. Dessa 

är av olika karaktär och påverkar statsinkomster och statsutgifter på olika 
sätt och i olika riktning. Statens inkomster är starkt beroende av den reala 

tillväxten i ekonomin. Budgetens utgifter däremot styrs vid långtidsbud
getteknik i hög grad av faktorer av annan art såsom olika former av 

automatiksystem och befolkningsförändringar. Långtidsbudgeten är som 
nämnts varken en prognos eller en plan för den framtida utvecklingen. 
Däremot visar den på vissa grundläggande tendenser i budgetutvecklingen. 
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Alltför stor uppmärksamhet bör därför inte fästas vid budgetsaldots abso
luta nivå för olika år under långtidsbudgetperioden. Vad som däremot bör 
understrykas är att de beräkningar som gjorts pekar på en strukturell 
försvagning av statsfinanscrna om inte tillväxten i ekonomin ökar och 
aktiva budgetförstärkande åtgärder vidtas. En betydelsefull faktor härvid 

är utgiftssidans stora följsamhet till olika bindningar av automatisk karak

tär. 
De stora budgetunderskotten under tidigare år liksom utvecklingen un

der långtidsbudgetperioden, medför att statsskuldräntorna fortsätter att 

öka. Statsskuldräntornas tillväxt utgör en avgörande faktor i de totala 
statsutgifternas tillväxt. Budgetunderskottens likvidiserande och rän

teuppdrivande verkan torde komma att utgöra betydande problem under 
långtidsbudgetperioden. Hur allvarliga dessa restriktioner blir, som fram
gått av redovisade känslighetsanalyser, sammanhänger med bl. a. den all

männa ekonomiska utvecklingen och olika beslut rörande den ekonomiska 

politikens utformning. 

l Inledning 

1.1 Inriktning och syfte 

Under senare år har långtidsbudgeten successivt fått en ändrad karaktär. 
Ursprungligen syftade långtidsbudgeten enbart till att kartlägga de statsfi

nansiella konsekvenserna på längre sikt av redan fattade beslut och gjorda 

åtaganden. 
De samhällsekonomiska förutsättningarna med begränsat utrymme för 

en fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn har emellertid medfört att 
kraven på långtidsbudgeten har skärpts. Den fortgående ökningen av bud
getunderskottet har också lett till att det blivit allt mer viktigt att analysera 
de faktorer som styr inkomst- och utgiftsutvecklingen. I senare års lång
tidsbudgetar har därför ansatsen i allt högre utsträckning blivit att belysa 
statsbudgeten i ett vidare perspektiv. Syftet med förändringarna i långtids

budgeten är att ge ett bättre underlag för överväganden om budgetpoliti
kens inriktning. 

I långtidsbudgeten redovisas de samhällsekonomiska perspektiven för 

åren framöver. De antaganden som tillämpas i beräkningarna är schablon

mässigt valda. För att belysa känsligheten i kalkylerna redovisas även 
beräkningar utifrån andra förutsättningar. 

Befolkningsutvecklingen påverkar i hög grad statsbudgetens utgifter och 

inkomster. Dessutom påverkas även socialförsäkringssystemet av demo
grafiska faktorer. Av denna anledning tecknas i årets långtidsbudget be-
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folkningsutvecklingen och dess samband med den offentliga sektorn i ett 
långsiktigt perspektiv. 

Liksom ridigare år omfattar den egentliga långtidsbudgetberäkningen 
statsbudgetens inkomster och utgifter. Som underlag för en bedömning av 
utvecklingen av de verksamheter som direkt styrs genom statliga beslut 
ger statsbudgeten emellertid en ofullständig bild. Beslut som fattas av 
riksdag, regering eller statliga myndigheter kan leda till utgifter i samhället 
utan att dessa redovisas på statsbudgeten. Därför redovisas även denna 
typ av utgifter. 

En stor del av statsutgifterna styrs i hög grad av automatik. I årets 
långtidsbudget redovisas omfattningen av automatik på statsbudgeten och 
vissa delar av socialförsäkringssektorn. En specialredovisning görs av 
automatikens effekter på olika utgiftsändamål. 

Den utgiftspost som har ökat mest under senare år till följd av de ökande 
budgetunderskotten är statsskuldräntorna. Av denna anledning redovisas i 

årets långtidsbudget en översikt av vissa problem som statsskuldens till
växt ger upphov till. 

Underskottet i bytesbalansen härleds direkt ur de olika samhällssekto
rernas finansiella sparande. Av intresse är därvid att studera utvecklingen 
av den statligt reglerade sektorns finansiella sparande. I årets långtidsbud
get presenteras en kalkyl avseende det finansiella sparandets utveckling 
för staten och vissa större fonder inom socialförsäkringssystemet. Även 
utvecklingen av kommunsektorns finansiella sparande berörs. 

Långtidsbudgetens utgiftssida är en kalkyl över omfattningen av de 
utgifter som krävs för att av statsmakterna gjorda åtaganden skall kunna 
infrias. Statsinkomsterna beräknas i huvudsak med utgångspunkt i oför
ändrade skatte- och avgiftssatser eller, i tillämpliga fall. redan föreslagna 
eller beslutade förändringar. 

Inga försök görs att förutse vilka nya hes/ut som kan komma att fattas 

under perioden eller effekterna av dessa. Det måste understrykas att 

långtidsbudgeten varken är en plan för den framtida utvecklingen eller en 

prognos för den mest sannolika utvecklingen. Avsikten med långtidsbud

getkalkylen är endast att redovisa l'i/ken hudgetutveckling som blir följden 

om Inga nya utgiftsåtaganden görs och inga nya hes/ut fattas om ändrade 

skatte- och avgiftsregler. 

Långtidsbudgeten är således i allt väsentligt en konsekvensberäkning. 
De slutsatser som dras av dessa konsekvensbeskrivningar är partiella och 
utvecklas inte till en samhällsekonomisk analys. De beräkningsresultat 
som erhålls, och som görs på grundval av vissa antaganden om den 
samhällsekonomiska utvecklingen, kan ha återverkningar på de förutsätt
ningar som beräkningarna bygger på. Detta innebär också att beräknings
resultaten för statsbudgeten under vissa förutsättningar kan vara inkonsi
stenta med de antaganden som beräkningarna baseras på. Samhällsekono-
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miska analyser återfinns i denna propositions bil. 1.1 Reviderad national
budget och bil. 1.2 Svensk ekonomi 1984 och 1985. 

Långtidsbudgetar tas även fram i många andra länder. Uppläggning och 

utformning varierar dock kraftigt. För en internationell jämförelse hänvi
sas till förra årets långtidsbudget. 

Långtidsbudgeten baseras på material, som har tagits fram i första hand 
inom regeringskansliet. De slutliga bedömningarna och utarbetandet av 
själva långtidsbudgeten har skett· inom finansdepartementets budgetav

delning. 

1.2 Läsanvisningar 

Långtidsbudgetens ändrade karaktär har inneburit att omfånget på mate
rialet ökat betydligt. Det detaljerade bakgrundsmaterial som presenteras i 

den ändamålsgrupperade redovisningen har i år även beaktat de s. k. 

utombudgetära utgifterna. För att öka läsbarheten, så att långtidsbudgeten 

skall kunna läsas som en sammanhållen enhet, har den detaljerade ända
målsrcdovisningcn som tidigare redovisats i huvudtexten nu lagts i ett 

appendix. En sammanfattning av beräkningsresultaten fördelade på ut
giftsändamål görs dock i kapitlet om statsutgifterna. 

I kapitel 2 behandlas den samhällsekonomiska bakgrunden till beräk
ningarna i långtidsbudgeten. Sambandet mellan långtidsbudgeten och de 
treårskalkyler som arbetats fram inom finansdepartementets ekonomien
heter kommenteras. De förutsättningar som används i treårskalkylerna 

utgör underlag för de antaganden om centrala ekonomiska variabler, som 

beräkningarna i långtidsbudgeten baseras på. Kapitel 3 behandlar befolk

ningsutvecklingen och dess betydelse för den offentliga sektorns utveck
ling. I kapitel 4 ges en mer ingående redovisning av olika tekniska aspekter 
på metoderna vid beräkningen av utgifter och inkomster. 

I kapitel 5 behandlas statsinkomsternas utveckling mot bakgrund både 
av vissa strukturella tendenser och av faktorer av mer tillfällig karaktär. 
En redovisning görs också av statsinkomsternas bruttoomslutning. 

Kapitel 6 innehåller en sammanfattning av den detaljerade redovisning 
av statsutgifterna uppdelade efter de ändamål som görs i appendix. Denna 
redovisning sker i princip i samma pris- och lönenivå som tillämpas i 

budgetpropositionen för budgetåret 1983/84. Detta innebär att en bild ges 

av de olika volymfaktorer som påverkar utvecklingen inom olika områden. 
Dessutom redovisas en beräkning av utgifter i löpande priser. Vidare 

belyses automatikens omfattning på budgetens utgiftssida med speciell 
tonvikt på effekterna på olika utgiftsändamål. Den realekonomiska fördel

ningen av statsbudgetens utgifter redovisas därefter. 

I kapitel 7 förs utgifterna och inkomsterna samman i en redogörelse för 

utvecklingen av statsbudgetens saldo under långtidsbudgetperioden. Vi-
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dare diskuteras effekter på saldoutvecklingen av förändringar i antaganden 

vad gäller vissa centrala variabler. 

En alternativ redovisning av statsbudgeten där såväl inkomster som 

utgifter redovisas med avseende på verksamhetens inriktning återfinns i 

kapitel 8. 

Statsskuldens tillväxt och vissa konsekvenser härav belyses i kapitel 9. 

Speciellt analyseras realränteutvecklingen såväl historiskt som på sikt. 

Kapitel 10 innehåller en beräkning av inkomster och utgifter inom hu

vuddelen av den statligt reglerade delen av den offentliga sektorn som 

redovisas utanför statsbudgeten. Särskilt beskrivs utvecklingen inom 

ATP-systemet. Avslutningsvis diskuteras den kommunalekonomiska ut

vecklingen. 

I kapitel 11 belyses en modell för hur hushållens disponibla inkomster 

utvecklas på sikt under vissa antaganden: 

Den ändamålsgrupperade uppdelningen av statsbudgeten redovisas i 

appendix. Redovisningen i appendix innehåller bl. a. beskrivningar av 

regelsystem, utgiftsstyrande faktorer och s. k. utombudgetära utgifter och 

kan därför sägas vara en central del i långtidsbudgeten. Den som är särskilt 

intresserad av någon eller några sektorer kan här finna värdefull informa

tion. 

2 Samhällsekonomisk bakgrund 

2.1 Inledning 

Statsbudgeten spelar en central roll vid utformningen av den ekonomis

ka politiken. Via budgeten eftersträvas en fördelning av såväl reala som 

finansiella resurser till olika delar av samhällsekonomin i enlighet med de 

allmänna målen för den ekonomiska politiken. 
De viktigaste ekonomisk-politiska målen är full sysselsättning, fast pen

ningvärde, balanserad ekonomisk tillväxt, jämn fördelning av levnadsstan

darden, regional balans samt balans i utrikesbetalningarna. I flera av dessa 

avseenden kännetecknas den svenska ekonomin f. n. av betydande oba

lanser. Att häva dessa obalanser kommer att ta lång tid. Det är därför den 

ekonomiska politiken. och däribland budgetpolitiken. behöver ses i ett 

långsiktigt perspektiv. Den statliga långtidsbudgeten är ett viktigt informa

tionsinstrument i detta sammanhang. 

Sambanden mellan statsbudgeten och samhällsekonomin är dubbelrik

tade. Den under senare år stagnerande ekonomiska tillväxten har i sig 

inneburit en försvagning av statsfinanserna genom statsinkomsternas låga 

tillväxttakt, samtidigt som stigande anspråk ställts på ökade statsutgifter i 

form av bl. a. arbetsmarknadspolitiska insatser. Härtill kommer den myc

ket långtgående automatiken på budgetens utgiftssida. Detta har ytterliga-
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re ökat budgetunderskotten. De stora budgetunderskotten utgör i sin tur en 

stark restriktion på finanspolitiken. 

Budgetpolitikens utformning är sålunda nära avhängig den samhällseko

nomiska utvecklingen och de samband som råder mellan statsbudgeten 

och ekonomin i övrigt. Därför belyses i det följande vissa centrala utveck

lingsdrag i Sveriges ekonomi. 

2.2 Sveriges ekonomi under år 1983 

En utförlig redovisning av den ekonomiska utvecklingen under år 1983 

återfinns i den reviderade nationalbudgeten (RNBl, bil. 1.1. Här ges dock 

endast en kort sammanfattning. 

Förntsättningen för att den i oktober 1982 genomförda devalveringen 

och andra vidtagna åtgärder skall få eftersträvad effekt är att den därige

nom skapade förbättringen av konkurrenskraften blir bestående. För detta 

krävs att inflationen dämpas och att lönestegringstakten kan hållas på en 

låg nominell nivå. 
Som framgår av RNB, och som vidare utvecklas i avsnitt 2.3, synes en 

återhämtning av den internationella konjunkturen vara på väg. Världshan

delstillväxten för bearbetade varor väntas emellertid bli svag, ca 2 % år 

1983. Genom marknadsandelsvinster till följd av ändrade relativpriser 

väntas detta leda till en ökning av den svenska exporten på ca 6,5 %. 

Prognoserna i RNB bygger bl. a. på en genomsnittlig timlöneökning på 

7 ,5 %. Till följd av att priserna beräknas stiga ännu snabbare innebär detta 

en reallönesänkning på ca 3 % år 1983. Nedgången i den privata konsum

tionen väntas dock stanna vid 1,5 %. Som effekt av en stram budgetpolitik 

väntas den underliggande statliga kon~umtionen minska med ungefär I %, 

medan kommunernas underliggande konsumtionsökning stannar vid ca 

1,5%. 

Den minskade investeringsvolymen har under de senaste åren utgjort ett 

negativt inslag i Sveriges ekonomi. Det låga kapacitetsutnyttjandet i nä

ringslivet gör att investeringarna beräknas falla även år 1983. För indu

strins investeringar väntas nedgången bli ca 5 %. Däremot väntas de stat

liga investeringarna att öka till följd av det under hösten 1982 beslutade 

investeringsprogrammet. 

Totalt innebär ovan redovisade utveckling att den totala produktionstill

växten - BNP-ökningen - väntas bli knappt 2% år 1983, vilket är en 

påtaglig förbättring jämfört med de två senaste åren. Det är främst 

exportutvecklingen som bidrar till de ijusare framtidsutsikterna. Den totala 

produktionstillväxten kan dock visa sig otillräcklig för att leda till någon 

påtaglig förbättring av sysselsättningsläget. 

Den bild som kommer fram enligt beräkningarna i RNB för innevarande 

år innehåller således en del mer positiva drag än vad som noterats i 

motsvarande prognoser under de senaste åren. Dessa förbättringar kan 
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hänföras till beräknade effekter av devalveringen och andra ekonomisk
politiska åtgärder i kombination med en återhållsam löneutveckling och en 
förutsedd förbättring i den internationella konjunkturen. De mer djupgåen
de strukturella obalanserna är dock inte berörda. 

Sålunda väntas Sveriges bytesbalans visa ett underskott på ca 19 mil
jarder kr. år 1983, vilket kan jämföras med ett underskott på ca 23 mil
jarder kr. föregående år. Detta innebär ett motsvarande underskott i Sveri
ges finansiella sparande och ökad skuldsättning. För statens del beräknas 
underskottet i det finansiella sparandet till nära 70 miljarder kr. år 1983. 

De internationella utsikterna och möjliga utvecklingsvägar för den 
svenska ekonomin under långtidsbudgetperioden diskuteras i de följande 

avsnitten. 

2.3 Den internationella utvecklingen 

Den industrialiserade världen befinner sig sedan ett par år i en djup och 
långvarig recession. Den mycket svaga ekonomiska aktiviteten under des
sa år har bl. a. resulterat i en kraftig ökning av arbetslösheten och sjun
kande världshandel. Den ekonomiska politiken har i flertalet i detta sam
manhang viktiga länder inriktats på att pressa ned den höga intlationstak
ten, vilket har medfört att den allmänt vikande efterfrågan dämpats ytterli
gare. Den återhämtning av världsekonomin som vid tidigare tillfällen pro
gnosticerats har hittills uteblivit. 

Som nämnts föreligger det emellertid nu flera och ganska entydiga 
tecken på att en internationell uppgångsfas redan har inletts. Tydligast 
märks dessa tecken i Förenta staterna, där de s. k. ledande ekonomiska 
indikatorerna har accelererat och arbetslösheten för första gången på ett 
och ett halvt år minskat något. Andra signaler på tilltagande förväntningar 
om en uppgång kommer från stigande priser på vissa råvaror. Till optimis
men bidrar också sjunkande oljepriser, en viss sänkning av dollarkursen 
och den allmänt sjunkande räntenivån. 

I Europa är motsvarande tecken på en konjunkturförbättring ännu 
svaga. Någon enhetlig bild är svår att ge, då förhållandena varierar starkt 
mellan olika länder. För en närmare redogörelse för utvecklingen i de för 

svensk export viktiga europeiska länderna hänvisas till RNB. Sammanfatt~ 
ningsvis kan dock konstateras att den eventuella konjunkturuppgången 
under alla omständigheter synes komma med en viss eftersläpning i Euro
pa i förhållande till Förenta staterna. Konjunkturuppgången bedöms också 

bli svagare. 
Med hänsyn till den osäkerhet som råder om den framtida världskon

junkturen har i finansdepartementets s. k. treårskalkyler (bil. 1.2) skisse
rats två olika alternativ för den internationella utvecklingen efter år 1983. 
Det första alternativet innebär en fortsatt konjunkturåterhämtning under 
åren 1984 och 1985. Detta alternativ grundas främst på antagandet om en 
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fortsatt positiv efterfrågeutveckling i Förenta staterna. Draghjälpen för 

Europa förväntas emellertid bli svag. I detta alternativ har därför för 

Västeuropas samlade produktion förutsatts en förhållandevis låg tillväxt

takt under åren 1984 och 1985. 

I det andra alternativet förutsätts att konjunkturuppgången bryts redan 

under innevarande år och att åren 1984-1985 kommer att kännetecknas av 

en stagnerande produktion i industriländerna. En faktor som skulle kunna 

utlösa ett sådant avbrott i konjunkturåterhämtningen är en penningpolitisk 

åtstramning i Förenta staterna i kombination med kvarstående stora bud

getunderskott, vilket ytterligare skulle höja realräntorna och öka infla

tionsförväntningarna. I detta alternativ förblir dollarn stark och draghjäl

pen till övriga delar av världen avsevärt svagare. Härtill kommer en 

påtagligt ökad risk för protektionistiska åtgärder. Prisstegringstakten vän

tas i detta fall visserligen bli lägre, men detta bedöms inte vara tillräckligt 

för att möjliggöra en mer bestående uppgång i ekonomin. Industriländer

nas produktion kan då väntas stagnera helt och världshandelns volym öka 

endast obetydligt. 

Det kan f. n. inte avgöras vilket av dessa alternativ som får ses som mest 

sannolikt. I långtidsbudgeten anknyter beräkningarna avseende den inter

nationella konjunkturutvecklingen till något som har karaktären av ett 

medelalternativ. Det innebär således att en förhållandevis långsam kon

junkturåterhämtning förutsätts. 

2.4 Sveriges ekonomi under de närmaste åren 

Den svenska ekonomins utveckling på längre sikt analyseras i de statliga 

långtidsutredningarna. Någon aktuell utredning föreligger f. n. inte. Arbe

tet med 1984 års långtidsutredning har påbörjats och utredningen väntas bli 

publicerad under våren 1984. 

Osäkerheten är stor om konjunkturutvecklingen under de närmaste 

åren. Mot denna bakgrund presenteras alternativa kalkyler utifrån vari

erande förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen. 

I det följande diskuteras alternativa utvecklingsvägar för svensk ekono

mi i belysning av de treårskalkyler som tagits fram inom finansdeparte

mentet. Perspektivet har därvid utsträckts till att täcka hela den aktuella 

långtidsbudgetperioden 1983/84-1987/88. 

Ett av alternativen avser att illustrera det fall, då den inhemska infla

tionstaktenfortsätta på en förhållandevis hög nivå. En sådan kostnadsut

veckling skulle innebära att relativpriserna stiger i förhållande till utlan

dets. Under de första åren, 1984 och 1985, kan exporten trots den höga 

pris- och löneökningstakten väntas öka och bytesbalansen förbättras till 

följd av eftersläpande effekter av devalveringen hösten 1982. Efter att 

dessa positiva effekter upphör kommer emellertid exportvolymen att mins

ka och bytesbalansen försämras igen som en effekt av förlorade marknads-
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andelar i kombination med den förutsatta relativt svaga utvecklingen för 

världshandeln. 

Den utländska efterfrågan kan i detta alternativ inte stödjas av en in

hemsk expansion. För den statliga konsumtionen förutsätts här att en 

utveckling innebärande att nuvarande ambitionsnivåer ligger fast och att 

inga nya beslut om utgiftsökningar fattas. I kommunsektorn försämras den 

finansiella situationen. Detta gäller speciellt för åren 1984 och 1985, då 

kommunernas och landstingskommunernas skatteinkomster delvis redan 

är bestämda av skatteunderlagets utveckling under tidigare år, medan 

inflationen direkt påverkar utgiftssidan. Vid en utveckling av statsbidragen 

enligt långtidsbudgettekniken uppstår då stora underskott. Dessa måste 

täckas genom höjd utdebitering, höjda avgifter och/eller en neddragning av 

den kommunala konsumtionen och andra kommunala utgifter. För hus

hållssektorn innebär sannolika skattehöjningar inom den kommunala sek

torn att de reala disponibla inkomsterna i stort blir oförändrade och där

med också den privata konsumtionen. Någon stimulans till ekonomin är 

inte heller att vänta från investeringarna. Den totala produktionsutveck

lingen blir i detta alternativ mycket svag och det blir svårt att undvika en 

ytterligare försämring av sysselsättningsläget. 

I ett annat alternativ har det förutsatts att det blir möjligt att få ner den 

inhemska prisstegringstakten till 6 % år 1984 och 5 % år 1985. Denna ök

ningstakt är något lägre än vad som antagits för världsmarknadspriserna. I 

detta fall kommer Sveriges ex.port att öka än mer markant åren 1984 och 

1985 till följd av devalveringen. För åren därefter skulle vidare den svens

ka ex.porten gynnas av kostnadsfördelar. Då importen inte kan väntas stiga 

lika snabbt leder denna utveckling till en snabb förbättring av bytesbalan

sen. I det fallet blir även utrymmet för att höja den reala konsumtionen 

begränsad. Också i den kommunala sektorn kan man räkna med endast 

begränsade konsumtionsökningar om större skattehöjningar skall kunna 

undvikas. 

En sådan utveckling leder till att den totala produktionen kommer att 

stiga. fastän i svagare takt jämfört med tidigare uppgångsperioder. Den 

ökade ekonomiska aktiviteten innebär också en stimulans för investering

arna. På grund av de i utgångsläget rådande balansbristerna kommer det 

emellertid att ta tid innan de positiva effekterna av denna utveckling får 

fullt genomslag. 

De ovan presenterade kalkylerna illustrerar möjliga vägar för den kom

mande ekonomiska utvecklingen. Någon bedömning av vilket av dessa 

alternativ som får ses som mest sannolikt har inte gjorts inom ramen för 

långtidsbudgeten. Vid utarbetandet av den statliga långtidsbudgeten be

hövs emellertid en rad förutsättningar om t. ex. löne- och prisutveckling, 

ekonomisk tillväxt. utrikeshandel. privat konsumtion osv. I denna lång

tidsbudget utgår beräkningarna från mycket schematiska antaganden. Uti

från ett sådant schematiskt alternativ är det också lättare att via s. k. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.3 Långtidsbudget 29 

känslighetsanalyser diskutera effekterna av alternativa ekonomiska ut
vecklingsförlopp på den statliga budgeten. De i långtidsbudgeten presente
rade beräkningarna utgår från de antaganden som presenteras i kapitlet 

Beräkningsmetoden. 

3 Befolkningsutvecklingen och den offentliga sektorn 

3.1 Inledning 

Befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för utgifts- och inkomstut

vecklingen i den offentliga sektorn. Det gäller såväl förskjutningar i ålders

strukturen som förändringar i befolkningens storlek. Även befolkningsom
flyttningar får konsekvenser för den offentliga sektorn - främst den kom

munala - genom de krav som uppstår på inflyttningsregionerna samtidigt 

som kostnaderna i utflyttningsregioncrna, åtminstone intt: kortsiktigt, dras 

ned i motsvarande mån. Befolkningsomflyttningar påverkar även mer di

rekt vissa åtaganden inom den statliga sektorn, t. ex. regionalpolitiska 

insatser. 
Den relativa fördelningen av befolkningen medför att utgiftstrycket kan 

förändras mellan olika ändamål. För den kommunala sektorn har sådana 

förskjutningar främst betydelse för den direkta verksamheten. dvs. kon

sumtion och investeringar. För staten och socialförsäkringssektorn får 
förändringar i befolkningens sammansättning främst betydelse för transfe

reringarnas utveckling. Det gäller transfereringarna till hushållen - t. ex. 
folkpensioner, ATP och barnbidrag - och många statsbidrag till kommun

sektorn som har en direkt koppling till olika kommunala verksamheters 

volym. Inom statlig konsumtion torde de direkta effekterna av befolk
ningsförändringar främst gälla för högskolan, medan övriga verksamhets
områden är mindre beroende av sådana förändringar. 

Även förändringar av befolkningens absoluta storlek har stor betydelse 
för de offentliga utgifterna - även om den relativa fördelningen är oföränd
rad. Transfereringarna till hushållen anpassar sig mer direkt än den offent
liga konsumtionen till befolkningsförändringar, utan att särskilda beslut 
behöver fattas. En anpassning av den offentliga konsumtionen till föränd

ringar i befolkningens ålderssammansättning och storlek ställer särskilt 

inom den offentliga sektorn ytterligare krav på framförhållning i planering

en. Utbildningsväsendet måstet. ex. planeras och styras på ett sådant. sätt 

att anpassning sker till att olika verksamhetsområden har skiftande behov 

under olika perioder. Kraven på framförhållning och flexibilitet i detta 

avseende torde öka i tider då den offentliga sektorns expansionstakt dras 

ned. 

Det finns således anledning att poängtera att befolkningsutvecklingen i 
sig har stor betydelse för utvecklingen av de offentliga utgifterna och 
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förutsättningarna att finansiera dessa. En mängd andra centrala ekono
misk-politiska faktorer har dock också en avgörande inverkan vid en 
bedömning av dessa frågor. Här har syftet dock begränsats till att söka 
belysa de krav som befolkningsutvecklingen har för viktiga offentliga 
utgiftsområden både under långtidsbudgetperioden och under en längre 
period än denna. Därmed ökar förutsättningarna för att kunna beakta de 
statsfinansiella konsekvenserna på lång sikt. 

I appendix redovisas för berörda ändamålsområden den betydelse be
folkningsutvecklingen har för utvecklingen av statsutgifterna under lång

tidsbudgetperioden. 
De offentliga inkomsternas utveckling är bl. a. beroende av antalet per

soner i aktiv ålder. I det följande sätts därför denna grupps utveckling i 
relation till andra gruppers. 

3.2 Sverige i ett internationellt perspektiv 

Sverige har en klart högre andel pensionärer (65 år och äldre) och 
åldringar (75 år och äldre) än något annatjämförbart land. Andelen äldre är 
hög även i Norge, Danmark samt i Västtyskland, Storbritannien och Öster
rike. Samtidigt är andelen barn och ungdomar i Sverige lägre än i andra. 
länder. Endast Västtyskland har lika låg andel. I Finland är andelen äldre 
lägre än i övriga nordiska länder. USA, Japan och Kanada har relativt sett 
färre äldre och fler barn resp. ungdomar än de västeuropeiska industrilän

derna. 
Om andelen barn och ungdomar resp. äldre sätts i relation till andelen av 

befolkning i aktiv ålder 09-64 år) erhålls en kvot, som förenklat kan sägas 
visa kraven på omfördelning mellan "aktiva" och "inaktiva" åldrar. 
Mönstret är likartat det som beskrivits ovan. För Sverige ställer äldregrup
pen större krav på omfördelning än i något annat land. Däremot ställer 
barn-ungdomsgruppen lägre krav i Sverige än i övriga länder. Endast 
Västtyskland har en lägre barn-ungdomsgrupp. 

Fruktsamheten, dvs. antalet barn en kvinna föder under sin livstid, är 
över lag låg i Väst- och Sydeuropa. För att befolkningen skall reproducera 

sig krävs att varje kvinna föder i genomsnitt 2, I barn. I Sverige är frukt
samheten 1,6. Endast ett fåtal länder - däribland Grekland, Portugal och 
Irland - har fruktsamhetstal över 2,0. Blir den låga fruktsamheten bestå
ende kommer således större delen av Europa att med tiden få en sjunkande 
befolkning i avsaknad av en utomeuropeisk invandring. Även USA, Kana
da och Japan har en fruktsamhet som är lägre än vad som krävs för att 
befolkningen skall reproducera sig. 
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3.3 Utvecklingen i Sverige till år 2025 

Innan en redogörelse lämnas för en framskrivning av befolkningen finns 
det anledning att kort se till utvecklingen under de senaste decennierna. 

Sveriges totalbefolkningen ökade under 1960-talet med 0, 7 % per år och 
under 1970-talet med 0,3 % per år. Nettoinvandringen svarade för närmare 

hälften av dessa ökningar. Antalet personer i aktiv ålder ökade under 1960-

talet i stort sett i samma takt som totalbefolkningen. Under 1970-talet blev 
dock de aktivas ökning avsevärt långsammare, medan antalet äldre perso
ner ökade snabbt. 

Åldersstrukturens sammansättning innebar således ett relativt sett högre 

tryck på den offentliga sektorn under 1970-talet. Pensionärskvoten 1 ökade 
från 22.8 till 27 ,6 % (se tabell 4). Även åldringskvoten2 ökade. I genomsnitt 

per år ökade antalet pensionärer resp. åldringar med 2,1 resp. 2,9 %. 
Antalet förskolebarn minskade med 1,5 % per år. Antalet skolbarn och 

ungdomar ökade med 0, 7 % per år efter en minskning med I % per år under 
1960-talet. 

·Tabell 4. Andel av befolkningen i olika åldersgrupper 

År Andel av befolkningen Kvot (i% av aktiv ålder) 

- 18 år 19-64 år 65 år - 75 år- barn/ pensio- åldringar 
barn/ung- aktiv pensio- åld- ungdo- närer 
domar ålder närer ringar mar 

1960 28,8 59,4 11,8 4,1 48,5 19,9 6.9 
1970 26.3 60,0 13,7 4,9 43.8 22,8 8,2 
1980 25,2 58,6 16,2 6,4 43.0 27,6 10,9 
1985 23,7 59.2 17,1 7.3 40,0 28,9 12,3 
1990 22,5 59.6 17,9 7.9 37,8 30,0 13,3 
1995 21.9 60,6 17.5 8,2 36,I 28,9 13,5 
2000 21,9 61,2 16,9 8.4 35,8 27,6 13,7 
2010 21.4 60,8 17,8 7.6 35,2 29.3 12,5 
2025 20,2 59,0 20,8 9.8 34,2 35,3 16,6 

Statistiska centralbyrån (SCB) har inför den kommande långtidsutred
ningen gjort en framskrivning av befolkningsutvecklingen till år 2025 (dia
gram I och tabell 4). Fruktsamheten antas i framskrivningen bestå vid 
dagens nivå, dvs. i genomsnitt 1,6 födda barn per kvinna. Nettoinvandring
en har under senare år minskat kraftig. I framskrivningen förutsätts att 
nettoinvandringen stiger från 2 500 personer år 1982 till 7 000 personer år 

1987 och ligger sedan kvar på denna nivå. Den antagna nettoinvandringen 

är således betydligt mindre än under 1960- och 1970-talen, men större än 

under senare tid. 

Totalbefolkningen kommer med dessa antaganden att bli i stort sett 

oförändrad fram till mitten på 1990-talet och kommer därefter att minska. 

1 Antal pensionärer i % av antal personer i aktiv ålder. 
2 Antal personer 75 år eller äldre i % av antal personer i aktiv ålder. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.3 Långtidsbudget 32 

Minskningen under åren 2000- 2025 uppgår årligen i genomsnitt till drygt 
16000 personer, eller 0,2 % per år. 

Diagram I. Folkmängdens utveckling fördelat på åldersgrupper från år 1960 till år 
2025 
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1980-talet 

Antalet pensionärer och åldringar kommer att fortsätta att öka, men i en 
långsammare takt än under 1960- och 1970-talen. I genomsnitt ökar antalet 
pensionärer med I, I % per år under inledningen av decenniet och något 
långsammare - 0.8 % - under decenniets senare del. Tendensen är den
samma för åldringsgruppen och motsvarande procenttal är för denna 2.8 
resp. I, 7 %. Vid oförändrad standard per person bidrar detta bl. a. till att 
pensionsutbetalningarna ökar och att sjukvården byggs ut, men i en lång

sammare takt än under 1960- och 1970-talen. I fråga om pensionerna 

tillkommer att ATP-systemet ännu inte fått fullt genomslag, vilket innebär 
att "standarden" per person också ökar. Detta behandlas utförligare i 

avsnittet Socialförsäkringssektorn senare i långtidsbudgeten. En annan 

tendens under 1980-talet är att antalet skolungdomar (7-18 år) minskar 

kraftigt - med drygt 170000. Om man antar ett klassmedeltal på 25 elever 
innebär detta rent aritmetiskt vid oförändrad standard att inemot 7 000 

klasser försvinner. 
Ovan beskrivna utveckling innebär att pensionärskvoten ökar från 

27,6% år 1980 till 30,0% år 1990 och åldringskvoten från 10,9 till 13,3%. 
Barn/ungdomskvoten minskar från 43,0 till 37,8%. 

De förändringar som inträffar under den del av 1980-talet som långtids

budgeten omfattar framgår av tabell 5. 
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Tabell 5. Förändring i befolkningsstrukturen under långtidsbudgetperioden 

Åldersgrupp Antal personer i resp. åldersgrupp Andel av totalbe-
befolkningen 

I 000-tal % 

1983/84 1987/88 Förändring 1983/84 1987/88 
1983/84-
1987/88 

- 6 år 664 656 - 8 8,0 7,9 
7-18 år 1353 1255 -98 16,2 15,0 

19-64 år 4904 4949 +45 58,9 59,4 
65-74 år 821 835 +14 9,9 10,0 
75- är 584 639 +55 7,0 7,7 

Totalt 8326 8334 + 8 100,0 100,0 

1990-talet 

Under 1990-talet avstannar befolkningstillväxten helt och förbyts i en 
mindre minskning. Trycket på en befolkningsmässigt betingad expansion 
av den offentliga sektorn avtar dessutom till följd av förskjutningar i 
åldersammansättningen. Andelen personer i aktiv ålder ökar något. Pen

sionärsgruppen minskar med i genomsnitt 0,6% per år. Minskningen faller 
helt på yngre pensionärer, medan åldringarna ökar med 0,6% per år. 
Antalet skolungdomar fortsätter att minska - motsvarande ca 2600 
klasser. 

Utvecklingen under 1990-talet innebär att pensinärskvoten minskar från 
30,0 till 27,6%, dvs. samma andel som fanns år 1980. För åldringar och 
barn/ungdomar fortsätter trenden alltsedan 1960-talet. Åldringskvoten 
ökar från 13,3 till 13,7%. Barn/ungdomskvoten minskar från 37,8 till 
35,8%. 

Utblick mot första kvartsseklet av 2000-talet 

Utvecklingen under 2 000-talets inledning är beroende av en mängd olika 
faktorer. Det gäller bl. a. utvecklingen av födelsetal, dödlighet, ut- och 
invandring m. m. Små förändringar jämfört med de förutsättningar som 
ligger i SCB:s framskrivning - som i huvudsak bygger på dagens förhållan
de - får betydande konsekvenser. Eventuella slutsatser av en sådan 
framskrivning måste därför omgärdas av en mängd reservationer. Att i 
dagens perspektiv mer i detalj tolka konsekvenserna av befolkningsföränd
ringar så långt fram i tiden (20-40 år) låter sig heller knappast göras. 
Teknologiska förändringar, miljö- och hälsotillstånden m. m. kan radikalt 
komma att förändra förutsättningarna. Trots detta kan framskrivningen ha 
ett visst illustrativt värde. 

Utblick mot åren 2000-2010 

Totalbefolkningen minskar under första decenniet av 2 000-talet med i 
genomsnitt 0,2 % per år. Antalet personer i aktiv ålder minskar med 0,6 % 

3 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.3 
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per år. Antalet pensionärer ökar med i genomsnitt 0,4% per år. Ökningen 
är helt hänförlig till de yngre pensionärerna. För första gången under de 
här studerade decennierna minskar antalet åldringar. Skolungdomarnas 
antal stabiliseras efter den kraftiga minskning som inträffar under 1980-
och 1990-talen. Vid decenniets slut är pensionärskvoten och åldringskvo
ten desamma som mot slutet av 1980-talet. 

Utblick mot åren 2010-2025 

Samtidigt som antalet personer i aktiv ålder minskar sker en kraftig 
ökning av antalet pensionärer - i synnerhet åldringarna. Kraven på omför
delning mellan aktiva grupper och de äldre kommer att bli större än 

någonsin tidigare. Om invandringen blir större än vad som förutsatts i 
framskrivningen eller om födelsetalen ökar kan förhållandena te sig mer 
gynnsamma. Dock krävs att födelsetalen ökar redan under 1980-talet för 
att omfördelningarna mellan de aktiva åldrarna och de äldre skall underlät

tas. 

3.4 Summering 

Befolkningsframskrivningen ger vissa indikationer på hur vissa utgifts
områden inom den offentliga sektorn utvecklas vid en oförändrad standard 
per person. 

Förskolebarnens antal följer av antagandet att fruktsamhetstalet består 
på dagens nivå. Med denna förutsättning minskar antalet förskolebarn 
svagt mellan år 1980 till sekelskiftet. Trycket på barnomsorgen skulle 
därmed lätta något vid en oförändrad standard. Emellertid är beroendet av 
andra faktorer också stort, t. ex. utvecklingen· av förvärvsintensiteten. 

Skolbarnens antal bestäms efter år 1990 i likhet med vad gäller för 
förskolebarnen av födelsetalet. Fram till år 1995 minskar antalet skolbarn 
kraftigt. Vid ett oförändrat antal elever per klass motsvarar minskningen 
inemot 10000 klasser. Därefter blir antalet skolbarn i stort sett oförändrat 
fram till år 2010, varefter en ytterligare minskning inträffar. 

De aktiva åldrarna ökar med 5% från år 1980 till sekelskiftet, vilket är 
hälften så snabbt som under tjugoårsperioden 1960-1980. Därefter sker en 
minskning och strax efter år 2010 är antalet personer i de aktiva åldrarna i 
stort på samma nivå som i dagsläget. 

Antalet pensionärer är bl. a. av betydelse för belastningen på pensions
systemen. Fram till år 1990 ökar antalet. Därefter sker en minskning fram 
till sekelskiftet. Efter sekelskiftet inträffar en kraftig ökning. År 2025 är 
antalet pensionärer 46% fler än under år 1980. 

Antalet åldringar är av avgörande betydelse för de krav som ställs på 
sjukvårdsresurser. Under 1970-talet och i inledningen av 1980-talet har 
ökningen varit mycket kraftig - inemot 3 % per år. Ökningen fortsätter 
fram till år 2000, men i en successivt avtagande takt. En lika snabb 
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utbyggnad av sjukvården som hittills skett krävs därför inte för att behålla 
en oförändrad standard. Under första decenniet efter sekelskiftet minskar 
emellertid antalet åldringar. Efter år 2010 ökar antalet åldringar snabbt. 

Summeras motsvarande tendenser i kronologisk ordning i stället för 
efter ändamål kan följande iakttagelser göras. 

Fram till år 1990 kommer ökade krav att ställas på omfördelning från de 
aktiva åldrarna till pensionärerna (folkpension, ATP) samt för finansiering 
av sjukvårdsresurserna på grund av en ökad andel åldringar. Däremot 
minskar trycket på omfördelningar till barn/ungdomar i form av t. ex. 
undervisning. Detta bygger bl. a. på förutsättningen att man kan anpassa 
undervisningsutbudet till det minskade elevantalet. 

Under 1990-talet lättar tillfälligt trycket - vid oförändrad standard per 
person - på omfördelningar från de aktiva åldrarna till pensionärerna. 

Under första kvartsseklet av 2000-talet kommer, med givna förutsätt
ningar, omfördelningskraven att bli mycket stora. År 2025 går det 0.35 
pensionär per person i aktiv ålder mot 0,28 i dagsläget. Motsvarande för 
åldringarna är 0, 17 mot 0, 11. Det finns i sammanhanget anledning att 
hänvisa till de reservationer man gjort i fråga om framskrivningen efter år 

2000. 

4 Beräkningsmetoden 

4.1 Antaganden 

Långtidsbudgeten är varken en plan eller en prognos för hur budgetens 
inkomst- och utgiftssida utvecklas. Syftet med långtidsbudgeten är i stället 
att ge en bild av konsekvenserna på statsbudgeten av redan fattade beslut 
och existerande regelsystem. Den skall beskriva hur inkomst- och utgifts
sidan i statsbudgeten utvecklas om inga ytterligare åtgärder vidtas. För att 
genomföra beräkningar av utgifts- och inkomstsidan krävs antaganden om 
den framtida utvecklingen av olika centrala variabler. För att kunna beräk
na de framtida effekterna av tidigare beslut krävs antaganden om t. ex. 
befolkningsutvecklingen, antal elever i skolan, antal platser i barnomsor
gen etc. Förutom dessa antaganden om volymutvecklingen behövs även 
antaganden för pris-, löne- och ränteutvecklingen fram till år 1988. 

Beräkningarna i långtidsbudgeten bygger på ett stort antal antaganden 
om olika faktorers utveckling under perioden 1983-1988. De centrala 
förutsättningarna för beräkningen av statens utgifter och inkomster utgörs 
av antaganden om den ekonomiska tillväxten, pris- och löneutvecklingen 

samt om räntenivån. För åren 1983 och 1984 ansluter antagandena för 
BNP-tillväxt, priser, löner m. m. till den samhällsekonomiska bild som 
presenteras i den reviderade nationalbudgeten. För åren därefter beräknas 
schablonmässigt prisökningen och lönesummans ökning uppgå till en årlig 
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utvecklingstakt på 5 %. Räntans nivå har beräknats successivt sjunka från 
dagens nivå och antas ligga på 8 % under den senare delen av långtids bud
getperioden. Dessa antaganden innebär således en relativt hög realränta. 

4.2 Beräkningsteknik 

Principer Ji!r utgiftsberäkningarna 

Bedömningen av anslagsutvecklingen under långtidsbudgetperioden har 
gjorts inom finansdepartementets budgetavdelning efter samråd med ve
derbörande departement och i vissa fall med myndigheter. Beräkningarna 
av den framtida utgiftsutvecklingen utgår från anslagsbeloppet för budget
året 1983/84 enligt 1983 års reviderade budgetförslag. Dessa beräkningar 
presenteras detaljerat i appendix. Utgifterna är beräknade i samma pris
och lönenivå som i 1983 års budgetproposition och beloppen anger, i 
enlighet med långtidsbudgettekniken, förändringar i utgiftsvolymen. 

Förändringen av utgifterna i fasta priser av olika verksamheter är resul
tatet av olika beslut och är i varierande utsträckning av automatisk karak
tär beroende på långsiktigheten och graden av bindningar i de fattade 
besluten, i stort enligt följande principer. 
- För ett flertal anslag, t. ex. de s. k. förvaltningsanslagen, har statsmak

terna inte mer preciserat angett på vilken ambitionsnivå som verksam
heten skall bedrivas på längre sikt. För dessa anslag har antagits en 
oförändrad anslagsnivå i fasta priser. 

- För andra anslag styrs utvecklingen under perioden av faktorer som på 
kort sikt är svåra att påverka. Anslagsutvecklingen för sådana anslag 
har beräknats med varierande metoder. En central faktor att ta hänsyn 
till vid beräkning av volymutvecklingen av många anslag är förändringar 
i befolkningens storlek och sammansättning. Denna påverkar nivån på 
anslagen för exempelvis folkpensioner, skolväsende, m. m. I beräkning
arna av utgifterna för dessa anslag ingår en bedömning av effekter av 
befolkningsförändringar. 

- Vissa anslag styrs av att statsmakterna lagt fast långsiktiga ramar för 
verksamheten. Möjligheterna att påverka volymutvecklingen varierar 
då med hänsyn till bl. a. ramperiodens längd. Exempel härpå är ramarna 
för det militära försvaret och civilförsvaret. 

- Olika typer av avtal styr volymutvecklingen för vissa anslag. Styrande 
för anslagsberäkningen under långtidsbudgetperioden är bl. a. avtals
periodens längd och de faktorer som reglerar volymen på den verksam
het som avtalet gäller. 

- Det förekommer även tidsbegränsade program för exempelvis forskning 
inom olika områden, som anger med vilken volym verksamheterna skall 
bedrivas, ofta under en två- till treårsperiod. Förekomsten av ramar, 
avtal och program innebär att verksamheternas volym utvecklas i enlig
het med dessa under en viss tid. Om klara uttalanden om tidsbegräns-
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ning av ramar, program, avtal m. m. föreligger har i långtidsbudgetbe
räkningarna antagits att utgifterna bortfaller när programmet etc. upp
hör. I övriga fall har i regel schablonmässigt antagits att utgifterna för de 
olika ändamålen kvarstår under hela långtidsbudgetperioden. 

- Vissa anslag styrs av bidragsregler som medför en mer eller mindre 
automatisk utgiftsutveckling. Bidragsreglerna anger vilka individer eller 
verksamhetsområden som är bidragsberättigade. Bidragen kan utgå i 
form av ett visst belopp per bidragsberättigad individ. som en andel av 
kostnaden för en viss tjänst eller kan i vissa fall utgå i förhållande till 
bidragsmottagarens inkomst. Det styrande inslaget vad avser volymen i 
ett sådant givet system är framför allt de faktorer som ger antalet 

bidragsberättigade. 
- Utgifter för arbetsmarknads- och näringspolitiken har beräknats med 

utgångspunkt i att inga större nya utgiftsåtaganden görs under långtids
budgetperioden. Samtidigt faller medel för tillfälliga insatser bort under 
perioden. Kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken har beräknats med 
utgångspunkt i nuvarande nivå på de arbetsmark.nadspolitiska åtgärder

na. 
Förutom beräkningarna av volymutvecklingen presenteras också kal

kyler i löpande priser. Dessa beräkningar görs med utgångspunkt i de 
antaganden om den framtida utvecklingen av priser, löner m. m. som har 
presenterats inledningsvis i detta avsnitt. 

I det sedvanliga budgetarbetet tillämpas ett s. k. huvudförslag. som 
innebär att förvaltningsanslag efter pris- och löneomräkning minskas med 
2 %. På samma sätt har under långtidsbudgetperioden anslagseffekten av 
det s. k. huvudförslaget lagts in i den anslagsberäkning som görs i löpande 

priser. 

Principer för inkomstberäkningarna, m. m. 

Beräkningarna i långtidsbudgeten av inkomsterna grundar sig på anta
ganden om bl. a. lönesummans och prisernas utveckling. Inkomstskatter. 
sociala avgifter och mervärdeskatt styrs bl. a. av utvecklingen av dessa 
variabler. Vidare har beslutade och föreslagna förändringar av skatteregler 
beaktats. 

Konsekvenserna av den reformerade inkomstbeskattningen har lagts in i 
kalkylerna. För år 1983 har beaktats en 2-procentig höjning av arbetsgivar
avgiften för att finansiera reformens kostnader. För år 1984 har förslag 
lagts fram om att finansiera reformen med en ökning av indirekta skatter. 
Detta har beaktats i långtidsbudgetberäkningarna. Finansieringen av kost
naderna åren framöver har dock endast kalkylerats schablonmässigt. 

Vad gäller punktskatter innebär långtidsbudgetmetoden att skattesat
serna antas ligga kvar i nominella termer. 
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5 Statsinkomsterna 

5.1 Inledning 

Statsinkomsternas utveckling påverkas i hög grad av tillväxten i ekono
min, eftersom en ökad produktion på lång sikt innebär en ökad sysselsätt
ning och reallöneökningar. Dessa faktorer påverkar statsinkomstema från 
inkomstskatt och lagstadgade socialavgifter. En ekonomisk tillväxt inne
bär vidare en ökad privat konsumtion, vilket i sin tur leder till ökade 
inkomster från mervärdeskatt och andra indirekta skatter. Utvecklingen 
under 1970-talet påvisar dessa samband. Under 1970-talets första hälft 
ökade statsinkomsterna med ca 4 % per år till följd av dels en ökad 
skattekvot, dels den ekonomiska tillväxten. De följande åren under decen
niet kom inkomsterna realt sett att stagnera, eftersom den avtagande 
ekonomiska tillväxten under senare delen av 1970-talet innebar att statsin
komsterna realt sett inte nämnvärt kunde öka vid oförändrat skattetryck. 

Utvecklingen av statsinkomsterna har ett flertal olika bestämningsfak
torer. Dessa skiljer sig mellan olika inkomstslag. Framställningen i det 
följande är i huvudsak uppdelad efter uppställningen av inkomsterna på 
statsbudgeten. De inkomsttitlar som särskilt belyses är: skatt på inkomst, 
realisationsvinst och förmögenhet (inkomstskatt), lagstadgade socialav
gifter och indirekta skatter. Inkomsterna under dessa titlar svarar för ca 
80 % av de totala statsinkomsterna. 

Beräkningarna sammanfattas i ett särskilt avsnitt. Avslutningsvis redo

visas bruttoomslutningen på budgetens inkomstsida för att belysa de stora 
avdragsposter (utgifter), som budgettekniskt redovisas över inkomstsidan 
på statsbudgeten. 

Omläggningen av inkomstskatten beskrevs utförligt i 1982 års långtids
budget. Dessutom redovisades i detalj även beräkningen av inkomster och 
avdrag i taxeringen. För en mer utförlig beskrivning av skatteomläggning
en och inkomstskattesystemet hänvisas till fjolårets långtidsbudget. 

5.2 Inkomstskatten 

Avgörande för inkomstskattens utveckling är de antaganden som görs 
rörande skattesatser och skatteunderlaget. Skatteunderlagets storlek be
stäms huvudsakligen av löne- och sysselsättningsutvecklingen inom eko

nomin. 
Av stor betydelse för beräkningarna av inkomstskatt över långtidsbud

getperioden är även den inkomstskattereform, som under våren 1982 be
slutades av riksdagen. Under åren 1983-1985 genomförs reformen succes
sivt. När reformen är fullt genomförd skall marginalskattesatsen och det 
skattemässiga värdet av underskottsavdragen uppgå till högst 50% för 

merparten av inkomsttagarna. 
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Den statliga inkomstskatten består för fysiska personer av ett grundbe
lopp och ett tilläggsbelopp. Skatteskalan för grundbeloppet varierar in
komståret 1983 från 3 % till 44 %. Tilläggsbelopp tas enbart ut på inkomster 
över 116 800 kr. och utgår efter en progressiv skala från 2 % i första skiktet 
(upp till 138700 kr.) till 10% i högsta skiktet (över 328500 kr.). Grundbe

lopp och tilläggsbelopp beräknas på i viss mån olika underlag för att på så 
sätt maximera underskottsavdragens skattemässiga värde till högst 50%. 

Under genomförandeperioden 1983- 1985 har basenheterna fastställts 
till 7 300 kr. år 1983, 7700 kr. år 1984 och 8 100 kr. år 1985. För åren efter år 
1985 har i beräkningarna antagits att basenheterna justeras med hänsyn till 
konsumentprisernas utveckling. 

Kostnaden för reformen beräknas till sammanlagt ca 11 miljarder kr. i 
löpande pris. Kostnaden för den höjda basenheten eller besparing av att 
basenheten inte höjts i enlighet med index ingår inte i beloppet. Kostna
derna för reformen skall i sin helhet finansieras. För år 1983 har en allmän 
löneavgift på 2 % införts för att finansiera kostnaden första genomföran
deåret. Den allmänna löneavgiften beräknas på ~amma avgiftsunderlag 
som de lagstadgade socialavgifterna. I långtidsbudgetens kalkyler har anta
gits att löneavgiften under perioden ligger kvar på en nivå om 2 %. Förslag 
har lagts fram om att finansiera andra steget av reformen genom vissa 
höjningar av indirekta skatter. I kalkylerna har schablonmässigt höjningar 

av de indirekta skatterna lagts in med sammanlagt 3,5 miljarder kr. från 
den I juli 1983. För budgetåret 1983/84 har dessa inkomster beaktats under 
posten Tillkommande utgiftsbehov, netto. Finansieringen av marginalskat
tereformens sista steg - hur denna finansiering skall ske har inte beslutats 
- har schablonmässigt lagts in i beräkningarna med ett belopp om ca 3,6 

miljarder kr. 
Beräkningarna över inkomstskatternas utveckling över långtidsbudget

perioden bygger på de senast k,ända förändringarna inom inkomstskattesy
stemets område. I det följande skall kortfattat redogöras för de mest 
betydelsefulla förändringar som skett mellan åren 1982 och 1983. 

Från år 1983 slopas kapitalförsäkringsavdraget och avdragsrätten för 
frivilliga periodiska understöd. Slopandet av dessa avdrag beräknas för år 
1983 öka skatteinkomsterna med ca 550 milj. kr. 

Ett schablonavdrag på 1 000 kr., dock högst 5 % av kontant bruttolön 
m. m., införs år 1983 under inkomst av tjänst. Detta avdrag beräknas 
minska skatteinkomsterna med ca l ,6 miljard kr. För att finansiera scha
blonavdraget höjs samtidigt skattesatsen med en procentenhet i inkomst
skiktet 7 300-29 200 kr. Denna höjning av skattesatsen innebär en total 
höjning av skatteinkomsterna på ca l ,2 miljard kr. 

Från år 1983 slopas skattereduktionen på aktieutdelning samtidigt som 
sparskattereduktionerna sänks. Effekterna av detta har för år 1983 beräk
nats till 0,7 miljard kr. 
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I beräkningarna har även beaktats att B-skatten skall utgöra 120% i 
stället för 100% av den slutliga skatten på inkomsten två år tidigare. 

En skattereduktion för erlagda fackföreningsavgifter införs från år 1983. 
Reduktionen är 40% av erlagd avgift, dock högst 480 kr. Detta avdrag får 
nämnd värd effekt på statsbudgeten först under budgetåret 1984/85. Skatte
lindringen har beräknats till ca 1,3 miljard kr. 

En hyreshusavgift införs år 1983 och uppgår detta år till 1 % av taxe
ringsvärdet. Avgiften höjs till 1,5% år 1984 och till 2% år 1985 applicerat 
på samma skatteunderlag. 

Under år 1983 gäller att skatteunderlaget för juridiska personer minskas 
till 40% för kommuner, 80% för församlingar och till 0% för landsting. 
Återstående skatteunderlag minskas med I %. För år 1984 föreslås att 

endast den särskilda reduceringen av skatteunderlaget för juridiska perso
ner skall gälla. Denna förutsättning har beräkningstekniskt även lagts in 
under den resterande delen av långtidsbudgetperioden. 

Utöver tidigare nämnda förändringar i skattesystemet föreligger ett fler
tal beslut som förändrat skattesystemet jämfört med tidigare år. För en 
mer utförlig redovisning hänvisas till riksrevisionsverkets inkomstberäk
ning (prop. 1982/83: 100, bil. 1.2). 

5.3 Lagstadgade socialavgifter 

Socialavgifter som redovisas på statsbudgeten svarar för ca en femtedel 
av de beräknade totala inkomsterna på statsbudgeten. Under 1970-talet har 
en successiv höjning av den samlade avgiftsnivån ägt rum i samband med 
att lättnader genomförts i den statliga inkomstskatten. Socialavgifterna har 
härigenom kommit att få en allt större betydelse i statsbudgeten. 

Vid givna avgiftssatser följer utvecklingen av inkomsterna från socialav
gifterna i huvudsak lönesummans tillväxt. Sett för enskilda år förekommer 
dock avvikelser mellan den kassamässiga tillväxten av inkomsterna från 
socialavgifterna och lönesummans tillväxt. Detta beror på uppbördssyste
met. Preliminär uppbörd av arbetsgivaravgifter sker på basis av senast 
redovisade lönesumma, dvs. lönesumman två år tidigare. Denna uppräk
nas med en av regeringen fastställd uppräkningsfaktor som avses motsvara 
två års löneutveckling. Till följd av detta system får en lönestegringstakt 
som ligger över denna uppräkningsfaktor inte omedelbara effekter på 
statens inkomster, utan får effekter i form av ökade fyllnadsinbetalningar 
ett år senare och kvarstående avgifter året därpå. 

I syfte att erhålla en så god kassahållning för staten som möjligt är det av 
betydelse att uppräkningsfaktorn ligger i nivå med den förväntade löne
stegringstakten. De avgifter som utgår som ett procentpåslag på kvar
stående avgifter kan sägas vara ett led i att stärka statens kassahållning. 
För att undgå avgiften på kvarstående belopp kan arbetsgivarna göra 
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fyllnadsinbetalningar året efter avgiftsåret. Detta leder till att staten vä
sentligt tidigare erhåller den slutliga uppbörden av avgifterna. 

F. n. utreds möjligheterna att knyta an uppbörden· av arbetsgivaravgif
terna till de lönesummor som redovisas vid källskatteinbetalningarna. Ar
betsgivaruppbörden skulle därigenom uppnå en bättre följsamhet till den 
aktuella löneutvecklingen. Även de tekniska förutsättningarna för en 
månatlig uppbörd utreds. F. n. sker uppbörden av socialavgifter och käll
skatt på basis av tvåmånadersperioder. 

På statsbudgeten redovisas socialavgifterna efter olika principer. In
komsterna från folkpensions-, barnomsorgs- och vuxenutbildningsavgif
terna bruttoredovisas. Hur dessa utvecklats debiterings- resp. kassamäs
sigt under den senaste femårsperioden- framgår av tabell 6. 

Tabell 6. Jämförelse al· debiterade och kassamässigt influtna avgifter för folkpension, barnomsorg och vuxen
utbildning 

År Avgifts- Avgiftsuttag Avgifts- Avgiftsbelopp1 Kassamäs- Procen-
underlag i %av av- underlagets sig! influtna tuell 
totalt, giftsunder- utveckling miljarder årlig för- belopp, årlig 
miljarder laget från före- kr. ändring, miljarder föränd-
kr. gående år. % kr. 

% 

1977 179,6 9,45 9.1 17,0 62,3 15,6 
1978 196,2 9,85 9,2 19,3 13,5 18,8 
1979 214,0 10,15 9,1 21. 7 12,4 20,8 
1980 241,3 10.45 12.8 25,2 16.1 25,5 
1981 259,7 10,85 7.6 28.2 I 1.9 30,3 
1982* 276,8 10,90 6,6 30,2 7.1 30,3 
1983* 295,3 11,90 6,7 35,I 16,2 36,6 

1 Avgiftsuttaget multiplicerat med avgiftsunderlaget för resp. år. 
*Prognos. 

Som ett led i finansieringen av inkomstskattereformen har. som tidigare 
nämnts, en allmän löneavgift införts fr. o. m. år 1983 med två procentenhe
ter. Avgiften skall beräknas på samma underlag som socialavgifterna. 
Kalkylerna utgår från att den allmänna löneavgiften inte höjs över perio
den (se föregående avsnitt). 

I tabell 7 redovisas dels vilka principer som gäller för inkomstredovis
ningen av socialavgifter på statsbudgeten, dels de i beräkningarna antagna 
avgiftsuttagen under långtidsbudgetperioden. 

För åren 1978-1980 överstiger inkomsterna på sjukförsäkringsavgif
terna de kostnader som skall finansieras med socialavgiften. Detta har 
inneburit att en stor behållning kunnat upparbetas på sjukförsäkringsfon

den. Överföringarna till fonden redovisas som en utgift på inkomsttiteln 
Sjukförsäkringsavgift, netto. Även för åren 1981 och 1982 beräknas att 
avgifterna överstiger de utgifter som de skall finansiera. I budgetproposi
tionen angavs därför att regeringen t.v. inte ansåg att avsättningar till 
fonden behöver verkställas för överskotten för år 1982 och därefter. I 

ring 

64.1 
20.5 
10,6 
22,6 
18,8 
0.0 

20,8 

Differens 
mellan intlu-
tet belopp 
och avgifts-
belopp, 
miljarder kr. 

-1.4 
-0,5 
-0.9 
+0,3 
+2.1 
+0.1 
+1,5 
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långtidsbudgetberäkningarna har mot bakgrund av detta uttalande inga 
avsättningar till sjukförsäkringsfonden lagts in för budgetåren 1983/84-

1987/88. 

Tabell 7. Lagstadgade socialavgifter 

Procentuell! u!!ag för avgiftsåret 

1982 1983 1984-1988 

Avgifter vars inkomster helt redovi-
sas på statsbudgeten 

Folkpensionsavgiften 8.45 9,45 9.45 
Barnomsorgsavgiften 2,20 2,20 2,20 
Vuxenutbildningsavgiften 0.25 0.25 0.25 
Allmän löneavgift 2,00 2,00 

Avgifter rnrs inkomster delvis redo-
visas på stat.l'h11dgeten 
Sjukförsäkringsavgiften 1 10.50 9.50 9,50 
Delpensionsavgiften2 0,50 0,50 0,50 

A \•gifter vars inkomster inte redo-
l'isas på statsh11dgeten 
Socialförsäkringsavgift till ATP3 9,40 9,60 9,804 

Arbetsskadeförsäkringsavgift 0,60 0.60 0,60 
Lönegarantiavgift 0.20 0,20 0.20 
Arbetarskyddsavgift 0,155 0,155 0,155 
Arbetsmarknadsavgift 0,80 1,30 1.30 
Avgift till sjöfolkspensionering3 (0,80) (0,80) (0,80) 
Byggnadsforskningsavgift3 

Summa 33,055 35,755 35,955 

1 Från budgetåret 1983/84 skall I. v. inte några fondavsättningar verkställas. 
2 Så länge delpensionsfonden uppvisar underskott redovisas inkomsterna delvis på 
statsbudgeten. 
3 Ändrade regler för fastställande av avgiftsunderlaget fr. o. m. år 1982. 
4 Statsmakterna bar ännu inte fastställt ATP-avgifterna för tiden efter år 1984. 

Inkomsterna från samtliga socialavgifter beräknas för budgetåret 1983/ 

84 uppgå till ca 120 miljarder kr. På statsbudgeten redovisas emellertid 
endast ca 47 miljarder kr., vilket således utgör ca 40% av dessa inkomster. 

5.4 Indirekta skatter 

De indirekta skatterna svarar för ca 40% av statsbudgetens inkomster. 
Den årliga ökningstakten av inkomster från indirekta skatter uppgår mellan 
budgetåren 1977/78 och 1981/82 till 11,4%. Detta är i det närmaste en 
dubbelt så kraftig ökningstakt som under samma tidsperiod än vad som 
gällt för inkomster från inkomstskatt. 

Mervärdeskattcn är statsbudgetens största enskilda inkomstslag. Skatte
satsen ändrades den I januari 1983 från 17, 7 % av varans pris inkl. skatt till 
19 %. För vissa varor och tjänster utgår ingen eller reducerad mervärde
skatt. 
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Bestämmande för mervärdeskattens utveckling vid given skattesats är 
bl. a. utvecklingen av konsumtionen av mervärdeskattebelagda varor och 
tjänster inom den privata och offentliga sektorn. Den privata konsumtions
utvecklingen beror till stor del på hushållens disponibla inkomster. En 
ökning av den privata konsumtionen med en procentenhet i löpande priser 
ökar intäkterna av mervärdeskatten med ca 400 milj. kr., allt annat oför
ändrat. De senaste årens utveckling har inneburit att en ökande andel av 
hushållens konsumtionsutgifter fallit på områden där mervärdeskatt inte 
utgår. Energi och boende är exempel på sådana områden. 

Av betydelse för den framtida utvecklingen av inkomster från mervärde
skatt är även utvecklingen av export och import. Om ett ökat resursut
rymme avsätts för export kommer intäkterna av mervärdeskatt kortsiktigt 
att bli mindre än om samma resurser används för konsumtion. Detta beror 
på att importen är belagd med mervärdeskatt, medan mervärdeskatten 
återbetalas vid export. 

Som ett led i strävandena att förbättra den statliga kassahållningen 
föreslås att den genomsnittliga kredittiden vid uppbörd av skatt på tobak, 
vin och sprit samt malt- och läskedrycker förkortas fr. o. m. år 1984. Dessa 
förändringar beräknas ge en positiv engångseffekt budgetåret 1983/84 på 
drygt 1.4 miljard kr. I det långsiktiga perspektivet innebär de förkortade 
kredittiderna en genomsnittlig likviditetsförstärkning om inemot 0,8 mil
jard kr., vilket medför en bestående effekt i form av en minskning av 
statsskuldräntorna om 100 milj. kr. för helår räknat. 

I enlighet med långtidsbudgetens beräkningsmetod har i kalkylerna anta
gits att endast beslutade eller föreslagna förändringar av punktskattesat
serna lagts in i beräkningarna. Detta antagande kan dock leda till att 
konsumentpriserna på vissa varor sjunker på grund av en fallande prisnivå, 
exkl. skatter. I beräkningarna har beaktats de föreslagna höjningarna av 
indirekta skatter (främst skatt på olja och oljeprodukter) för att bl. a. 
finansiera marginalslcattereformens andra steg. 

För att redovisa känsligheten i förutsättningarna kan följande räkne
exempel vara belysande. Exemplet avser skatt på olja och oljeprodukter. 
Ett eventuellt fallande råoljepris från en nivå på ca 31 dollar per fat år 1983 

till en nivå på 25 dollar per fat år 1988 har i beräkningarna antagits bli 
kompenserade med höjda skatter på bensin och olja, så att konsumentpri
set på olja och bensin ökar i takt med konsumentpriserna i övrigt. Den 
sistnämnda förutsättningen leder vidare till antagandet att konsumtionsvo
lymerna på bensin och olja ligger kvar på nuvarande nivå över kalkylperio

den, dvs. åren 1983-1988. För att upprätthålla ett realt oförändrat konsu
mentpris krävs under dessa förutsättningar att skattesatserna måste höjas 
markant. De inkomster som kalkylen med oförändrade volymer bygger på 
ökar därvidlag kraftigt jämfört med de inkomster som beräknats i långtids
budgeten. Inkomsterna skulle under dessa förutsättningar kunna bli drygt 
JO miljarder kr. högre budgetåret 1987/88 än vad som är förenligt med 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.3 Långtidsbudget 44 

gängse långtidsbudgetmetod. Beräkningen är känslig för gjorda antagan
den och är därför enbart avsedd att belysa spännvidden i beräkningsresul

taten vid två helt olika förutsättningar. 
Även för övriga punktskatter skulle beräkningarna kunna bygga på 

antagandet om realt oförändrade skattesatser. Om denna förutsättning 
infriades skulle skatteinkomsterna slutåret av långtidsbudgetperioden vara 
ca 3,5 miljarder kr. högre än vad som erhålls med sedvanlig långtidsbud

getmetod. 

5.5 Resultat av beräkningarna över statsbudgetens inkomster 

De beräknade förändringarna i statsinkomsterna under långtidsbudget
periodcn med tidigare angivna förutsättningar framgår av tabell 8. I fasta 
priser minskar inkomsterna med ca 0,5 % per år under långtidsbudgetpe

rioden. 

Tabell 8. Totala statsinkomster 
(Miljarder kr .. löpande priser) 

Inkomstskatt 
Socialavgifter 
Mervärde skatt 
Övriga indirekta skatter2 
Ränteinkomster och 

återbetalning av lån 
Övriga inkomster 
Finansiering av 

marginalskattere
formen år 19852 

Totala stat~inkomster 

Absolut nivå 
Andel av BNP, % 
Utveckling uttryckt i 

fasta priser 

Genom
snittlig 
procen
tuell för
ändring 
1977178-
1981/821 

+ 5,7 
+11,6 
+11,2 
+11,8 

+31.8 
+ 1,4 

+10,s 

Inkomst- Förändring till 
titel 
1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987 /88 

39,5 
46.9 
49,1 
36.5 

14,5 
21,7 

208,1 

28,9 

208,2 

-4.4 
+0.7 
+3,2 
+2.1 

-0.4 
+1.3 

+1.2 

+3,7 

211,9 
27,5 

202,8 

-0.8 
+2,6 
+2.9 
+0,3 

-0,7 
+1,0 

+2,4 

+7,7 

219,6 
26,8 

201.1 

+ 2.2 
+ 2,8 
+ 3,3 
+ 0,3 

+ 1,1 
+ 0,7 

+10,4 
230;0 
26,6 

201,8 

+ 4,6 
+ 2,9 
+ 3,5 
+ 0,3 

+ 1,1 
+ 0,5 

+12,9 

242,9 
26,6 

203,8 

Procen
tuell för
ändring 
1983/84-
1984/85 

-11,1 
+ 1.4 
+ 6,5 
+ 5,7 

- 2,5 
+ 6,0 

+ 2,0 

- 2,5 

Genom
snittlig 
procen
tuell för
ändring 
1983/84-
1987/88 

+ 1,1 
+4,5 
+6,0 
+2,0 

+1,9 
+3,8 

+3,9 

-0,5 

1 På grund av budgetmoderniseringen och dithörande redovisningsomläggningar är utvecklingstalen mellan 
budgetåren 1977/78 och 1981/82 inte helt rättvisande. 
2 År 1983 har en allmän löneavgift införts (socialavgift). Finansieringen av inkomstskattereforrnen för år 1984 
har föreslagits ske genom höjningar av vissa indirekta skatter. För budgetåren 1984185-1987188 har schablon
mässigt lagts in effekterna av dessa höjningar. Budgetåret 1983/84 har dessa inkomster beaktats under posten 
Tillkommande utgiftsbehov, netto på budgetens utgiftssida (se beräkningar av statsbudgeten i finansplanen). 

Inom ett flertal inkomsttitlar redovisas både inkomster och utgifter. På 
dessa titlar sker således en nettoredovisning. Detta förhållande försvårar 
en analys av olika antagandens effekt på statsbudgetinkomsternas utveck
ling. Ett genomgående drag är nämligen att inkomsterna och utgifterna på 
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titlarna inte utvecklar sig parallellt. Detta blir särskilt accentuerat i en 
situation, då antagandena om lönesumma och konsumentpris mellan åren 
kraftigt varierar. I tabell 9 redovisas statsbudgetens inkomster uppdelad på 
inkomster resp. utgifter. Det är framför allt för inkomstposterna Inkomst
skatt, Lagstadgade socialavgifter och Mervärdeskatt som de nettoredovi
sade statsbudgetbeloppen skiljer sig från bruttobeloppen. 

Den största differensen mellan brutto- och nettoredovisningarna förelig
ger inom inkomstskattens område. Inkomsterna på denna inkomsttitel 
utvecklar sig över långtidsbudgetperioden i stort efter de löneantaganden 
som presenteras i avsnitt 4.1. Utgifterna består till största delen av kom
munalskatteutbetalningar och överskjutande skatt. Kommunerna erhåller 
för varje kalenderår ett förskott på senast kända taxering och den aktuella 

utdebiteringen. När taxeringsresultatet för ett kalenderår är känt sker 
slutavräkning. De utbetalda kommunalskattemedlen på denna inkomsttitel 
styrs sålunda av en rad faktorer som inte direkt är förknippade med de 
allmänna antagandena. om lönesumma o. d. Under långtidsbudgetperio
dens inledande år växer utgifterna snabbare än inkomsterna. Detta får till 
följd att nettot som redovisas på budgeten sjunker mellan budgetåren 1983/ 

84, 1984/85, 1985/86 och 1986/87. Med antagandet om oförändrad kommu
nalskatt över långtidsbudgetperioden utvecklas inkomster och utgifter lik
artat under slutet av perioden. Nettot som redovisas på budgeten dessa 
budgetår ansluter sig därför i högre utsträckning till lönesummans utveck

ling. 
Inkomstskatten, netto, uppvisar sålunda en tillväxttakt om ca l,I %. I 

beräkningen har beaktats den omläggning av skattesystemet som succes
sivt genomförs under perioden 1983-1985. 

Inkomsterna från de lagstadgade socialavgifterna, netto, beräknas i 
löpande priser öka med ca 4,5 % per år. I bruttoinkomsterna från lagstad
gade socialavgifter ingår emellertid samtliga socialavgifter, exkl. ATP. Till 
viss del skall emellertid dessa inkomster överföras till fonder som redovi
sas utanför statsbudgeten (se senare avsnitt om staten och socialförsäk
ringssektorn). Vidare utbetalas från inkomsttiteln 85 % av sjukförsäkring
ens kostnader. 

Mervärdeskattens ökningstakt beräknas i löpande priser komma att 
uppgå till ca 6% i genomsnitt per år. Beräkningen baseras på den högre 
mervärdeskattesats om 19% som gäller fr. o. m. den I januari 1983. In

komsterna från rnervärdeskatt utvecklas på lång sikt i takt med den privata 
konsumtionens utveckling i löpande pris. Uppbörden av mervärdeskatten 
består emellertid av såväl inbetald som återbetald skatt. I det förstnämnda 
fallet överstiger den utgående skatten den ingående, medan de utgående 

skatterna i det sistnämnda fallet understiger de ingående. 
Övriga indirekta skatter förutses öka med i genomsnitt 2,0% per år. 

Kalkylen baseras på oförändrade nominella skattesatser exkl. de skatte-
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satshöjningar som schablonmässigt lagts in för att finansiera marginalskat

tereformens andra steg. 

Inkomsterna från räntor och återbetalning al' lån beräknas i löpande 

priser att öka med 1,9 % per år. De värdemässigt mest betydelsefulla 

inkomsterna utgörs av räntor och amorteringar på bostadsbyggande och 

energis parlån. 

Tabell 9. Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomstsida budgetåren 1983/84-
1987/88 
(Miljarder kr.. löpande priser) 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Inkomstskatt 
inkomster 162.2 166,7 174,3 184,5 196,5 
utgifter 122,7 131,6 140,0 148,0 155,4 
netto 39,5 35.1 34,3 36,5 41 ,/ 

Socialavgifter (exkl. ATP) 
inkomster 81,8 84,l 88,4 92.9 97,6 
utgifter 34,9 36,6 38,2 39,9 41,7 
netto 46,9 47.5 50,2 53,0 55.9 

Mervärdeskatt 
inkomster 85,l 91,2 97,I 103,8 111.0 
utgifter 36.0 38,9 41,9 45.3 49,0 
netto 49,/ 52,3 55,2 58,5 62.0 

Övriga inkomster (netto) 72.7 77,0 79.9 82,0 83,9 

Totala statsinkomster 208,l 211,9 219,6 230,0 242,9 

Procentuell utveckling, 
inkomster +4,6 +4,9 +5,3 +5,6 

Procentuell utveckling, 
utgifter +6,8 +5,6 +5.1 +4,7 

Procentuell utveckling, 
netto +1.9 +3,6 +4,7 +5,6 

6 Statsutgifterna 

Utgifterna på statsbudgeten har under den senaste tioårsperioden ökat 

kraftigt. Mellan budgetåren 1971172 och 1981 /82 var den genomsnittliga 

årliga utvecklingstakten 15,5 %. Under samma period ökade konsu

mentprisindex i genomsnitt med 9,9% per år. Även som andel av bruttona

tionalprodukten (BNP) har utgifterna ökat. Budgetåret 1971172 var statsut

gifternas andel av BNP ca 28, 7 %. Statsutgifternas andel av BNP har under 

tioårsperioden därefter ökat kraftigt för att budgetåret 1981/82 uppgå till 

40%. 

Under senare delen av 1970-talet var utgiftstillväxten särskilt markant. 

Detta förklaras bl. a. av de kraftigt ökade utgifterna för arbetsmarknads

~ch industripolitiska insatser. Statsbudgetens utgifter styrs vidare till stor 

del av historisk inflation genom de automatiskt verkande reglerna, som för 

många anslag styr utbetalningarna. 

Statsutgifterna består av ett flertal olika slags utgifter. För samhället i sin 
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helhet har dessa utgifter mycket olika innebörd. Det är därför viktigt att 
vid en analys av statsbudgetens inverkan på samhällsekonomin inte enbart 
studera statsbudgetens totala utgifter, utan mera analysera de olika kom
ponenternas betydelse. 

I detta kapitel redovisas först en sammanfattning av de i appendix 
redovisade statsutgifterna uppdelade på olika ändamål. Därefter beskrivs 
de automatikbindningar som finns i budgeten. Sedan presenteras utgifterna 
uppdelade på realekonomiska kategorier. 

6.1 Sammanfattning av statsutgifternas utveckling 

I appendix redovisas utvecklingen under långtidsbudgetperioden stats
utgifterna uppdelade på fjorton ändamålsgrupper. I beskrivningen av ut
giftsutvecklingen för de skilda ändamålen läggs tonvikt vid de faktorer, 
t. ex. i form av volymförändringar och regelsystem, som styr utgiftsut
vecklingen. För de närmare beskrivningarna av utvecklingen för enskilda 
ändamål hänvisas till appendix. I det följande sammanfattas huvudresulta
tet av beräkningarna. 

Beräkningarna utgår från de anslagsbelopp för budgetåret 1983/84 som 
redovisas i budgetpropositionen eller, om förändringar inträffat på grund 
av särpropositioner m. m., beräkningen i det reviderade budgetförslaget. 
Vidare tas i ändamålsavsnitten även upp sådana faktorer som påverkar 
statsbudgetens inkomstsida och som kommer till uttryck i form av avdrag 
eller skattereduktioner. Viss statlig reglerad verksamhet som finansieras 
med lagstadgade socialavgifter eller andra avgifter utan att redovisas på 
statsbudgeten behandlas också. Även utgifter utanför dessa områden tas 
upp. Som framgår av redovisningen beräknas de totala statsutgifterna, 
exkl. statsskuldräntor, i oförändrad pris- och lönenivå bli i stort sett 
oförändrade under långtidsbudgetperioden. På några områden minskar 
utgifterna under perioden. 

Den utveckling av statsbudgetens utgifter som redovisas i appendix 
sammanfattas i tabell 10. Enligt de redovisade beräkningarna skulle stats
utgiftema i oförändrad pris- och /önenivå ( exkl. statsskuldräntor) minska 
med i genomsnitt 0,9% per år under perioden. Erfarenhetsmässigt under
skattas utgifternas ökningstakt i långtidsbudgetberäkningarna. Detta häng
er samman med långtidsbudgetens kalkylmässiga förutsättning att endast 
gjorda åtaganden skall räknas in i beräkningarna. Dock bör beaktas att 
posten Tillkommande utgiftsbehov, netto, endast beräknats schablonmäs
sigt för budgetåren efter 1983/84. Den faktiska utvecklingen av utgifterna 
under perioden 1977178-1981/82 innebar en genomsnittlig ökning med 
inemot 4,4 % per år i fasta priser. 
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Tabell 10. Utgiftsutvecklingen i oförändrad pris- och lönenivå (exkl. statsskuldräntor) 
(Milj. kr.) 

Genom- 1983/84 Förändring til.1 Procen-
snittlig tuell för-
procen- 1984/85 1985/86 I 986/87 1987 /88 ändring 
tuell för- 1983/84-
ändring 1984/85 
1977178-
1981/82 

Folkpensioner, sjuk-
försäkring, m. m. + 2.1 46241 - 397 - 53 - 227 - 403 - 0,9 

Utbildning och forskning + 6,0 34783 -1072 516 - 186 - 45 - 3,0 
Totalförsvar + 1,1 24208 + 582 + 54 - 807 - 958 + 2,4 
Bostadspolitik + 11,9 19077 -1003 -2 150 - 25 0 - 5.3 
Arbetsmarknads- och regio-

nalpolitik + 0,3 17229 - 538 - 59 - 86 + 83 - 3,1 
Stöd till barnfamiljer + I. I 15596 + 147 + 263 + 140 + 130 + 0,9 
Kommunikationer + 1,4 14100 -1202 + 156 - 219 - 83 - 8.5 
Skatteutjämningsbidrag + 3,1 10811 + 29 + 73 + 189 + 136 + 0,3 
Hälso-, sjuk- och socialvård - 0,7 8201 - 189 - 29 + 17 + 18 - 2,3 
Rätts- och polisväsende + 2,4 7979 + 35 - 67 - 33 0 + 0,4 
Internationellt utvecklings-

samarbete och övrig 
internationell samverkan - 0,9 8137 + 59 + 90 + 106 + 101 

Närings politik + 8,8 7802 -I 055 -1371 - 287 - 189 
~nergiförsörjning + 1,8 5117 + 292 - 931 - 35 - 40 
Ovrigt - 2,6 23 338 +1951 + 353 + 163 + 98 

Utgifter i oförändrad pris- och 
lönenivå (exkl. statsskuldräntor) + 2,5 242619 -2361 -4187 -1290 -1152 

För många anslag är utvecklingen av priser och löner styrande för de 
framtida utgifterna. I tabell 11 redovisas utgiftsutvecklingen i löpande 
priser. Till grund för dessa beräkningar ligger de antaganden som behand
lats i kapitlet 4. Vid beräkningen av lönekostnader har förutsatts att timlö
neökningarna inom offentlig sektor ligger i linje med de som antas för 
ekonomin i stort. Vidare har förutsatts att utgifterna för den egentliga 
förvaltningen beräknats utifrån det s. k. huvudförslaget. Detta innebär att 
krav på fortlöpande rationaliseringar och produktivitetsförbättringar, för 
att kunna upprätthålla en oförändrad omfattning av och kvalitet i verksam
heten vid 2 % årlig reducering av anslagsbeloppen, har lagts in i beräkning
arna. Möjlighet finns för statliga myndigheter att planera dessa rationalise
ringar inom ett treårsperspektiv med ett mellan budgetåren ojämnt uttag av 
huvudförslaget. I beräkningarna har dock normalt en schablonmässig 
2-procentig årlig reducering lagts in. 

Efter omräkning blir den genomsnittliga årliga ökningen av statsutgif

terna i löpande priser (exkl. statsskuldräntor) 3,0% under långtidsbudget
perioden. 

+ 0,7 
-13,5 
+ 5,7 
+ 8,4 

- 1,0 

Genom-
snittlig 
procen-
tuell för-
ändring 
1983/84-
1987/88 

-0,6 
-1,3 
-1.l 
-4,5 

-0,9 
+1,1 
-2,5 
+1,0 
-0,6 
-0,2 

+I.I 
-6,7 
-3.7 
+2,6 

-0,9 
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Tabell 11. Utgiftsutvecklingen i löpande priser (exkl. statsskuldräntor) 
(Milj. kr.) 

1983/84 

Folkpensioner, sjuk-
försäkring, m. m. 46241 

Utbildning och forskning 34 783 
Totalförsvar 24208 
Bostads politik 19077 
Arbetsmarknads- och regio-

nalpolitik 17229 
Stöd till barnfamiljer 15596 
Kommunikationer 14100 
Skatteutjämningsbidrag 10811 
Hälso-, sjuk- och socialvård 8201 
Rätts- och polisväsende 7979 
Internationellt utvecklings-

samarbete och övrig 
internationell samverkan 8137 

Närings politik 7802 
Energiförsörjning 5117 
Övrigt1 23 338 

Utgifter i löpande priser 
(exkl. statsskuldräntor) 242619 

Absolut nivå 

Förändring till Procen-
----------- tuell för-
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 ändring 

+1930 
+2262 
+1724 
- 991 

+ 31 
+ 641 
- 546 
+ 763 
+ 195 
+ 981 

+ 486 
764 

+ 431 
+ 114 

+7257 

+2247 +2150 
+ 946 +1824 
+1331 + 496 

1983/84-
1984/85 

+2025 + 4,2 
+1922 + 6.5 
+ 367 + 7,1 

-1844 + 580 + 506 - 5,2 

+ 244 + 225 + 414 + 0,2 
+ 641 + 780 + 682 + 4,1 
+ 712 + 348 + 499 - 3,9 
+ 735 + 839 + 828 + 7,1 
+ 321 + 367 + 409 + 2.4 
+ 365 + 419 + 483 + 12,3 

+ 467 + 509 + 538 + 6,0 
-1348 - 187 + 538 - 9,8 
- 855 + 84 + 85 + 8,4 
+ 930 + 645 + 108 + 0,5 

+4892 +9079 +9404 + 3,0 

249 876 254 768 263 847 273 251 

Genom
snittlig 
procen
tuell för
ändring 
1983/84-
1987/88 

+4,2 
+4,7 
+3,8 
-2.4 

+1,3 
+4,1 
+1,8 
+6,6 
+3.7 
+6,4 

+5,6 
-6,2 
-1,3 
+1.8 

+3,0 

1 Anm. I löpande prisberäkningen har täckningsanslaget för löner och omkostnader för åren 1984/85-1987/88 
redovisats under resp. ändamålsgrupp. Förändringstalet till 1984/85 är av denna anledning lägre i löpande 
prisberäkningen än i fast prisberäkningen. 

För att beräkna utvecklingen av de .totala utgifterna måste även stats

skuldräntorna beaktas. Av tabell 12 framgår att de totala statsutgiftema i 

löpande priser ökar med 5,1 % per år i genomsnitt under perioden. 

Utgifternas ökningstakt framöver är i mycket hög grad beroende av den 

antagna pris- och löneutvecklingen. Denna kan i hög grad avvika från den 

pris- och löneutveckling som varit aktuell under den bakomliggande perio

den. En viss jämförbarhct med den bakomliggande perioden erhålls dock 

om utgifternas ökningstakt deflateras till fasta priser. En sådan kalkyl 

resulterar i en genomsnittlig årlig ökning om ca 0,9 % under långtidsbud

getperioden att jämföra med 4,4 % per år för den tidigare perioden. Det bör 

dock understrykas att de på detta sätt enligt gängse långtidsbucigetmetod 

beräknade utgifterna inte skall betraktas som en prognos för den sa_nnolika 

framtida utvecklingen. 

4 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.3 
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Tabell 12. Totala statsutgifter 
lMiljarder kr., löpande priser, avrundat) 

Genom
snittlig 
procen
tuell för
ändring 
1977178-
1981/82 

1983/84 Förändring till Procen
----------- tuell för-
1984/85 1985/86 1986/87 1987188 ändring 

Summa statsutgifter 
(exkl. statsskuldräntor) +12,3 242,6 + 7,3 + 4,9 + 9,1 + 9,4 
Statsskuldräntor +41,5 55,4 + 7,6 +11,6 + 5,3 +10,0 

Totala statsutgifter i 
löpande priser +14,4 298,0 +14,9 +16,5 +14,3 +19,4 

6.2 Automatiken i statsutgifterna 

Begreppet automatik 

Den övervägande delen av statsbudgetens utgifter, liksom huvuddelen 
av utgifterna inom den del av socialförsäkringssystemet som inte redovisas 
på statsbudgeten, styrs av en långtgående automatik. Automatikbindning
ar finns även i varierande grad i andra statligt reglerade system utanför 
statsbudgeten, t. ex. jordbruksprisregleringen. Förändringar i befolkning
ens ålderssammansättning, ökningar av löner och priser etc. medför att 
utgifterna stiger inom ramen för gällande regelsystem, utan att några beslut 
om reformer eller nya åtaganden fattas. Så länge dessa regelsystem inte 
omprövas är det därför faktorer utanför statsmakternas omedelbara kon
troll som styr vissa utgifters utveckling. 

Det faktum att många och stora anslag på budgeten präglas av automatik 
skall givetvis inte uppfattas så att de står utanför statsmakternas kontroll. 

Riksdagen är suverän och kan pröva alla utgifter; regelsystem kan änd
ras och indexeringar brytas upp. Begreppet "automatik" måste således 
uppfattas i relation till nu gällande regelsystem, avtal och former för 
budgetbehandling. 

Graden av automatik på statsbudgeten varierar i betydande utsträckning 
mellan olika typer av anslag. De anslag som är indexerade och följer 
förändringar i priser, löner m. m. präglas av en långtgående automatik. 
Men även utöver dessa anslag gäller att statsbudgetens utgifter i hög grad 
är beroende av den allmänna prisutvecklingen. I det reguljära budgetarbe
tet räknas myndighetsanslagen generellt upp med hänsyn till förändringar i 
pris- och lönenivån. En stor grupp anslag är varken indexerade eller 
föremål för sedvanlig pris- och löneomräkning. Emellertid kan konstateras 
att också dessa i olika avseenden präglas av automatik. Som exempel kan 
nämnas utgifterna för arbetsmarknadsåtgärder, som påverkas av föränd
ringar i konjunktur- och sysselsättningsläget. 

1983/84-
1984/85 

+ 3,0 
+13,7 

+ 5,0 

Genom
snittlig 
procen
tuell för
ändring 
1983/84-
1987/88 

+ 3,0 
+ 12,9 

+ 5,1 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.3 Långtidsbudget 51 

Även i ett samhällsekonomiskt perspektiv är automatiken av stor bety
delse. Då det oftast är historisk kostnadsutveckling som ligger till grund för 
uppräkningen kan denna försvåra aktiva insatser för att nedbringa inflatio

nen. 

Automatikens omfattning 

I syfte att illustrera omfattningen och karaktären av automatik i stats
budgeten skall i det följande statsbudgetens utgifter delas upp i olika 

grupper, alltefter de faktorer som bedöms vara styrande. Utgångspunkten 
för klassificeringen utgörs av budgetpropositionen för budgetåret 1983/84 
(prop. 1982/83: 100). I appendix framgår för varje ändamål en utförlig 
beskrivning av de utgiftsstyrande faktorerna. 

För undersökningen har anslagen delats in i tre huvudgrupper beroende 
på graden av automatik i utgifternas utveckling. Vidare redovisas ränteut
gifterna för statsskulden i en separat kategori. Dessutom redovisas utgifter 
i en restpost beroende på deras särskilda karaktär. Dessa är: oförutsedda 
utgifter, ökad disposition av rörliga krediter och beräknat tillkommande 
utgiftsbehov, netto. 

Den första huvudgruppen består av anslag som präglas av vad som kan 
betecknas somflillständig automatik. Häri ingår framför allt alla anslag där 
utgifterna direkt påverkas av skilda index. Kännetecknande för utgifterna 
inom denna huvudgrupp är att statsmakternas påverkan av utgiftsutveck
lingen är mycket begränsad inom ramen för nu gällande regler. Till övervä
gande delen ökar utgifterna automatiskt i takt med utvecklingen av löner, 
priser och andra styrande faktorer. De beloppsmässigt viktigaste är an
knytningen av vissa transfereringsanslag (främst folkpensioner) till basbe
loppet och försvarsramens koppling till försvarsprisindex (FPI). Även 
kopplingen av biståndsramen till bruttonationalinkomsten (BNI) tillhör 
denna kategori. Vissa utgifter, främst vissa större transfereringsanslag till 
kommunala sektorn som styrs av löneutvecklingen, förs också till katego
rin fullständig automatik. Det gäller bl. a. grundskole- och gymnasicskole
bidragen samt skatteutjämningsbidraget. Gruppen fullständig automatik 
omfattar även vissa anslag som är beroende av den allmänna räntenivån. 
Det gäller främst räntesubventionerna till bostadssektorn. Till gruppen 
skulle kunna adderas räntorna på statsskulden, vilka utgör drygt 19% av 
de totala utgifterna. 

Sammanlagt summerar sig utgifterna inom denna grupp till drygt 144 
miljarder kr. Detta innebär att 49% av utgifterna på statsbudgeten styrs av 

fullständig automatik. 
Den andra huvudgruppen består av anslag som är föremål för pris- och 

löneomräkning i den årliga budgetprocessen. Utgifterna inom denna hu
vudgrupp utgör ca 44 miljarder kr., eller ca 15 %, av statsbudgetens totala 
ut!!iftPr. Hiiri ineår i .;tor ut'>träckninq olika former av myndighetsanslag. 
Generellt buctgetbehandlas dessa sa att den historiska medelstilldelningen 
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tas som utgångspunkt för en uppräkning fÖr att kompensera prisstegringar. 
Lönerna budgeteras ofta i ett löneläge, som vid en viss given tidpunkt inför 
budgetbehandlingen är känt. Efter det att löneavtalen blir klara för åren 
framöver beaktas detta till bestämmandet av anslagen. För att budgeten i 
så hög utsträckning som möjligt skall spegla framtida belastning läggs dock 
i statsbudgeten in en schablonmässigt beräknad antagen budgetbelastning 
för kommande löneavtal. Kompensation för pris- och lönestegringar sker 
dock vanligen inte fullt ut. Utgående från principen att en ökad produktivi
tet bör leda till ett minskat realt anslagsbehov har pris- och löneomräkning
en de senaste åren reducerats med två procentenheter. De anslag som 
reguljärt har pris- och löneomräknats på det senare sättet svarar för drygt 
8 % av statsutgifterna. 

Ca 6% av utgifterna prisomräknas enligt särskilda metoder. Vanligen 
utgår budgetbehandlingen även i dessa fall från den faktiska nominella 
nivån. Skilda former för prisuppräkning förekommer sedan. l vissa fall 
behålls anslagsbeloppet på oförändrad nominell nivå. Exempel på anslag i 
denna grupp är anslagen för drift av vägar. 

I en tredje huvudgrupp redovisas utgifterna för de anslag som i stor 
utsträckning bestäms genom enskilda beslut. Utgifterna inom denna hu
vudgrupp svarar för ca 15 % av de totala utgifterna. Även inom denna 
grupp kan dock vissa former av automatik göra sig gällande. 

Det bör vidare påpekas att utgifterna inte nödvändigtvis behöver utveck
las långsammare inom denna huvudgrupp än de utgifter som helt eller 
delvis styrs av automatiska uppräkningar. Detta beror på att även de 
utgifter som redovisas inom denna huvudgrupp till stor del genom politiska 
beslut utvecklas i takt med övrig kostnadsutveckling. 

De anslag som ingår under denna huvudgrupp har indelats i vissa under
grupper. En sådan utgör de transfereringar till enskilda som inte omräknas 
om inte politiska beslut härom fattas. T. ex. ingår här anslagen för barnbi
dragen, livsmedelssubventionerna och bostadsbidragen. 

Huvudgruppen separata beslut omfattar även investeringar i byggnader, 
anläggningar och i viss mån även utrustning. Varje investering kan givetvis 
uppfattas som resultatet av ett särskilt beslut. En investering genomförs 
emellertid ofta under en längre tidsperiod och under den.na period kan 
indexklausuler m. m. göra att kostnadsutvecklingen de facto blir automa
tikstyrd. 

Till gruppen separata beslut har även förts utgifterna på olika konjunk
turkänsliga anslag. De olika sysselsättningspolitiska åtgärderna ingår här 
liksom åtgärder inom industripolitikens område. Dessa utgifter påverkas i 
betydande grad av konjunkturutvecklingen. 

Utöver dessa tre huvudgrupper redovisas, som tidigare nämnts, räntor 
på statsskulden samt resterande utgifter. Till kategorin resterande utgifter 
hör posterna tillkommande utgiftsbehov, netto, ökad disposition av rörliga 
krediter samt oförutsedda utgifter. Det bör vidare noteras att det på samma 
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sätt som för utgifterna under gruppen separata beslut även här återfinns 

utgifter, som i hög utsträckning påverkas av konjunkturerna. 

Indelningen i grupper utgår från de regelsystem som kan påverkas ge
nom politiska beslut. Effekterna av andra mer opåverkbara typer av för

ändringar, t. ex. demografiska. beaktas inte vid klassificeringen. För en 

utförligare beskrivning av principer m. m. för indelningen hänvisas till 

långtidsbudgeten 1981. 

Huvudresultaten av den utförda undersökningen sammanfattas i tabell 

13. 
I tabellen har de utgiftsstyrande faktorerna fördelats efter den ändamåls

uppdelning av statsbudgeten som redovisas i appendix. Beloppen för resp. 

ändamål kan i vissa fall skilja sig åtjämfört med de belopp som redovisas i 

appendix. Detta beror främst på de särpropositioner som lagts fram efter 

det att budgetpropositionen presenterades i januari 1983. I ändamålsav

snitten har dessa beaktats, medan däremot automatikklassificeringen byg

ger på framställan i budgetpropositionen. 

Till socialförsäkringssektorn hör ATP, sjuk-, delpensions-, arbetslös

hets- och arbetsskadeförsäkringarna. Även dessa har analyserats i detta 

sammanhang (se kapitlet om utgifter och inkomster inom den offentliga 

sektorn) med hänsyn till att såväl utgifter som inkomster i hög grad styrs av 

statsmakternas beslut. Likväl redovisas de endast i begränsad utsträckning 

direkt på statsbudgeten. Dessa utgifter beräknas uppgå till totalt 79 mil

jarder kr. Härav ingår ca 7 ,5 miljarder kr. på statsbudgetens utgiftssida i 

form av statsbidrag. Av de utgifter för socialförsäkringssystemet, som 

redovisas vid sidan av ~tatsbudgeten, är totalt ca 53,7 miljarder kr. närmast 

att hänföra till gruppen fullständig automatik. 

Övriga utgifter - ca 17 ,8 miljarder kr. - kan hänföras till den grupp vars 

utveckling styrs genom separata beslut. Hit hör bl. a. ersättningsnivåerna 
för tandvårdsförsäkringen, delar av sjukförsäkringen m. m. Dessa fast

ställs efter överläggningar mellan staten, sjukvårdshuvudmännen och de 

privata vårdgivarna. 

I huvudsak överensstämmer resultaten av undersökningen från tidigare 
års undersökningar. Det är främst andelen räntor på statsskulden som 

ökar. Av övriga grupper har andelen fullständig automatik sjunkit något. 
Föregående års undersökning visade att ca 52 % av de totala utgifterna var 

avhängiga fullständig automatik. För budgetåret 1983/84 har denna andel 

sjunkit till ca 49 %. Om statsskuldräntorna exkluderas blir emellertid den 

procentuella andelen tämligen konstant över de tre budgetår som under

.sökningen genomförts, nämligen ca 61 % för budgetåret 1983/84 att jämföra 

med 61 resp. 62 % för budgetåren 1982/83 och 1981/82. 

Andelen utgifter inom gruppen separata beslut ligger. jämfört med tidi

gare års undersökningar, kvar på en nivå om ca 15 % av de totala statsutgif- . 

tema. Det bör dock ånyo noteras att inom denna grupp redovisas utgif

terna för barnbidrag som medjämna mellanrum höjts, __ bl,.a. med hänsyn till 



Tabell 13. Utgiftsstyrande faktorer i statsbudgeten och vissa delar av socialförsäkringssektorn, ändamålsklassificerat budgetåret 1983/84 :p 
(Miljarder kr., löpande priser, belopp enligt budgetprop. 1982/83: 100) = .,, 

Interna- För.vars-, Folkpen- Stöd till Utbild- Arbets- Kom- Närings- Bostads- Räntor Övrigt Summa Procen- Procen- Procen- Social-
1ionellt rätts- sion. barnfa- ning och mark- mun i- politik politik inkl. tuell tuell tuell försäk- .... 

\C un.·cck- och po- .<jukför- miljer och fvr..kning oods- Jca11tmer och ener- s.kaueut- fikdcJ- fördel- fördel- rings- QC) 
ling:ssam- . lisvä- säkring hälso-, sjuk- och re- giför- jämnings- ning ning ning sektorn N 
arbete, sen m.m. och social- gional sörjning bidrag LB-82 LB-81 --QC 
m.m. vård m.m. politik ~ 
(I) (2) (3) (4) (5) !6) (7) 18) (9) CIO) (Il) (12) (13) (14) (15) (16) .... 

Ul 

I . Fullständig = 
automatik 6,3 22,5 45,7 10,8 23.3 2,9 0,4 1,9 18,5 12,0 144,3 49,0 52 55 53,7 $! därav 
- Basbelopp 40,8 1,3 3,9 46,0 15,6 36,5 

;-
(JQ 

- FPI + NPI 21,4 21,4 7,2 11:1 

- BNI 6,2 6,2 2,2 .... 
- Timlön 18,4 0,2 18,6 6,3 ~ 

- Löne-
t"' summa 4.1 0,7 0.6 0,2 10,6 16,2 5,5 17,2 D:lo 

- Ränta 0,8 10,3 11,I 3.8 = 
- Aktivi- a,s. 

tetsnivå 0,1 0,2 0,8 8,8 0,4 2,7 0,4 1,9 8.2 1,2 24,7 8,4 a: 
"' 2. Pris- och C' 

löneom- = Q. 

räkning 1,2 8,5 0,6 7,7 9,5 /,8 5,8 2,5 - 6,7 44,3 15,0 15 15 (JQ .. 111 
3. Räntor på .... 

statsskulden 56,5 56,5 19,2 16 12 
4. Separata be-

slut 0,4 1,9 - 7,6 1,4 12,4 7,7 7.9 0,5 5.0 44,8 15.2 15 15 17.8 
varav 
- Transfere-

ringar till 
hushåll 7.2 0,3 3,9 11,4 3,9 17,8 

- Investe-
ring 1,8 0,3 6.0 3,8 0,5 12,4 4,2 •.Ji 

- Konjunk- ""' 
tur be- ··---=-

roende 9,5 0,9 10,4 3,5 
- Övrigt 0,4 0.1 0,4 I.I 2,9 1.7 2,9 0.5 0,6 10,6 3,6 

5. Resterande - - - 4.5 4,5 1.6 2 3 

Summa 7,9 32,9 46,3 26,l 34,2 17,l 13,9 12,3 19,0 56,5 28,2 294,4 100% 100% 100% 71,5 

Proc. fördelning 
av totala 
utgifter 2.7% 11.0% 15,7% 8,0% 11,0% 5,8% 4,7% 4,2% 6,5% 19.2% 9.7% 100% 
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den allmänna kostnadsutvecklingen. Vidare redovisas som separata beslut 
de utgifter inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde som i 
hög grad påverkas av konjunkturutvecklingen. Som exempel på sådana 
utgifter kan nämnas utgifterna på anslagen Bidrag till arbetslöshetsförsäk
ringen och utbildningsbidrag samt Sysselsättningsskapande åtgärder och 
Arbetsmarknadsutbildning. 

Årets undersökning ger - på samma sätt som för föregående år - för 
handen att ca 85 % av de totala statsutgifterna på något sätt automatiskt 
ökar i takt med pris- och löneutvecklingen samt med förändringar i ränteni

vån. 
Automatikinslaget för staten och socialförsäkringssektorn uppgår sam

mantaget till ca 303 miljarder kr. Som andel av BNP uppgår detta belopp 

till ca 40%. 
Av tabell 13 kan vidare utläsas att så gott som alla utgifter inom ändamå

len folkpension, sjukförsäkring m. m. styrs av fullständigt automatiska 
uppräkningar av utgifterna. Även inom ändamålen utbildning och forsk
ning, bostadspolitik, försvars-, rätts- och polisväse_n svarar den fullständi
ga automatiken för den absoluta merparten av utgifterna. Det bör dock 
observeras att sedvanliga pris- och löneomräkningar för många ändamål 

utgör en stor andel. 
Inom ändamålet kommunikationer styrs drygt hälften av utgifterna 

(55 %) genom separata beslut. Det är främst enskilda investeringsbeslut 
inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde som svarar för 
dessa utgifter. 

Inom vissa områden har åtgärder vidtagits för att bryta de automatiska 
utgiftsökningarna. Vidare bör nämnas att regeringen tillkännagivit att nå
gon kompensation för devalveringens genomslag på prisnivån inte skall 
tillåtas. S. k. bidragsanslag har under de senaste åren dessutom endast 
uppräknats med en procentsats som understiger inflationen. 

Även inom jordbruksprisregleringen föreligger en hög grad av automa
tiskt verkande regler. Varje halvår skall jordbruket kompenseras för kost
nadsutvecklingen. Ersättningsbeloppen beräknas med utgångspunkt från 
utvecklingen av produktionsmedelsprisindex. Kostnaden inom förädlings
ledet kompenseras på ett likartat sätt inom ramen för prisregleringssyste
met. lnflationsskyddet på kostnadssidan kompletteras med en inkomstga
ranti enligt vilken jordbrukarna skall ges en inkomstutveckling som ligger i 
nivå med andra jämförbara grupper. Den nyligen tillsatta livsmedelsutred
ningen kommer att belysa automatiken inomjordbruksprisregleringen mer 
i detalj. 

6.3 Statsutgifternas uppdelning på realekonomiska kategorier · 

För att underlätta en analys av utgiftsutvecklingen i ett samhällsekono
miskt perspektiv krävs förutom den tidigare redovisade uppdelningen av 
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budgeten pä ändamål en uppdelning av statsutgifterna i realekonomiska 
termer, dvs. en fördelning på konsumtion, investeringar, transfereringar 
och finansiella transaktioner. Den genomgång i realekonomiska termer 
som sker i det följande bygger i huvudsak på det inom nationalräkenska
perna tillämpade internationella SNA-systemet (System of National Ac
counts). 

Vid en analys i reala termer är en första utgångspunkt att särskilja de 
finansiella transaktionerna från utgifterna i övrigt. Realekonomiskt betrak
tas de finansiella transaktionerna främst som en del av kreditmarknaden. 
Det är vidare viktigt att skilja mellan å ena sidan sådana utgifter där staten 
slutligt förbrukar produktionsresurser och å andra sidan sådana utgifter 
som utgörs av överföringar (transfereringar) till andra sektorer i ekonomin. 
De senare påverkar den reala samhällsekonomiska utvecklingen indirekt, 

bl. a. genom sina effekter på de disponibla inkomsterna i andra delar av 

ekonomin. 
De statliga konsumtions- och investeringsutgifterna visar statens direkta 

(slutliga) förbrukning av reala resurser. Som konsumtionsutgifter betraktas 
kostnader för statliga myndigheters produktion av tjänster inom t. ex. 
försvaret, undervisningssektorn och rättsväsendet. Konsumtionsutgif
terna består till närmare 60% av lönekostnader, inkl. sociala avgifter. 
Försvarets investeringar, som inte har någon civil användning, räknas 
även in som konsumtion. Återstoden är omkostnader i den löpande verk
samheten, exempelvis hyror, reparationer och underhåll. Det investerings

begrepp som används skiljer sig i princip inte från det som gäller för den 
privata sektorn. Som statliga investeringar betraktas utgifter för byggnader 
och anläggningar samt materielinköp för civila ändamål. Till skillnad från 
vad som gäller vid en strikt tillämpning av SNA-systemet räknas i detta 
sammanhang även affärsverkens investeringar som statliga investeringar. 

Det bör understrykas att gränsen mellan konsumtion och investering i 
vissa fall kan vara flytande. Det kan sålunda hävdas att delar av utgifterna 
för t. ex. utbildning och forskning, vilka klassificeras som konsumtion, 
utgör produktiva investeringar i lika hög grad som exempelvis inköp av 
maskiner. 

Den del av statens utgifter som indirekt påverkar samhällsekonomin 
indelas i transfereringar (inkomstöverföringar, bidrag) samt finansiella 
transaktioner (lån). Transfereringarna indelas i undergrupper med utgångs
punkt i olika mottagare av inkomstöverföringen. Som transfereringar räk
nas också ränteutgifter för statsskulden. Till gruppen finansiella transak

tioner hänförs utgifter för utlåning, aktieteckning, markinköp m. m. I vissa 
fall kan det dock vara svårt att helt entydigt avgöra om ett visst anslag skall 
klassificeras som finansiell transaktion eller transferering. Vissa lån om
förs t. ex. till bidrag efter en viss tid om bidragsmottagaren inte kan 
uppfylla i förväg ställda krav för att erhålla medlen. Vidare ställer åtmins
tone huvuddelen av utgifterna avseende finansiella transaktioner anspråk 
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på de samhällsekonomiska resurserna. Vid ett studium av hur stor del av 
samhällets resurser som staten fördelar (omför) är det därför lämpligt att 
summera transfereringar och finansiella transaktioner. 

Konsumtionsutgifter 

Som framgår av tabell 14 utgörs drygt hälften av statens konsumtionsut
gifter av kostnader för försvar, polisväsende och kriminalvård, samt väg
underhåll. Också den återstående delen av utgifterna innehåller till en del 
utgiftsposter som inte avser myndighetsutövning i traditionell mening som 
t. ex. högre utbildning och forskning. 

För statens konsumtionsutgifter gäller att flertalet anslag beräknas bli 
oförändrade under den framförliggande perioden i oförändrad pris- och 
lönenivå. Sammantaget minskar de statliga konsumtionsutgifterna i fasta 
priser med i genomsnitt 0,4 % per år. 

TabeU 14. Konsumtionsutgifternas utveckling 
(Miljarder kr., oförändrad pris- och lönenivål 

Genom- 1983/84 Genom-
snittlig snittlig 
procen- Avrundat Andel av procen-
tuell för- nominellt totala tuell för-
ändring belopp statsut- ändring 
1977178- gifterna 1983/84-
1981/82 1987/88 

Summa statliga 
konsumtionsutgifter -0,1 59,3 19,9 -0,4 

därav 
Försvar 20,3 6,8 
Polisväsende och kriminalvård 8.0 2.7 
Vägunderhåll 3,1 1,0 

Anm. Utgifternas klassificering anpassas löpande. Detta gör att de reala fördel
ningarna i olika långtidsbudgetar inte är helt jämförbara. 

lnvesteringsutgifter 

De statliga investeringsutgifterna består till ca 50 % av utgifter för inves
teringar i affärsverk. Dessa utgifter omfattar framför allt investeringar i 
kraftstationer, järnvägar, teleanläggningar och byggnader. Bland investe
ringsutgifter återfinns även utgifter för byggnation av statliga vägar, bygg
nadsarbeten inom utbildningsområdet, investeringar inom försvaret med 
civilanvändning och utgifter för investeringar inom det arbetsmarknadspo
litiska området. Dessa investeringsutgifter motsvarar ca 23 % av de totala 
investeringsutgiftema. 

De statliga investeringarna visar en genomsnittlig .årlig nedgång om 
4,7% i fasta priser under långtidsbudgetperioden. För investeringsutgif
terna i affärsverk beräknas denna minskning till cirka 3,5 %. Detta hänger 
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samman främst med att bedömningen av investeringsutvecklingen i hög 
grad påverkas av långtidsbudgetens karaktär. Redan beslutade investe
ringar kommer under långtidsbudgetperioden att avslutas, medan nya in
vesteringsobjekt av naturliga skäl har bedömts mer restriktivt i beräkning
arna. 

Tabell IS. Investeringar 
(Miljarder kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Genom-
snittlig snittlig 
procen- Avrundat Andel av procen-
tuell för- nominellt totala tuell för-
ändring belopp statsut- ändring 
1977178- .gifterna 1983/84-
1981/82 1987/88 

Totala utgifter -0,4 14,7 4,9 -4,7 

därav 
Statens järnvägar 2,1 0.7 
Televerket 1,9 0,6 
Statens vattenfallsverk 3.2 I. I 

Utgifter för investeringsändamål skiljer sig från övriga utgifter genom att 
de höjer produktionskapaciteten i framtiden. En förändring av investe
ringsvolymen får ett relativt stort genomslag på produktion och sysselsätt
ning. 

De flesta statliga investeringarna har ett relativt lågt importinnehåll. 
Som exempel kan nämnas investeringarna i statliga vägar, posthus och 
järnvägar. I den mån sådana investeringar görs inom delar av landet där 
sysselsättningen är låg kan de i hög grad bidra till att uppfylla mål avseende 
den regionala balansen. 

Ökade statliga investeringar kan kräva ytterligare resursinsatser från 
övriga sektorer inom ekonomin. Detta gäller t. ex. byggande av statliga 
vägar eller järnvägar, som i vissa fall kan leda till krav på följdinvesteringar 
inom den kommunala sektorn. 

På statsbudgeten återfinns även utgifter för investeringsändamål utanför 
den statliga sektorn. Bland dessa utgifter återfinns bl. a. bidrag till byggan
de av kommunala vägar samt bidrag till investeringar inom den statliga och 
privata företagssektorn. Utgifter av denna karaktär redovisas i den real
ekonomiska uppdelningen som transfereringar till andra sektorer av eko
nomin. För budgetåret 1983/84 uppgick de statliga transfereringarna för 
investeringar i kommuner till 2,2 miljarder kr. Dessutom tillkommer trans
fereringar till övriga sektorer samt viss utlåningsverksamhet i syfte att 
finansiera investeringar i andra sektorer av ekonomin. Realekonomiskt 
redovisas denna senare typ av utgifter under rubriken Finansiella transak
tioner. 

Sammanfattningsvis kan m'an konstatera att statens utgifter för konsum
tion och investeringar minskar något under perioden, räknat i fast prisläge. 
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I löpande priser beräknas konsumtions- och investeringsutgifterna sam
manlagt öka med 3,6 %. Den i jämförelse med den antagna allmänna 
prisutvecklingen och den låga utgiftstillväxten hänger delvis samman med 
att kompensation för inflationen reducerats med två procentenheter av det 
uppräknade anslaget vad gäller den statliga förvaltningen. Den måttliga 
förändringen i konsumtions- och investeringsutgifter förklarar inte de to
tala statsutgifternas ökning. I själva verket sjunker deras andel av de totala 

utgifterna under perioden. 

Transfereringar 

Transfereringarna beräknas för budgetåret 1983/84 svara för ca 69,5 % 

av de totala statsutgiftema. Utvecklingen av transfereringarna redovisas i 
tabell 16. Om man ser till den faktiska utvecklingen under bakomliggande 
perioder, finner man att transfereringarnas andel av de totala statsutgif
terna stadigt ökar. Det faktum att transfereringarna utvecklas snabbare än 
utgifterna för konsumtion och investeringar torde främst hänga samman 
med att utgifterna för transfereringarna styrs strikt av gällande regel system 
i vilket det ofta finns inbyggt en mer eller mindre stark automatik, medan 
utgifterna för konsumtion och investeringar påverkas bl. a. av fortlöpande 
produktivitetsförbättringar och rationaliseringar. Även den för den offent
liga sektorns utgifter oförmånliga befolkningsutvecklingen bör ha bidragit 
till de statliga transfereringarnas snabba ökningstakt. Under den framför
liggande perioden stiger transfereringarna med I, 7 % per år, uttryckta i 

fasta priser. 

Tabell 16. Transfereringarnas utveckling 
(Miljarder kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Genom-
snittlig snittlig 
procen- Avrundat Andel av procen-
tuell för- nominellt totala tuell för-
ändring belopp stats ut- ändring 
1977178- gifterna 1983/84-
1981/82 1987/88 

Summa transfereringar + 6,6 207,0 69,5 +1,7 

därav 
Transfereringar till hushl\11 1 + 3,4 77.4 26,0 -I.I 
Transfereringar till kommun-

sektorn + 4,0 52,6 17,7 -0,8 
Stats skuldräntor +29,0 55,4 18,6 +7,8 
Transfereringar till företag 

m.m. + 7,3 14,9 5,0 -1.9 
Internationella transfere-

ringar - 0,1 6,7 2,2 +I.I 

1 Häri ingår räntebidrag för bostäder och livsmedelssubventioner. 
2 Deflaterade med BNP-deflatorn. · 

Anm. Utgifternas klassificering anpassas löpande. Detta gör att de reala fördel
ningarna i olika långtidsbudgetar inte är helt jämförbara. 
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Transfereringarna till huslul/l beräknas minska med i genomsnitt I, I% 
per år i oförändrad pris- och lönenivå. Folkpensionerna dominerar i denna 
grupp och svarar för över hälften av gruppens utgifter. Som framgår av 
tabell 17 minskar folkpensionerna något i fasta priser. Denna effekt erhålls 
på grund av att allt fler pensionärer erhåller ATP, vilket sänker statens 
kostnader i form av pensionstillskott över långtidsbudgetperioden. Totalt 
sett, dvs. inkl. ATP, ökar pensionsutbetalningarna över tiden. 

Tabell 17. Transfereringar till hushåll 
(Miljarder kr.. avrundat) 

Summa transfereringar till 
hushåll 

därav 
Folkpensioner 
Räntebidrag till bostäder 
Barnbidrag 
Sjukförsäkring och föräldra-

försäkring 
Livsmedclssubventioner 

1983/84 

77,4 

40,6 
10,3 
5,9 

4,9 
3,8 

Genomsnittlig årlig för
ändring 1983/84-1987/88 

Oförändrad Löpande 
pris- och priser 
lönenivå 

-1,l +2,1 

-0,6 +4.4 
+5,6 +5,6 
-0,6 -0,6 

+0.1 +4,5 
0 0 

Utgifterna för barnbidrag minskar räknat i oförändrad prisnivå. Detta 
beror på att antalet barn beräknas minska. I enlighet med långtidsbudge
tens metod har barnbidragen inte räknats upp i takt med prisutvecklingen. 

_ De statliga tramfereringarna till kommunsektorn för konsumtion och 
investeringar omfattar dels bidrag avsedda för särskilda ändamål, exem
pelvis lärarlöner för grundskolan, gymnasieskolan samt barnomsorgen, 
dels skatteutjämningsbidrag till kommunerna. Transfereringarna till kom
munsektorn beräknas minska med 0.8 % per år i oförändrad pris- och 
lönenivå under den framförliggande perioden. Ett drygt tiotal specialdes
tinerade bidrag svarar för närmare 80 % av de statsbidrag till den kommu
nala sektorn som utgår för särskilda ändamål. 
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Tabell 18. Transfereringar till kommunsektorn 
(Miljarder kr.. avrundat) 

1983/84 

Summa transfereringar till 
kommunsektorn 52,6 

därav 
Bidrag till skolväsendet m. m. 16,9 
Skatteutjämningsbidrag 10,8 
Bidrag till sjukvård, social 

hemhjälp m. m. 7,2 
Bidrag till förskolor, dag-

hem m.m. 6,4 

Genomsnittlig årlig för
ändring 1983/84-1987/88 

Oförändrad 
pris- och 
lönenivå 

-0,8 

-2,3 
+LO 

+0,3 

+3,1 

Löpande 
priser 

+4,4 

+5,3 
+6,6 

+4,7 

+8,7 

61 

Bidrag till skolväsendet m. m. består till över 90 % av löner till grund
skole- och gymnasieskolelärama. Nedgången i oförändrad pris- och löne
nivå sammanhänger framför allt med minskat antal elever. Uppräkningen 

till löpande priser har gjorts med utgångspunkt i antagandena om löneut
vecklingen. Grundskolebidragssystemets utformning gör att olika förskjut
ningseffekter uppstår i beräkningen. 

Statens bidrag till förskolor, daghem m. m. ökar i oförändrad pris- och 
lönenivå främst till följd av kommunernas utbyggnad av denna verksam
het. Löneutvecklingen för offentligt anställda påverkar statsbidragsnivån. 
I beräkningen i löpande priser har detta förhållande beaktats. 

Utgifterna för skatteutjämningsbidrag beskrivs närmare i appendix un
der ändamålsavsnittet Skatteutjämningsbidrag till den kommunala sek

torn. 
I posten Övriga transfereringar till kommunsektorn ingår bl. a. bidrag till 

kommunalt bostadstillägg för folkpensionärer. Totalt sett minskar denna 
grupp av transfereringar i fasta priser. 

Transfereringar till företag m. m. inkluderar överföringar till såväl pri
vata som statliga företag. I fasta priser registreras en genomsnittlig minsk
ning med 1,9 % per år under perioden. Som framgår av redovisningen 
under ändamålsgruppen Näringspolitik har de statliga insatserna till kris
drabbade företag och branscher varit mycket stora under den historiska 
perioden. För långtidsbudgetperioden har beräkningsmässigt några nya 
sådana insatser inte lagts in i beräkningarna. 

De internationella transfereringarna består nästan helt av anslag till 
utvecklingsbistånd. Biståndets tillväxt följer bruttonationalinkomstens ut
veckling. Totalt ökar transfereringarna med I, I % i fasta priser. I löpande 
priser innebär detta en årlig genomsnittlig ökning på 7 ,8 %. 

Statsskuldräntorna beräknas i fasta priser öka med i genomsnitt 7 ,8 % 
årligen under långtidsbudgetperioden. Ökningstakten av statsskuldrän-
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torna bestäms dels av ökningen av statsskulden, dels av hur och till vilka 
villkor statsskulden kan placeras. 

Den kostnad som slutligen belastar statsbudgeten är nettot av riksgälds
kontorets inkomster och utgifter. Räntor på statsskulden är här den stor
leksmässigt mest betydande posten, men valutavinster och valutaförluster 
samt inkomster i form av räntor på rörliga krediter påverkar utgifternas 
storlek. Utvecklingen och effekterna av statsskuldräntor belyses mer ut

förligt i kapitel 9. 
F. n. beräknas den statliga nyupplåningen på den svenska kreditmarkna

den ske till en genomsnittlig räntesats av ca 12 %. Som framgår av tabell 19 
beräknas statsskuldräntorna öka med 34,5 miljarder kr. i löpande priser 
under långtidsbudgetperioden. vilket innebär att de ökar snabbare än nå
gon annan utgiftspost. Storleken på statsskuldräntornas ökningstakt är 
emellertid känslig för vilka antaganden som görs om den framtida ränteut
vecklingen. Sålunda innebär en procentenhets högre räntenivå under hela 
långtidsbudgetperioden att statsskuldräntorna skulle bli ca 5,5 miljarder 

kr. större det sista året i långtidsbudgetperioden. 

Tabell 19. Statsskuldräntorna.i löpande priser 
(Miljarder kr.) 

Absolut 
nivå 
1983/84 

Förändring till Årlig procentuell 
förändring 

1984/85 1985/86 1986/87 1987 /88 

55,4 +7,6 +11,6 +5,3 +10,0 +12,9 

En av orsakerna bakom den snabba utvecklingen av statsskuldräntorna 
under 1970-talet, förutom det snabbt växande budgetunderskottet, har 
varit det successivt stigande ränteläget. Detta har medfört att nyupplåning 
och omsättning av gamla lån har blivit dyrare än för den förfallande 
statsskulden. Under långtidsbudgetperioden antas en successivt fallande 
ränteutveckling. Trots detta kommer statsskuldräntornas andel av de to
tala utgifterna att öka från 18,6 % budgetåret 1983/84 till 24,8 % budgetåret 
1987/88. Varje år som underskott uppkommer ökar statsskulden och där
med ränteutgifterna i nominella termer. 

Finansiella transaktioner 

I posten Finansiella transaktioner ingår dels statlig utlåning till olika 
ändamål såsom bostadsbyggande, studielån och lån till företag, dels aktie
köp, köp och försäljning av mark samt förändringar i dispositionen av 
rörliga krediter. Som framgår av nedanstående tabell beräknas de finan
siella transaktionerna öka med 0,5 % per år i oförändrad pris- och löneni

vå. 
Det dominerande anslaget avser lån till bostadsbyggande. Utvecklingen 

här förklaras såväl av bostadsbyggande som av kostnadsutvecklingen. 
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Tabell 20. Finansiella transaktioner 
(Miljarder kr., avrundat) 

Summa finansiella transaktioner 

därav 
Lån till bostadsbyggande 
Studielån 
Energisparlån för bostäder 

1983/84 

17,0 

8.1 
3,5 
0,7 

Genomsnilllig årlig för
ändring 1983/84-1987 /88 

Oförändrad 
pris- och 
lönenivå 

+ 0,5 

- 1,3 
+ 0.8 
+12.9 

Löpande 
priser 

+ 3,6 

+ 2.9 
+ 5,3 
+12,9 

63 

Den statliga utlåningen har kommit att b.li en väsentlig del av kreditmark
naden. Kalenderåret 1982 svarade den statliga kreditgivningen, netto. för 
ca 12 % av den totala kreditgivningen från inhemska långivare på den 

organiserade marknaden. 
Statens finansiella transaktioner är av väsentlig betydelse vid en studie 

av sparandets utveckling. Statens finansiella sparande definieras som bud
getsaldot reducerat med nettobeloppet av finansiella transaktioner och 
amorteringar på statliga lån på budgetens inkomstsida. Det statliga finan
siella sparandet visar statens direkta andel av bytesbalansunderskottet. 

Sammanfattning av statsbudgetens utgifter uppdelade på rea/ekonomiska 

kategorier 

Totalt sett ökar statsutgiftema med 0,9 % i fasta priser. Omräknat till 
löpande priser blir ökningen 5, I %. Den post som ökar mest i såväl fasta 
som löpande priser utgörs av utgifterna för statsskuldräntor. I tabell 21 
redovisas utvecklingen av de totala statsutgiftema uppdelat på realekono-
miska kategorier. 

Tabell 21. Totala statsutgifter 
(Miljarder kr., löpande priser) 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

- Statlig konsumtion 
och investeringar 73,9 75,2 78,2 81,6 85,2 
- Transfereringar till 

hushåll 77,4 79,3 79,6 81,7 84,0 
kommuner 52,7 54,1 56.2 59,4 62,5 
företag 14,9 16,1 14,4 14,0 13,8 
utlandet 6,7 7.0 7,4 7.8 8,2 
statsskuld räntor 55.4 63.0 74,6 79,9 89,9 

- Finansiella 
transaktioner 17,0 18,2 18,9 19,3 19,6 

Summa utgifter 298,0 312,9 329,4 343,7 363,2 

Genomsnittlig 
procentuell 
förändring 
1983/84-
1987/88 

+ 3,6 

+ 2,1 
+ 4,4 
- 1,9 
+ 5,2 
+12,9 

+ 3,6 

+ 5,1 
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7 Statens budgetsaldo 

7. I Statens budgetsaldo och finansiella sparande 

De tidigare presenterade beräkningarna av statsbudgetens inkomster 
och utgifter under långtidsbudgetperioden har tillsammans med det finan
siella sparandet sammanställts i tabell 22. Utöver den framräknade utveck
lingen under långtidsbudgetperioden redovisas utfallet för budgetåren 
1977178-1982/83. 

Tabell 22. Budgetsaldo och finansiellt sparande budgetåren 1977178-1987/88 
lMiljarder kr. i löpande priser) 

Budgetår Inkomster Utgifter Saldo Statens Saldo i 
finansiella procent 
sparande av BNP 

1977178 JIZ,I 137,3 - 25,2 - 17,2 - 6,5 
1978/79 119,7 158,3 - 38.7 - 30,5 - 8,9 
1979/80 132,5 182,5 - 50,0 - 37,5 -10.2 
1980/81 153,3 215,2 - 60,0 - 48.9 -10,9 
1981/82 167,I 235,2 - 68,0 - 57,6 -11,4 
1982/83 188,2 280,0 - 91.8 - 77,7 -14,0 

1983/84 208.1 298,0 - 89,9 - 76,0 -12,5 
1984/85 211.9 312,9 -101,0 - 86,3 -13,I 
1985/86 219.7 329,4 -109,7 - 94,5 -12,9 
1986/87 230,0 343,7 -113,7 - 98,4 -13,1 
1987/88 242,9 363,2 -120,3 -105.0 -13,2 

Under långtidsbudgetperioden ökar budgetunderskottet med totalt 30,4 
miljarder kr. i löpande priser, eller med ca 7,5% årligen. Under 1970-talet 
ökade underskottet som andel av BNP. Vid slutet av långtidsbudgetperio
den har budgetunderskottets andel av BNP, med den i långtidsbudgeten 
tillämpade metoden, uppskattats till ca 13 % vid givna antaganden om den 
samhällsekonomiska utvecklingen. Detta förklaras av en lägre ökningstakt 
för statens utgifter och en inkomstutveckling innebärande att inkomsternas 
andel av BNP förblir i stort sett stabil under perioden. 

Budgetsaldot, exkl. statsskuldräntor, förbättras från ett underskott om 
34,4 miljarder kr. budgetåret 1983/84 till 30,4 miljarder kr. budgetåret 1987/ 
88 i löpande priser. Budgetsaldot exkl. statsskuldräntor är av intresse, 

eftersom det belyser utvecklingen av de inkomster och utgifter som mer 
direkt kan påverkas genom direkta beslut av statsmakterna. Statsskuldrän

torna däremot beräknas utifrån den historiska saldoutvecklingen. 
En del av statsinkomsterna och statsutgifterna utgörs av finansiella 

transaktioner. Budgetsaldot efter avdrag för summan av dessa finansiella 
'transaktioner (netto) utgör statens finansiella sparande. Vid en analys av 
sambandet mellan olika balansbrister i ekonomin är detta ett mer relevant 
belopp. Statsbudgetens direkta effekt på bytesbalansen kan utläsas ur det 
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finansiella sparandet, då summan av alla inhemska sektorers finansiella 
sparande ger bytesbalansens utfall. 

Den i långtidsbudgeten erhållna utvecklingen av statens budgetsaldo och 
finansiella sparande är inte en prognos, utan en framskrivning av utveck
lingen enligt vissa regler. Politiska beslut anticiperas inte vid framskriv
ningen av inkomster och utgifter. Detta innebär t. ex. att punktskatter och 
vissa utgifter - exempelvis barnbidrag eller bostadsbidrag - har skrivits 
fram med trendutvecklingen eller med den allmänna prisutvecklingen, då 
detta kräver separata politiska beslut. 

Resultatet av långtidsbudgetkalkylen bör således tolkas med stor försik
tighet. Som framgår av tabell 23 föreligger skillnader mellan beräkningsre
sultaten i tidigare långtidsbudgetar och den faktiska utvecklingen. Dessa 
skillnader föreligger även om man studerar inkomster och utgifter för sig, 
men de tenderar att motverka varandra. Skillnaden mellan beräkning och 
utfall är sålunda mindre om man studerar budgetsaldot än vid studium av 
de enskilda komponenterna. Orsakerna till dessa skillnader är flera. Exem
pelvis föreligger problem med att förutse prisförändringar under långtids
budgetperioden. Vidare inkluderas inte särskilda beslut avseende t. ex. 
arbetsmarknads- och industripolitiska utgifter. Dessutom tenderar inves
teringsutgifterna· att undervärderas. Rent allmänt synes en viktig slutsats 
vara att själva nivån på budgetsaldot i sig ur vissa synpunkter är mindre 
intressant än den tendens som kommer fram vid beräkningarna. Det är 
emellertid viktigt att beakta hur känsliga sådana tendenser är för föränd
ringar av olika beräkningsförutsättningar. Först efter en sådan analys kan 
några slutsatser dras. Detta gäller såväl på budgetsaldonivå som på an

slagsnivå. 

Tabell 23. Budgetsaldots utveckling i de senaste långtidsbudgetarna 
(Miljarder kr .. löpande priser) 

1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 . 

1978 års långtids-
budget -41,8 -38,0 -40.2 -42,2 -42,8 
1979 -48,2 -49,8 -51,6 -52.0 -54,5 
1980 -57,9 -64,8 -73,7 -74,0 - 78,5 
1981 -74,9 -80,4 -81,8 - 89,6 - 99,I 
1982 -75,7 -86,6 - 88,l - 90,l 
Nuvarande 
beräkning -89,9 -101,0 -109,7 
Utfall -38,7 -49,9 -60,0 -76,2 

7.2 Effekter på budgetutvecklingen av andra förutsättningar 

De i långtidsbudgeten erhållna resultaten avseende inkomster, utgifter 
och finansiellt sparande är i hög grad beroende av bakomliggande antagan
den om den ekonomiska utvecklingen. En förändring av något av dessa 

5 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.3 

- 95,5 

-113,7 -120,3 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.3 Långtidsbudget 66 

antaganden får följdverkningar, som kraftigt påverkar budgetsaldot vid 
långtidsbudgetperiodens slut. Flertalet av de antaganden som rör centrala 
volymfaktorer bakom utgiftstillväxten, som exempelvis befolkningsut
vecklingen, kan sägas besitta en hög grad av säkerhet. Antaganden om den 
ekonomiska utvecklingen är däremot förenad med en betydande osäker
het. 

Utgiftsutvecklingen på vissa områden är i hög grad beroende av olika 
strukturella problem inom den svenska ekonomin. Utvecklingen inom 
t. ex. de arbetsmarknadspolitiska och industripolitiska verksamhetsområ
dena fångas därför inte i långtidsbudgeten upp i form av prognoser. efter
som en sådan ansats skulle strida mot de allmänna utgångspunkter som 
gäller för långtidsbudgetens beräkningsteknik. 

Det torde därför vara av intresse ur känslighetssynpunkt att närmare 
analysera och redovisa effekter av ändrade antaganden inom dessa verk
samhetsområden. 

Ett viktigt område som påverkar budgetutfallet är utvecklingen på ar
betsmarknaden. Olika krav kan komma att ställas på insatser för syssel
sättningsskapande åtgärder, arbetsmarknadsutbildning m. m. Avgörande 
för förändringen av statsutgifterna för arbetsmarknadspolitiken är den 
åtgärdsvolym resp. den åtgärdsarsenal som bedöms lämplig i relation till 
såväl den förväntade allmänna ekonomiska utvecklingen som utvecklingen 
på arbetsmarknaden. En ökning av antalet deltagare i arbetsmarknadsut
bildning med IOOOO under budgetåret 1983/84 skulle öka statsutgifterna 
med ca 350 milj. kr. för kurser (inkl. utbildningsbidrag) och med ca 100 
milj. kr. för utbildning i verkstadsföretag i samband med permitterings
och uppsägningshot. En ökning av det genomsnittliga antalet personer i 
beredskapsarbeten med 10000 per månad under budgetåret 1983/84 skulle 
öka statsutgifterna för detta ändamål med ca 1 miljard kr. Effekterna på 
statsbudgeten är även beroende på i vad mån de ökade utgifterna medför 
ökade skatteinkomster och minskade utgifter för arbetslöshetsersättning
ar. Nettoutgifterna för arbetsmarknadspolitiska insatser är således mindre 
äh ovan nämnda bruttoutgifter. 

I de tidigare presenterade beräkningarna har endast tagits hänsyn till 
beslutade industripolitiska satsningar. Om strukturproblemen inom kris
drabbade företag och branscher skulle kvarstå och åtföljas av beslut om 
nya insatser inom dessa områden, skulle utgifterna för industripolitik kom
ma att öka. Om man i en trendframskrivning antar att utgifterna ligger kvar 
i nivå med ett genomsnitt av de fem närmast föregående åren, blir utgif
terna i löpande priser ca 9,5 miljarder kr. större budgetåret 1987/88. 

Förändringar inom ovan nämnda verksamhetsområden skulle således i 
hög grad påverka budgetutvecklingen. Detta skulle i sin tur återverka på 
samhällsekonomin och de allmänna antaganden som redogjorts för i kapit
len om samhällsekonomisk bakgrund och beräkningsmetoden. 

Till följd av budgetunderskottens utveckling har statsskulden ökat. Vid 
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slutet av år 1982 uppgick den till ca 377 miljarder .kr. Detta har i sin tur 
inneburit att statsskuldräntornas andel av de totala utgifterna har ökat. 
Effekten av denna utveckling är att små ränteförändringar har kommit att 
få allt större statsfinansiella konsekvenser. Ökade underskott påverkar i 
hög grad bl. a. ränteutvecklingen. Om den inhemska räntenivån höjs och 
blir en procentenhet högre under långtidsbudgetperioden ökar utgifterna 
för statsskuldräntor med ca 5,5 miljarder kr. budgetåret 1987/88. 

Som framgått ovan är långtidsbudgetkalkylerna mycket känsliga för 
ändrade antaganden. Om pris- och löneökningarna skulle överstiga de som 
antas i långtidsbudgeten, så att pris- och löneutvecklingen blir betydligt 
högre påverkas budgetsaldot i hög grad. För att belysa effekterna av detta 
har valts att redovisa en alternativ beräkning där priserna antas öka med 
8% åren 1985-1988 och lönerna med 8% samma period. Det bör påpekas 
att även detta alternativ är gjort med den i långtidsbudgeten använda 
beräkningsmetoden, som i hög grad karaktäriseras av mekanisk framskriv
ning. 

Initialt leder den högre pris- och löneutvecklingen till att inkomsterna 
ökar mer än vad som beräknas vid en lägre inflationstakt. Detta samman
hänger till stor del med systemet för kommunalskatteuppbörd, vilket vid 
minskad ökningstakt avseende lönesummans utveckling tenderar att kraf
tigt minska inkomsterna, då utbetalningarna av kommunalskatt till kom
munerna baseras på den högre löneutvecklingen perioden innan. Vid en 
fortsatt hög inflation och hög löneutveckling uppstår ingen sådan effekt, 
utan inkomsterna ökar i relation med lönesumman. Vid långtidsbudgetpe
riodens slut ökar inkomsterna i detta alternativ så att de överstiger de 
tidigare redovisade med i storleksordningen 35 miljarder kr. 

På budgetens utgiftssida berörs främst de pris- och lönekänsliga ansla
gen av den högre inflationstakten. Automatiken på budgetens utgiftssida 
innebär att dessa anslag ökar så att de blir inemot 32 miljarder kr. högre än 
vad som tidigare presenterats. Den antagna högre räntenivån. öve·r perio
den innebär även att utgifterna för statsskuldräntor ökar dramatiskt. Vid 
långtidsbudgetperiodens slut ligger dessa utgifter på inemot 25 miljarder 
kr. högre än i huvudalternativet. 

Sammantaget innebär detta att budgetunderskottet slutåret uppgår till ca 
140 miljarder kr. Den positiva realräntan som har antagits vid detta alterna
tiv med högre inflationstakt innebär att budgetsaldot försämras med drygt 
20 miljarder kr. slutåret, trots att utgiftsanslagen i övrigt ökar i stort sett 
med samma belopp som inkomsterna, jämfört med alternativet med den 
lägre inflationstakten. 

Det bör betonas att dessa resultat bygger på tidigare nämnda beräknings
principer. Olika dynamiska förlopp och ekonomisk-politiska beslut i syfte 
att påverka budgetutvecklingen har ej lagts in i beräkningarna. Långtids
budgeten är således ej någon prognos för den framtida utvecklingen, utan 
syftar i stället till att belysa vissa grundläggande tendenser i budgetutveck
lingen. 
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8 Budgeten i verksamhetstermer 

Statsutgiftema har i det föregående delats upp dels efter ändamål, dels 
efter realekonomisk kategori. I ändamålsuppdelningen har utgifter för 
likartat syfte sammanförts och i den realekonomiska klassificeringen har 
utgifterna klassificerats i kategorier som normalt används i samhällsekono
miska analyser. I finansplanen redovisas dessutom statsbudgetens utgifter 
departementsvis uppdelad samt statsinkomstema på inkomsttitlar. Det 
budgetsaldo som redovisas omspänner skillnaden mellan inkomster och 
utgifter totalt för budgeten. Den· nuvarande redovisningen av statsbudge
ten kan emellertid utökas i syfte att erhålla ytterligare relevant underlag för 
att belysa budgetpolitiska förändringar. 

Statsbudgetens tidigare uppdelning - på en drift- och en kapitalbudget 
- motiverades av att alla förändringar i statens förmögenhet skulle redovi
sas öppet över kapitalbudgeten, medan redovisningen på driftbudgeten 
skulle avse de löpande utgifterna. När den dåvarande uppdelningen inför
des var en huvudprincip att driftbudgeten skulle vara skattefinansierad och 
kapitalbudgeten lånefinansierad. Efter hand förändrades synen på budge
ten, varvid distinktionen mellan drift- och kapitalbudgeten i praktiken inte 
längre upprätthölls. 

När budgeten numera inte är uppdelad i en drift- och en kapitalbudget 
kan det vara av intresse att i stället redovisa de statliga åtagandena avseen
de såväl inkomster som utgifter i separata verksamhetsdelar. En sådan 
uppdelning av statsbudgeten skulle således belysa statens engagemang för . 
de ''rörelsegrenar'' som i andra uppställningar redovisas på ett flertal olika 
poster på statsbudgeten. Härmed öppnas vissa möjligheter att dels ytterli
gare identifiera och kvantifiera finansiella problem i den statliga verksam
heten, dels' att dela upp budgetsaldot på olika verksamhetsgrenar. Konse-

' kvensema på samhällsekonomin och på kreditmarknaden av politiska be
slut som innebär aktiva ingrepp i statsbudgeten kan härigenom avläsas 
tydligare. 

En uppdelning av ovan ·skisserat slag kan således utgöra ett komplement 
såväl till den realekonomiska som ändamålsklassificeringen av statsbudge
ten. Tillgången på bruttoredovisade inkomst- och utgiftsdata utgör dock en 
teknisk restriktion på möjligheten att redovisa relevanta verksamhetsgrup
peringar. 

Den uppdelning som nedan beskrivs har som förebild den typ av redo
visning som används inom olika företags koncernredovisningar. Därvid 
har vissa verksamhetsgrenar såsom atTarsverksamhet, låneverksamhet . 
och finansnetto ansetts vara mer betydelsefulla att särredovisa. Resteran
de delar av statsbudgeten redovisas under rubriken Statliga rörelsen. 

Utgifter och inkomster för den sedvanliga statliga verksamheten redovi
sas under rubriken Statliga rörelsen. Under denna .rubrik redovisas en 
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mängd olika verksamheter. Gemensamt är emellertid att de i de flesta fall 
saknar sin motsvarighet utanför den offentliga sektorn. Det kant. ex. vara 
rätts- och polisväsen, försvarsverksamhet o. d. Även statens inkomster 
från direkta och indirekta skatter m. fl. inkomstposter redovisas under 
denna rubrik. Viss offentlig verksamhet inom vad som här har betecknats 
som statlig rörelse bedrivs dock även utanför den offentliga sektorn. Som 
verksamheter inom den statliga rörelsen särredovisas den statliga uthyr
ningsverksamheten och statlig omsorgsverksamhet som finansieras med 

socialavgifter. 
Till övervägande del sker den statliga uthyrningsverksamheten i bygg

nadsstyrelsens regi. I tabell 24 redovisas hyresverksamhetens bruttoom
slutning. Det resultat som redovisas på statsbudgeten utgörs dock av 
föregående års resultat. För att uppnå syftet att dels redovisa årets inkoms
ter och utgifter, dels redovisa vad som de facto redovisas på statsbudgeten 
har en kalkylmässig kassapost lagts in i tabellen. 

Resultatet för budgetåret 1982/83 är relativt sämre än föregående budget
års. Detta beror bl. a. på ökade räntekostnader ocp den eftersläpning av 
marknadsanpassningen av hyrorna som följer av gällande regler för hyres
debiteringen. Det förbättrade resultatet som prognostiserats för budgetåret 
1983/84 beror på samma sätt på att höjda hyror har kunnat debiteras 

myndigheterna. 
Inom vad som betecknats som pensioner och social omsorg ingår in

komster från socialavgifter och utgifter för följande verksamheter: folk
pension och delpension, sjukförsäkring inkl. föräldraförsäkring, barnom
sorg och vuxenutbildning. Inkomsterna som helt eller delvis är avsedda att 
täcka dessa verksamheters utgifter svarar för ca 85 % av de totala utgif
terna på statsbudgeten budgetåret 1983/84. Motsvarande andel för budget
åren 1981/82 och 1982/83 är ca 80%. Att andelen inkomster stiger beror till 
stor del på att avsättningarna till sjukförsäkringsfonden upphör fr. o. m. 
budgetåret 1982/83. Den största diskrepansen mellan utgifter och inkoms
ter svarar folkpensionerna för. Av de totala utgifterna på ca 41 miljarder 
kr. budgetåret 1983/84 beräknas inemot 30,5 miljarder kr. flyta in till 
statskassan ifrån socialavgiften folkpensionsavgift. Hur stor andel av folk
pensionsutgifterna som skall finansieras med avgifter har dock inte fast
ställts av statsmakterna. För sjukförsäkringen däremot har beslutats att 
85 % av utgifterna skall finansieras med avgifter. Utgifterna för delpension 
skall i princip i sin helhet finansieras med socialavgifter. De senaste åren 
har emellertid avgiftsuttaget inte varit tillräckligt högt, för att undvika att 
utgifterna överstigit inkomsterna. Några direkta bindningar mellan vad 
som betalas ut för att bekosta barnomsorg och vad som flyter in från 
barnomsorgsavgiften finns inte. Inkomsterna från vuxenutbildningsavgif
ten styr däremot utvecklingen av utgifterna för vuxenstudiestödet. 

Sambanden mellan utgifter och inkomster för vad som här har beteck
nats som omsorgsverksamhet är relativt komplexa. Pet är dock a~ vikt att 
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studera hur stor andel av de totala utgifterna som finansieras på annat sätt 
än via avgifter. 

Den andra "rörelsegren" som redovisas i tabell 24 utgörs av affärsverk

samhet, dvs. statens inkomster och utgifter från de statliga affärsverken. 
Affärsverken är sju till antalet: postverket, televerket, statens järnvägar, 
luftfartsverket, förenade fabriksverken, statens vattenfallsverk och do
mänverket. I uppställningen redovisas samlat affärsverkens inkomster och 
utgifter som dessa redovisas på statsbudgeten. Den totala bruttoomslut
ningen av affärsverkens verksamhet är emellertid av betydligt större om
fattning än vad denna redovisning anger. 

Den övervägande delen av affärsverkens investeringar finansieras över 
statsbudgeten. Inom ramen för anvisade anslag har sedan affärsverken stor 
frihet att besluta om vilka investeringar som skall genomföras. Staten har 
dock ett räntabilitetskrav (förräntningskrav) på verkens investeringar. 
Detta förräntningskrav beräknas på under året genomsnittligt disponerat 
statskapital. Statskapitalet kan något förenklat beskrivas som ackumulera
de investeringsanslag minskat med avskrivningarna över åren. Den ränte
sats som används motsvarar ett treårsgenomsnitt av statens upplånings
kostnader för långa obligationslån. Denna räntesats benämns statens av
kastningsränta. 

De avskrivningar som affärsverken skall inleverera till statsbudgeten 
beräknas i regel på anläggningstillgångarnas återanskaffningsvärden. 

För vissa investeringar svarar atTårsverken själva för finansieringen, 
t. ex. kräver luftfartsverket normalt en kommunal medfinansiering för att 
en investering skall komma till stånd. Televerkets investeringar finansieras 
till stor del med egna rörelsemedel. 

Affärsverkens överskott utöver fastställt förräntningskrav kan i vissa 
fall avsättas till resultatutjämningsfonder eller liknande. Vid svårigheter att 
uppnå tillräcklig förräntning kan medel i fonderna tas i anspråk. För vissa 
affärsverk kan förräntningskravet inte uppfyllas över en längre period eller 
för ett specifikt år. I dessa fall levereras ett lägre belopp eller inget alls in 
till statsbudgeten. Även om affärsverken arbetar under målsättningen om 
full kostnadstäckning kan det för viss verksamhet uppstå forluster. I så
dana situationer kan staten av olika skäl bistå verksamheten med nytt 
kapital. I tabell 24 särredovisas denna typ av utgifter. 

Som synes i tabellen svarar i stort sett investeringsutgifterna mot in
komsten från affärsverksamheten. Inkomster och utgifter återspeglar 
emellertid två skilda tidsperspektiv. Inkomsterna emanerar från historiska 
investeringar där räntabilitetskraven kunnat uppnås. Utgifterna är däremot 
avsedda för pågående eller kommande investeringar. Det är således av 
största vikt att studera affärsverksamhetens samlade resultat över en 
längre tidshorisont. Stora utgiftsposter för räntabla investeringar ett en
skilt budgetår behöver därför inte ses som en belastning för statsbudgeten 

på sikt. 
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Den kassamässiga belastningen på statsbudgeten bör .i stället vägas mot 
de förräntningar på investeringens räntabilitet som kan kalkyleras in. 

I tabellen redovisas det samlade resultatet från statens låneverksamhet. 

Statens engagemang i utlåningsverksamhet kan i många fall förklaras 
dels av ett intresse att ge incitament till samhällsekonomiskt lönsamma 
investeringar utan att staten direkt är involverad, dels av sociala- eller 
fördelningspolitiska skäl. Ett exempel av förstniimnt slag kan energispar
långivning sägas utgöra, medan studielånen kan utgöra exempel på en 
utlåning som är betingad av studiesociala skäl. 

Inkomsterna från utlåningsverksamheten utgörs av amorteringar på det 
utlånade kapitalet. På samma sätt som tidigare anförts beträffande affärs
verksamheten beror storleken av dessa inkomster på vad som under tidi
gare period lånats ut. Inom gruppen amorteringar redovisas för studielånen 
förutom amortering även den del som svarar mot den årliga uppräkningen 

av studieskulden. 
I tabellen kan utläsas att låneverksamheten uppvisar stora underskott. 

Detta förklaras huvudsakligen av att utlåningsverk~amheten ökat kraftigt 

under senare år. 
Statens fordringar har på grund av utlåningsverksamheten ökat i mot

svarande mån. Dessa fordringar kommer i framtiden att inbringa staten 
inkomster i form av amorteringar. Av samma skäl som anförts beträffande 
affärsverksamheten är det således av vikt att studera inkomster och ut
gifter från lånefinansierad verksamhet över ett längre tidsperspektiv, efter
som det är framtida amorteringar i förhållande till utlåningen i dagsläget 
som på sikt utgör den reella påverkan på statsbudgeten. 

Den statliga utlåningsverksamheten leder förutom amorteringar även till 
ränteinkomster på det utlånade kapitalet. Ränteinkomsterna och ränteut
gifterna redovisas under rubriken Finansnetto. Ränteutgifterna består hu
vudsakligen av räntor på statsskulden. Statsskuldräntorna har naturligtvis 

sitt ursprung i den totala budgetens ackumulerade underskott. Ett utmär
kande drag för det statliga finansnettot är att det föreligger en assymetri 
mellan inlånings- och utlåningsränta. Den statliga upplåningen sker på 
huvudsakligen marknadsmässiga villkor, medan det för utlåningen i vissa 
fall föreligger en hög grad av räntesubvention. I redovisningen ingår inte 
utgifter för SEK-systemet och räntesubventioner inom bostadsdeparte
mentets verksamhetsområde. 

Redovisningen av inkomster och utgifter på statsbudgeten är i många fall 
komplicerad. Grupperingen i verksamhetsområden har som syfte att för en 
verksamhet föra samman inkomster och utgifter, för att på så sätt mer 
överblickbart kunna avläsa nettoresultatet för en särskild verksamhet. 

Det är första gången som denna ansats prövats i långtidsbudgeten, 
varför redovisningen i vissa fall kan vara oklar. Resultatet är dock så 
positivt att en vidareutveckling planeras till nästa års långtidsbudget. En 
sådan utveckling bör ha som mål att i större utsträckning än i nu föreliggan-
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de redovisning kunna belysa de olika verksamheternas totala bruttoom
slutning .. 

Tabell 24. Statsbudgetens inkomster och utgifter fördelat på verksamhetsgrenar 
(Milj. kr., löpande pris) 

I. Statliga rörelsen 
Inkomster: 
Utgifter: 
Netto statliga rörelsen 
därav 

I. I Statlig uthyrningsverksamhet 
Inkomster: Hyror m. m. 
Utgifter: Förvaltningskostnader, 

kapitalkostnader m. m. 
Netto bokföringsmässigt 
Kalkylmässig kassapost 
Netto statlig uthyrningsverksamhet 

1.2 Pensioner och social omsorg 
Inkomster: Socialavgifter 
Utgifter: Bidrag m. m. 1 

Netto pensioner och social omsorg 

2. Affärsverksamhet 
Inkomster: Överskott 

Avskrivningar 
Utgifter: Investeringar 

Övrigt 
Netto affärsverksamhet 

3. Låneverksamhet 
Inkomster: Återbetalning av lån 
Utgifter: Utlåning 

Rörlig kredit 
Netto låneverksamhet 

4. Finansnetto 
Inkomster: Ränteinkomster 
Utgifter: Statsskuldräntor 
Netto finansnetto 

5. Statsbudgeten totalt 
Inkomster 
Utgifter 
Budgetsaldo 

1981/82 

150508 
188 773 

-38265 

3279 

2983 
314 

26 
288 

61061 
75201 

-14140 

2161 
4387 
6427 
1302 

- 1181 

2643 
12180 

- 1242 
- 8295 

7432 
27724 

-20292 

167131 
235164 
-68033 

1982/83 

169560 
209217 

-39657 

3 739 

3536 
203 
59 

144 

64932 
80810 

-15878 

2478 
4927 
7 596 
1308 

- 1499 

2930 
13022 
1649 

-11741 

8298 
47200 

-38902 

188193 
279992 
-91799 

1983/84 

187 635 
217639 

-30004 

4654 

4376 
278 
74 

204 

71174 
83555 

-12381 

3026 
5 139 
7406 
1463 

- 704 

3268 
14611 
1500 

-12843 

9084 
55400 

-46~16 

208 152 
298019 

-89867 

1 Häri inkluderas utgifter för folkpensioner, sjukförsäkring irikL föräldrnförsakring, 
delpension, barnomsorg och vuxenutbildning. Utgifter och inkomster har bruttore
dqvisats. 
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9 Statsskuld och statsskuldräntor 

9.1 Statsskuldens utveckling t. o. m. år 1982 

Vid utgången av år 1982 uppgick den bokförda statsskulden till ca 377 
miljarder kr. Ökningen av statsskulden har varit dramatisk under senare 
hälften av 1970-talet och 1980-talets första år. Uttryckt i löpande priser har 
den bokförda statsskulden årligen ökat med ca 31 % under perioden 1977-
1982. Denna ökning har vida överstigit inflationen och tillväxten i den 
svenska ekonomin, vilket medfört att den bokförda statsskulden uttryckt 
som andel av BNP ökat från ca 28% år 1977 till 58% år 1982. 

Den bokförda statsskuldens ökning motsvarar i stort sett statsbudgetens 
kassamässiga underskott. Sett över en längre period behöver varken 
statsskuldens absoluta storlek eller dess andel av BNP återspegla den 
aktuella budgetpolitiska situationen. Vid en jämförelse av statsskuldens 
storlek och utveckling mellan olika länder framstår det dessutom tydligt att 
en rad institutionella faktorer är av betydelse. Som exempel på sådana 
institutionella faktorer kan gränsdragning mellan olika delar av den offent
liga sektorn resp. mellan offentlig och privat sektor nämnas. Detta innebär 
att en samlad realekonomisk bedömning måste göras innan man bedömer 
skillnader i skuldsättningsgrad. 

Den nuvarande nivån på skuldsättningsgrad, uttryckt som statsskuld i 
procent av BNP, är inte unik. En liknande dramatisk ökning av statsskul
den ägde rum under 1940-talet. Från att ha uppgått till ca 20% av BNP år 
1939 ökade statsskulden snabbt till ca 53% av BNP år 1945. Den statliga 
upplåningen kunde den gången till stor del placeras i form av långfristiga 
lån med fast ränta. 

Under efterkrigsåren ökade sedan statsskulden endast långsamt i lö
pande priser samtidigt som den ekonomiska aktiviteten i ekonomin åter 
ökade. Framför allt den snabba ekonomiska tillväxten och det ökade 
offentliga sparandet inom socialförsäkringssystemet under 1950- och 1960-
talen innebar att den reala statsskulden kunde minskas, så att ett lägsta 
värde nåddes under senare hälften av 1960-talet då statsskulden uppgick 
till ca 20% av BNP. Denna minskning av statsskulden var delvis betingad 
av inflationen och den ekonomiska tillväxten kombinerad med en i stort 
sett balanserad statsbudget, delvis av att en stor del av lånen var placerade 
med lång löptid och relativt låg ränta. 

Under första hälften av 1970-talet ökade andelen åter något, eller med ca 
fyra procentenheter till ca 24 % år 1976. Till följd av de successivt ökande 
budgetunderskotten Ökade därefter statsskuldens andel av BNP drama
tiskt. Denna kraftiga ökning av den statliga skuldsättningen ägde, till 
skillnad från utvecklingen på 1940-talet, rum vid en hög genomsnittlig 
skattenivå och vid en betydligt högre inflations- och räntenivå. 
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Diagram 2. Statsskulden i procent av BNP åren 1936-1982 

Procent 

50 

40 

30 

20 

1935 1940 1950 1960 1970 1980 År 

9.2 Statsskuldens placering 

Huvuddelen av statsskulden är placerad i form av räntelöpande obliga
tionslån inom Sl'erige. En ökande andel av statsskulden har emellertid 
kommit att placeras utomlands. Vid utgången av år 1982 var ca 18% av 
statsskulden placerad i utlandet. Som framgår av tabell 25 är ca 31 % av 
statsskulden placerad i finansiella institutioner som banker och försäk
ringsbolag. En ungefärligt lika stor andel av statsskulden, eller ca 32 %, är 
placerad hos institutioner tillhörande den offentliga sektorn som riksban
ken, AP-fonden och diverse statliga fonder. 

Tabell 25. Statsskuldens placering fördelat på låneinstrument och låntagare ultimo december 1982 
(Miljarder kr., prel. belopp) 

Låneinstrument Långivare 

Riksbanken, Banker Försäkrings- Hushåll Övr. i Utlandet 
AP-fonden bolag Sverige 
och statliga 
fonder 

Skattkammarväxlar, 

} statsskuldväxlar, 
dagslån. m. m. 118 7 3 27 

Räntelöpande obli-
gationslån, m. m. 72 32 2 

Premie- och sparobliga-
tioner 0 44 

Utlandslän 72 

Summa 118 79 35 44 29 72 

Summa 

80 

181 

44 
72 

377 
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Fram t. o. m. år 1976 finansierades underskotten i statsbudgeten helt 
inom Sverige. Tillväxten inom ATP-systemet innebar att en betydande del 
av den statliga upplåningen kunde placeras inom AP-fonderna. AP-fonder
nas innehav av statspapper som andel av BNP ökade från 2,0% år 1970 till 
4,5% år 1976. Även hushållen ökade under denna period sitt innehav av 
statspapper från 3,0% till 4,3% av BNP. Upplåningen i riksbanken och 
bankerna var samtidigt endast marginell. Bankernas innehav av statspap
per var realt sett ungefär oförändrat, medan riksbankens innehav årligen 
ökade med 11 procentenheter i löpande pris, vilket i grova drag motsvara
de den reala tillväxten i ekonomin under denna period. 

Perioden 1976-1982 uppvisade markanta olikheter jämfört med 1970-
talets första hälft. Detta var främst beroende på att de snabbt växande 
budgetunderskotten inte motverkades av en uppgång av det finansiella 
sparandet i andra sektorer. Hushållens innehav av statspapper ökade realt 
sett i samma takt som under perioden innan. Däremot avstannade den 
reala ökningstakten i AP-fonderna samtidigt som upplåningen räknat i 
fasta priser i banksystemet mer än fördubblades mellan åren 1976. och 
1982. År 1977 inleddes den statliga upplåningen i utlandet. Av den totala 
bokförda statsskuiden kom utlandslånen, som tidigare nämnts, att uppgå 
till ca 19% ultimo 1982. 

Tabell 26. Statsskuldens placering ultimo 1970, 1976 och 1982 
(Löpande priser) 

1970 1976 1982 

Milj. kr. % Milj. kr. % Milj. kr. % 

Riksbanken, statliga myn-
digheter och fonder 12943 35,8 25230 31,3 66521 17.6 

AP-fonden 3380 9,3 15164 18,9 51389 13,6 
Banker 9599 26,5 15998 19,9 79317 21,0 
Försäkringsbolag 3201 8,9 7469 9,3 34571 9,2 
Hushåll 5066 14.0 14650 18,2 44078 11,7 
Övr. i Sverige 1966 5,5 1677 2,1 29405 7,8 
Utlandet 227 0,3 71808 19,0 

Summa 36155 100,0 80411 100,0 377089 100,0 

Upplåningen i Sverige under 1940-, 1950- och 1960-talen skedde till fasta 
räntesatser och på relativt långa löptider. I takt med de ökade upplånings
behoven, allt större räntevariationer, ökad inflation och inflationsförvänt
ningar kom en förskjutning att äga rum mot kortare löptider och ökad 
ränterörlighet. De räntevillkor som alltmer kom att bli rådande innebar att 
lånen försågs med en s. k. räntejusteringsklausul, vilket innebär att ränte
satsen efter en viss tid justeras med hänsyn till det rådande ränteläget. 
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Tabell 27. Statsskulden fördelad efter räntevillkor 
(Andelar i procent) 

U pplåningsfonn Inhemska 

1976 

Kortfristiga lån 15,6 

Långfristiga lån (> I år) med 
- fast ränta 84,2 
- fullt rörlig ränta 0,2 
- räntejusteringsklausul 

Summa 100,0 

1982 

26,2 

39,5 
2.0 

32,3 

100,0 

Utländska 

1976 1982 

52,2 

} 47,8 

100,0 

76 

Upplåningen i finansiella institutioner som banker; försäkringsbolag och 
AP-fonden sker huvudsakligen mot räntelöpande obligationslån. Till en 
mindre del sker upplåning inom dessa sektorer även i form av dagslån eller 
skattkammarväxlar. Upplåningen från hushåll sker däremot uteslutande 
mot premie- eller sparobligationslån. 

Under år 1982 introducerades en ny typ av placeringsinstrument på den 
svenska kreditmarknaden. Detta låneinstrument, som fick namnet stats
skuldväxlar, fick ett snabbt genomslag på kreditmarknaden och vid ut
gången av år 1982 var ca 38 miljarder kr. placerade i denna form. Stats
skuldväxlama har en kort löptid varierande mellan 180 och 540 dagar. Vid 
introduktionen av detta låneinstrument blev räntebelastningen på budge
ten högjämfört med vissa andra låneformer av två skäl: dels var den räntan 
i nivå med bankcertifikaträntan för att attrahera större placerare inom 

företagssektorn. dels bokförs ränta i likhet med vad som sker för skattkam
marväxlar vid upplåningstillfället. Den tidigare relativt höga räntenivån på 
statsskuldväxlar bör ses mot bakgrund av underskotten i bytesbalansen 
och behoven av att motverka ett privat valutaflöde under år 1982. Under 
början av år 1983 sänktes den allmänna räntenivån. Räntesatserna för 
statsskuld växlar sänktes dock relativt sett mer. 

Tabell 28. Statsskuldens fördelning 
(Miljarder kr.) 

Lån inom landet 
Räntelöpande obligationslån 
Premieobligationslån 
Sparobligationer 
Skattkammarväxlar 
Statsskuld växlar 
Övrigt 

Summa inhemsk skuld 

Summa utländsk skuld 

Total statsskuld 

Ultimo 

1981 

166,1 
21,5 
16,9 
33,3 

6,2 

244,0 

51,6 

295,6 

december Förändring 

1982 

179,5 +13.4 
23,2 + 1,7 
21.1 + 4,1 
29,2 - 4,1 
37,8 +37,8 
14,5 + 8,3 

305,3 +61,3 

71,8 +20,2 

377,1 +81,5 
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Den statliga upplåningen utomlands inleddes år 1977. Denna upplåning 
och den privata sektorns upplåning bör ses mot bakgrund av de stora 
bytesbalansunderskotten i den svenska ekonomin under större delen av 
1970-talet. Den svenska utlandsupplåningen har haft till syfte att finansiera 
bytesbalansunderskottet. Den privata sektorns upplåning har under de 
senaste åren bara till ringa del kommit att bidra till bytesbalansunderskot
tets finansiering. Statens upplåning i utlandet har alltså huvudsakligen fått 
motverka valutautflödet. 

De ökade möjligheterna att låna utomlands har medfört att den automa
tiska stabiliseringspolitiska mekanism, som fanns tidigare, i form av beho
vet att omedelbart vidta ekonomisk-politiska åtgärder vid större bytesba
lansunderskott, delvis har kommit att upphävas. Detta skedde delvis redan 
i mitten av 1970-talet när den privata sektorn började låna utomlands i 
större skala, men har accentuerats i och med att staten har börjat täcka 

bytesbalansunderskotten med utlandslån. 

Tabell 29. Bytesbalans och valutautflöden 
(Miljarder kr.) 

1980 1981 1982 

A. Bytesbalans -18,5 -14,2 -23,3 
B. Privata kapitaltransaktioner, netto - 4,0 7,5 6,4 
C. Valutautflöde (A+B=D-E-F) -22,5 - 6,7 -16,9 
D. Valutareservens transaktions-

förändring 0,0 1,1 0,3 
E. Riksbankens övriga utlands-

transaktioner 0,4 0,3 - 0,3 
F. Statens upplåning, netto 1 22,1 7,5 17,5 

1 Transaktionsvärden. 

9.3 Statsskuldens tillväxt budgetåren 1983/84-1987/88 

Budgetunderskottets utveckling under långtidsbudgetperioden innebär 
att statsskulden kommer att öka till ca 900 miljarder kr. i löpande priser 
budgetåret 1987/88. En sådan utveckling innebär stora finansieringspro
blem. Stora risker finns för att den likviditetspåspädning som detta innebär 
kommer att leda till en bestående hög pris- och räntenivå och tendenser till 
valutautflöden. 

Placeringen av statsskulden hos olika långivarkategorier har olika effekt 
på bl. a. likviditetstillväxten i ekonomin och på räntenivån. Vid en stor 
upplåning utanför banksystemet motverkas den köpkraftspåspädning som 
underskottet medför. Detta kan kräva relativt höga räntenivåer, men likvi
ditetstillväxten blir relativt rin.ga. Om däremot statsskulden i hög grad 
placeras i form av tillgångar i banksystemet eller i utlandet motsvaras inte 
den ökade köpkraften av någon likviditetsindragning. Budgetunderskottet 
tenderar då att skapa en likviditetstillväxt i ekonomin, som har återverk
ningar på prisutvecklingen och valutautflöden. 
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Placeringskapaciteten i banksystemet återspeglar penningmängdsök
ningen i ekonomin. Om penningmängdsökningen över långtidsbudgetpe
rioden antas överstiga inflationen med 2-3 procentenheter kan banksyste
mets innehav av statspapper tänkas öka till 200-300 miljarder kr. vid 
periodens slut. Ökningen av den i utlandet placerade statsskulden styrs i 
princip av bytesbalansutvecklingen och den privata sektorns upplåning, 
vilket i sin tur beror på ränterelationerna gentemot utlandet. Vid givna 
antaganden kan den bokförda utlandsskulden uppskattas till 150-200 mil
jarder kr. budgetåret 1987/88. Tillväxten av AP-fondens placeringskapaci
tet kan, av skäl som närmare belysts i årets långtidsbudget, antas bli 
begränsad. Detta kommer, vid givna antaganden, att ställa mycket stora 
krav på övriga sektorer i ekonomin om den givna budgetsaldoutvecklingen 
realiseras. Om hushåll, företag och försäkringsbolag inte vid det antagna 
ränteläget kan absorbera den stora ökningen av statsskulden kommer en 
ökad inflation och ett ökat valutautflöde att bli följden. I detta fall ökar den 
i banksystemet och i utlandet placerade statsskulden. Detta skulle emeller
tid innebära en betydligt högre prisnivå än vad som antagits vid beräkning
arna i årets långtidsbudget. 

Om den privata sektorns kreditefterfrågan under långtidsbudgetperioden 
skulle öka på grund av t. ex. ökade investeringar kommer ovan nämnda 
problem att accentueras. 

9.4 Statsskuldens kostnader 

Ökningen av statsskuldräntorna på statsbudgeten 

Statsskuldräntornas tillväxt på statsbudgeten har varit dramatisk under 
senare år. Från att ha uppgått till ca 4% av budgetens omslutning budget
året 1975/76 beräknas statsskuldräntorna budgetåret 1983/84 till ca 19% av 
de totala statsutgifterna, eller till 55 ,4 miljarder kr. Statsskuldräntornas 
ökningstakt har uppgått till <:a 42 % årligen under perioden 1977/78-1981/ 

82, vilket kan jämföras med tillväxten av BNP i löpande priser som 
uppgick till ca 11 %. Denna kraftiga ökning av statsskuldräntorna har 
orsakats dels av de ökade budgetunderskotten, dels av ökade räntekost
nader på grund av ett stigande ränteläge och av valutaförluster till följd av 

devalveringar av den svenska kronan. 
Ränteutgifterna på tidigare upptagna lån ligger samtidigt kvar på tidigare 

nivå och förändras först då den förfallande skulden omsätts till förändrade 
villkor. För de äldre lånen, som upptogs till en relativt låg ränta, innebär en 
omsättning vid en stigande räntenivå ökade räntekostnader. 

En stor del av ränteutgifterna på statsbudgeten utgör betalningsström
mar till institutioner inom den statliga sektorn i vidare mening. Tlll dessa 
institutioner hör statliga myndigheter och fonder. riksbanken och AP
fonden. År 1976 utgjordes ca 28 % av ränteutgifterna av transfereringar till 
AP-fonden och statliga fonder. Under perioden 1976-1982 har denna 
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andel successivt minskat för att år 1982 uppgå till ca 16%. Samtidigt har 
ränteutgifterna till utlandet kommit att uppgå till närmare 23 % år 1982. 
Även om dessa ränteutgifter till utländska låntagare exkluderas, så har AP
fondens och de statliga fondernas andel av de totala ränteutgifterna mins
kat. Detsamma gäller även den del av ränteutgifterna som går till hushåll. I 
takt med att banksystemet har ökat sitt innehav av statspapper har en 
ökande andel av ränteutgifterna gått till banksektorn. 

Tabell 30. Ränteutgifter på statsskulden 

Långivare 1976 1978 1980 

Mdr. kr. % Mdr. kr. % Mdr. kr. % 

Statliga fonder och myndigheter 0.1 1,7 0,2 2,0 0.3 1,5 
AP-fonden I.I 25,0 1,9 24,9 3,2 18,5 
Riksbanken 1,2 26.7 1,8 23,4 3,6 21,I 
Banker 1.0 22,2 2,0 26,0 4,1 24,0 
Hushåll 0,9 19,2 1,3 17,2 2,5 14,8 
Övr. inom landet 0,2 5,2 0,3 4,4 0,8 4,7 
Utlandet 0,8 10.9 2,6 15,4 

Summa 4,5 100,0 7,7 100,0 17,1 100,0 

Den stora utlandsupplåningen har medfört att betydande ränteutgifter i 
framtiden kommer att påverka bytesbalansen. Om inte en positiv utveck
ling av nettoexporten kan erhållas, vilken skulle balansera dessa ränteut
gifter, måste en privat eller offentlig upplåning äga rum. I det fall den 
privata sektorn skall bidra till bytesbalansfinansieringen krävs att den 
svenska räntenivån är högre än räntenivån i omvärlden. Möjligheten att 
föra en från omvärlden självständig låg räntepolitik blir därmed ytterligare 
begränsad. En uppgång av den internationella räntenivån skulle således i 
hög grad påverka statsbudgeten i form av ökade utgifter för statsskuldrän
tor. 

Principer för redovisningen av statsskulden 

Staten har en kassamässig redovisning av inkomster och utgifter. Det 
kassamässiga budgetunderskottet bygger upp en statsskuld, som redovisas 
som summan av de nominella budgetunderskotten under årens lopp. Detta 
innebär att värdeförändringar på statens skulder inte påverkar statsskul
dens storlek. Inte heller görs någon justering av skulden på grund av 
inflationen. 

Det är i första hand två faktorer som påverkar det reala värdet på statens 
skulder. Den första är ränteläget och den andra valutakurserna. Under det 
senaste decenniet har räntesatsen på nyemitterade långa statsobligationer 
stigit kraftigt, vilket medfört att statsskulden värderad enligt marknads
kurser är mindre än enligt riksgäldskontorets redovisning. Man bör emel
lertid uppmärksamma att en sänkning av den allmänna räntenivån skulle 
kunna medföra att statsskuldens marknadsvärde blir större än det nominel-

1982 

Mdr. kr. % 

0,6 1,7 
5,5 14,6 
5,9 15,7 
8,2 21,8 
3,6 9,5 
5,2 13,9 
8.6 22.8 

37,6 100,0 
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la. Dessutom kommer de inhemska statsobligationerna när de skall lösas in 
att vara värda just sitt nominella belopp, vilket medför att några kursvins
ter eller kursförluster inte realiseras på den inhemska delen av statsskul
den. 

När det gäller utlandsskulden är förhållandena annorlunda. Den svenska 
kronans minskade värde de senaste åren (till följd av devalveringar och 
dollarkursens ökning) har medfört att marknadsvärdet på statens utlands
skuld har stigit kraftigt. Vid utgången av år 1982 var statens utlandsskuld 
till den kurs som gällde vid upplåningstillfället 71,8 miljarder kr. och 
värderad till aktuella valutakurser 99,4 miljarder kr. Avvikelsen mellan. 
bokfört värde och värdet vid nuvarande växelkurser på 27,5 miljarder kr. 

kommer, att vid oförändrade valutakurser framöver, att belasta statsbud
geten när de utländska lånen amorteras eller omsätts. Redovisningstek
niskt sker det genom att en post avseende valutakursförluster förs upp på 
huvudtiteln Statens ränteutgifter m. m. Valutakursförändringarna har inne
burit att kostnaden för statens utlandslån har blivit mycket hög; ett förhål
lande som belyses i ett senare avsnitt. 

Vid ett realt betraktelsesätt bör man, förutom förändringar i värdet på 
stats papper, ta hänsyn till att statens ränteutgifter delvis utgör en kompen
sation för inflationen. Detta gäller både de inhemska och de utländska 
lånen. I själva verket har inflationen under det senaste decenniet varit 
större än den effektiva räntesatsen på statsskulden. 

Rea/ränte utvecklingen 

Utgifterna· för statsskuldräntor utgör till stor del en kompensation till 
placerarna för inflationen. Ränteutgifterna torde också ha andra realeko
nomiska effekter än statens utgifter i övrigt. Det kan därför vara av 
intresse att analysera ränteutgifterna ur ett realt perspektiv. I första hand 
är det de reala ränteutgiftema - dvs. ränteutgifterna reducerade med den 
del av ränteutgifterna, som motsvarar en kompensation för inflationen -
som är av intresse när det gäller att belysa den egentliga bördan av en 
ökande statsskuld och de realekonomiska effekterna av ränteutgifterna. 

Att intresset här fokuseras på de reala ränteutgifterna betyder inte att de 
nominella ränteutgifterna saknar betydelse för den ekonomiska utveckling
en. Tvärtom är de nuvarande stora nominella ränteutgifterna ett problem 
bl. a. när det gäller att dämpa inflationstakten. Stora nominella utgifter 
innebär en likvidiscring.av ekonomin, vilken måste motverk~s genom en 
stram penningpolitik för att inte verka inflationsdrivande. 

Den genomsnittliga räntesatsen på inhemska lån har stigit från drygt 5 % 

i början av 1970-talet till närmare 12 % innevarande budgetår. Det framgår 
av diagram 3. Samtidigt har inflationen stigit från ca 7 % till ca 11 %. 
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Realräntan på de inhemska lånen har således under större delen av perio· 
den varit negativ1

• 

Diagram 3. Realränta på inhemska lån 
(Tre års glidande medeltal) 

Procent 

10 

8 

6 

4 

2 

Ränta 

Realränta 

86187 Budgetår 

-3 
-4 

De närmaste åren kommer - vid en fallande inflationstakt - realräntan 
på den inhemska låneskulden att öka kraftigt. Med de antaganden som görs 
i långtidsbudgeten skulle den för upplåningen ligga på 3 %-nivån i flera år. 
Den stigande realräntan totalt sett beror på att den nominella räntesatsen 
på statsskulden till stor del är bunden på flera års sikt. Med en högre 
nyupplåningsränta än den som antagits vid beräkningarna och med en 
snabbare fallande inflation kan realräntan bli ännu högre. 

En dämpning av inflationstakten kommer således att innebära betydan
de reala överlöringar till de sektorer som har placerat sina tillgångar i 
statsobligationer. Dessa överlöringar sker delvis till andra delar av den 
offentliga sektorn, främst riksbanken och AP-fonden. En stor del går 
emellertid till den inhemska privata sektorn. Bankernas räntenetto ten
derar att öka till följd av att gapet mellan räntesatserna på stocken av 
statsobligationer och inlåning vidgas på grund av att den genomsnittliga 
räntesatsen på statsobligationer delvis är bunden i obligationer med fast 
ränta. Försäkringsbolagens fonder tenderar även att få betydande positiva 

1 Den genomsnittliga räntesatsen avser ränteutgifter under budgetåret dividerade 
med genomsnittlig låneskuld. Inflationen under budgetåret (t. ex. 1982183) är angi
ven som ökningen av konsumentprisindex mellan kalenderårsgenomsnitt (I. ex. 
mellan åren 1982 och 1983). Realräntan är skillnaden mellan genomsnittlig räntesats 
och inflation. 

6 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 150. Bilaga 1.3 
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bidrag från ränteinkomsterna på statspapper. Hushållen kommer att få en 
bättre real avkastning på sina spar- och premieobligationer. 

Dessa reala överföringar till den privata sektorn - vilka motsvaras av en 
ökning i den privata sektorns reala förmögenhet - kan få en expansiv 
inverkan på ekonomin, vilket i sig kan försvåra möjligheterna att dämpa 
inflationstakten. Styrkan i denna effekt är svår att ange. Det torde emeller
tid stå klart att de stora nominella ränteutgifterna har blivit en faktor, som 
kan bidra till en permanentning av inflationen på en hög nivå. Detta kan 
ställa extra stora krav på en ekonomisk politik avsedd att nedbringa 
inflationen. 

Realräntan på utländska lån har blivit mycket hög de senaste åren. 
Budgetåret 1982/83 beräknas räntesatsen på de utländska lånen ha varit ca 
13 % att jämföra med en genomsnittlig inflationstakt på ca I 0 %. I räntesat
sen har då inräknats (I) ränteutgifter under budgetåret enligt villkor vid 
upplåningen, (2) ökade ränteutgifter till följd av ändrade växelkurser och 
(3) valutaförluster på förfallande lån. Utvecklingen av de på detta sätt 
beräknade räntesatserna på utlandslånen och av inflationen (för enkelhe
tens skull angiven i termer av konsumentprisindex) sedan staten började ta 
upp lån i utlandet redovisas i diagram 4. 

Diagram 4. Realränta på utländska lån 
(Tre års glidande medeltal) 
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Under långtidsbudgetperioden kommer - vid oförändrade valutakurser 
- större delen av de 27,5 miljarder kr., som utgör skillnaden mellan statens 
utlandsskuld i slutet av år 1982 värderad till aktuella valutakurser resp. till 
bokföringskurser, att föras upp som en utgift (valutaförluster på förfal-
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!ande lån) på statsbudgeten. De räntebetalningar som skitit göras på den 
utländska skulden är också betydligt större än enligt de ursprungliga vill
koren. _Den reala räntan på utlandslånen kommer därför att vara betydligt 
högre än realräntan på de inhemska lånen. Med de antaganden som görs i 
långtidsbudgeten beräknas rea/räntan på utlandslånen att uppgå till ca 
10 % budgetåret 1985/86. 

Den höga realräntan på utlandslånen återspeglar effekterna av att pro
blemen med en hög inflationstakt och stora bytesbalansunderskott har fått 
mötas med devalveringar. 

9.5 Avslutning 

En stor del av ränteutgifterna utgör en kompensation för inflationen. De 

nominella ränteutgifterna är därför betydligt större än de reala. Under en 
stor del av det senaste decenniet har de reala ränteutgifterna t. o. m. varit 
negativa. Inte desto mindre är ränteutgifterna en real kostnad för staten. 
Det belyses av de höga realräntor på den inhemska statsskulden som 
kommer att uppstå vid en dämpning av inflationstakten. Det belyses också 
av den höga realräntan på utlandslånen. Sett ur samhällsekonomisk syn
vinkel innebär detta att ränteutgifterna kan få betydande expansiva effek
ter vid en dämpning av inflationen. 

Utgifterna för statsskuldräntor på budgeten kännetecknas av en fullstän
dig automatik. Vid ett ökande budgetunderskott innebär detta att stats
skuldräntorna kommer att öka i stigande takt. Även om underskottet 
skulle förbli oförändrat i löpande priser ökar statsskuldräntorna. I det fall 
underskottet, exkl. räntor, skulle förbli på nuvarande nivå, eller ca 34 

miljarder kr., kommer ränteutgifterna att öka från 55 ,4 miljarder kr. bud
getåret 1983/84 till 88,9 miljarder kr. budgetåret 1987/88. Detta innebär att 
budgetunderskottet skulle öka från ca 90 miljarder kr. till över 120 mil
jarder kr. 

Utgifterna för statsskuldräntor är utomordentligt känsliga för skillnader i 
räntenivån. Om räntenivån skulle förbli på en nivå mellan 12-14 % över 
långtidsbudgetperioden, kommer ränteutgifterna slutåret att uppgå till ca 
115 miljarder kr. och budgetunderskottet kommer att öka till ca 150 mil
jarder kr. för budgetåret 1987/88. 

10 Utgifter och inkomster inom den offentliga sektorn 

I detta kapitel belyses budgetsaldots storlek i förhållande till utgifter och 
inkomster inom socialförsäkringssektorn. Speciellt diskuteras kostnadsut
vecklingen inom ATP-systemet under långtidsbudgetperioden. Dessutom 
beskrivs den kommunala sektorns finansiella utveckling. 
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Långtidsbudgetens syfte är att ange den budgetutveckling som blir följ
den av redan fattade beslut och lagda förslag. Statsbudgeten ger emellertid 
en ofullständig bild av den verksamhet som styrs genom beslut av stats
makterna. Även socialförsäkringssystemet regleras genom statliga beslut. 
Dess inkomster och utgifter redovisas dock endast i begränsad utsträck
ning på statsbudgeten. Inkomsterna av lagstadgade socialavgifter beräknas 
för budgetåret 1983/84 uppgå till ca 112 miljarder kr., varav ca 47 miljarder 
kr. tillförs statsbudgeten. Socialförsäkringssektorn har därmed stor bety
delse för såväl bedömningen av den offentliga sektorns utveckling som den 
samhällsekonomiska utvecklingen. 

Den kommunala sektorns utgiftsutveckling har vidare en avgörande 
betydelse för den samhällsekonomiska balansen. Inkomster och utgifter 
som styrs via statsbudgeten och socialförsäkringssektorn påverkar också 
kommunernas och landstingskommunernas ekonomiska förhållanden. Un
der~udgetåret 1983/84 beräknas statsbidragen till den kommunala sektorn 
uppgå till 51 miljarder kr. Det är därför av intresse att belysa den ekono
miska utvecklingen i denna sektor i samband med långtidsbudgeten. 

Nedan redogörs först för hur kostnader och utgifter för socialförsäk
ringssystemet påverkar budgetsaldot. Därefter görs en konsolidering av 
statens och vissa större fonders inkomster och utgifter för att studera det 
finansiella sparandet. Slutligen tas kommunsektorns ekonomiska utveck
ling upp. 

10.1 Socialförsäkringssektorn 

Till socialförsäkringssektorn räknades tidigare, enligt det svenska na
tionalräkenskapssystemet, allmän tilläggspension (ATP), folkpension, del
pension, sjöfolkspension, frivillig pensionsförsäkring, sjukförsäkring, ar
betsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt lönegaranti. Denna in
delning har legat till grund för tidigare långtidsbudgetkalkyler. År 1980 
ändrades dock denna avgränsning så att enbart sektorer med en egen 
administration hänfördes till socialförsäkringssektorn; dvs. ATP, sjukför
säkringen och de erkända arbetslöshetskassorna. 

Utöver vad som ingår enligt denna definition finns ett flertal socialför
säkringsformer med en egen fondering av medel. Syftet med fonder inom 
vissa av socialförsäkringarna är att de skall utjämna tillfälliga variationer 
mellan inkomster och utgifter i systemet. På detta sätt undviks att tillfälliga 
utgiftsvariationer behöver påverka avgiftsuttaget. Det bör emellertid påpe
kas att fondernas behållning inte är avgörande för utbetalning av resp. 
förmåner. Vid eventuella underskott skjuter staten till de medel som fattas. 

För att bättre belysa den offentliga verksamhetens reala och finansiella 
utveckling redovisas här den ekonomiska utvecklingen inom sjukförsäk
ring, delpension, arbetsskadeförsäkring, arbetsmarknadsavgift samt ATP. 
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Redovisningsprinciper m. m. 

Den redovisningsmässiga anknytningen till statsbudgeten varierar för de 
olika delförsäkringssystemen inom socialförsäkringen. Någon enhetlig 
princip för gränsdragningen mellan statsbudgeten och socialförsäkrings
sektorn utanför statsbudgeten finns inte. I det följande ges en kort beskriv
ning av hur en del av de beloppsmässigt mer betydande sociala förmånerna 
inom systemet finansieras och redovisas. 

Sjukförsäkringen omfattar bl. a. sjukpenning, föräldraförsäkring, ersätt
ning för kostnader för sjukvård, läkemedel och tandvård. Föräldraförsäk
ringen omfattar föräldrapenning vid vård av barn samt havandeskapspen
ning. Föräldraförsäkringen är en integrerad del av sjukförsäkringssystemet 
såväl vad gäller finansieringen som administrationen av försäkringen. 
Kostnaderna för sjukförsäkringen (inkl. föräldraförsäkringen) beräknas för 
budgetåret 1983/84 uppgå till 32,4 miljarder kr. Sjukförsäkringen finansie
ras till 15 % av statsbidrag och till 85 % av lagstadgade socialavgifter från 
arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften till sjukförsäkringen utgör 
fr. o. m. år 1983 9,6% av avgiftsunderlaget. 

För inkomster och utgifter för sjukförsäkringen tillämpas en redovis
ningsmetod på statsbudgeten som innebär att viss del av kostnaderna 
avräknas direkt mot avgiftsinkomsterna på statsbudgetens inkomstsida, 
medan viss del av kostnaderna täcks genom statsbidrag på statsbudgetens 
utgiftssida. Till sjukförsäkringen är knuten en fond, sjukförsäkringsfon

den. Dess uppgift är i princip endast att fungera som ett avräkningskonto 
för att reglera över- eller underskott för resp. år på sjukförsäkringsavgiften 
jämfört med de utgifter som skall täckas. I prop. 1982/83: 100 anförs att 
denna fondering t.v. skall upphöra sedan 1981 års överskott fonderats. 

Kostnaderna för de/pensioneringen beräknas till 1,5 miljarder kr. för år 
1983. Delpensionsförsäkringen finansieras genom en avgift från arbetsgi
vare och egenföretagare som utgör 0,50 % av avgiftsunderlaget. Avgiften 
förs till en särskild fond. Kostnaderna hart. o. m. budgetåret 1982/83 varit 
högre än avgiftsintäktema. Avgiften höjdes år 1980 från 0,25% till 0,50% 
för att på sikt ge full kostnadstäckning för de löpande pensionsutbetalning
arna och därutöver lämna succe~siv täckning av de underskott som upp-
stått i delpensionsfonden. Underskottet den l november 1982 var 774 milj. ,. 
kr. 

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda, uppdragstagare och egen
företagare. Den ger i princip full ersättning för inkomstbortfall till den som 
drabbas av skada i sitt arbete. Kostnaderna beräknas för år 1983 uppgå till 
1,5 miljarder kr. Arbetsskadeförsäkringen ligger utanför statsbudgeten och 
skall helt finansieras genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. 
Avgiften till arbetsskadeförsäkringen förs till en särskild fond och utgör 
fr. o. m. år 1980 0.6% av avgiftsunderlaget. Arbetsskadeförsäkringsfon
dens behållning var 1157 milj. kr. den 30juni 1982. 

Arbetsmarknadsavgiften, som höjdes från 0,8 % till 1,3 % av avgiftsun-
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derlaget den 1 januari 1983. får användas för att täcka 65 % av kostnaderna 

för statsbidragen till arbetslöshetskassorna, det kontanta arbetsmarknads

stödet och utbildningsbidragen. Inflytande avgifter omförs till ett konto 

hos riksgäldskontoret. För att kunna klara tillfälliga svängningar i fondens 

inkomster och utgifter får riksförsäkringsverket disponera en rörlig kredit 

om 100 milj. kr. i riksgäldskontoret. Ett underskott på fonden redovisas 

som en negativ post på statsbudgetens inkomstsida. Ackumulerade netto

överskott på fonden reducerar i stället statens och socialförsäkringssek

torns totala finansiella sparandeunderskott. 

Inkomster och utgifter inom ATP-systemet 

Utgifterna för den allmänna tilläggspensioneringen (ATP) beräknas 

uppgå till 32,6 miljarder kr. för år 1983. Försäkringen omfattar ålderspen

sion, förtidspension och familjepension. ATP-systemets andel av transfe

reringarna från socialförsäkringen har på 15 år ökat från ett par procent till 

ungefär 25 % år 1980. Det totala antalet ATP-pensionärer var år 1982 drygt 

1.4 miljoner. Kostnaderna för ålderspension utgjorde år 1982 ungefär två 

tredjedelar av pensionskostnadema, medan förtidspensionsutbetalning

arna stod för en fjärdedel. Pensionsförmånerna är basbeloppsanknutna och 

räknas årligen upp med konsumentprisindex. 

ATP-försäkringen finansieras genom kollektiva socialavgifter och ge

nom avkastningen på AP-fonden. Avgiftsuttaget skall vara avvägt så, att 

avgifterna tillsammans med andra tillgängliga medel räcker till pensionsut

beialningar, förvaltningskostnader och andra utgifter för försäkringen samt 

för erforderlig fondering. ATP-försäkringens inkomster och utgifter redo
visas inte till någon del över statsbudgeten. 

Enligt lagen om allmän försäkring åligger det riksförsäkringsverket 
(RFV) att vart femte år lägga fram förslag beträffande avgiftsuttag till ATP. 

Uttagsprocenten fastställs sedan av riksdagen för fem år i taget. Senast 

fastställdes avgiften för åren 1980-1984 efter förslag från RFV. För år 

1983 är uttaget 9,6% och för år 1984 9,8%. 

I en skrivelse till regeringen den 16 december 1982 föreslår RFV avgifts

uttag för perioden 1985-1989. Förslaget baserar sig på en framskrivning av 

beräknade inkomster och utgifter för ATP-försäkringen utifrån vissa anta

ganden om den samhällsekonomiska utvecklingen. Verkets skrivelse har 

remisshehandlats, varvid synpunkter bl. a. framförts vad avser RFV:s 

bedömning av den ekonomiska utvecklingen. Försiaget till avgiftsuttag 

bereds f. n. inom regeringskansliet. 
Enligt RFV:s redovisning beräknas pensionsutbetalningarna för år 1982 

för första gången överstiga inkomsterna från pensionsavgifterna. Detta 

beror på att en försämrad lönetillväxt resulterat i lägre avgiftsinkomster till 

ATP-systemet än beräknat, medan pensionsutbetalningarna på grund av 

anknytningen till prisutvecklingen ökat snabbare än väntat. För att undvi

ka en ogynnsam utveckling avseende fondernas kapital räknar RFV med 
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att avgiftsuttaget måste höjas med 0,8-1 procentenhet per år under perio
den 1985-1989. Om hänsyn tas till att pensionärerna inte skall kompen
seras för prishöjningar till följd av devalveringen blir avgiftsbehovet ca 0, I 
procentenhet mindre per år än vad som nyss angetts vid de av verket valda 

antagandena. 
Nedan redogörs för några av de faktorer som påverkar ATP-systemets 

ekonomiska utveckling. 
Pensionsutbetalningarnas storlek bestäms av antalet ATP-pensionärer 

och den genomsnittliga pensionens storlek. Ökningen av pensionskostna
derna, som till största delen är att vänta för ålders- och förtidspensionärer
na, beror på nera faktorer. 

Antalet pensionärer i systemet har ökat, eftersom allt fler intjänat rätt till 
ATP-pension. Ökningstakten i antal ATP-pensionärer från år 1982 fram till 
år 1990 ligger på över 3 % per år från ca 1,4 miljoner till ca I ,8 miljoner 
personer. Efter år 1990 ökar antalet betydligt långsammare. År 1964 hade 
ca 5% av ålderspensionärerna ATP. År 1982 uppgick andelen män med 
ATP-pensioner till ca 90%, medan andelen kvinnor endast utgjorde ca 
40%. År 2030 beräknas andelarna ha ökat så att ca 95% av både kvinnor 

och män har ATP. 
Varje ny årgång pensionärer har också fler int}änandeår än tidigare, 

vilket ger högre pension. År 1982 var det genomsnittliga antalet år med 
intjänad ATP-poäng (exkl. födda 1896-1901) ca 16 för män och ca 13 för 
kvinnor. År 2030 beräknas antalet år ha stigit till ca 28 för både kvinnor och 

män. 
Vidare har regeln att pensionen räknas på de 15 bästa årens inkomst 

successivt fått genomslag i takt med ATP-systemets utbyggnad. Eftersom 
den kvinnliga förvärvsfrekvensen ökat har en allt högre andel kvinnor fått 

egen intjänad pensionsrätt. Pensionsförmånerna i systemet har också 
utvidgats. Rätten till förtidspension (bl. a. på grund av arbetsmarknads
skäl) utvidgades i början av 1970-talet. Vidare har pensionsåldem sänkts 
från den ursprungliga 67 till 65 år. 

I takt med att ATP-systemet byggts ut har en kraftig förskjutning skett i 
relationen mellan den förvärvsaktiva befolkningens storlek och antalet 
ATP-pensionärer. Förändringar i befolkningens sammansättning gör att 
de förvärvsaktiva åldersgrupperna får bära allt större kostnader för ATP
pensionen till de allt större årsklasserna över 65 år. År 1982 svarade i 
genomsnitt 4, I aktiva för betalningen till varje ålders- eller förtidspen
sionärs ATP. Denna siffra sjunker successivt för att år 2020 vara 2.3, dvs. 
nästan en halvering. Befolkningsutvecklingen beskrivs utförligt i kapitlet 
Befolkningsutvecklingen och den offentliga sektorn. 

Som tidigare nämnts betalas ATP-avgiften in till AP-fonden. Fondens 
medel förräntas genom utlåning till staten, bostadssektorn och näringsli
vet. Per den I januari 1983 beräknas AP-fonden uppgå till ca 200 miljarder 
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kr. År 1981 var 35% av kapitalet placerat i bostadsobligationer, 24% i 
statspapper och 33 % i industriobligationer och andra lån till näringslivet. 

Under senare hälften av 1970-talet har det, främst på grund av den höga 
inflationstakten, inte varit möjligt att bevara AP-fondens reala värde. 
Fondens storlek i förhållande till samma års utgifter (fondstyrkan) har 
därför minskat varje är. Mellan åren 1970 och 1980 minskade fondstyrkan 
nära nog fyra gånger från 31 till 8,6. Eftersom räntan på de av fonden 
placerade medlen i stor utsträckning ligger fast under lång tid har inflatio
nen kommit att leda till en negativ realränta på fondens medel. Detta har 
tillsammans med de ökade kostnaderna för pensionsutbetalningarna inne
burit att fondens tillväxt blivit mindre än beräknad. 

Av diagram 5 framgår den faktiska utvecklingen av de löpande inkoms
terna från avgifter för ATP-systemet samt utgifterna för pensions
utbetalningar fram till år 1982. Därefter visas den beräknade utvecklingen 
av dessa utgifter och inkomster under långtidsbudgetperioden. 

Diagram 5. ATP-systemets avgiftsinkomster och kostnader för pensionsutbetalnlngar 
under perioden 1970-1988 
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Om man, i enlighet med principerna för långtidsbudgetberäkningarna, 

utgår från en oförändrad avgiftsnivå på 9,8% efter år 1984 beräknas utgif-

tema och inkomsterna för ATP-systemet att utvecklas på följande sätt. 

Tabell 31. AP-fondens utveckling budgetåren 1983/84-1987/88 
(Miljarder kr., löpande priser) 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Inkomster 
Räntorm.m. 21,9 23,4 24,5 24,7 24,3 
(därav på statspapper) (6,2) (7,0) (7,5) (7,6) (7,8) 
Arbetsgivaravgifter 30,3 32,3 33,9 35,6 37,4 

Summa 52,2 55,7 58,4 60,3 61,7 

Utgifter 
Utbetalpa pensioner 34.7 39,3 44,2 49,3 54,5 
Administration 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Summa 35,0 39,6 44,5 49,7 54,9 

Finansiellt sparande 17,2 16,1 13,9 10,6 6,8 

Av tabellen framgår att inkomsterna från ATP-avgifterna beräknas öka 

med i genomsnitt ca 5 % per år och avkastningen från AP-fonden med i 

genomsnitt ca 2% per år under långtidsbudgetperioden, dvs. den totala 

inkomstökningen under perioden blir ca 4 % per år under antaganden om 

oförändrat avgiftsuttag efter år 1984. Ökningen av pensionsutbetalningarna 

förväntas under perioden bli i genomsnitt ca 11 % per år. De löpande 

avgifterna täckte år 1982 inte längre pensionsutbetalningarna. Prognosen 

för långtidsbudgetperioden visar att en allt större del av avkastningen på 

fonden måste tas i anspråk. Därav följer att AP-fondens finansiella sparan

de budgetåret 1983/84 minskas med 10.4 miljarder kr. fram t. o. m. budget
året 1987/88. Som tidigare nämnts bereds f. n. RFV:s förslag till höjda 

avgiftsuttag inom regeringskansliet. 

10.2 Inkomster, utgifter och finansiellt sparande i stat och socialförsäkrings

sektorn 

I det följande redovisas inkomsterna och utgifterna för den utvidgade 

statliga sektorn. Redovisningen sker genomgående enligt bruttoprincipen. 

Utöver de delar av socialförsäkringssystemet som redan redovisas enligt 

bruttoprincipen på statsbudgeten omfattar kalkylen som tidigare nämnts 

allmän tilläggspensionering (ATP), delpensions-. sjuk-, arbetsskade- och 

arbetsmarknadsförsäkringen. 

Beräkningarna baseras i första hand på material som tagits fram av 

riksrevisonsverket och riksförsäkringsverket. 

I den beräkning av utgifter och inkomster över statsbudgeten och i 

socialförsäkringssektorn som görs i långtidsbudgeten används definitioner 
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som på vissa punkter avviker från de definitioner som används i den till 
finansplanen fogade nationalbudgeten. Beräkningen i långtidsbudgeten 

och i den reviderade nationalbudgeten är således inte direkt jämförbara. 

Beräkningen över den samlade statliga verksamheten resulterar för bud

getåret 1983/84 i totala inkomster på ca 297 miljarder kr. och totala utgifter 

på ca 369 miljarder kr. 

Tabell 32. Statens och socialförsäkringssektorns inkomster, utgifter och finansiella 
sparande budgetåren 1983/84-1987 /88 
(Miljarder kr.) 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Inkomster: 
Inkomstskatt 39,5 35.1 34,3 36,5 41,1 
Lagstadgade social-

avgifter 113,6 117,6 123.7 130.0 136,5 
Övriga skatter 85,6 90,9 94.1 97.7 101.4 
Ränteinkomster och 

återbetalning av lån 36,4 37,5 38,0 39,3 40.0 
Övrigt 21,7 24,2 27,6 28,3 28,8 

Summa inkomster 296,8 305,3 317,7 331,8 347,8 

Utgifter: 
Konsumtion 62,0 64,3 67.6 70,6 73,8 
Investeringar 14,7 13,7 13,6 14,I 14,7 
Transfereringar till 

hushåll 146,I 153,8 160,2 168,6 177,5 
Övriga transfereringar 

inkl. statsskulcträntor 129.6 140,l 152.6 161,I 174,4 
Finansiella transak-

tioner (brutto) 17,0 18,2 18,9 19,3 19,6 

Summa utgifter 369,4 390,I 412,9 433.7 460,0 

Saldo -72,6 -84,8 -95,2 -101,9 -112,2 

Finansiella transak-
tioner (netto) 13,8 14,7 15,2 15,3 15,3 

Finansiellt sparande -58,8 -70,1 -80,0 - 86,6 - 96,9 

Inkomsterna i den konsoliderade beräkningen överstiger därmed den 
redovisning som sker på statsbudgeten med ca 89 miljarder kr. för budget
året 1983/84. Av ökningen är ca 67 miljarder kr. att hänföra till lagstadgade 

socialavgifter. Den mycket kraftiga ökningen beror inte enbart på att fler 

arbetsgivaravgifter ingår. Bruttoredovisningen av bl. a. inkomsterna av 
sjukförsäkring~avgiften ger också högre inkomstbelopp än vad som är 

fallet vid beräkningen av statsbudgeten, där en nettoredovisning görs. 

Inemot 22 miljarder kr. av nivålyftet jämfört med statsbudgeten är hänför

bart till ränteinkomster. Den helt övervägande delen härav är ränteinkoms

terna på AP-fonden. 
Den samlade beräkningen för den statliga verksamheten innebär att om

slutningen på Utgiftssidan ökar med ca 71 miljarder kr. för budgetåret 1983/ 
84. Ökningen beror främst på utbetalningarna av ATP-pensioner samt 
bruttoredovisningen av utgifterna från sjukförsäkringen. 

( 
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Underskottet i det finansiella sparandet för budgetåret 1983/84 för den 

samlade statliga verksamheten beräknas därmed bli ca 59 miljarder kr. För 

statsbudgeten är som tidigare nämnts motsvarande underskott ca 76 mil- · 

jarder kr. Underskottet i finansiellt sparande för den samlade statliga 

verksamheten beräknas för budgetåret 1987/88 uppgå till ca 97 miljarder 

kr., vilket innebär en försämring med ca 38 miljarder kr. under långtids

budgetperioden. För statsbudgeten är försämringen i det finansiella spa

randet under långtidsbudgetperioden mindre - ca 29 miljarder kr. Skillna

den i utvecklingen i finansiellt sparande mellan den samlade statliga verk

samheten och statsbudgeten beror främst på utvecklingen inom AP-fon

den. 
Försämringen i det finansiella sparandet för statsbudgeten och socialför

säkringssektorn ställer krav på ökat sparande inom övriga sektorer för att 

bytesbalansen inte skall försämras. 

10.3 Kommunsektorn 

Enligt långtidsbudgetkalkylen ökar det beräknade sammantagna sparan

deunderskottet för staten och socialförsäkringssektorn. I detta perspektiv 

är de_t också av intresse av belysa de förutsättningar som kommer att råda 

för kommunsektorns finanser de närmaste åren. Uppgifter om kommun

sektorns reala och finansiella utveckling redovisas i prop. 1982/83: 90 om 

kommunalekonomiska frågor inför år 1984. Här tas frågan om den finan

siella utvecklingen i långtidsbudgetperspektivet upp. 

Formellt gäller att den kommunala budgeten skall balansera. De kalkyler 

som genomförts av den särskilda arbetsgruppen om den kommunala eko

nomin (KEA) indikerar ökande finansiella problem för kommunerna de 
närmaste åren. Beräkningarna bygger på antaganden om oförändrade kom
munala skattesatser och en volymökning av den kommunala konsum

tionen om 2 % per år. Från ett positivt finansiellt sparande år 1982 pekar 

beräkningarna på ett sparandeunderskott år 1983 i storleksordningen 3 

miljarder kr., som sedan ökar till ca 8 miljarder kr. år 1984 och ca 15 

miljarder kr. år 1985. Tendensen till försämring av kommunernas finanser 
är densamma i de samhällsekonomiska kalkyler som har gjorts i anslutning 

till den reviderade finansplanen. Där baseras beräkningarna på olika anta

ganden rörande pris- och löneutveckling, kommunala utgifter och skatte

höjningar, vilket medför att sparandeunderskotten skiljer sig från dem som 

redovisats i KEA-kalkylerna. 

Efter år 1985 finns inte några kalkyler utförda. Utvecklingen kommer då 

att vara avhängig främst av skatteunderlagsutvecklingen och av kostnads

utvecklingen. Långtidsbudgetens antaganden ger dock inte grund för en 

bedömning att en påtaglig förbättring kommer att ske av det finansiella 

sparandet. 
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Även om kalkylerna närmast skall ses som räkneexempel och trots att 
effekterna mildras av de förslag till åtgärder avseende den kommunala 

ekonomin som nyligen lagts fram i prop. 1982/83: 90 ger kalkylerna en klar 

antydan om den finansiella situationen i kommunsektorn åren framöver. 

Effekterna av en minskad tillväxt slår de närmaste åren igenom på den 

kommunala sektorn. Under perioden 1975-1980 ökade BNP i genomsnitt 

med 1,3 % per år och den kommunala konsumtionen med 4,2 % per år. 

Åren 1980-1982 sjönk tillväxten i ekonomin och blev genomsnittligt sett 

negativ; - 0,7% per år. Den kommunala konsumtionens ökningstakt mins

kade under åren 1980-1982 och kan exkl. vissa huvudmannaskapsskiften 

beräknas till 2.7% per år. 
Genom en kraftig höjning av kommunalskatten år 1978 samt den resurs

överföring som följde av den under åren 1980-1982 genomförda reforme

ringen av skatteutjämningen uppstod inga finansiella underskott i kom

munsektorn trots den allmänna nedgången i ekonomin. Kommunalskatte

höjningen år 1978 samt skatteutjämningsreformen kan beräknas ha givit en 

finansiell förstärkning motsvarande 3: 30 kr./skr., eller inemot 10 miljarder 

kr. Samtidigt har dock staten genom neddragningar i specialdestinerade 

statsbidrag och vissa indragningar av skatteunderlag begränsat de finan

siella resurserna i kommunsektorn. Indragningarna av skatteunderlag upp

går till över 5 miljarder kr. 
Långtidsbudgeten visar det mycket starka beroende som numera finns 

mellan staten, socialförsäkringssektorn och kommunala sektorn. 81. a. 

gäller detta finansieringsförutsättningarna. T. ex. torde en höjning av ATP

avgifterna få effekter på det kommunala skatteunderlaget om en sådan 
höjning avräknas mot lönesumman. En höjning av kommunalskatterna 

inverkar på den privata konsumtionen, vilket får effekter på vissa av 

statens inkomster - t. ex. mervärdeskatten. Dessutom påverkas tillväxt

betingelserna i samhällsekonomin och därmed även skatteunderlagets ut

veckling. 

11 Utvecklingen av hushållsinkomsterna 

Långtidsbudgeten liksom de statliga långtidsutredningarna behandlar de 

ekonomiska förhållandena i samhället i ett makroekonomiskt perspektiv. 

Ett viktigt underlag för budgetpolitiska avgöranden är emellertid också 

information om den ekonomiska situationen för olika grupper i samhället. 

Under senare år har behov av sådant underlag accentuerats när kraven på 

en mer restriktiv budgetpolitik ökat. Samtidigt har huvuddelen av den 

yrkesverksamma delen av befolkningen under flera år fått uppleva 

reallönesänkningar, vilket medfört att utformningen av transfererings- och 

skattesystem kommit att spela en alltmer avgörande roll för många 
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hushållstypers disponibla inkomster. Utgifterna för transfereringssyste

men och inkomsterna av skattesystemet har emellertid samtidigt en central 

roll för utvecklingen av det finansiella sparandet i den offentliga sektorn. 

Avvägningen mellan inkomster och utgifter kan vidare i sig medföra bety

dande omfördelningar mellan olika grupper och över tiden. 

I det följande redovisas resultat av förenklade framskrivningar med 

sedvanlig långtidsbudgetteknik av några hushållstypers disponibla inkoms

ter. Redovisningen är närmast att betrakta som ett försök att komplettera 

den information som normalt finns i långtidsbudgeten. 

Olika familjesammansättningar har studerats genom att antal vuxna och 

antal barn har varierats. Utgångspunkten för inkomstberäkningarna har 

varit de faktiska genomsnittslönerna för industriarbetare resp. högre tjäns

temän enligt den officiella lönestatistiken. Vid beräkningen av årsinkoms

terna har normal arbetstid varit utgångspunkt. Vidare har hushåll med 

normal folkpension resp. hög ATP (2,5 basbelopp) studerats. 

Avsevärda förenklingar har gjorts vid bestämningen av typhushållens 

inkomster. Sålunda ingår endas·t inkomster av lön och pension i beräkning

arna. Samtliga inkomsttagare förutsätts ha minimiavdrag enligt beskatt

ningsreglerna för resp. år. Vidare förutsätts samtliga hushåll bo i hyres

rätt med en hyra motsvarande övre hyresgränsen i bostadsbidrags

systemet. 

För varje hushåll har den disponibla inkomsten beräknats genom att 

årsinkomsten (pensionen) minskas med skatt och tillägg görs för barnbi

drag, bostadsbidrag samt bidragsförskott enligt gällande regler för resp. år. 

Kommunalskatten har beräknats på grundval av den beräknade medelut

debiteringen i riket för år 1983 (30: 14 kr./skr.) som förutsätts vara oföränd

rad under perioden. För pensionärer utan ATP förutsätts det kommunala 

bostadstillägget (KB1l att täcka fulla hyreskostnaden upp till övre hyres
gränsen med undantag för 80 kr./mån. 

Med de principer och antaganden som gäller för långtidsbudgetberäk

ningarna i löpande priser erhålls följande bild av några hushållstypers 
disponibla inkomster under den närmaste femårsperioden (1983-1987). 

Ensamstående med en årslön som motsvarar vad en genomsnittlig indu

striarbetare tjänade år 1981, dvs. ca 75000 kr., samt makar utan barn som 
båda har en inkomst motsvarande en genomsnittlig industriarbetare beräk

nas bibehålla sin disponibla inkomst på oförändrad real nivå under perio

den. Pensionärshushållen får smärre reala förbättringar, men effekten 

varierar främst beroende på om de har ATP eller inte. I övrigt är det endast 

hushål! med höginkomsttagare som erhåller en ökad real disponibel in

komst under förutsättning att underskottsavdrag inte beaktas. Skälet här

till är marginalskattereformen. Vid antagen pris- och löneutveckling samt 

för resp. år beräknad basenhet beräknas en ensamstående höginkomstta

gare med en inkomst år 1981 på ca 110000 kr. erhålla en real ökning av den 

disponibla inkomsten med 3 000-4000 kr. (ca 5%) år 1987 i förhållande till 

år 1983. 
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För en barnfamilj med två höginkomsttagare blir den reala ökningen av 
disponibel inkomst något lägre än för den ensamstående höginkomsttaga
ren, eller ca 3 %. Orsaken härtill är att marginalskattereformen inte ger 
samma tillskott för kvinnan på grund av att hon enligt inkomststatistiken 
för år 1981 har en årlig bruttolön på ca 95 000 kr., medan mannen har ca 
110000 kr. 

Den utveckling av disponibel inkomst som här har redovisats för de 
förvärvsarbetande gäller under förutsättning av att inkomsttagaren inte har 
några underskottsavdrag, vars skattemässiga värde sjunker genom margi
nalskattesänkningen och den särskilda avdragsbegränsningen. Ett under
skottsavdrag i storleksordningen 15 000 kr. medför för den ensamstående 
höginkomsttagaren en oförändrad real disponibel inkomst i stället för den 
ovan redovisade ökningen. En ensamstående industriarbetare får med 
motsvarande underskottsavdrag en sänkning av real disponibel inkomst 
med knappt 2000 kr. tca 3,5%) i jämförelse med oförändrad real nivå om 
underskottsavdrag helt saknas. 

Hushåll med barn som erhåller bostadsbidrag får med den vedertagna 
beräkningstekniken genomgående vissa reala minskningar av disponibel 
inkomst. Dessa bidrag räknas nämligen inte om automatiskt i motsats till 
sådana transfereringar som är knutna t. ex. till basbeloppet. Såväl bostads
bidrag som barnbidrag och flerbarnstillägg beräknas således till samma 
nominella belopp under hela perioden. Om hänsyn tas till hushållens 
beräknade kostnader för grundläggande konsumtion kan konstateras att 
oförändrade regler för bostadsbidrag, barnbidrag och flerbarnstillägg med
för att ensamstående med barn. barnfamiljer med ensamförsörjare och 
flerbarnshushåll får märkbara minskningar i det relativt sett begränsade 
utrymme som dessa hushåll har utöver den grundläggande konsumtionen. 

Även om både bostads bidrag och barnbidrag skulle anpassas till pris
och löneutvecklingen skulle dessa barnfamiljer emellertid få smärre reala 
minskningar av den disponibla inkomsten. Detta beror främst på att mar
ginalskattereformen inte innebär någon eller en mycket begränsad skatte
sänkning för deltidsarbetande och heltidsarbetande med lägre inkomst. 
Den realinkomstminskning i inledningen av perioden. som ingår som en 
generell förutsättning för långtidsbudgetberäkningarna, slår därför igenom 
på den disponibla inkomsten för dessa grupper. Vidare har förvärvsavdrag 
och s. k. hemmamakereduktion beräknats vara nominellt oförändrade un
der perioden och får därför ett minskat värde över perioden. 

Den redovisade utvecklingen av disponibel inkomst för olika hushåll 
utgår från att den relativa nominella löneökningen kommer att vara lika 
stor för samtliga inkomsttagare under perioden. Antagandet ingår som en 
generell förutsättning för långtidsbudgetberäkningarna. Det bör understry
kas att om löneantagandet differentieras i enlighet med riksdagens uttalan
de i samband med beslutet om inkomstskattereformen påverkas resultatet 
märkbart även av förhållandevis små justeringar. Höginkomsttagarnas 
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reala ökningar minskar eller uteblir. medan industriarbetare erhåller reala 
ökningar samtidigt som utfallet för lägre inkomsttagare förbättras. 

Det bör avslutningsvis betonas att den bild som framträder rörande 
utvecklingen för olika hushåll inte bör tas som en förutsägelse om hur den 
faktiska utvecklingen kommer att bli. De antaganden som används i lång
tidsbudgeten är också mycket schematiska. Den gjorda redovisningen 
belyser dock den vikt som politiska beslut spelar när det gäller fördelning
en av nationalinkomsten. Resultaten visar också utifrån långtidsbudgetens 
teknik förhållandet mellan automatikstyrda transfereringar och de som är 

föremål för separata beslut. Vidare framgår vikten av att såväl budgetens 
inkomstsida som dess utgiftssida beaktas samlat vid olilrn budgetpolitiska 
överväganden som kan få fördelningsmässiga konsekvenser. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.3 Långtidsbudget 96 

APPENDIX 

I Internationellt utvecklingssamarbete och övrig internationell 
samverkan 

Ändamålsgruppen omfattar internationellt utvecklingssamarbete (bi
stånd och u-landsverksamhet) samt övrig internationell samverkan såsom 
utrikesförvaltningen och Sveriges deltagande i internationella organisatio
ner. 

Tabell I. Internationellt utvecklingssamarbete och övrig internationell samverkan 
(Milj. kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Förändring till 
snittlig 
procen- 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 
tuell för-
ändring 
1977178-
1981/82 

Totala utgifter -0,9 8137 +59 +90 +106 +101 
därav 

lnternationellt 
utvecklings-
samarbete -0,3 6592 +96 +97 +115 +117 
Utrikesförvaltning 
och övrig inter-
nationell sam-
verkan -1,7 1545 -37 - 7 - 9 - 16 

Ramen för internationellt utvecklingssamarbete för budgetåret 1983/84 
har beräknats som 1 % av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) 
för kalenderåret 1983. Beräkningarna i långtidsbudgeten utgår ifrån att 
biståndsramen skall motsvara ovanstående andel av BNI under perioden. 
Den faktiska belastningen på anslagen för internationellt utvecklingssam
arbete uppgår totalt till 6,4 miljarder kr. för budgetåret 1983/84. 

Utgifterna för Sveriges deltagande i internationella organisationer styrs 
genom särskilda beslut. Utgifterna för utrikesförvaltningen är till stora 
delar direkt eller indirekt utlandsberoende och påverkas starkt av t. ex. 
valutakursutvecklingen. 

På samma sätt som tidigare budgetår ingår i biståndsramen utgifter för 
bistånds- och u-landsverksamhet, som i statsbudgeten belastar andra hu
vudtitlar och anslag. För budgetåret 1983/84 har föreslagits att totalt 145 
milj. kr. för sådana ändamål avräknas mot biståndsramen. I beräkningarna 
för långtidsbudgeten har detta belopp förutsatts vara realt oförändrat för 
vart och ett av åren under långtidsbudgetperioden. 

Procen- Genom-
tuell för- snittlig 
ändring procen-
1983/84- tuell för-
1984/85 ändring 

1983/84-
1987/88 

+0,7 +I, I 

+1,5 +1,5 

-2,4 -1,l 
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En förändring av BNI:s tillväxt med en procentenhet medför att ansla

gen för internationellt utvecklingssamarbete med ett års eftersläpning för

ändras med ca 65 milj. kr. 

Återflödet i biståndet 

Återflödet i biståndet, dvs. upphandling av varor och tjänster i Sverige 

till följd av biståndet, uppgår till betydande belopp. Totalt används ca 40 % 

av biståndsmedlen för upphandling i Sverige. Beräknat på biståndsansla

gen för budgetåret 1983/84 innebär detta ca 2,6 miljarder kr. Återflödet 

måste därför sägas vara industripolitiskt betydelsefullt utan att det direkt 

kan betecknas som näringslivsstöd. 

Medan den totala biståndsvolymen ökade i löpande priser från 2,9 mil

jarder kr. budgetåret 1975/76 till 4,4 miljarder kr. budgetåret 1979/80, en 

ökning med ca 50%, så ökade svensk export till huvudmottagarna av 

svenskt bistånd under samma period från 1,4 miljarder kr. till 3,3 miljarder 

kr., dvs. med ca 130%. 

Återflödet kan indelas i tre kategorier: direkt känt återflöde, indirekt, 

delvis okänt återflöde (bl. a. upphandling av varor från svenska företags 

dotterbolag i utlandet) samt indirekt återflöde i form av good-will. 

Det bilaterala direkta återflödet uppgår till ca 45 % av anslaget. Återflö

dets storlek varierar från land till land. Den sektor som genererar minst 

återflöde är landsbygdsutveckling. 

Återflödet på det multilaterala biståndet uppgår totalt till ca 50 %. 

Världsbankens totala upphandlingsvolym är ca 25 miljarder kr. Sverige 

fick som medlem i Världsbanken upphandlingsförmedling för ca 550 milj. 

kr. De medel som går ut till Världsbanken och de regionala bankerna ger 

därmed ett återflöde i bytesbalanstermer som överstiger anslagna medel. 

En stor del av utfästelserna på det multilaterala anslagets livsmcdelsdel 

görs i form av inhemska jordbruksprodukter. l S!DA:s regi upphandlas 

t. ex. svensk brödsäd. Återflödet på denna del uppgår till ca 85 %. 
Återflödet från krediter till utvecklingsländer, u-kreditcr, där medel 

anslås helt för uppköp i Sverige, är procentuellt störst. Beredningen för 

internationellt tekniskt samarbete beräknar att u-krediterna genererar upp

handling i Sverige till ett värde av ca 3,5 gånger det bistånd som ges. Detta 

innebär, om anslagna medel för budgetåret 1983/84 (500 milj. kr.) utnytt

jades fullt ut, att upphandling om ca 1,7 miljarder kr. skulle genereras. 

7 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.3 
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Il Totalförsvar 

I ändamålsgruppen totalförsvar ingår det militära försvaret, civilförsva

ret, det ekonomiska försvaret och övrigt totalförsvar. 

Tabell 2. Totalförsvar 
(Milj. kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Förändring till 
snittlig 
procen- 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 
tuell för-
ändring 
1977178-
1981/82 

To!ala utgifter + I.I 24208 +582 +54 -807 -958 
därav 

Militärt försvar + 0.8 20489 1 7 0 0 () 

Civilförsvar +10,I 854 1 + 59 +58 + 46 + 9 
Ekonomiskt för-
svar + 4,0 2528 +506 +27 -841 -942 

Procen- Genom-
tuell för- snittlig 
ändring proccn-
1983/84- tuell för-
1984/85 iindring 

1983/84-
1987/88 

+ 2,4 I.I 

0.0 0,0 
+ 6,9 + 4,7 

+20.0 -15.3 

1 Ändrade pris- och löneprognoser gör att det beräknade utfallet för militärt försvar och civilförsvar är lägre iin 
vad som bedömts i 1983 års budgetproposition. 
Anm. I sammanställningen har vissa medel för totalförsvarsändamål inte tagits upp, beroende på att de utgör 
delposter under anslag som huvudsakligen är avsedda för andra ändamål. 

Riksdagen har våren 1982 tagit ställning till inriktningen av totalförsvaret 

för perioden 1982/83-1986/87 (1982 års försvarsbeslut). Långtidsbudget

bcräkningarna utgår i huvudsak från dessa ställningstaganden. För budget

året 1987/88 har i huvudsak förutsatts en prolongering av 1982 års försvars

bcslut. 

Försvarsbeslutet innebär sammantaget en sänkning av utgifterna för 

totalförsvaret. De förstärkningar som beslutats för de civila totalförsvars

grenarna möjliggörs genom omprioriteringar. Besparingar skall inom det 

militära försvaret uppnås genom rationaliseringar och en minskning av 

fredsorganisationen. Utvecklingen av totalförsvarets andel av statsutgif

terna framgår av tabell 3. 

Tabell 3. Totalförsvarets andel a\· statsutgirterna 

Budgetar i/l. 

Totalt Exkl. statsskuldr:intor 

19nm 12,8 13,3 

197')/8() 9.4 10,2 
l9KOi81 8.6 9.7 
l'IKl/lC 8.4 9.6 
l'JlCi83 8,0 1 9,7 1 

1 Prllcnn .... 
l\iilla": Kiksrcvisionsvcrkets budgetredovisning 
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Utgiftsramarna för det militära försvaret och civilförsvaret, utom 

skyddsrum. styrs mellan försvarsbesluten av förändringen i försvarsprisin

dex (FPIJ. I samband med de femåriga försvarsbesluten prövas ambitions

nivån i de totala utgiftsramarna och hänsyn tas då bl. a. till omfattningen av 
antalet värnpliktiga under perioden. FPI är en sammanvägning av två 

indexserier - ett löneindex för de 35 % av utgiftsramarna som beräknas 

bestå av lönekostnader och nettoprisindex för resterande 65 %. Civilför

svarets anslag för skyddsrum priskompenseras med nettoprisindex (NPIJ. 

Det militära försvaret 

Årets budgetförslag innebär bl. a. att myndigheterna inte fullt ut kom

penseras för devalveringen. I budgetpropositionen föreslås mot denna 

bakgrund att den ekonomiska ramen för det militära försvaret minskas 

med 200 milj. kr. Utgifterna för militärt försvar under budgetåret 1983/84 

föreslås uppgå till ca 20,5 miljarder kr., varav 2,5 miljarder kr. utgör 

beräknad priskompensation. 

Stora besparingar är planerade inom fredsorganisationen. För perioden 

1982/83-1991/92 är planeringsförutsättningen att drygt 8 miljarder kr. 

(prisläge februari 1982) skall sparas och antalet anställda minskas med ca 

6000 (13,8%). Detta innebär att minskningstakten från 1970-talet bibehålls 

även under 1980-talet. Möjligheterna till ytterligare besparingar under 

1990-talet utreds. Minskningarna görs för att skaffa tillräckligt utrymme för 

utbildning och utrustning för krigsorganisationens behov. 

I regeringsförklaringen i oktober 1982 anfördes att en omedelbar analys 

skulle göras av JAS-projektets ekonomi. Regeringen har redovisat resulta

tet av denna analys i en särskild proposition till riksdagen i mars 1983. På 

grundval av analysen samt av vad som anfördes i den socialdemokratiska 

motionen till totalförsvarspropositionen förordar regeringen att planering
en av JAS-projektet fram till år 2000 inriktas mot en ram om högst 24.9 

miljarder kr. (prisläge februari 1981 ). Det innebär att den av den tidigare 

regeringen angivna JAS-ramen om 25,7 miljarder kr. minskas med 800 milj. 

kr. 
För JAS-projektet är betalningsmedel om ca 6.4 miljarder kr. (prisläge 

februari 1982) inplanerade under långtidsbudgetperioden. 
För att belysa utvecklingen av de militära försvarsutgifterna med hänsyn 

till priskompensationen i form av FPI har i diagram I beräkningar gjorts i 

löpande priser. Beräkningarna grundas på samma pris- och löneantagan

den som tillämpas vid övriga beräkningar i långtidsbudgeten. 
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Diagram 1. Militära försvaret (utgifter i löpande priser, miljarder kr.) 
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För civilförsvaret innebär 1982 års försvarsbeslut ökade insatser i fråga 
om bl. a. utbildning och övningsverksamhet samt befolkningsskydd. Med 
början budgetåret 1984/85 skall ansvaret för ledningen av civilförsvars
verksamheten i krig på lokal nivå föras över till kommunerna. 

I årets budgetproposition föreslås utgifterna budgetåret 1983/84 för civil
försvar, utom skyddsrum, uppgå till 433 milj. kr., varav 53 milj. kr. för 
beräknad priskompensation enligt FPI. För skyddsrum föreslås utgifter om 
421 milj. kr., varav 57 milj. kr. för beräknad priskompensation enligt NPI. 

Ekonomiskt försvar 

Det ekonomiska försvaret skall trygga försörjningen med varor och 
tjänster i kriser och krig. Olika alternativ till den alltmer kostnadskrävande 
lagringen prövas. I detta senare syfte pågår bl. a. en utredning om bered
skaps- och fredskrislagring i näringslivets regi. 

Styrande för utgifterna inom det ekonomiska försvaret är investeringar i 
oljelagringsprogrammet, storleken på den s. k. särskilda medelsramen 
samt de driftkostnader dessa investeringar föranleder. Driftkostnaderna 
utgörs till största delen av kapitalkostnader. Genom den statliga redovis
ningens uppbyggnad medför dessa kapitalkostnader motsvarande inkoms

ter på statsbudgetens inkomstsida. 
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F. n. pågår en översyn av oljclagringsprogrammet, bl. a. i syfte att pröva 
om den sjunkande oljekonsumtionen i samhället motiverar en neddragning 
av hela lagringsprogrammet. Översyn·en skall vara slutförd före utgången 
av år 1983. Långtidsbudgetbcräkningarna är emellertid baserade på det 
gällande programmet. 

För budgetåret 1983/84 har föreslagits utgifter om sammanlagt ca 2,5 
miljarder kr. för det ekonomiska försvaret. Av detta utgör 210 milj. kr. den 
särskilda medclsramen - som beräknas vara oförändrad hela långtidsbud
getperioden - och ca 1250 milj. kr. investeringar inom oljelagringspro

grammct. 

Övrigt totalförsvar 

Med övrigt totalförsvar avses bl. a. psykologiskt försvar samt vissa delar 
av hälso- och sjukvården och polisväsendet. I princip omfattar övrigt 
totalförsvar all samhällelig verksamhet som skall fortgå i krig. I budget
sammanhang är dock avgränsningen mycket snäv och avser endast anslag 
eller delar av anslag som finansierar verksamhet som är direkt inriktad mot 

beredskaps uppgifter. 
För de anslag som hänförs till övrigt totalförsvar föreslås för budgetåret 

1983/84 utgifter om sammanlagt ca 455 milj. kr. Utgifterna styrs i huvudsak 
av pris- och löneutvecklingen inom den offentliga sektorn. 

111 Rätts- och polisväsende 

Till ändamålsgruppen hör polisväsendet, åklagarväsendet, domstolsvä-
scndct och kriminalvården. 

Tabell 4. Rätts- och polisväsende 
(Milj. kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Förändring till 
snittlig 
procen-. 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 
tuell för-
ändring 
1977178-
1981/82 

Totala utgifter +2.4 7979 +35 -67 -33 0 
därav 

Polisväsende +1,7 4379 + 5 + 5 -15 0 
Domstols-
väsende +4.6 1284 - 5 -18 0 0 
Åk lagarväsende +0,6 236 0 0 0 0 
Kriminalvård +3,1 1648 +33 -55 -19 0 

De olika myndigheterna inom rätts- och polisväsendet har ett nära 
samarbete. I huvudsak börjar det rättsvårdande arbetet hos polisen och går 
via åklagare till domstol och därefter till kriminalvården. 

Procen- Genom-
tucll för- snittlig 
ändring procen-
1983/84- tuell för-
1984/85 ändring 

1983/84-
1987/88 

+0,4 -0,2 

+0,1 0,0 

-0.4 -0.4 
0,0 0,0 

+2,0 -0,7 
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Brottslighetens utveckling beror på flera olika faktorer och är därför 
svår att förutsäga. Utgiftsförändringar inom ändamålsgruppen samman

hänger bl. a. med statsmakternas beslut om hur mycket resurser som -

med hänsyn till bl. a. brottslighetens utveckling - .skall anvisas till ända

målen. Brott mot brottsbalken har under en tioårsperiod ökat i genomsnitt 

med 3 ,5 % per år till omkring 760 000 år 1981. I årets budgetproposition 

redovisas beräkningar som pekar på en fortsatt ökning för huvuddelen av 

brottshalksbrotten under perioden 1983-1987. Långtidsbudgetberäkning

arm1 har emellertid inte baserats på dessa antaganden. 

Diagram 2. Antalet n)·intagningar på kriminalvårdsanstalter åren 1973-1981 
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Polis- och tlklagarräsendet 

Poli.n-iisendet har förstärkts kraftigt under 1970-talct. Organisationen 

har däremot inte tillförts några reala resurser de senaste två budgetåren. 

Några förstärkningar har inte heller beräknats för långtidshudgetperioden. 

Åklagan·iisendet föreslås i årets budgetproposition, genom omfördel

ningar inom rättsväsendet, tillföras ytterligare resurser inom vissa områ-
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den. Åklagarväsendcts organisation ses f. n. över i syfte att åstadkomma 

rationaliscringsvinster. I enlighet med långtidsbudgetteknikcn har inte be

räknats några resurstillskott under långtidsbudgetperioden. 

Domstols1·iisendet 

Domstolsväscndet har i fasta priser antagits få oförändrad medelstill

delning under långtidsbudgetperioden. Förstärkningsorganisationen för 

avarbetning av länsrätternas målbalanser, som infördes budgetåret 1978/ 

79. förutsiitts avvecklad den 1 juli 1985. 

Riittsftjiilp m. m. 

Kostnaderna för riittshjiilp m. m. beräknas uppgå till 224 milj. kr. under 

budgetåret 1983/84. Därvid har beaktats de besparingar med en hclårsef

fckt om ca 25 milj. kr. som riksdagen beslutat om våren 1983. Rättshjälpen 

är inkomstprövad. Förändringar i rättshjälpskostnaderna styrs i första 

hand av antalet personer som är berättigade till och använder sig av 

riittshjälp. 

Kriminali·ärd 

Kriminalvårdens inriktning styrs av de principbeslut om kriminalvår

dens framtida utformning som fattades av 1973 års riksdag. I prop. 1980/ 

81: 20 om besparingar i stats verksamheten. m. m. anfördes att de redovi

sade behoven av nya lokalanstalter för kriminalvården borde omprövas 

mot bakgrund av det rådande ekonomiska liiget. Beläggningen vid krimi

nalvårdens anstalter har under senare tid varit mycket hög. Åtgärder för 

att minska antalet intagna föreslås i budgetpropositionen 1983. I enlighet 

med långtidsbudgcttekniken bedöms i långtidsbudgeten den nuvarande 

bcläggningssituationen i huvudsak kunna rymmas inom ramen för oföränd

rade resurser. Som exempel kan dock nämnas att en ökning av belägg

ningstryckct med 10 % skulle kräva ca 400 anstaltsplatser, vilket motsva

rar tio nya lokalanstalter till en ungefärlig investeringskostnad av 250 milj. 

kr. och en total driftkostnad på ca 80 milj. kr.lår. 

IV Folkpensioner, sjukförsäkring, m. m. 

Ändamålsgruppen domineras av utgifter för folkpensionering, bidrag till 

sjukförsäkringen samt statens bidrag till kommunala bostadstillägg till 

folkpension !KBT). Därutöver redovisas i detta avsnitt utgiftsutvecklingen 

för den allmänna tilläggspensioneringcn (ATP). Bland övriga förmåner 

inom socialförsäkringssystemet som finansieras via fonder, och inte redo

visas över statsbudgeten. kan nämnas delpensionsförsäkringen. 
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Tabell 5. Folkpensioner, sjukförsäkring, m. m. 
(Milj. kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Förändring till 
snittlig 
procen- 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 
tuell för-
ändring 
1977/78-
1981/82 

Totala utgifter +2.1 46241 -397 -53 -227 -403 
därav 

Folkpensioner +2.6 40685 -310 -20 -195 -370 
Sjukförsäkring -4.2 4157 0 0 0 0 

Utgifterna för sjukförsäkringen omfattar sjukpenning. ersättningar för 

sjukvårds-. tandvårds- och Jäkemedelskostnader m. m. Budgetåret 1983/84 

beräknas dessa utgifter till ca 27 ,5 miljarder kr. Därav beräknas kostna

derna för sjukpenningen till 14,0 miljarder kr. Utgifterna för sjukförsäk

ringen (inkl. föräldraförsäkringen) finansieras till 85 % av socialavgifter 

från arbetsgivare och egenföretagare, medan återstående 15 % täcks med 

statsbidrag. 
År 1981 ersattes i genomsnitt 19,6 sjukpenningdagar per försäkrad. År 

1982 minskade antalet dagar till 18,5 vilket är det lägsta sedan år 1967. Om 

genomsnittet förändras med en dag förändras kostnaderna för försäkringen 

med 800-900 milj. kr. per år. 
Administrationen av socialförsäkringssystemet beräknas budgetåret 

1983/84 kosta ca 2,8 miljarder kr. 
Folkpensionssystemet omfattar hela befolkningen. För folkpensionärer 

som har liten eller ingen ATP-pension kompletteras folkpensionen med 

pensionstillskott. Pensionstillskottet avräknas mot utgående ATP-pension. 

Folkpensioneringen beräknas kosta ca 41 miljarder kr. budgetåret 1983/84. 

F. n. täcks ca 73 % av utgifterna av folkpensionsavgiften (för år 1983 

9,45 % av lönesumman). Utgifterna styrs av befolkningens ålderssamman

sättning samt den allmänna prisutvecklingen. 
Det totala antalet pensionärer beräknas under Jångtidsbudgetperioden 

årligen öka med i genomsnitt 14200, varav 12300 ålderspensionärer (se 

kapitlet Befolkningsutvecklingen och den offentliga sektorn). Antalet folk

pensionärer beräknas år 1983 uppgå till drygt 2 miljoner. varav nära ca 1,4 

miljoner ålderspensionärer. Drygt 875 000 pensionärer erhåller under sam

ma år ålderspension från ATP. 
Folkpensionärer vars huvudsakliga inkomst utgors av allmän folkpen

sion medges vid inkomsttaxeringen ett särskilt avdrag för nedsatt skatte

förmåga. Den som endast har ålderspension och pensionstillskott får ett 

extra avdrag som är inkomstrelaterat med så stort belopp att någon skatt 

inte kommer att påföras. Kostnaderna för skattebortfallet för avdraget kan 

beräknas till inemot 6 miljarder kr. för budgetåret 1983/84. 

Procen- Genom-
tuell för- snittlig 
ändring procen-
1983/84- tuell för-
1984/85 ändring 

1983/84-
1987/88 

-0.9 -0.6 

-0.7 -0,6 
0.0 0.0 
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Utgifternä för statsbidrag till kommunalt hostadstilliiRR till folkpension 

(KBT) styrs av antalet personer som med hänsyn till inkomst och bostads

kostnad är bidragsberättigade samt av hyrcsnivån. Statsbidrag utgår med 

25 % av kommunernas statsbidragsberättigade kostnader för bostadstill

lägg. Stigande ATP-nivå förväntas begränsa statsbidraget med i genom

snitt 4 % per budgetår. Statsbidragskostnaderna beräknas för budgetåret 

1983/84 att uppgå till 780 milj. kr. Kommunernas andel av KBT-kostna

derna beräknas samma år till 2 740 milj. kr. 

Inkomster och utgifter för ATP redovisas helt utanför statsbudgeten. 

Reglering sker via AP-fonden.· Det finansiella sparandet i AP-fonden be

räknas budgetåret 1983/84 uppgå till 17.2 miljarder kr. Detta sparande 

beräknas sjunka markant under långtidsbudgetperioden. Som beskrivs i 

kapitlet Utgifter och inkomster inom den offentliga sektorn beror detta på 

att utbetalningarna ökar dels på grund av att antalet pensionärer som 

uppbär ATP ökar, dels på att storleken på utgående pensioner för de 

nytillkommande pensionäre·rna ökar i takt med att systemet varit i kraft 

under en längre tid. Denna utveckling väntas fortgå fram till år 1990. 

Av tabell 6 framgår de sammantagna utgifterna (stadsbudget- och social

avgiftsfinansiering) för pensionerna. Kostnaderna för folkpensionerna be

räknas under perioden minska till följd av att utgifterna för pensionstill

skotten minskar. Att utgifterna för pensionstillskotten minskar hänger 

samman med att allt fler nytillkommande pensionärer får ATP. Utgiftsök

ningen, som uppstår på grund av ett ökat antal pensionärer, uppväger inte 

utgiftsminskningen för pensionstillskotten. De totala pensionskostnaderna 

som, inkl. ATP, budgetåret 1983/84 beräknas uppgå till ca 75 miljarder kr., 

förväntas dock öka markant under perioden. 

Av tabell 6 framgår utgiftsutvecklingen för olika delar av pensionssyste

met. 

Tabell 6. Utgiftsutveckling för pensionerna 
(Milj. kr.. oförändrad pris- och lönenivål 

Utgiftsförändring till 

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Grundpension + 165 + 470 + 315 + 165 
Pensionstillskott - 475 - 490 - 510 - 535 
ATP +2600 +2700 +2600 +2300 

Summa +2290 +2680 +2405 +J 930 

Förvärvsarbetande har möjlighet att minska arbetsinsatsen mellan 60 

och 65 års ålder genom att övergå till deltidsarbete i kombination med 

de/pension. Delpensionen fyller då ut en viss andel av det inkomstbortfall 

som följer av arbetstidsminskningen. För dem som har beviljats delpension 

före år 1981 utgör pensionen 65 % av inkomsthortfallet vid minskningen av 

arbetstiden och för dem som fått delpension efter år 1981 50 %. 
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Kostnaderna för delpensioneringen beror pfi antalet delpensionärer och 

hur slort inkomstbortfall som ersiitts av pensionen. Pensionsförmåncn är 

knuten till basbeloppet. Antalet delpensionärer och kostnaderna för dessa 

ökade under de första åren sedan pensionsformen infördes. Fr. o. m. år 

1981 har dock en viss minskning skett av antalet delpensionärer. Kostna

den för budgetåret 1983/84 beräknas till drygt 1,5 miljard kr. 

Delpensionsförsäkringen finansieras genom en avgift från arbetsgivare 

och egenföretagare om 0.50 % av lönesumman. Avgiften förs till en sär

skild fond. Den frfin 0.25 'J'r till 0.50 .:;,;.. höjda socialavgiften fr. o .m. år 1980 

är avsedd att på sikt ge full kostnad släckning för de löpande pensionsutbe

talningarna och diirutöver lämna successiv täckning av de underskott som 

uppstått i delpensionsfonden. Underskottet. som var 774 milj. kr. den 

I november 1982. regleras genom ett avräkningsförfarande mot statsbud

getens inkomster. 

A rh1't.ukach'.f{"irsiikringe11 omfattar alla förvärvsarbetande samt personer 

som genomgår utbildning i den mf111 utbildningen medför särskild risk för 

arhetsskada. Den ger i princip full ersättning för inkomstbortfall till den 

som drabbas av skada i sitt arbete. Arbetsskadeförsäkringen är samordnad 

med den allmänna sjukförsäkringen. 

Arbetsskadeförsäkringen ligger utanför statshudgeten och finansieras 

helt genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften utgör 

fr. o. m. år 1980 0.6 o/c av löneunderlaget. Fondens behållning uppgick vid 

utgången av år 1982 till drygt I miijard kr. Utbetalningarna från försäkring

en var ca 720 milj. kr. under år 1978 och har stigit till ca 1350 milj. kr. år 

1982. Utgifterna styrs av antalet som skadas samt av den ersättning dessa 

beviljas. För ären 1982 och 1983 beräknas antalet skadefall till ungefär 

oförändrat antal. 

V Stöd till barnfamiljer 

Utgifterna under denna ändamålsgrupp består till något mer än hälften 

av inkomstöverföringar till hushållen i form av allmänna barnbidrag och 

flerbarnstillägg. föräldrapenning. bidragsförskott och bostadsbidrag för 

barnfamiljer. Vidare ingår statsbidraget till barnomsorgen och den del av 

statens bidrag till social hemhjälp som avser hjälp till barnfamiljer. Den 

snabbaste utgiftsökningen inom ändamålsgruppen utgörs av statsbidraget 

till kommunernas barnomsorg. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.3 Långtidsbudget 107 

Tabell 7. Stöd till barnfamiljer 
(Milj. kr .. oföriindrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Förändring till 
snittlig 
procen- 19lW85 1985/86 1986/87 1987/88 
tuell för-
ändring 
1977/78-
1981/82 

Totala Ull((fter + I. I 155% +147 +263 +140 + 130 
därav 

Allmänna barn-
bidrag - 1.7 5890 - 40 - :!O - 30 - 40 
Bosladshidrag -17.4 1347 0 0 () () 

Bidrag till föräldra-
försäkringen. bi-
dragsförskott. m. m. + 3.1 1999 - 10 - 5 - 5 0 
Bidrag till barn-
omsorg +14.4 6 360 + 197 +:!88 + 175 +170 

Utgiftsstyrande faktorer för de allmänna harnhidra{U'n är antalet bi

dragsberättigade barn och bidragets storlek. som fastställs av statsmak

terna i enskilda beslut. Barnbidraget utgår fr. o. m. den I januari 1983 med 

3 300 kr. per år och barn under 16 år. Bidragsberättigade är f. n. ca I miljon 

familjer med 1.7 miljoner barn. Fr. o. m. den I januari 1982 utgår ett förhöjt 

flerbarnstillägg till familjer med tre eller flera barn. Fr. o. m. den I juli 1983 

kommer även studerande i åldern 16-19 år att medräknas vid bestämman

det av flerbarnstillägg (prop. 1982/83: 88). 

Under perioden beräknas antalet bidragsberättigade barn minska. efter

som antalet barn som passerar 16-årsgränsen beräknas överstiga antalet 

födda under resp. år (se kapitlet Befolkningsutvecklingen och den offent

liga sektorn). 

Föriildrqförsiikringen omfattar havandeskapspenning, föräldrapenning i 

samband med barns födelse. särskild föriildrapcnning samt föriildrapen

ning för tillfällig vård av barn. 85% av föräldraförsäkringcns kostnader 

täcks av socialavgifter till sjukförsäkringen. medan 15 % tiic.:ks över stats

budgeten. Under långtidsbudgetperiodcn förväntas ingen större utgiftsför
ändring. 

Utvecklingen av kostnaderna för föräldraförsäkringen är beroende av 

flera faktorer. Den del av kostnaden som havandeskapspenningen utgör 

påverkas av antalet graviditeter. de berörda kvinnornas förvärvsfrckvcns 

och arbetets karaktär. Kostnaderna för föräldrapenning i samband med 

barns födelse beror främst på antalet födda barn samt föräldrarnas för

värvsfrekvens och inkomst. Kostnaderna beräknas uppgf1 till 2.6 miljarder 

kr. under budgetåret 1983/84. 

Den särskilda föräldrapenningen, som f. n. utgår under 180 dagar. kan 

tas ut under en åttaårsperiod. Kostnaderna för ett visst år blir därför 

beroende av i vilken utsträckning ersättningsdagar tas ut i direkt anslutning 

Prm:en- Genom-
tuell för- snittlig 
ändring procen-
1983/84- tucll för-
19~W85 iindring 

1983i84-
1987i88 

~-o.9 +I. I 

-0.7 -0.6 
0.0 0.0 

-0.5 -tU 

+:u +3.1 
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till föräldrapenning i samband med barnets födelse samt hur föräldrarna 
väljer att fördela resterande dagar över den återstående delen av åttaårs
perioden. Under budgetåret 1983/84 beräknas kostnaderna uppgå till ca 1.6 
miljard kr. 

Kostnaderna för föräldrapenning för tillfällig vård av barn beräknas till 

740 milj. kr. budgetåret 1983/84. 
De statliga och statskommunala hostadshidragen till hart~f(uni/jer utgår 

till omkring 340000 familjer med omkring 680000 barn. Bidragen är relate

rade till inkomsterna. De statskommunala bostadsbidragen <SKBBJ är 

även beroende av bostadskostnaderna. 
Kostnaderna för bostadsbidragen är bl. a. beroende av antalet barn. 

hushållsstruktur, bostadskostnader. inkomstutveckling samt förvärvsfre
kvens. Statens kostnader totalt för bostadsbidrag beräknas uppgå till drygt 
1.3 miljard kr. budgetåret 1983/84. 

Barn under 18 års vars föräldrar lever åtskilda kan få hidragsji.irskott. 

Bidragsbeloppet är relaterat till basbeloppet. Kostnaderna för bidragsför

skotten beror främst på barnantal. andelen barn som lever skilda från 

någon eller båda föräldrarna samt i vilken omfattning underhållsbidrag 

utgår från föräldrarna. Andelen barn för vilka bidragsförskott utgår - f. n. 

drygt 13 % - har ökat något medan det totala antalet barn i bidragsberätti

gade åldrar minskar. Andelen bidragsförskott som återbetalas av de under
hållsskyldiga föräldrarna utgör totalt ca 37 % av de utbetalade bidragsför

skotten. Under långtidsbudgetperioden kan på grund av det minskande 
antalet barn förutsättas en svag utgiftsminskning. 

Nuvarande statsbidragssystem för kommunernas barnomsorg innebär 
att bidrag ges med ett fast belopp per plats och år i daghem och fritidshem. 
För familjedaghemsverksamhet utgår dels bidrag med 35 % av kommuner
nas bruttokostnader för verksamheten, dels ett gnmdbclopp per barn. 
Bidragsbeloppen justeras årligen med hänsyn till den genomsnittliga löne

utvecklingen för anställda i offentlig tjänst. För budgetåret 1983/84 beräk
nas statsbidraget till den kommunala barnomsorgen uppgå till ca 6.3 mil
jarder kr. 

Inom regeringskansliet pågår arbetet med att utforma ett nytt statsbi
dragssystem för barnomsorgen. Förslag om de nya reglerna avses läggas 

fram för riksdagen under år 1983. 
Den faktiska platsutvecklingen i barnomsorgen avgörs av kommunerna. 

Kommunerna analyserar behovet av barnomsorg med utgångspunkt i be

räkningar av antalet barn, förvärvsintensitet. föräldrars efterfrågan, eko
nomiska förutsättningar m. m. Den faktiska utbyggnaden avgörs i hög grad 

av kommunernas ambitionsnivå vad avser att täcka efterfrågan på barnom

sorg samt kommunernas tillgång på mark, lokaler, personal, ekonomiska 

förutsättningar m. m. 
Statens bidrag till driften av förskolor och fritidshem styrs således av 

utvecklingen av antal platser i barnomsorgen i kommunerna och av löneut-
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vecklingen för anställda i offentlig tjänst. Utöver vad som tidigare nämnts 

påverkas utvecklingen vad gäller fritidshemmen även av omfattningen av 

barnens vistelse i skolan. 

Beräkningarna av utgifterna i långtidsbudgeten bygger på en utbygg

nadstakt i enlighet med kommunernas barnomsorgsplaner för åren 1982-

1985. Utvecklingen av platsantalet - och därmed statsbidragets storlek -

är svårbedömd. I beräkningarna för Jångtidsbudgetperioden har därför två 

alternativa kalkyler med olika utbyggnadsantaganden gjorts. Den ena byg

ger på kommunernas barnomsorgsplaner och den andra på en 60-procentig 

utbyggnad jämfört med den planerade. Under långtidsbudgetperioden 

skulle en reducerad utbyggnad medföra en statsbidragsminskning på totalt 

ca 0,8 miljard kr. i fasta priser. 

Utöver ovan redovisade utgifter under denna ändamålsgrupp utgår stöd 

till barnfamiljer inom ramen för skattesystemet, vilket påverkar statens 

inkomster. Stöd till barnfamiljer i form av avdrag och skattereduktion kan 

beräknas uppgå till totalt ca 1775 milj. kr. under år 1983. 

VI Hälso-, sjuk- och socialvård 

Ändamålsgruppen omfattar utgifter för statliga och statsunderstödda 

vårdområden. För budgetåret 1983/84 har beräknats statsbidrag med ca 8,2 

miljarder kr. för detta ändamål. Huvuddelen avser statsbidrag till vårdom

råden under kommunalt huvudmannaskap, varav statsbidrag till den psy

kiatriska sjukvården utgör den största posten. Vidare utgår statsbidrag till 

kommuner och landstingskommuner för drift av socialtjänstens hem för 

vård och boende. Denna verksamhet var tidigare statlig. Statsbidrag utgår 

också till kommunerna för annan hälso- och sjukvård, social hemhjälp och 
samhällets åtgärder för handikappade. 

Tabell 8. Hälso·, sjuk- och socialvård 
(Milj. kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Förändring till 
snittlig 
procen- 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 
tuell för-
ändring 
1977178-
1981/82 

Totala utgifter -0,7 8201 -189 -29 +17 +18 
därav 

Psykiatrisk sjuk-
vård, m.m. +2.5 4366 -200 -40 0 0 
Åldrings- och 
handikapp-
omsorg +4,3 2 117 + 21 +12 +18 +18 
Social omsorg -0,4 I 055 - I () 0 0 

Procen- Genom-
tuell för- snittlig 
ändring procen-
1983/84- tuell för-
1984/85 ändring 

1983/84-
1987/88 

-2.3 -0,6 

-4,6 -1.4 

+1,0 +0.8 
0,0 0,0 
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De statliga utgifterna för kropps.1j11hård och allmän hälsovård avser 

vissa myndigheter på delta område, statsbidrag till kommunerna för vissa 

former av hälso- m:h sjukvård samt bidrag till kostnaderna för de kommu

nala undervisningssjukhusen. Beräkningarna av statens utgifter för kom

munala undervisningssjukhus har för långtidsbudgetperioden i huvudsak 

skett med utgångspunkt i nuvarande grunder för finansieringsfördelningen 

som fastställs i avtal. Statens utgifter på detta område styrs främst av 

läkarutbildningens och den medicinska forskningens omfattning och av 

kostnaderna för investeringar vid undervisningssjukhusen. I beräkningen 

har hänsyn tagits till ändrat huvudmannaskap för de statliga undervis

ningssjukhusen. Investeringarna beräknas minska något under perioden. 

Staten och landstingskommunerna har träffat överenskommelse om 

driftbidragen för den psykiutriska .1jukvårde11 m. m. för tiden t. o. m. år 

1984. 

Huvudmannaskapet för socia/tjiinstens institutioner. hem jbr vård och 

boende <tidigare ungdomsvi\rdsskolor rn.:h vissa vårdanstalter för alkohol

missbrukare) har övergått från staten till landstings- och primärkommuner 

fr. o. m. den I januari 1983. En särskild överenskommelse om statsbidrag 

fr. o. m. år 1983 har träffats, som innebär att driftbidrag utgår med 570 milj. 

kr. (prisnivå den 1 januari 1982). 

Inom iildreo111.1·orgen inriktas samhällets insatser i ökad omfattning på 

öppna vårdformcr. Staten täcker 35 % av kommunernas kostnader för 

social hcmhjälp till äldre i form av hemvårdare. hemsamariter och vissa 

andra serviceåtgärder. Statsbidraget till social hemhjälp beräknas utgå 

med 1.7 miljard kr. för budgetåret 1983/84. Den kommunala kostnaden är 
beroende av verksamhetens omfattning och löneutvecklingen för aktuella 

personalkategorier. Med hänsyn bl. a. till det ökade antalet äldre. främst i 

de högsta ftldersgrupperna, samt till utvecklingen mot hemsjukvård har i 

långtidsbudgetberäkningarna antagits en viss ökning av behovet av hem

hjiilp. 

Samhiillets iitgiirder fiir lwndikuppade omfattar llera områden. Den 

större delen av utgifterna - t. ex. förtidspensioner och handikappersätt

ningar inom folkpensioneringen - redovisas inom andra ändamålsgrupper. 

I denna ändamålsgrupp ingår utgifter för bidrag till särskolor. färdtjänst 

och social hemhjälp för handikappade, bidrag till organisationer m. m. 

Ansvaret för handikapphjälpmedel har landstingskommuncrna. Ersättning 

för hjälpmedlen lämnas över sjukförsäkringen och redovisas i ändamåls

gruppen Folkpensioner, sjukförsäkringar m. m. 

Statsbidrag till ji"irdtjiinst utgår i princip med 35 % av kommunernas 

kostnader för verksamheten och beräknas för budgetåret 1983/84 till 320 

milj. kr. Kostnadsnivån bestäms av den allmänna kostnadsutvecklingen, 
I 

antalet förflyttningshandikappade samt de enskilda kommunernas utform-

ning av verksamheten. Statsbidraget till färdtjänst har ökat mycket kraftigt 
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i vissa kommuner under senare år. Bidragsreglerna har mot denna bak

grund fr. o. m. bidragsåret 1981 ändrats i syfte att begränsa kostnadsut

·vecklingen och samtidigt utjämna skillnaderna mellan kommunerna. U n

der långtidsbudgetperioden har antagits en blygsam volymökning. 

VII Utbildning och forskning 

Ändamålsgruppen omfattar utgifter för utbildnings väsendet och för den 

civila grundforskning som bedrivs av staten eller ges statligt stöd. I dessa 

utgifter ingår bl. a. det obligatoriska skolväsendet. gymnasiala skolor. vux

enutbildning. högre utbildning, studiestöd samt grundforskning. Till högre 

utbildning och forskning förs bl. a. anslagen till högskolan inkl. lantbruks

universitetet, undervisningssjukhus. de statliga forskningsråden och sty

relsen för teknisk utveckling. I gruppen ingår även de statliga utgifterna för 

forskning och utveckling inom industriområdet. Däremot beräknas utgif

terna för energiforskning och tillämpad forskning inom andra områden 

utanför denna ändamålsgrupp. 

Tabell 9. Utbildning och forskning 
!Milj. kr .. oförändrad pris- och lönenivå) 

Totala uti:(fier 
därav 

Obligatoriska skol-
väsendet 
Gymnasieskolan. 
ni. m. 
Högre utbildning 
och forskning 
Studiestöd. m. m. 

Genom
snittlig 
procen
tuell för
ändring 
1977/78-
1981/82 

+6,0 

+3,6 

+3.2 

+3,1 

1983/84 

34 783 

13624 

4217 

8547 
5 587 

Förändring till 

1984/85 1985/86 

-1on -516 

-- 916 -144 

- 234 -177 

- 160 - 52 
+ 64 - 22 

1986/87 1987/88 

-186 - 45 

-117 - 99 

+ 38 + 133 

- 47 - 84 
- 14 + 20 

Generellt för ändamålsgruppen gäller att kostnadsförändringar på ansla

gen i hög utsträckning följer löneutvecklingen för lärare (skolväsendet och 

högskolan) och förändringen av basbeloppet (studiemedlen). Utgifterna 

inom ändamålsgruppcn styrs såkdes av en långtgående automatik. Vidare 

styrs utgifterna av antalet elever i varje årskull som går igenom skolsyste

met. Framför allt påverkas anslagen inom skolväsendet, den högre utbild

ningen och studiestödet. Av kapitlet Befolkningsutvecklingen och den 

offentliga sektorn framgår att dessa åldersgrupper minskar under långtids

budget perioden vad avser grund- och gymnasieskolan. 

Procen
tuell för
ändring 
1983/84-
1984/85 

-3,0 

-6.7 

-5,5 

-1.9 
+1,2 

Gcnom
snilllig 
procen
tuell för
ändring 
1983/84-
1987/88 

-1.3 

-2.4 

-1,.'i 

-1.0 
+0.2 
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Diagram 3. Utgiftsstyrande faktorer inom ändamålsgruppen Utbildning och forsk
ning budgetåret 1983/84 

Miljarder kr Procent 

7,1 20,5 

3,9 11,2 

23,8 68,4 

34,8 100,0 

1 I löneutvecklingen ingår dels utgifter som förändras med timlön•:n och lönesum
man. dels löneförändringar till följd av sedvanlig pris- och löneomräkning. 

Staten svarar för merparten av kostnaden för skolledar- och lärarlöner, 
vilket motsvarar ca hälften av den offentliga sektorns samlade utgifter för 
det obligatoriska skolväsendet och gymnasieskolan. Resterande utgifter 
faller på kommunerna. 

Under långtidsbudgetperioden minskar antalet elever i grundskolan (7-
15 år) varje år och med ca 7 % för hela perioden. De stora årskullar som 
föddes åren 1964-1967 ledde till en högsta dimensionering av gymnasie
skolan (16-19 år) under budgetåren 1982/83 och 1983/84. Därefter minskar 
antalet elever och därmed antalet platser under perioden, totalt med när
mare 6%. I slutet av perioden sker en mindre ökning varefter minskningen 
fortsätter. De stora årskullarna från mitten av 1960-talct uppnår under 
perioden högskoleåldern 120-25 år). För högskolan har mot denna bak
grund beslutats om riktlinjer som innebär att antalet nybörjarplatser -
inkl. de förändringar som genomfördes budgetåret 1982/83 - ökar med ca 
3 000 under den första delen av 1980-talet. varefter en motsvarande minsk
ning blir aktuell mot bakgrund av de då minskande årskullarna. Dessa 
förändringar inom högskolan skall genomföras med oförändrad resurstill
delning, varför anslagen till grundläggande högskoleutbildning i fasta 
priser beräknas bli oförändrade under långtidsbudgetperioden. De låga 

födelsetalen de senaste åren kommer under 1990-talet och senare att mins
ka efterfrågan på gymnasie- och högskoleutbildning. 

Det obligatoriska sko/väsendet 

Utgifterna för det obligatoriska skolväsendet minskar uttryckt i oföränd
rad pris- och lönenivå under hela långtidsbudgetperioden. eftersom antalet 
elever totalt minskar under perioden. Den kraftiga minskningen på grund-
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skoleanslaget till budgetåret 1984/85 sammanhänger med förutom 
minskningen av antalet elever och beslutade besparingar - den tekniska 
konstruktionen av statsbidraget till driften av grundskolor. Utbetalningen 
av bidraget är uppdelad på förskott och slutreglering. Anslaget innehåller 
för budgetåret 1984/85 en relativt stor slutregleringspost för löneökningar 
hänförliga till budgetåret 1983/84. l enlighet med långtidsbudgettekniken 
räknas inte anslaget upp med· antaganden om löneförändringar, varför 
motsvarande slutregleringspost i en fastprisberäkning inte uppstår för de 
följande åren under perioden. Belastningen på anslaget i löpande priser 

framgår av tabell 10. 

Tabell 10. Bidrag till driften av grundskolor 
(Milj. kr., löpande pris- och lönenivå) 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987 /88 

Totala utgifter 12975 13900 14400 15400 16300 

En viktig utgiftsstyrande faktor för grundskolebidraget - förutom totala 
antalet elever - är det genomsnittliga antalet elever per klass eller under
visningsgrupp. Utgiftsutvecklingen påverkas även i stor utsträckning av de 
i nu gällande avtal fastställda undervisningsskyldigheterna för lärarna (an

tal timmar i undervisning). 

Gymnasieskolan 

Den kraftiga minskningen av antalet 16-åringar under långtidsbudgetpe
rioden leder till en minskning av antalet intagningsplatser på gymnasiesko
lans linjer och grundskoleanknutna specialkurser. Utöver dessa platser 
finns 35 100 platser i specialkurser som är kortare än ett år och/eller som 
kräver tidigare gymnasial utbildning eller viss ålder för tillträde. Det är en 
ökning med I 100 platser för budgetåret 1983/84. Ökningen avser helt de 
högre specialkurserna och syftar till att vara ett alternativ till högskoleut
bildning. Den relativa ökning av antalet platser på yrkesinriktade linjer 
som regeringen föreslår i årets budgetproposition förutsätts gälla hela 
perioden. Liksom beträffande grundskolan styrs kostnadsutvecklingen för 
gymnasieskolan - förutom av det totala antalet elever - av nu gällande 
avtal för lärarnas undervisningsskyldighet samt storlekarna på klasserna 
eller undervisningsgrupperna. 

Gymnasieskolans dimensionering och fördelning av eleverna på olika 
studievägar påverkar även statens bidrag till undervisningsmateriel i gym
nasieskolan. Den i budgetpropositionen föreslagna styrningen mot yrkes
inriktade studievägar, som erhåller högre bidrag, medför att det sjunkande 
antalet elever inte slår igenom i en minskning av medelsbchovet. 

8 RiksJagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.3 
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Kommunernas uppfö/jningsansvar för ungdomar under 18 år 

Fr. o. m. den I juli 1983 utgår statsbidrag till vissa kommunala åtgärder 
för de ungdomar under 18 år som efter grundskolan inte genomgår reguljär 
utbildning eller har fast arbete. Utgifterna styrs av antalet elever som blir 
föremål för dessa åtgärder. Utgångspunkt för medelsberäkningen i årets 
budgetproposition är att 16000 16-17-åringar beräknas vara i behov av 
dessa åtgärder, vilket beräknas kosta 266 milj. kr. Detta antagande ligger 
till grund för beräkningarna under hela långtidsbudgetperioden. 

Vuxenutbildning 

Kostnaderna för vuxenutbildningen, vars stora utgiftsposter utgörs av 
bidragsanslagen till studiecirklar, invandrarundervisning i svenska, driften 
av folkhögskolor och kommunal vuxenutbildning, beräknas inte öka under 
långtidsbudgetperioden. De totala kostnaderna för vuxenutbildning beräk
nas för budgetåret 1983/84 uppgå till 2.2 miljarder kr. 

Storleken på anslagen till studiecirklar och invandrarundervisning beslu
tas av riksdagen i den årliga budgetprövningen. Dessa anslag antas inte öka 

under långtidsbudgetperioden. 
Anslagen till driften av folkhögskolor och kommunal vuxenutbildning 

följer huvudsakligen löneutvecklingen för lärare. Utbildningsvolymen för
väntas bli oförändrad under perioden. Det sammanhänger bl. a. med riks
dagens beslut om maximering av antalet undervisningstimmar för den 
kommunala vuxenutbildningens grundskole- och gymnasieskolekurser. 
Maximeringen av dessa utbildningars omfattning förutsätts gälla för hela 
perioden. Fr. o. m. budgetåret 1983/84 föreslås att också verksamhets voly
men för folkhögskolornas del maximeras. En stor del av folkhögskoleverk
samheten finansieras av andra än stat och kommun. 

Högskoleutbildningen 

Utgifterna i oförändrad pris- och lönenivå för den grundläggande hög
skoleutbildningen väntas i stort sett bli oförändrade. Beslutad utökning av 
platsantalet på vissa utbildningslinjer kommer att finansieras genom om

prioritering av resurser inom området. 
De dominerande utgiftsstyrande faktorerna för den grundläggande hög

skoleutbildningen, exkl. kommunal högskoleu_tbildning, utgörs av de pla
neringsramar som årligen fastställs av riksdagen, utbildningens längd, 
kostnaderna per utbildningsplats samt dimensioneringen av kringkost
nader som t. ex. administrationen vid högskoleenheterna m. m. Dessa fak
torer utgör grunden för de årliga anslagsberäkningarna. Sammanlagt utgörs 
ca 70% av de totala utgifterna av lönekostnader. Utgiftsutvecklingen på-· 

verkas även i hög utsträckning av de nu gällande, i avtal fastställda under
visningsskyldigheterna för lärarna. 

Staten ger bidrag till kommuner och landstingskommuner för driften av 
den kommunala högskoleutbildningen. Bidraget. som för budgetåret 1983/ 
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84 beräknas uppgå till 182 milj. kr.. beräknas inte öka i fasta priser under 

långtidsbudgetperioden. 

Studiestöd 

Utgifterna för studiesociala ändamål styrs av antalet studerande på 
gymnasie- och högskolenivå och för den största utgiftsposten - de återbe
talningspliktiga studiemedlen - även av förändringar i basbeloppet. Stu
diemedelstagarnas sammanlagda skuld till staten uppgick vid utgången av 
år 1982 till ca 20 miljarder kr. 

Utgifterna för vuxenstudiestöden finansieras genom medel från vuxen

utbildningsavgiften. Avgiften är f. n. 0,25 % av den totala lönesumman. 
Inkomsten av vuxenutbildningsavgiften beräknas till 760 milj. kr. för bud

getåret 1983/84. 

Antalet gymnasiestuderande beräknas minska under perioden, vilket 
leder till minskade utgifter från studiestödssystemet till denna grupp. 

Antalet studerande i högskolan beräknas öka under långtidsbudgetperio
den. På grund av de förändringar i antagningsreglerna för högskolan som 
genomförts de senaste åren, förväntas vidare andelen yngre studerande att 
stiga något, vilket kommer att leda till ett högre utnyttjande av studieme

del. 

Forskning och uli'eckling 

Riksdagen har för perioden 1981/82-1983/84 fastställt ett program för 
stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. De totala 
utgifterna för programmet uppgår till ca 2,2 miljarder kr. under ovan 

angivna period. 
Detta program stöds även genom det särskilda forskningsavdraget vid 

den statliga beskattningen. Avdraget utgår i förhållande till dels företagens 
forsknings- och utvecklingsinsatser, dels ökningen av dessa. I och med att 
stödet utgår som avdrag vid beskattningen erhålls det endast av företag 
som redovisar taxerad inkomst. Inkomstbortfallct på grund av dessa av
drag kan för år 1983 uppskattas till 200 milj. kr. 

I enlighet med principerna för långtidsbudgeten har för perioden efter 
budgetåret 1983/84 beräknats oförändrade insatser för industriellt forsk
nings- och utvecklingsarbete. 

Forskningen inom utbildningsdepartementets område svarar budgetåret 
1982/83 för ca en tredjedel, eller 2,5 miljarder kr.. av det statligt finansiera
de forsknings- och utvecklingsarbetet. För budgetåret 1983/84 ökas resur
serna med ca 125 milj. kr. Verksamheten inom området finansieras även 

genom externa resurser utanför utbildningsdepartementets statsbudgetme
del, främst via sektorsforskning och uppdragsverksamhet. Till detta kom
mer, till en mindre del, ytterligare medel i form av fondavkastningar och 
stiftelsemedel. För budgetåret 1982/83 uppgår dessa senast nämnda re
surser till ca 37 milj. kr. 
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Inom jordbruksdepartementets område uppgår de totala forskningsre
surserna till ca 630 milj. kr. för budgetåret 1983/84. Därutöver tillkommer 
externa resurser utanför statsbudgeten på ca 60 milj. kr. Huvuddelen av 
medlen inom di:partementets område finansierar verksamheten vid Sveri
ges lantbruksuniversitet och förutsätts i fasta priser och löner vara i huvud
sak oförändrade under långtidsbudgetperioden. 

VIII Arbetsmarknads- och regionalpolitik 

Ändamålsgruppen omfattar statens utgifter för skilda arbetsmarknads
politiska åtgärder såsom arbetsförmedling, sysselsättningsskapande åtgär
der, arbetsmarknadsutbildning, kontantstöd vid arbetslöshet, Stiftelsen 
Samhällsföretag, vissa andra sysselsättningsfrämjande åtgärder samt ar
betsmiljöåtgärder. Vidare hör utgifterna för regionalpolitiska åtgärder till 

denna ändamålsgrupp. 

Tabell 11. Arbetsmarknads- och regionalpolitik 
(Milj. kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Förändring till 
snittlig 
procen- 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 
tuell för-
ändring 
1977178-
1981/82 

Totala Ulffif/er +0,3 17229 -538 -59 -86 +83 
därav 

Arbetsmarknads-
politik +0,2 15136 -342 -62 -79 +83 
Regionalpolitik + 1.4 2093 -196 + 3 - 7 0 

Arbetsmarknadspolitik 

Utgifterna för arbetsmarknadspolitiken beräknas för budgetåret 1983/84 
uppgå till närmare 15 miljarder kr. 

En arbetsgivaravgift om 1,3 % tas ut för att täcka 65 % av kostnaderna 
för vissa bidrag inom ändamålsgruppen. Den andel av dessa bidrag som 
inte täcks av arbetsgivaravgifter finansieras via statsbudgeten. För att 
klara tillfälliga svängningar i berörda utgifter och inkomster finns en rörlig 
kredit, som under budgetåret 1983/84 uppgår till 100 milj. kr. Under lång
tidsbudgetperiodens första år beräknas denna kredit behöva tas i anspråk. 
Under periodens senare del beräknas däremot avgiftsuttaget ge ett över
skott i förhållande till den andel av de totala utbetalningarna, som enligt 
gällande regler finansieras med arbetsgivaravgifter. 

Arbetsmarknadsutbildning kan anordnas i skolöverstyrelsens regi i form 
avs. k. AMU-kurser, i kurser inom ramen för det reguljära utbildningsvä
sendet samt som företagsutbildning. Deltagare i AMU-kurser och kurser 

Procen- Genom-
tuell för- snittlig 
ändring procen-
1983/84- tucll för-
1984/85 ändring 

1983/84-
1987/88 

-3,I -0,9 

-2.3 -0,7 
-9,4 -2,7 
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inorn det reguljära utbildningsväsendet uppbär utbildningsbidrag. Vid ut

bildning i företag utgår bidrag till företagen. De totala utgifterna för arbets
marknadsutbildning beräknas för budgetåret 1983/84 uppgå till 3,8 mil
jarder kr.. varav 2.6 miljarder kr. finansieras via anslag över statsbudgeten 
och resterande 1,2 miljard kr. från arbetsgivaravgifter. 

Utgiftsutvecklingen för arbetsmarknadsutbildningen styrs i första hand 

av antalet elever samt av utbildningskostnaden per elev resp. bidragets 
storlek per elev. Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningen och ut

bildningsbidragens storlek fastställs genom särskilda regeringsbeslut. An

talet elever i verksamheten är beroende av arbetsmarknadsläget och av i 

vilken utsträckning som de sökande uppfyller arbetsmarknadskungörel

sens villkor för tillträde till utbildningen. Fördelningen av kursdeltagarna 
regionalt och utbildningens inriktning har också betydelse för kostnadsut

vecklingen. 
Utbildningsbidragen är till viss del kopplade till ersättningen vid arbets

löshet, dvs. höjda arbetslöshetsersättningar kan ge höjda utbildningsbi
drag. Antalet kursdeltagare och fördelningen av dem mellan olika typer av 
utbildningar bestämmer antalet kursveckor, vilket är avgörande för kost

naderna för de utbildningsresurser i form av lärare, lokaler etc. som krävs. 
I årets budgetproposition har medel beräknats för ca 120000 personer i 

arbetsmarknadsutbildning under budgetåret 1983/84. Denna nivå förutsätts 

gälla hela långtidsbudgetperioden. 
Sy.vselsättningsskapande åtgärder, som för budgetåret 1983/84 beräknas 

kosta 3,9 miljarder kr .. avser främst statliga och kommunala beredskapsar
beten. Under budgetåret 1982/83 har dock antalet enskilda beredskapsar

beten ökat kraftigt och motsvarade under tredje kvartalet 1982 ca 16% av 

den totala volymen beredskapsarbeten. Kostnaderna för verksamheten 
har beräknats ligga på en genomsnittlig nivå kring 4 miljarder kr. per år 
under långtidsbudgetperioden. 

Behovet av beredskapsarbeten är i hög grad avhängigt konjunkturut
vecklingen och sysselsättningsläget. Det innebär att medelsåtgången kan 
variera kraftigt mellan budgetåren. Avgörande för kostnaderna för verk
samheten är dels antalet sysselstittningsdagar, dels kostnaden per syssel
sättningsdag. Till kommunalt och enskilt beredskapsarbete lämnas statsbi
drag normalt med 75 % av lönekostnaderna för de anvisade arbetslösa. 

Dän1töver utgår vid investeringsarbeten ett tilläggsbidrag om 15 % för 

övriga kostnader. Avdrag görs i dessa fall för den ekonomiska fördel som 
den enskilde, för beredskapsarbetet ansvarige, anordnaren har av ett så

dant arbete. 
De statliga utgifterna för beredskapsarbeten har för budgetåret 19S3i84 

beräknats till 3 .9 miljarder kr. motsvarande 7, 7 miljoner sysselsättningsda

gar rned en genomsnittlig dagsverkskostnad på 500 kr. I mars 1983 uppgick 

antalet sysselsatta personer i beredskapsarbete till 149000. En förändring 
av antalet sysselsättningsdagar med en miljon under budgetåret, motsva-
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rande drygt 9000 personer i arbete genomsnittligt i sex månader, påverkar 
anslaget med ca 500 milj. kr. 

En förändring av dagsverkskostnaden med 50 kr. skulle - med i övrigt 

oförändrade antaganden - påverka medelsbehovet med 385 milj. kr. 

Stöd vid arbetslöshet utgår dels i form av ersättning från erkända arbets

löshetskassor, dels i form av kontant arbetsmarknadsstöd till personer som 

står utanför arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen och det 

kontanta arbetsmarknadsstödet finansieras dels över statsbudgeten (35 %), 

dels genom arbetsgivaravgifter (65 %) samt, i fråga om försäkringen, till en 

mindre del genom medlemsavgifter från de försäkrade och ränteinkomster. 

Behovet av medlemsavgifter styrs till stor del av statsbidragens storlek. 

Fr. o. m. den 1 januari 1983 är statsbidragen till erkända arbetslöshets

kassor ca 90% av utbetald arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassorna 

är skyldiga att ha egna fonder som en reserv. Fonderingskravet är beroen

de av utbetalningar under tidigare år. Den ökade arbetslösheten har under 

senare år inneburit ökade utbetalningar av ersättning, vilket medfört behov 

av ytterligare medel till fondavsättning. 

Utgifterna för stöd vid arbetslöshet styrs av arbetslöshetens omfattning 

- antalet arbet_slösa och antalet ersättningsdagar - och ersättningsnivån. 

Den högsta ersättningsnivån, som f. n. är 280 kr.Idag, fastställs av stats

makterna. 

Arbetslösheten uppgick till 3, 1 % i genomsnitt under år 1982 och till 

3,4% i genomsnitt per månad under första kvartalet 1983. En förändring av 

arbetslösheten med en procentenhet under en tid av två månader innebär 

att utgifterna på statsbudgeten för arbetslöshetsunderstöd förändras med 
ca 90 milj. kr. och med ca 170 milj. kr. på arbetsmarknadsfonden. 

Den genomsnittliga arbetslöshetstiden är ca tre månader. De statsfinan

siella kostnaderna för ökade arbetsmarknadspolitiska insatser bestäms av 

den åtgärdsvolym resp. den åtgärdsarsenal som bedöms lämplig i relation 

till såväl den förväntade allmänna ekonomiska utvecklingen som utveck
lingen på arbetsmarknaden. Kontinuerliga insatser av olika slag har ansetts 

vara behövliga för att understödja den strukturella anpassningen av vår 

ekonomi. Kompletterande åtgärder har därmed bedömts nödvändiga för 

att motverka en mer konjukturellt betingad arbetslöshet. Särskilda insatser 

har satts in för att skapa sysselsättningsmöjligheter åt svaga grupper på 

arbetsmarknaden. 

Den samlade statsfinansiella effekten av en reducering av arbetslösheten 

kan delas upp i två delar. Nettoeffekten av minskade utbetalningar i form 

av arbetslöshetsersättning till kassaförsäkrade och KAS-berättigade är den 

ena effekten och är alltid gynnsam ur statsfinansiell synpunkt. Nettoeffek

ten av en övergång från arbetslöshet till någon form av sysselsättning eller 

utbildning är den andra. Nedan redovisas vad en minskning av arbetslös

heten med en procentenhet eller drygt 40000 personer skulle medföra i 

form av direkta statsbudgeteffekter. 
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Ett mycket gynnsa~t alternativ skulle vara att drygt 40000 nya arbets
tillfällen uppnås inom den privata sektorn till följd av t. ex. en allmän 
konjunkturuppgång. Arbetskraftsutbudet och insatserna av arbetsmark
nadspolitiska åtgärder antas vara oförändrat. Ett färre antal personer som 
erhåller arbetslöshetsersättning ger en positiv finansiell nettoeffekt för 
staten. Dock bör beaktas att 65 % av utgifterna för arbetslöshetsförsäkring
en belastar arbetsmarknadsfonden utanför statsbudgeten. Inga statliga ut
gifter erfordras för att uppnå den angivna reduktionen av arbetslösheten. 
Totaleffekten är således entydigt gynnsam, eftersom statens nettoutgifter 
för arbetslöshetsersättningar minskar samtidigt som statens inkomster 

ökar. 
Det för staten mest ogynnsamma alternativet ur ren statsfinansiell syn

vinkel skulle innebära att den angivna reduktionen av arbetslösheten till
skapas enbart via en expansion av sysselsättningen i den statliga sektorn 
antingen genom fasta anställningar eller genom beredskapsarbeten som 
finansieras över budgeten. ,Liksom i föregående exempel innebär neddrag
ningen av utgifterna för arbetslöshetsersättning en positiv effekt på statens 
finanser. Denna effekt elimineras dock av den kostnadsökning (inkl. skat
teeffekter) som sysselsättning i statsbudgetfinansierad verksamhet med
för. Totaleffekten är således negativ och motsvarar värdet av ökningen av 
de disponibla inkomsterna hos de tidigare arbetslösa. Genom att arbetslös
hetsersättningarna är knutna till tidigare inkomst och då beskattningen är 
progressiv blir den negativa effekten i kronor räknat relativt begränsad. 

En sysselsättningsökning inom den kommunala sektorn i form av nya 
arbetstillfällen eller utbildningsplatser ger självfallet samma effekt på den 
totala offentliga sektorns ekonomi som om sysselsättningsökningen tillska
pas enbart inom den statliga sektorn. Ur ren statsfinansiell synpunkt är det 
däremot avgörande om sysselsättningsökningen i kommunsektorn kan 
åstadkommas inom verksamhetsområden som helt finansieras via kommu
nalskattemedel eller med hjälp av statliga subventioner i olika former. 
Effekterna på statens finanser av det förstnämnda expansionsalternativet 
kan i princip likställas med en sysselsättningsökning inom den privata 
sektorn om inte höjningar av kommunalskatten resulterar i en minskad 
privat konsumtion och därme::I exempelvis lägre indirekta skatteinkomster 
för staten. Övriga alternativ innebär ett relativt sett sämre utslag på stats
budgeten i takt med ökningen av de statliga subventionsnivåerna. 

Effekten på statens finanser är således direkt avhängig inom vilken 
sektor sysselsättning eller utbildning tillskapas resp. till vilken statlig brut
tokostnad. Inom den ram som de båda ovan redovisade extremalternativen 
skapar finns således ett intervall av syssclsättningsalternativ med varieran
de utslag på statens utgifts- och inkomstsida. Ökad sysselsättning via 
statslmdgetfinansierad anställning inom den kommunala sektorn, kommu
nala eller enskilda beredskapsarbeten, via utbildning inom det reguljära 
utbildningsväsendet, i AMU eller i företag via statsbidrag innebär i samtli-
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ga fall en direkt bmttokostnad för staten. För att precisera nettoeffekterna 
av varje enskilt alternativ som omnämnts ovan krävs preciseringar av 

förutsättningarna. En slutsats man ändå kan dra av ovanstående resone
mang är att det krävs en mycket kraftig draghjälp i form av arbetskraftsef

terfrågan från den öppna arbetsmarknaden för att nå målet utan en kraftig 

finansiell belastning för staten. Det innebär bl. a. att en expansion i nä

ringslivssektorn kan finansiera en sysselsättningsökning i den statliga sek

torn. 
De redovisade scenarierna och resonemanget i övrigt har tagit fasta på 

enbart de direkta statsbudgetära effekterna. En fullständig kalkyl av utsla
get på statens finanser av en procentenhets reducering av arbetslösheten 

skulle även inkludera de direkta och indirekta finansiella effekterna av 
omedelbara och framtida tillskott till produktionsvärdet såväl inom som 

utom den statliga sektorn. Vidare skulle en sådan totalkalkyl beakta de 
indirekta effekterna på budgetsaldot av t. ex. ett ökat statligt upplåningsbe
hov och ett därav föranlett tryck uppåt på räntenivån med implikationer på 

inflationstakten, investeringsbenägenheten etc. En kraftig sysselsättnings

ökning i kommunsektorn som leder till en ökad kommunal utdebitering 

resulterar i första hand i minskade disponibla inkomster och en lägre privat 

konsumtion med ett flertal statsbudgeteffekter, indirekt eller direkt. Detta 

kan i sin tur medföra ökade lönekrav och ökade statliga lönekostnader. 

Analysen ovan avser de statsfinansiella effekterna och har ej beaktat 
samhällsekonomiska effekter som t. ex. de reala effekterna av den ökade 

produktion som uppnås vid en högre sysselsättningsnivå. 

Arbetsmiljö och arbetsanpassning 

För att öka möjligheterna för främst arbetshandikappade att få arbete på 
den reguljära arbetsmarknaden kan lönebidrag lämnas till arbetsgivare. 
Dessutom lämnas bidrag ti11 arbetshjälpmedel åt handikappade. För bud
getåret 1983/84 beräknas utgifterna för dessa båda ändamål att uppgå till 

I 990 milj. kr. 
Utgifterna för lönebidrag styrs av arbetsförmedlingens möjligheter att 

placera arbetshandikappade samt av regelsystemet. Dessa faktorer be

stämmer volymutvecklingen. Nuvarande regler begränsar antalet lönebi
dragsplatser som får finnas hos statliga myndigheter. Förslag har lagts 

fram i 1983 års budgetproposition om en begrilnsning även av antalet 
platser hos allmännyttiga organisationer. Möjligheterna för enskilda före

tag. kommuner, landsting och affärsdrivande verk att anställa med lönebi

drag begränsas dock inte på detta sätt. Utvecklingen av löner och sociala 

utgifter får också effekt på kostnaderna för lönebidrag. eftersom bidraget 
lämnas med viss andel av lön inkl. lönebikostnader. 

Utgifterna för lönebidrag och för arbetshjälpmedel åt handikappade kan 

väntas fortsätta att öka med ca 60 milj. kr. per år under långtidsbudgetpe

riodcn. främst på grund av en fortsatt beräknad v~~ymökning. Utveckling-
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en är i fråga om arbetshjälpmedel beroende av de regler om villkor för stöd 

som finns i arbetsmarknadskungörelsen. 
Utgifterna för den yrkesinriktade rehabiliteringen väntas bli i stort sett 

oförändrad under långtidsbudgetperioden. 
De rörelseunderskott som uppstår vid driften av stiftelseorganisationen 

för skyddat arbete - Samhällsföretag - finansieras numera helt via stats
budgeten. Stiftelsen föreslås fä ett anslag· om ca 2,5 miljarder kr. för 

budgetåret 1983/84, inkl. utgifter för vissa investeringar. Utgifterna beräk

nas bli i stort sett oförändrade under långtidsbudgetperioden. Styrande för 

behovet av statsbidrag är i första hand beslut om nya platser i den skyd
dade verksamheten, utnyttjandet av befintliga verkstäder och försäljnings

intäkternas storlek. 
I diagrammet nedan anges antalet personer i vissa sysselsättningsska

pande åtgärder för handikappade och yrkesinriktad rehabilitering under 

långtids budgetperioden. 

Diagram 4. Antal personer i vissa sysselsättningsskapande åtgärder för handikappade 
och yrkesinriktad rehabilitering 1982-1988 (januari) 
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Arbetarskyddsfondens totala bidragsgivning uppskattas för budgetåret 

1987/88 till ca 550 milj. kr. Verksamheten finansieras via en särskild 
arbetsgivaravgift och redovisas inte över statsbudgeten. Via fonden kom

mer uppskattningsvis 530 milj. kr. att fördelas till arbetsmiljö och arbcts
livsändamål under budgetåret 1983/84. 
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Regionalpolitik 

För det regionalpolitiska stödet till näringslivet har riksdagen lagt fast en 
beslutsram för budgetåren 1979/80-1983/84. Denna uppgår f. n. till ca 8, l 
miljarder kr. och omfattar lokaliseringsbidrag/avskrivningslån, utbild
ningsstöd, sysselsättningsstöd, offertstöd och lokaliseringslån. För bud
getåret 1983/84 beräknas för bl. a. dessa ändamål ·ca 383 milj. kr. för 
bidragsverksamhet och 500 milj. kr. för lokaliseringslån. För långtidsbud
getperioden har i övrigt i enlighet med långtidsbudgetmetoden förutsatts 
att anslagen hålls oförändrade. 

De kortsiktiga variationerna i utnyttjandet av de medel som disponeras 
beror huvudsakligen på förändringar i företagens investeringsbenägenhet. 
vilken i sin tur bl. a. är avhängig av den allmänna konjukturutvecklingen. 
Utnyttjandet beror även på den subventionsnivå som tillämpas. 

För budgetåret 1983/84 beräknas vidare medel för regionala utvecklings
insatser på länsnivå att uppgå till ca 300 milj. kr. I enlighet med långtids
budgetmetoden beräknas kostnaderna vara oförändrade under perioden. 

I det regionalpolitiska stödet ingår även nedsättning av socialavgifter. 
Regeringen har nyligen lämnat förslag om en utökning av denna stödform. 
Avgiften skall sänkas med tio procentenheter för gruv- och tillverkningsin
dustri samt viss uppdragsverksamhet i Norrbottens län. Kostnaden beräk
nas till ca 330 milj. kr. per år under långtidsbudgetperioden. Storleken på 
stödet är beroende av sysselsättningsutvecklingen inom de berörda näring

arna. 
Inomjordbruksområdet utgår ett prisstöd till jordbruket i norra Sverige. 

Stödet uppgår för budgetåret 1983/84 till 273 milj. kr. Dessutom utgår 
regionalt rationaliseringsstöd till utvecklingsbara jordbruksföretag i norra 
Sverige. Stöden förutsätts vara oförändrade under hela långtidsbudgetpe
rioden. 

IX Kommunikationer 

Ändamålsgruppen omfattar huvudsakligen utgifter för vägväsendet inkl. 
trafiksäkerhet, affärsverk (postverket, televerket, statens järnvägar, luft
fartsverket och sjöfartsverket) och stöd till lokal och regional kollektivtra
fik. Till detta kommer vissa investeringsutgifter för Sveriges Radio AB 
som dock inte finansieras över statsbudgeten. 
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Tabell 12. Kommunikationer 
(Milj. kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Förändring till 
snittlig 
procen- 1984/85 1985/R6 1986/87 1987/88 
tuell för-
ändring 
1977178-
1981/82 

Totala utgifter +1.4 14100 -1202 +156 -219 -83 
därav 

Vägväsendet -2.4 6746 - 784 + 5 + 4 + 5 
Järnvägar +8.3 3 799 - 204 + 31 - 72 -25 
Luft- och sjöfarts-
väsendet -2.6 1041 - 127 - 90 -55 
Post- och tele-
kommunikationer +4,6 2 357 71 +121 - 61 - 8 

Som underlag i långtidsbudgetens beräkningar för vägväsendet ligger 
den inriktning som statsmakterna utfärdat att driftverksamheten bör plane
ras utifrån i stort realt oförändrade anslag och för vägbyggandet utifrån 
nominellt oförändrade anslag. 

Vid bedömningen av affärsverkens investeringsverksamhet har hänsyn 
bl. a. tagits till förväntad efterfrågan och lönsamhet. Pågående arbeten 
samt beslutade program och projekt har beaktats i enlighet med långtids

budgettekniken. 
För investeringar i posthus m. m. har beräkningen gjorts med utgångs

punkt i postverkets långtidsbedömning av byggnadsverksamheten. 
Statens järnvägars (SJ) investeringar har beräknats utifrån en i reala 

termer genomsnittlig årlig ökning av den totala investeringsvolymen med 
5 % t. o. m. budgetåret 1985/86. För SJ har vidare inräknats den beslutade 
avvecklingen över en treårsperiod av den särskilda ersättningen för låg
prissystemet. 

Beräkningarna för televerkets investeringar i teleanläggningar innebär 
en i stort sett oförändrad investeringsnivå under femårsperioden. Telever
kets investeringar styrs i huvudsak av reinvesteringsbehov och efterfråge
tillväxt. 

Långtidsbudgeten för sjöfartsverksamheten påverkas av att det tidsbe
gränsade stödet till svenska rederier successivt avvecklas under perioden. 
För anslag som påverkas av kapitalkostnader har hänsyn tagits till redan 
beslutade investeringar och en bedömning av investeringsutvecklingen för 
sjöfartsmateriel. De investeringsbelopp som tagits upp avser ren återan
skaffning av olika slags materiel. 

Statligt stöd till icke lönsam Jandsbygdstrafik upphör i den takt som 
länshuvudmännen tar över det lokala och regionala trafikansvaret. Trans
portstödet till Norrland m. m. samt ersättningen till lokal och regional 
kollektivtrafik är i långtidsbudgeten beräknat utifrån en real tillväxt av 
begränsad omfattning. 

Procen- Genom-
tuell för- snittlig 
ändring procen-
1983/84- tuell för-
1984/85 ändring 

1983/84-
1987/88 

- 8,5 -2,5 

-11.6 -3.0 
- 5.4 -1,8 

-12,2 -7.3 

- 3.0 -0.2 
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De statliga investeringsinsatserna inom ändamålsgruppen Komniiillika
tioner är omfattande. Totalt beräknas ca 5.5 miljarder kr. utgå enligt 1983 
års budgetproposition för budgetåret 1983/84. De ojämförligt största in

vesteringsinsatserna avser väghyggande. järn vägsanläggningar och telean
läggningar. Dessa svarar för närmare 97 % av anslagna invcsteringsmedel 

för budgetåret 1983/84. Diagram 5 visar den procentuella fördelningen av 

investeringar på delområden. 

Diagram 5. Fördelningen av större statliga investeringsinsatser inom ändamålsgrup
pen Kommunikationer för budgetåret 1983/84 
(Procent. oförändrad pris- och lönenivå) 
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Teleanlägg. 

ningar 1 (35%) 
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1 Härutöver tillkommer ca 3, 1 m'iljarder kr. som redovisas utanför 
statsbudgeten 

Under långtidsbudgetperioden är förändringarna i investeringsvolym 
och fördelning mellan ändamålsgruppens olika områden marginella. Tele
verkets investeringar som finansieras utanför statsbudgeten har för bud
getåret 1983/84 beräknats uppgå till ca 3. I miljarder kr. För postverket 
gäller att byggnadsprojekt vars totala kostnad understiger 100 milj. kr. i sin 

helhet finansieras med rörelsemedel. Dessa beräknas för budgetåret 1983/ 

84 uppgå till närmare 500 milj. kr. En mindre del av SJ:s investeringar (40 
milj. kr. budgetåret 1983/84) finansieras utanför statsbudgeten genom det 

gemensamt ägda finansieringsbolaget EUROFIMA. Dessa medel har inte 
inräknats i diagram 5. 

X Näringspolitik 

Ändamålsgruppen Näringspolitik omfattar insatser inom handel och in

dustri, jordbruk, skogsbruk, fiske samt hantverk. Utgifterna uppgår för 
budgetåret 1983/84 till ca 7 .8 miljarder kr. 
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TabeU 13. Näringspolitik 
(Milj. kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Förändring till 
snittlig 
procen- 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 
tuell för-
ändring 
1977178-
1981/82 

Totala utgifter +8,8 7802 -1055 -1371 -287 -189 

De industripolitiska insatser som redovisas över statsbudgeten kan inde

las i två huvudkategorier; mer permanenta program och tillfälliga insatser. 

Kostnaderna för den förstnämnda kategorin kan relativt väl förutses. De 

tillfälliga insatserna har gjorts i enskilda företag eller små grupper av 

företag med allvarliga strukturella problem. Dessa insatser har svarat för 

merparten av industristödets kostnader. Belastningen över budgetåren kan 

variera kraftigt och är svår att förutsäga. Konjunkturutvecklingen och 

enskilda företags ekonomiska ställning påverkar starkt utfallet. Industri

stödet har under perioden 1977 /78-1981/82 till ca 50 % bestått av tillfälliga 

insatser. Totalt har under denna period ca 44 miljarder kr. i långtidsbudge

tens prisläge utgått för tillfälliga insatser. 

Bland mer permanenta program kan nämnas särskilda insatser för ut

vecklingen av rymd-, flyg- och energiteknologi. Programmen är vanligtvis 

fleråriga och utgiftsnivån fastställs av statsmakterna i separata beslut. För 

bl. a. tekoindustrin, den träbearbetande industrin och den manuella glasin

dustrin finns särskilda branschprogram. För främjande av de små och 

medelstora företagens utveckling finns bl. a. industrigarantilån och utveck

lingsfondernas produktutvecklings- och rörelsdån. 
Det beloppsmässigt mest omfattande programmet av permanent karak

tär är exportkreditgarantierna och de statsstödda exportkrediterna (det 

s. k. SEK-systemet). 

Statliga exportkreditgarantier lämnas av exportkreditgarantinämnden 
IEKN). Garantigivningen skall i princip täcka sina kostnader genom de 

premier som tas ut. Detta har dock inte visat sig möjligt, främst till följd av 
omfattande skadeucbetalningar på grund av bristande återbetalning från 

vissa länder. Även för de närmaste åren framöver kan betydande skadeut

betalningar förutses i EKN :s verksamhet. Medel från statsbudgeten torde 

då komma att behöva tas i anspråk. 

Kostnaderna för SEK-systemet beräknas, på basis av de antaganden 

som långtidsbudgeten bygger på, bli 1370 milj. kr. budgetåret 1983/84 för 

att sedan successivt minska till ca 880 milj. kr. budgetåret 1987/88. Den 

faktor som i första hand påverkar utgiftens storlek är omfattningen av den 

räntesubvention som ges i varje enskild exportaffär. Denna utgörs av 

skillnaden mellan marknadsräntan, vilken bestämmer AB Svensk Ex-

Procen- Genom-
tuell för- snittlig 
ändring procen-
1983/84- tuell för-
1984/85 ändring 

1983/84-
1987/88 

-13,5 -6,7 
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portkredits upplåningskostnad, och utlåningsräntan som i sin tur ansluter 
till den internationellt överenskomna räntenivån för statsstödda exportkre
diter (den s. k. consensusräntan). En betydande del av exportkreditstödet 
avser fartygscxport. För denna gäller särskilt förmånliga räntevillkor. 

Den beräknade utvecklingen av statens utgifter för de statsstödda ex
portkrediterna framgår av nedanstående diagram. Av denna kan beträffan
de SEK-systemet bl. a. utläsas att utgifterna i hög grad är beroende av den 
framtida räntenivån. 

Diagram 6. Beräknad utveckling av statens utgifter för de statsstödda exportkredi
terna 
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De tillfälliga insatserna har företrädesvis gjorts i statliga företag eller i 
företag som genom kapitaltillskott övergått i statlig ägo. Under budgetåren 
1977/78-1981/82 uppgick kostnaderna på statsbudgeten för insatser till 
krisdrabbade företag och branscher till totalt närmare 44 miljarder kr. i 

långtidsbudgetens prisnivå. Detta motsvarar ett genomsnitt av ca 8,8 mil
jarder kr. per år. För innevarande budgetår beräknas denna typ av insatser 
komma att uppgå till ca 13,5 miljarder kr. i samma prisnivå. Budgetåren 
därefter kommer statsbudgeten att belastas med vissa utgifter för redan 
fattade beslut. Dessa utgifter ingår i beräkningarna för långtidsbudgeten. 

I diagram 7 redovisas omfattningen av sådana insatser i krisdrabbade 
företag och branscher. som har gjorts med hjälp av medel som tillskjutits 
genom särskilda beslut vid sidan av ordinarie anslag. Vidare redovisas 
utgifterna till följd av redan fattade beslut avseende långtidsbudgetperio
den. Den framtida kassamässiga belastningen avser främst insatser inom 

varvsindustrin. 
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I långtidsbudgeten har endast ett relativt sett mindre belopp lagts in för 
tillkommande utgiftsbehov inom industripolitiken. Dessa utgifter redovi

sas under ändamålsgruppen Övrigt. 
Om konjunktur- och/eller strukturproblem därutöver skulle åtföljas av 

beslut om nya insatser för stöd till problembranscher och krisdrabbade 
företag i samma omfattning som under de senaste åren, skulle kostnaderna 
för industripolitiska insatser bli väsentligt större än de som redovisas i 

nedanstående diagram. 

Diagram 7. Statliga insatser i krisdrabbade företag och branscher 
(Miljarder kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Miljarder kr. 

15 

0 = Utbetalat stöd 

0 =Beräknade utbetalningar till följd av redan lanade beslut 
14 

13 

12 

11 

10 

Årligt genomsnitt 1977n8-1981182 

8 

6 

5 

4 

3 

2 

nn0 79100 81182 83/84 85186 87188 Budgetår 
78n9 80181 82183 84185 86187 

De totala kostnaderna för jordbruk, skogsbruk och fiske över statsbud
geten uppgår för budgetåret 1983/84 till ca 1650 milj. kr. Utgifterna inom 
dessa områden styrs i stor utsträckning av enskilda beslut som statsmak
terna fattar årligen. Huvuddelen av utgifterna har, i enlighet med långtids
budgettekniken, beräknats vara oförändrade under långtidsbudgetperio

den. 
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Näringslivet får även statligt stöd i former som inte redovisas på stats

budgetens utgifts!>ida. 

Staten lämnar skilda slag av garantier för lån som tas upp av bl. a. 

privata och statliga företag. Sådana kreditgarantier möjliggör en upplåning 

som annars kanske inte skulle ha kommit till stånd. Den 30juni 1982 hade 

staten utestående garantiåtaganden om 22.2 miljarder kr. inom exportkre

ditgarantisystemet, 17, 7 miljarder kr. avseende varvsindustrin, 8,0 mil

jarder kr. avseende övrig industri och 3,3 miljarder kr. avseende jord

bruksnäringarna. För de statliga garantierna tas normalt ut avgifter för att 

täcka bl. a. förlustriskerna. I årets budgetproposition har lämnats en redo

visning av verksamheten med statliga kreditgarantier. En utförlig redovis

ning lämnas även i kompletteringspropositionen. 

Inom ramen för inkomstbeskattningen ges stöd till näringslivet i form av 

olika avdrag m. m. Företag med energiintensiv produktion kan få nedsätt

ning av energiskatten. För år 1983 beräknas skattebortfallet för detta att 

uppgå till 340 milj. kr. 

Investeringar i vissa maskiner och andra inventarier stimuleras genom 

· ett särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt. A vdra

get gäller t. o. m. utgången av år 1983 och innebär i praktiken ett skattefritt 

bidrag med 10% av anskaffningsvärdet. Investeringar i byggnader stimule

ras t. o. m. den 31 mars 1984 genom ett särskilt avdrag vid inkomsttaxe

ringen. Den årliga minskningen av statsinkomsterna till följd av dessa 

investeringsavdrag kan uppskattas till omkring 1,5 miljard kr. 

Företagen kan genom att utnyttja sina investeringsfonder få omedelbart 

:ivdrag for investeringar i byggnader och inventarier. Eftersom sådana 
investeringar annars skrivs av under en längre tid medför fondutnyttjandet 

att en skattekredit ges. Avsättningarna till investeringsfonderna uppgick 

under perioden 1973-1978 till ca 2 miljarder kr. årligen. Därefter har en 

väsentlig ökning skett. Avsättningen uppgick år 1982 till preliminärt 4.4 

miljarder kr. 

Flertalet skattebestämmelser för egenföretagare gäller även jordbruks

förctag. Bland dessa kan nämnas huvuddragen i inkomstberäkningen, be

skattningen av rörelseförmögenheter och de avdrag som medges vid av

sättning till s. k. allmän investeringsreserv. För skogsbrukare gäller sär

skilda avdragsregler vid insättning på s. k. skogskonto. 

Automatiken inom jvrdbruksprisregleri11ge11 

Enligt riksdagens beslut skall jordbruket varje halvår kompenseras för 

kostnadsutvecklingen i verksamheten. Dessa ersättningsbelopp beräknas 

med utgångspunkt från utvecklingen av produktionsmedelsprisindex under 

en föregående sexmånadersperiod och finansieras av konsumenterna ge

nom höjd;i livsmedelspriser. Även kostnaderna i förädlingsledet m. m. 

kompenseras inom ramen för jordbrukets prisregleringssystem. Detta in

flationsskydd på kostnadssidan är kompletterat med ett system som är 
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avsett att ge jordbrukarna en inkomstutveckling som ligger i nivå med 

jämförbara gruppers. 

Varje procentenhets kostnadsökning inom jordbruket som inte kompen

seras har beräknats resultera i en minskning av jordbrukarnas inkomster 

för eget arbete och kapital med i storleksordningen 5 %. Varje procenten

hets kostnadskompensation till den jordbruksprisreglerande sektorn kan 

beräknas ge en ökning av ca 0,07% på konsumentprisindex (KPI) och ca 

0,3 % för posten Livsmedel i KPI-beräkningarna. 

Automatiken inomjordbruksprisregleringen kommer att belysas av 1983 

års livsmedelskommitte. 

XI Energiförsörjning 

Ändamålsgruppen domineras av utgifterna till statens vattenfallsverk 

(3,2 miljarder kr. budgetåret 1983/84), ersättning för försenad idrifttagning 

av kärnreaktorer (375 milj. kr.) samt energibesparande åtgärder inom 

bostadsbeståndet (1,3 miljard kr.). 

I enlighet med riksdagens beslut skall den svenska oljekonsumtionen 

kraftigt minskas och förutsättningar samtidigt skapas för en avveckling av 

kärnkraften. Huvuddelen av statsutgifterna inom energiområdet går till 

investeringar, ofta av långsiktig karaktär, för att uppnå dessa mål. Finan

siering av utgifterna inom ändamålsgruppen sker dels över statsbudgeten, 

dels med avgifter, främst på olja. 

Investeringarna inom ändamålsgruppen bestäms oftast för en period 

som påverkar utgiftsnivån flera år framåt. Under långtidsbudgetperioden 

är vissa investeringar i elproduktionsanläggningar beslutade. Därutöver 

förväntas en ökad andel för värmeproduktionsanläggningar, fjärrvärme
system och distributionsanläggningar. Dessa senast redovisade investe

ringar ingår dock i enlighet med långtidsbudgettekniken inte i långtidsbud-
getberäkningarna. 

Tabell 14. Energiförsörjning 
(Milj. kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Förändring till 
snittlig 
procen- 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 
tucll för-
ändring 
1977178-
1981/82 

Totala utgifter +1,8 5 117 +292 -931 -35 -40 
därav 

Energisparande +8,5 1368 +800 0 0 0 
Energiförsörjning 
inkl. cnergiforsk-
ning -0.2 3749 -508 -931 -35 -40 

9 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga /.3 

Procen- Genom-
tucll för- snittlig 
ändring proccn-
1983/84- tucll för-
1984/85 ändring 

1983/84-
1987/88 

+ 5,7 - 3,7 

+58,5 +12,2 

-13,6 - 8.8 
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Vid beräkning av utgifterna i fasta priser för statens vattenfallsverk har 

investeringsnivån under perioden 1983/84-1985/86 bedömts minska från 

3.2 till 2,8 resp. 2, 1 miljarder kr. främst beroende på att kärnkrafts verken i 

Ringhals och Forsmark samt huvuddelen av det s. k. storkraftsnätet är 

färdigställda. Hänsyn har i enlighet med långtidsbudgetmetoden inte tagits 

till nya större invcsteringsobjekt som kan komma att tillföras vattenfalls

verket. 

Diagram 8. lnvesteringsutgirter för statens vattenfallsverk (oförändrad pris- och löne
nivå) 

Miljarder kr. 

3 

2 

78ns 79/80 8018181182 8218383/8484185 85/8686/87 87188 

Vid försenad idrifttagning av kärnreaktorer utgår ersättning enligt sär

skilda avtal mellan reaktorinnehavarna och staten. Ersättning utgår för 

reaktorerna Forsmark I, 2 och 3 samt Ringhals 3 och 4. Ersättningen 

kommer successivt att minska för alt efter budgetåret 1987/88 upphöra. 

Under budgetåret 1985/86 tillkommer ersättning för ökad anläggningskost-
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nad för vissa investeringar i Forsmark. Beräkning av detta belopps storlek 

görs sedan Forsmark 3 tagits i drift år 1985 och ingår således inte i långtids

budgetberäkningarna. 
Kostnaderna för vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbestån

det styrs av de beslutsramar som riksdagen fastställer för resp. budgetår. 
För budgetåret 1983/84 beräknas ramarna uppgå till sammanlagt drygt 2,1 

miljarder kr. På grund av reservationer på anslaget m. m. beräknas an
slagsbehovet för budgetåret 1983/84 kunna begränsas till drygt 1,3 miljard 

kr. I beräkningarna för resten av långtidsbudgetperioden har oförändrade 

beslutsramar förutsatts. 

Vissa utgifter inom ändamålsgruppen finansieras gc~om avgifter på olja 

och redovisas inte över statsbudgeten. Avgifterna uppgår för budgetåret 
1983/84 till totalt 74 kr./m3 olja. Från oljeersättningsfonden lämnas stöd för 

att stimulera introduktion av åtgärder som snabbt kan minska oljeberoen

det. För treårsperioden 1981-1983 har beräknats en medelsram om I 700 

milj. kr. exkl. det engångsbelopp om 200 milj. kr. som tillförs fonden för 

stöd till torveldade förbränningsanläggningar. Nuvarande treårsprogram 

för energiforskning omfattar I 400 milj. kr. och gäller t. o. m. budgetåret 

1983/84. 

Inom energiområdet ges därutöver kreditgarantier för dels utvinning 
m. m. av olja, naturgas eller kol, dels för Svensk Kärnbränsleförsörjning 

AB:s åtaganden i samband med upphandlingar inom kärnbränsleområdet. 
Dessa garantiramar uppgår för budgetåret 1983/84 till sammanlagt 4,8 

miljarder kr. 

XII Bostadspolitik 

De statsfinansiella utgifterna inom ändamålsgruppen domineras av rän
tebidrag och Jångivning till bostadsbyggande. För budgetåret 1983/84 be
räknas dessa utgifter uppgå till sammanlagt 18,4 miljarder kr. 

Kostnaderna för bostadsbidrag redovisas under ändarnålsavsnitten Stöd 
till barnfamiljer och Folkpensioner. sjukförsäkring m. m. De sammanlagda 
kostnaderna för staten och kommunerna för bostadsbidrag uppgår till 
drygt 6 miljarder kr. år 1982. 

Bland andra utgifter inom ändamålsgruppen märks bidrag och lån till 

bostadsförbättringar och bidrag till förbättring av boendemiljön. 

I december 1982 beslutade riksdagen om ett åtgärdsprogram inom bo

stadsbyggnadssektorn. I åtgärdsprogrammet ingår dels stimulansbidrag för 
ny- och ombyggande i form av hyresrabatter, dels skydd mot hyresförlus

ter under en övergångstid vad gäller nybyggda lägenheter. Vidare ingår 

åtgärder som skall stimulera till underhållsverksamhet, energisparande 

och förbättringsarbeten i boendemiljön. Kostnaderna för åtgärdsprogram
met beräknas till ca 1,8 miljard kr. för långtidsbudgetperioden. 
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En beräkning av de sammanlagda statsutgifterna för ändamålsgruppen 

under långtidsbudgetpcrioden redovisas i tabell 15. 

Tabell 15. Bostadspolitik 
(Milj. kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Förändring till 
snittlig 
proccn- 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 
tuell för-
ändring 
1977178-
1981182 

Totala utgijier +11.9 19077 -1003 -2150 -25 0 
därav 

Räntebidrag +14,9 10300 500 -2000 0 0 
Bostadsförsörjning + 9,6 8777 - 503 - 150 -25 () 

Regeringen har tillkallat en kommitte (Bo I 982: 02) som närmare skall 

överväga den framtida inriktningen av bostadspolitiken. Utredningen som 

bl. a. skall göra en övergripande översyn av bostadsstödet - dvs. bostads

beskattning, avgifter, bostadsbidrag och räntebidrag - skall redovisa sina 

överväganden si.;:nast undi.;:r det första halvåri.;:t 1984. 
Utgifterna för län till bostudshyggande, som för budgetåret 1983/84 

beräknas uppgå till ca 8.1 miljarder kr., bestäms i första hand av ny- och 

ombyggnadsverksamhctens omfattning och kostnader. Under ett givet år 

är det utbetalningarna av lån för en viss ny- och ombyggnadsvolym som 

bestämmer medelsåtgången på anslaget. Beräkningarna i långtidsbudgeten 

har gjorts med utgångspunkt i att bostadsbyggandets omfattning ligger 

kvar på 1982 års nivå, dvs. totalt ca 40000 påbörjade lägenheter per år. 

Diagram 9. Utgifter för statliga lån till bostadsbyggande under långtidsbudgetperio· 
den 

Miljarder kr. 

10 

8 

1983184 1986;87 

40 000 lägenheteriår; 

långtidsbudgetens 

prisantagande 

40 000 lägenheter; år; 
fasta priser 

38 000 lagenhetertår; 
fasta priser 

1987,.88 Budgetår 

Vissa tidsbegransade låneformer upphör vid utgången av budgetåret 1982183 

Proccn- Genom-
tucll för- snilllig 
ändring procen-
1983184- tuell för-
1984/85 ändring 

1983/84-
1987/88 

-5,3 -4,5 

-4,5 -6,7 
-5,7 -2,0 
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Ombyggnadsverksamheten har antagits komma att omfatta ca 27 000 lä

genheter. I en känslighetsanalys har gjorts dels en beräkning enligt lång

tidsbudgetens prisantagande. dels en beräkning avseende effekterna av en 

minskning av bostadsbyggandet med 2 000 lägenheter per år i fasta priser. 

Av beräkningarna framgår att om bostadsbyggandet förändras med 2 000 

lägenheter per år fr. o. m. år 1983 förändras statens utlåning i fasta priser 

med sammanlagt ca 1.5 miljard kr. under långtidsbudgetpcrioden. En 

prisökning med långtidsbudgetens prisantagande skulle innebära att utlå

ningen successivt ökar med sammanlagt ca 2.6 miljarder kr. under lång

tidsbudgetperioden. 
Riintehidragen täcker mellanskillnaden mellan faktisk räntekostnad för 

såväl statslån som bottenlån och den s. k. garanterade räntan, beräknad på 

ursprunglig skuld för motsvarande lån. Den garanterade räntan under det 

första året av bostadslånets löptid är 3,0% för hyres- och bostadsrättslä

genheter (i huvudsak flerbostadshus) och 5.5 % för egnahem. Därefter ökar 

räntan med 0.25 procentenheter per år för flerbostadshus och 0.50 procent

enheter för egnahem tills marknadsräntan uppnås. För åren 1983-1985 har 

riksdagen beslutat om extra upptrappningar av de garanterade räntorna för 

vissa årgångar av bostadshus. 

Räntcbidragsanslagets utveckling är främst beroende av storleken av 

tillkommande årgångar bostäder. den allmänna räntenivån och takten i 

Diagram 10. Kostnader för räntebidrag under långtidsbudgetperioden vid olika rän
tenivå och byggvolym, fasta priser. Nybyggnadsvolym 40 000 resp. 
38 000 lägenheter/år, omhyggnadsvolym 27 000 lägenheter /år 

·Miljarder kr. 
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1983i84 

Byggvolym 40000 lägenheter/år' 

räntenivån oförändrad 
jämfört med dagsläget 

Byggvolym 38 000 lägenheter/år' 
rantenivån oförändrad 
jämfört med dagsläget 

/räntealternativ I= 10,5% 1984 
__/ 8% 1985-1988 

......... ~-----

....., ________ räntealternativ I= 10,5% 1984 

8% 1985-1988 

1985i86 1982i88 Budgetår 

1 Räntenivån är här beräknad från marknadsränta före sänkningen av diskon· 
tot med 0,5% den 7 april 1983 
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upptrappningen av den garanterade räntan för tidigare årgångar av bostä

der. 

En sänkn"ing av den allmänna räntenivån till 10,5 % år 1984 och 8,0 % för 

resten av långtidsbudgetperioden skulle minska räntebidragen med ca 2,2 

miljarder kr. redan budgetåret 1984/85 jämfört med utgifterna samma bud

getår vid oförändrad räntenivå. För hela långtidsbudgetperioden skulle 

kostnaderna minska med totalt ca 25 miljarder kr. jämfört med nuvarande 

räntenivå. 

Samhandet med statshudgetens inkomstsida 

Ett inslag i bostadspolitiken är utformningen av fastighetsbeskattningen. 

För egnahemsägare innebär skattereglerna bl. a. att ett schablonbelopp 

förs upp som beskattningsbar inkomst, medan ränteutgifterna för fastig

hetslånen är avdragsgilla. Normalt får också ett extra avdrag göras. För 

hus med större lånebelopp överstiger normalt avdragen schablonintäkten. 

Detta medför att många egnahemsägare redovisar ett underskott av sitt 

fastighetsinnehav vid inkomsttaxeringen, vilket leder till ett skattebortfall 

för staten och kommunerna. Under år 1982 beräknas bortfallet för staten 

uppgå till drygt 5 miljarder kr. En schablonmässig framskrivning baserad 

på de antaganden som gäller för långtidsbudgetberäkningarna och på för

slaget till skatteomläggning, tyder på att beloppet kommer att uppgå till 

ungefär samma storlek år 1987. 

För bostadslån gäller att amorteringar registreras som inkomster på 

statsbudgetens inkomstsida. Amorteringarna beräknas uppgå till ca 2,8 

miljarder kr. år 1987. Den av riksdagen i december 1982 beslutade hyres
husavgiften beräknas ge sammanlagda inkomster på statsbudgeten om ca 

790 milj. kr. år 1983. Till år 1985 ökar inkomsterna till ca I 580 milj. kr.lår 

och förblir därefter, beräknat i fasta priser, av denna storleksordning. 

Även räntorna på bostadslånen registreras som inkomster. Dessa räntein
komster bör ställas mot statens ränteutgifter för upplåningen. 

Räntebidragen och skattebortfallet kan betraktas som kostnader för . 

generella bostadssubventioner. Dessa kan jämföras med inkomster av 

kommunala garantiskatter för bostadshus samt inkomster för bostadshus 

av den av riksdagen i december 1982 beslutade hyreshusavgiften. 

Vid slutet av långtidsbudgetperioden uppskattas de generella bostads

subventionerna vid oförändrad räntenivå till sammanlagt ca 33 miljarder 

kr.lår, medan inkomsterna beräknas till ca 8 miljarder kr. Statens räntein

komster för bostadslånen beräknas uppgå till ca 13 miljarder kr.lår vid 

samma tidpunkt. Dessa inkomster skall dock ställas mot statens räntekost
nader för upplåningen. 

Vissa e..(fl'ktn utanför statsbudgeten 

De statiiga bostadslånen svarar för 22-30 % av den prioriterade 

bostadsutlåningen beroende på fastighetsägarekategori. Bottenbelåningen 
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för hostadsbyggande sker genom prioriterade krediter på kapitalmarkna

den. för denna utlåning svarar hostadslåneinstituten. Den sammanlagda 

bostadsutlåningen beräknas uppgå till ca 24 miljarder kr. under år 1982 och 

- med tidigare angivna pris- och ränteantaganden - till ca 28 miljarder kr./ 

år vid slutet av långtidsbudgetperioden. 

Reglerna för fastighetsbeskattningen för egnahemsägare innebär ett 

skattebortfall för kommunerna som kan uppskattas till drygt 5 miljarder kr. 

för år 1982 och drygt 7 miljarder kr.lår vid slutet av långtidsbudgetperio

den. Genom fastighetsbeskattningen tillförs kommunerna samtidigt in

komster som kan uppskattas till ca 7 miljarder kr. per år under långtidsbud

getperioden. 

XIII Skatteutjämningsbidrag till den kommunala sektorn 

Ändamålsgruppen omfattar enbart skatteutjämningsbidragen till kom

munerna. Dessa bidrag syftar till att minska skillnaden i skattekraft och 

utgifter för landstingskommuner och kommuner. T. o. m. år 1982 utgick 

skatteutjämningsbidrag även till kyrkliga kommuner. Fr. o. m. år 1983 

ersätts detta system av ett inomkyrkligt utjämningssystem som finansieras 

över den s. k. kyrkofonden med en allmän kyrkoavgift vars storlek fast

ställs av regeringen. 

Tabell 16. Skatteutjämnin~sbidrag 
(Milj. kr .. oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom
snittlig 
procen
tuell för
änd1ing 
1977178-
1981/82 

1983/84 Förändring till Procen
----------- tucll för-
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 ändring 

Skatteutjämningsbidrag +3,1 1 10811 +29 +73 

1983/84-
1984185 

+ 189 + 136 +0.3 

Genom
snittlig 
procen
tuell för
ändring 
1983/84-
1987/88 

+1.0 
1 Avser förutom skatteutjämningsbidrag även diverse äldre bidrag till kommunsektorn avseende bl. a. kom
pensation för skatteomläggningen i början av 1970-talet. För enbart skatteutjämningsbidraget iir motsvarande 
ökning 15.7%. 

I Stockholms län finns därutöver ett inomregionalt skatteutjämningssy

stem. Genom en särskild lag ges Stockholms läns Iandstingskommun befo

genhet att lämna bidrag och lån till kommuner inom landstingsområdet i 

den mån det behövs för att främja skatteutjämning m~llan kommunerna. 

Skatteutjämningsbidragen har störst betydelse för Gotlands kommun. 

för norrlandskommuner och för glesbygdskommuner i andra delar av lan

det. 



Prop. 1982/83: 150 Bilaga 1.3 Långtidsbudget 

Skatteutjämningsbidrag per invånare år 1983, länsvis fördelat 

Genomsnitt för riket = 1 243 kr. 
Län för vilka bidraget motsvarar: 

0 mindre än 50% av snittet för riket 

El 50-100% 

Cl 100-200% 

111 mer än 200 % 

136 

Reformeringen av skatteutjämningssystemet, som genomförts i tre etap
per under åren 1980-1982, har relativt sett givit den största ökningen av 

bidragen till de södra delarna av landet (se tablå). 

Slorstadsläncn 
Södra Sverige 
Mellersta Sverige 
Norra Sverige 

Andel av (i%) 

hefolk-totalt skatte
ningen utjämnings-
i riket bidrag år 

19791 1983 

35,9 7.3 10.3 
30.4 32,1 39,5 
19,2 14.4 17.8 
14.5 46,2 32,4 

ökningen 
av totala 
skatteutjäm
ningsbidra
get mellan 
åren 1979 
och 1983 
(löpande 
priser) 

12,8 
45.4 
20,4 
21.4 

1 År 1979 var sista året förra skatteutjämningssystemet 
var i kraft. Vid jämförelsen har i beloppen för år 1979 
inkluderats den höjning med två procentenheter som 
hänför sig till 1979 års särskilda statsbidrag till kom
muner och landstingskornrnuner. 

Stor· 
stads
län 

Skatteutjämningsbidragen består dels av ordinarie bidrag, dels av extra 

skatteutjämningsbidrag. 
Det ordinarie bidraget, som budgetåret 1983/84 beräknas komma att 

uppgå till ca 10,4 miljarder kr., styrs av skatteunderlaget och skattesatser

nas nivå i kommuner och landsting. Systemet garanterar kommunerna och 
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land stings kommunerna ett visst skatteunderlag i skattekronor per invånare 

(skattekraft) i förhållande till genomsnittet för riket (medelskattekraften). 

Skatteutjämningsbidragets utveckling påverkas således dels av utveck

lingen av det egna skatteunderlaget i den enskilda kommunen eller lands
tingskommunen i förhållande till genomsnittet i landet, dels av en föränd

ring av medelskattekraften. 
Den garanterade skattekraften påverkas också av de tillägg till eller 

avdrag från grundgarantin som görs med hänsyn till befolkningens ålders

struktur i resp. kommun och landstingskommun. Tillägg ges vidare för 

omfattande befolkningsminskningar. 

Den totala garantin räknas om årligen. Då justeras omfattningen av den 

enskilda kommunens resp. landstingskommunens skatteutjämningsbidrag. 

Däremot påverkas i princip inte omfattningen av de samlade bidragen. 

Denna påverkas om relationerna mellan kommuner inom resp. utom skat

teutjämningssystemet förändras i fråga om den beaktade åldersstrukturen. 

Skatteutjämningsbidragens storlek bestäms också av resp. kommuns 

och landstingskommuns skattesats. Förändringar av skattesatserna i de 

bidragsmottagande kommunerna och landstingskommunerna får således 

effekt på omfattningen av skatteutjämningsbidragen. 

Utvecklingen av vissa för skatteutjämningsbidraget centrala faktorer 

framgår av nedanstående tablå. 

Skatteunderlagets och skatteutjämningsbidragets utveckling {löpande priser) 

Förändring från föregående år, % 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Löncsumman två år tidigare 12,3 16,9 13,9 9,5 8,5 9,4 
Kommunalt skatteunderlag 

för beräkning av skatte-
utjämningsbidragct 12,5 19.6 15.0 11.8 11.5 10,9 

Ordinarie skatteutjämnings-
bidrag för kommuner och 0,9 20,5 19,5 7,4 72,0 24,2 
landstings kommuner (27.6) 1 (44,7) 1 

Mcdclutdebitering för riket 
kr./skr. 26,15 26,85 28.71 29,02 29,09 29.55 

1 Inkl. det särskilda statsbidraget under år 1979. 

Det extra skatteutjämningsbidraget, som är avsett att ge stöd till kom

muner som av olika skäl tillfälligt har kommit i ekonomiska svårigheter, 

uppgår normalt till ca 100 milj. kr. per år. Med hänsyn till att ett separat 

stöd införs inom bostadsområdet till kostnaderna för outhyrda lägenheter, 

föreslås det särskilda bidraget minskat till 85 milj. kr. för år 1984. För 

samma år föreslås, i syfte att undvika kraftiga kommunalskattehöjningar, 

ett särskilt stöd om 300 milj. kr. till de finansiellt sett sämst ställda kommu

nerna och landstingskommunerna. Stödet skall utgå till kommuner och 

1982 1983 1984 

11.3 8,2 6,3 

7,4 8,3 9,2 

21.8 1.6 9,3 

29.74 30,14 30,14 
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landstingskommuner som får en förhållandevis låg skatteintäktsökning i 
kombination med att de finansiella reserverna är små. 

En höjning av skattesatsen med exempelvis 0:50 kr./skr. om året under 

långtidsbudgetperioden från 30: 14 kr./skr. år 1983 till 32:64 kr./skr. år 1988 

skulle innebära att skatteutjämningsbidragen budgetåret 1987/88 kommer 

att uppgå till 12. I miljarder kr. beräknat i fasta priser. Det är ca 850 milj. 

kr .. mer än vid oförändrad skattesats under perioden, vilket innebär att 

skatteutjämningsbidragen vid oförändrad utdebitering i fasta priser beräk

nas uppgå till ca 11 250 milj. kr. budgetåret 1987/88. Beräkningstekniskt 

har därvid förutsatts att den reducering av kommunala skatteunderlaget 

som sker år 1984 gäller även resterande delen av långtidsbudgetperioden. I 

övrigt har i beräkningarna för långtidsbudgetperioden oförändrade förhål

landen förutsatts gälla. 

En parlamentarisk utredning kommer att tillsättas för översyn av skat

teutjämningssystemet. Direktiven till utredningen kommer att utfärdas 

under våren 1983. 

XIV Övrigt 

Till gruppen Övrigt har förts utgifter som inte har behandlats i någon av 

de tidigare redovisade ändamålsgrupperna. Här återfinns bl. a. anslag för 

livsmedelssubventioner, riksdag och regering, skatteadministration, miljö

vård, kyrkliga och kulturella ändamål. idrotts- och fritidsverksamhet samt 

central förvaltning. 

Tabell 17. Övrigt 
(Milj. kr., oförändrad pris- och lönenivå) 

Genom- 1983/84 Förändring till 
snittlig 
procen- 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 
tuell för-
ändring 
1977178-
1981/82 

Totala ut~ifter -2,6 23 338 +1951 +353 +163 + 98 
därav 

Livsmedelssub-
ventioner -8,0 3 838 0 0 0 0 
Kyrkliga och kul-
turella ändamål +1,1 2263 - 33 + 13 + 13 
Skatteadmini-
stration + 1.7 3 357 + 103 + 32 35 0 

Priserna på jordbruksprodukter fastställs av statsmakterna efter över

läggningar mellan statens jordbruksnämnd, jordbruksnämndens konsu

mentdelegation och Lantbrukarnas förhandlingsdelegation. År 1973 inför

des lil'smedelssuhventioner. Utgifterna för livsmedelssubventionerna styrs 

Procen- Genom-
tuell för- snittlig 
ändring procen-
1983/84- tuell för-
1984/85 ändring 

1983/84-
1987/88 

+8,4 +2.6 

0.0 0.0 

0,0 -0,I 

+3.1 +0.7 
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av enskilda beslut som fattas av statsmakterna årligen och av konsum

tionen av livsmedel. Livsmedelssubventionerna verkar återhållande på 

konsumentprisnivån och påverkar därmed indirekt utgifter som styrs av 

basbeloppet. Kostnaderna för livsmedelssubventionerna kan beräknas till 
ca 3.4 miljarder kr. för budgetåret 1983/84. Inkluderas vissa låginkomst

satsningar för jordbrukare uppgår beloppet till ca 3.8 miljarder kr. Livsme

delssubventionerna beräknas därigenom sänka livsmedelspriserna med ca 

6%. Detta återverkar på hushållens disponibla inkomst. Subventionerna 

beräknas i långtidsbudgetberäkningarna vara oförändrade under långtids

budgetperioden. 
Införselavgiftsmedel från import av jordbruksprodukter och livsmedel 

får användas för olika prisregleringsändamål med belopp som riksdagen 

beslutar för varje år. Det belopp som skall tillföras fastställs efter en 

särskild s. k. fördclningsplan. För regleringsåret 1983/84 beräknas införsel

avgiftsmedlen, som inte redovisas över statsbudgeten, uppgå till ca 660 

milj. kr. inkl. räntebehållningen från föregående år. Tilldelningen av in

förselavgiftsmedel innebär att livsmedelspriserna, inom ramen för ett pris

regleringssystem, blir lägre än utan dessa medel. 

Kostnaderna för den centrala myndighetsutövning, som inte kan hänfö

ras till annat område, redovisas under denna ändamålsgrupp. Vissa utgifter 

för riksdag, regeringskansli och kommitteer samt anslagen till de kungl. 

hov- och slottsstaterna redovisas här. De samlade kostnaderna beräknas 

för ovan nämnda anslag uppgå till ca 2.8 miljarder kr. budgetåret 1983/84. 

Även skatteadministrationen m. m. ingår i denna ändamålsgrupp. Kost

naderna för riksskatteverket, länsstyrelserna, de lokala skattemyndighe

terna, kronofogdemyndigheterna samt för arvoden till taxeringsnämnds

ordföranden m. m. beräknas budgetåret 1983/84 uppgå till ·sammanlagt ca 

3,4 miljarder kr. Kostnaderna för dessa ändamål styrs huvudsakligen av 
löneutvecklingen inom den offentliga sektorn. 

Anslagen till kulturändamål som för budgetåret 1983/84 uppgår till ca 1,3 
miljard kr. kan i stort indelas i förvaltningsanslag och bidragsanslag. Hu

vuddelen av bidragsanslagen styrs av automatik, i huvudsak bidrag till 

lönekostnader för vissa verksamheter. 
Staten bidrar vidare till viss regional kulturverksamhet som drivs i 

stiftelseform, ofta med landstingskommuner som huvudmän. 

Kulturverksamheten finansieras även genom inkomster vid kulturinsti

tutionerna såsom entremedel m. m., lotterimedel och forskningsmedel. 

Betydande tillskott tillförs också sektorn inom ramen för sysselsättnings

politiken. Några kulturinstitutioner får härutöver ekonomiskt tillskott i 

form av avkastning från fonder. 

Inom medieomrädet utgör för statsbudgeten stöden till dagspressen den 

huvudsakliga utgiften. Dessa stöd styrs av automatiskt verkande volym

regler. Totalt uppgår statens utgifter på medieområdet till drygt 660 milj. 

kr. budgetåret 1983/84. 
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Sveriges Radio-koncernens !SR) verksamhet finansieras med avgiftsme

del som tillförs radiofonden. Avgiften är kopplad till innehav av televi

sionsmottagare. Fondens medel ligger helt utanför statsbudgeten och fi

nansierar radio- och TV-verksamhetens drift- och investeringskostnader 

inkl. televerkets och byggnadsstyrclscns utgifter i samband med program

verksamheten. Undantagna från avgiftsfinansiering är utbildningsprogram

verksamheten och programverksamheten för utlandet som båda finansi

eras över statsbudgeten. Radiofonden förvaltas av riksgäldskontoret som 

därigenom har möjlighet att, i mån av överskott från fonden, finansiera 

andra åtaganden med fondmedel genom lån. 

Riksdagen fastställer årligen hur stort belopp SR och televerket får 

rekvirera ur fonden. På denna bas får SR därutöver rekvirera medel enligt 

särskilda regler. Avgiftshöjningar görs löpande för att täcka inflationskost

nader och av statsmakterna fastställd ambitionsnivå för koncernens verk

samhet. J årets budgetproposition har föreslagits en höjning per den I juli 

1983. 
För budgetåret 1981/82 rekvirerades totalt drygt 1.9 miljard kr. ur fon

den. Behållningen per den 1 juli 1984 kan beräknas uppgå till 110 milj. kr. 

om den föreslagna avgiftshöjningen genomförs. 

Statens utgifter för kyrkliga ändamål uppgår till 113 milj. kr. under 

budgetåret 1983/84. 

Det statliga stödet till idrotten uppgår - inkl. det lokala aktivitetsstödet 

- för budgetåret 1983/84 till ca 240 milj. kr. U !gifterna för ändamålet 

prövas årligen av statsmakterna. 

Kostnaderna för miUövårdsinsatser uppgår budgetåret 1983/84 till ca 360 
milj. kr. i bidrag och direkta insatser. Även dessa utgifter fastställs genom 

årlig prövning. 
För beräknat tillknmmande utgiftshelwv har för den framförliggande 

perioden beräknats utgifter motsvarande de kostnader som erfarenhets
mässigt uppkommer i samband med sedvanliga tilläggsbudgetar samt viss 

reserv därutöver bl. a. för begränsade insatser av arbetsmarknads- och 
industripolitisk art. Dessa utgifter redovisas i sin helhet under denna 

ändamålsgrupp. 

Förändringar i anslagsbehållningar skall motsvara den kassamässiga 

belastningen på bl. a. reservationsanslag. Även dessa utgifter redovisas 

under denna ändamålsgrupp. 
Utnyttjandet m· rörliga krediter i riksgäldskontoret har visat på en ökad 

belastning under de senaste budgetåren. Av riksdagen medges en högsta 

kreditgräns. som står till regeringens och vissa myndigheters disposition. 

Utnyttjandet av rörliga krediter varierar emellertid. Vid utgången av år 

1982 var ca 2,2 miljarder kr. av en total ram på ca 9,9 miljarder kr. 

utnyttjad. Bland de myndigheter och affärsverk som kan utnyttja rörliga 

krediter kan nämnas televerket. statens jordbruksnämnd, stiftelsen Sam

hällsföretag och statens järnvägar. Av den totala ramen disponerade rege-
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ringen en total kreditgräns på 3.3 miljarder kr. vid utgången av år 1982. Av 

diagram 11 framgår förändringar i belastningen på rörliga krediter för 

perioden 1979/80-1982/83. 

Diagram 11. Utnyttjandet av rörliga krediter 

Milj.kr. 
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78 82 

-500 
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-2000 

I långtidsbudgetkalkylerna görs en schablonmässig beräkning av föränd

ringar av utnyttjandet av rörliga krediter. För budgetåret 1983/84 beräknas 
det ökade utnyttjandet uppgå till 1,5 miljard kr. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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TILL REGERINGEN 

Riksrevisionsverkets reviderade inkomstberäkning för budgetåret 1983/84 

Enligt riksrevisionsverkets (RRV) instruktion skall RRV varje år till 

regeringen lämna en n:viderad heräkning av statsbudgetens inkomster för 

det kommande budgetåret. avsedd som underlag för inkomstberäkningen i 

kompletterings propositionen. 

RRV redovisar i denna skrivelse nya beräkningar av inkomsterna för 

budgetåret 1983/84 på de större inkomsttitlarna samt vissa speciellt kon

junkturkänsliga inkomsttitlar. I anslutning till beräkningarna har bedöm

ningar även gjorts av utfallet för budgetåret 1982/83. För beräkningarna av 

inkomstskatterna har dessutom uppgifter utnyttjats dels från RRVs tax

eringsstatistiska undersökning avseende inkomståret 1981, dels från RRVs 

aktiebolagsenkät. 

I beräkningarna har hänsyn tagits till de propositioner och andra ställ

ningstaganden som förelåg den 9 mars 1983. Från den 7 till den 18 mars 

1983 gällde blockad mot övertid och merarbete inom delar av den offent

liga sektorn. Till följd av blockaden har RRVs arbete med den reviderade 

inkomstberäkningen koncentrerats till beräkningar och kalkyler av de stör

re inkomsttitlarna. För övriga inkomsttitlar har revideringar av beräkning

arna kunnat göras i begränsad omfattning och endast i de fall uppgifter har 

inhämtats från berörda myndigheter. 

l en tabellbilaga redovisas resultaten av RRVs reviderade beräkningar 

titel för titel för budgetåren 1982/83 och 1983/84. För att underlätta jämfö

relse med prognoserna i den reviderade nationalbudgeten presenteras i 

tabellbilagan också beräkningsresultaten kalenderårsvis för åren 1982-

1984. 

Den av RRV utgivna Inkomstliggaren för budgetåret 1982/83 kan tillsam
mans med RRVs inkomstberäkning i december 1982 (se bilaga 1.2 i budget

propositionen 1983) användas som ett komplement till den nu presenterade 

reviderade inkomstberäkningen. Inkomstliggaren innehåller utförliga be

skrivningar av vad de olika inkomsttitlarna avser och vilka bestämmelser 

som gäller för dem. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Berggren i närvaro 

av avdelningschefen Sanell, revisionsdirektören Danielsson, avdelnings

direktören Dal mo. föredragande, samt byrådirektörerna Aronsson. Hans

son, Karlson. Svahlstedt och Rahmn. 

Stockholm den 30 mars 1983 

G Rune Berggren 

Stig Dalmo 

I Riksdagen 1982183. I .mm/. Nr 150. Bilai:a 1.4 
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I. Sammanfattning 

Förutsättningar 

RRVs förslag till reviderad be'räkning av statsbudgetens inkomster un

der budgetåret 1983/84 och den nu gjorda uppskattningen av inkomsterna 

under budgetåret 1982/83 grundas på den ekonomiska politik. som har 

kommit till uttryck i beslut av statsmakterna eller i förslag som har lagts 

fram av regeringen i propositioner offentliggjorda före den 9 mars 1983 

samt därefter oförändrad ekonomisk politik. 

Förutom de institutionella förutsättningarna är bedömningen av kon

junkturutvecklingen betydelsefull för beräkningen av statsbudgetens in

komster. Den bedömning som regeringen presenterade i den preliminära 

nationalbudgeten har utgjort det huvudsakliga underlaget för antagandena 

om den samhällsekonomiska utvecklingen. Vidare har RRV hållit kontakt 

med konjunkturinstitutet och finansdepartementet i anslutning till det där 

pågående arbetet med den reviderade nationalbudgeten. Med anledning av 

vad som har framkommit vid dessa kontakter har revideringar gjorts av 

antagandena i den preliminära nationalbudgeten. RRV har ej kunnat beak

ta revideringar av antaganden som har gjorts efter den 9mars 1983. 

Antaganden om löneutvecklingen har stor betydelse för RRVs beräk

·ningar. Den utbetalda lönesumman beräknas ha ökat med 6,6 % mellan 

åren 1981 och 1982. Det är en uppjustering med drygt 0,3procentenheter 

jämfört med det antagande som låg till grund för budgetpropositionen. 

Mellan åren 1982 och 1983 har RRV räknat med att den utbetalda 
lönesumman ökar med 6, 7 %• under vissa givna förutsättningar. Det är 

samma antagande om lönesummans tillväxt som i beräkningarna till bud

getpropositionen. 
För år 1984 finns inga löneavtal slutna. Efter vad RRV under hand erfarit 

utgår konjunkturinstitutet och finansdepartementet i arbetet med den revi

derade nationalbudgeten från ett antagande om en lönesummetillväxt på 

6 % mellan åren 1983 och 1984. RRV har därför valt att göra beräkningarna 

av statsbudgetens inkomster år 1984 utifrån detta antagande. 

De svenska aktiebolagens statligt taxerade inkomster har reviderats upp 

mellan åren 1981 och 1982 sedan beräkningen till budgetpropositionen 

gjordes. Den statligt taxerade inkomsten beräknas nu öka med 7 % mellan 

dessa år. Underlaget för denna beräkning har hämtats från den enkät till 

svenska aktiebolag som RRV utfört under februari-mars 1983. Mellan 

åren 1982 och 1983 antas att aktiebolagens statligt taxerade inkomster 

minskar med 13 %. 
En specifikation av RRVs beräkningar av statsbudgetens inkomster 

under budgetåren 1982/83 och 1983/84 samt under kalenderåren 1982, 1983 

och 1984 framgår av en särskild tabellbilaga. En sammanfattning av beräk

ningsresultaten framgår av tabell I. I tabell 3 redovisas de inkomsttitlar for 

vilka RRV nu föreslår ändringar av beräkningen till budgetpropositionen. 
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Tabell 1. Statsbudgetens inkomster fördelade på huvudgrupper budgetåren 1981/82, 1982/83 och 1983/84, 
milj.kr. 

1981/82 1982/83 1982/83 1983/84 Förändring 
Utfall Stats· RRVs mars- RRVs mars- 1982/83-1983/84 

budget beräkning beräkning 
Belopp Procent 

l 000 Skatter 140471 150993 156706 173237 16531 10,5 
1100 Skatt på inkomst, realisa-

tionsvinst och rörelse 36251 33 851 36631 38964 2333 6.4 
1200 Lagstadgade socialav-

gifter 31 250 36201 35 776 46403 10627 29,7 
1300 Skatt på egendom 2 741 3 298 3244 3608 364 11,2 
1400 Skatt på varor och tjäns-

ter 70229 77643 81056 84 263 3 207 4,0 

2000 Inkomster av statens 
verksamhet 17762 18285 21760 22441 681 3,1 

2100 Rörelseöverskott 5 554 6047 8043 8627 583 7.3 
2200 Överskott av statens fas-

tighetsförvaltning 317 302 145 206 61 42,I 
2300 Rlinteinkomster 8794 9854 IO 156 11198 I 042 10,3 
2400 Aktieutdelning 122 94 116 115 I - 1,0 
2500 Offentligrättsliga avgifter I 006 I 053 1054 1203 148 14,0 
2600 Försäljningsinkomster 603 254 259 264 5 1.8 
2700 Böter m.m. 287 331 341 361 20 5,9 
2800 Övriga inkomster av sta-

tens verksamhet 1080 350 1645 468 -1177 -71.6 
-· -·--- - ----·-·--- ·----··-·· ---···· - ---·-· ··-·-· 

3000 Inkomster av försåld 
egendom 49 72 59 54 -5 - 7,7 

3 IOO Inkomster av försålda 
byggnader och maskiner 
m.m. 30 41 43 39 -5 - I0.4 

3200 Övriga inkomster av 
111arkförsäljning 

3300 Ovriga inkomster av för-
4 14 

såld egendom 15 18 15 15 

4000 Återbetalning av lån 2643 2947 2930 3269 338 11,5 
4 IOO Återbetalning av närings-

lån 337 299 346 285 - 62 -17,8 
4200 Återbetalning av bo-

stadslån m.m. 1231 1540 I 351 1701 350 25,9 
4300 Återbetalning av studie-

lån 612 674 735 810 75 10,3 
4400 Återbetalning av energi-

sparlån 110 134 150 170 20 13,3 
4500 Aterbetalning av övriga 

lån 353 299 348 303 - 45 -13,0 

5000 Kalkylmässiga inkomster 6205 7240 6737 6792 55 0,8 
5100 Avskrivningar 4913 5905 5542 5761 219 3,9 
5200 Statliga pensionsavgifter, 

netto 1292 l 335 I 195 I 031 - 164 -13.7 

Totala inkomster 167 131 179537 188193 205793 17600 9,4 

Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomster 

På de flesta inkomsttitlar på statsbudgeten redovisas endast inkomster. 

På ett mindre antal titlar redovisas även utgifter. För dessa titlar sker en 

nettoredovisning, dvs. saldot av inkomster och utgifter tas upp på stats-
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budgetens inkomstsida. I tabell 2 finns en sammanställning av bruttobelop

pen budgetåren 1981/82, 1982/83 och 1983/84. I RRV s prognosarbete ingår 

att för dessa titlar bedöma utvecklingen av bruttobeloppen för såväl in

komster som utgifter. En närmare redovisning av dessa belopp finns i 

beskrivningen av resp. inkomsttitel. 

Av tabell 2 framgår att bruttoinkomsterna för budgetåret) 983184 beräk

nas uppgå till ca 434 miljarder kr. vilket är mer än dubbelt så mycket som 

inkomsterna på statsbudgeten. Utgifterna på inkomsttitlarna beräknas till 

ca 228 miljarder kr. för samma budgetår. 

Tabell 2. Bruttoredovisning 3\' statsbudgetens inkomstsida budgetåren 1981/82-1983/84, milj. kr. 

Inkomst Inkomster Utgifter Inkomst på statsbudgeten 
huvudgrupp 

1981 /82 1982/83 1983/84 1981 /82 1982/83 1983/84 1981 /82 1982/83 1983/84 

1000 Skatter 334496 365244 397218 194025 208538 223981 
varav 

11001 Skatt på inkomst. rea-
lisationsvinst och 
rörelse 139688 150180 161644 103437 113 549 122 680 

12001 Lagstadgade social-
avgifter 91960 100065 111704 60710 64289 65 301 

1400 Skatt på varor och 
tjänster 100 107 111 756 120 263 29878 30700 36000 

2000 Inkomster av statens 
verksamhet 17762 21760 22441 -

3000 Inkomster av försåld 
egendom 49 59 54 

4000 . .\terhetalning av lån 2643 2930 3269 

5000 Kalkylmässiga 
inkomster 9742 10303 10627 3535 3566 3835 
varav 

5200 1 Statliga pensionsavg. 
netto 4827 4 761 4866 3 535 3 566 3 835 

Summa 364692 400296 433609 197 560 212104 227 816 

Procentuell förändring mellan 
budgetåren 9.8 8.3 7,4 7,4 

1 Exkl. omföringar mellan statsbudgetens inkomsttitlar 

Utveckling av inkomsterna budgetåren 1982/83 och 1983/84 

Enligt de reviderade beräkningarna uppgår statsbudgetens inkomster 

budgetåret 1982/83 till 188 193 milj.kr. eller 21062 milj.kr. mer än budget

året 1981 /82. För budgetåret 1983/84 beräknas de totala inkomsterna uppgå 

till 205793 milj.kr. Det är 9.4% eller 17600 milj.kr. mer än vad som 

beräknas för innevarande budgetår. 

Av tabell I framgår att av inkomstökningarna på 17600 milj.kr. mellan 

budgetåren 1982/83 och 1983/84 beräknas lagstadgade socialavgifter svara 

för 10627 milj.kr. och skatt på varor och tjänster för 3 207 milj.kr. Skatt på 

inkomst. realisationsvinst och rörelse ökar med:! 333 milj.kr. och riintein

komsterna med I 042 milj.kr. 

140471 156 706 173 237 

36251 36631 38964 

31250 35 776 46403 

70229 81 056 84 263 

17762 21760 22441 

49 59 54 

2643 2930 3269 

6205 6737 6792 

1292 1195 I 031 

167131 188193 205 793 

12.6 9,4 
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En jämförelse mellan beräkningen i budgetpropositionen och RRVs 

marsberäkning visar att inkomstprognoserna har reviderats upp för såväl 
budgetåret 1982/83 som 1983/84. 

Statsbudgetens totala inkomster budgetåret 1982/83 beräknas nu bli 
4 303 milj.kr. högre än enligt beräkningen i budgetpropositionen. I tabell 3 

redovisas de inkomsttitlar där RRV nu föreslår en ändrad beräkning jäm

fört med i budgetpropositionen. Det bör påpekas att budgetpropositionens 

beräkning grundades på ett lägre ökningstal för den totala lönesumman för 

inkomståren 1982 och 1984 än RRVs beräkningar i december. 

Inkomstskatterna för juridiska personer beräknas nu bli 1083 milj.kr. 

högre än som antogs i budgetpropositionen. Det beror främst pa en uppre

videring av aktiebolagens beräknade fyllnadsinbetalningar våren 1983. 

De lagstadgade socialavgifterna beräknas nu till 35 776 milj.kr .. vilket är 

302 milj.kr. mer än vid beräkningen i budgetpropositionen. Det högre 

antagandet om lönesummans utveckling mellan åren 1981 och 1982 i denna 

beräkning innebär främst att fyllnadsbetalningarna under våren 1983 blir 

större än vad som beräknades i budgetpropositionen. 

Inkomsterna av merviirdeskatt har räknats upp med 300 milj.kr. till följd 

av utfallet hittills under budgetåret. Övriga inkomster under skatt på varor 

och tjänster har reviderats upp med 467 milj.kr. Rörelseöverskotten har 

reviderats upp med 1997 milj.kr. främst till följd av riksbanksfullmäktiges 

fastställande av riksbankens inlevererade överskott. 

Tabell 3 Jämförelse mellan inkomster enligt budgetpropositionen och RRVs marsberäkning för budgetåren 
1982/83 och 1983/84, tusental kronor· 

Inkomsttitel 1982/83 1983/84 

Enligt Enligt Ökning Enligt Enligt Ökning 
budget RRVs (+) budget- RRVs (+) 
proposi- mars be- Min sk- proposi- mars be- Minsk-
tionen räkning ning (-) tinnen riikning ning (-) 

1000 Skatter: 154979702 156 706102 1726400 173666702 173236902 -429800 
1100 Skatt på inkomst, reali-

sationsvinst och rörel-
se: 36107900 36630900 523000 39420000 311964000 -456000 

1110 Fysiska personers 
skatt på inkomst. rea/i-
sationsvin.H och rörel-
se: 26 901000 263.// 000 -560000 29710000 28356000 -1354000 

1111 Fysiska personers 
skatt på inkomst, reali-
sationsvinst och rörel-
se 26901000 26341000 -560000 29 710000 28 356000 -1354000 

1120 Juridiska personer.i· 
skatt på inkomst. rea/i-
sation.n·inst och r6rel-
se: 5 879000 6962000 I 083000 6283000 7181000 898000 

1121 Juridiska personers 
skatt på inkomst, rcali-
sationsvinst och rörel-
se 5 879000 6962000 I 083000 6 283 000 7181000 898000 
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Inkomsttitel 1982/83 1983/84 

Enligt Enligt Ökning Enligt Enligt Ökning 
budget RRVs (+) budget- RRVs (+) 
pruposi- mars be- Minsk- propos1- mars be- Min sk-
tionen räkning ning(-) tionen räkning ning (-l 

//30 qfördelhara skatter på 
inkomst, reuli.rntions-
vinst och riirelse: 2500000 2500000 2 500000 2 500000 

1131 Ofördelbara skatter på 
inkomst, realisations-
vinst och rörelse 2500000 2500000 2500000 2 500000 

1/40 Övriga inkomstskat-
ter: 827900 827900 927000 927000 

1141 Kupongskatt 48000 48000 49000 49000 
1142 Utskiftningsskatt och 

ersäUningsskatt 31900 31900 10000 10000 
1143 Bevillnings skatt 3000 3000 3000 3000 
1144 Lotteri vinstskatt 745000 745 000 865 000 865000 

1200 Lagstadgade socialav-
gifter: 35473500 35776100 302600 46658900 46402900 -256000 

1211 folkpensionsavgift 26 258000 26636000 378000 30533 000 30481000 -52000 
1221 Sjukförsäkringsavgift, 

netto - 755 000 -997000 -242000 2203000 I 787000 -416000 
1231 Barnomsorgsavgift 6477000 6576000 99000 7196000 7 127 000 -69000 
1241 Vuxenutbildningsav-

g_ift 707000 717000 10000 779000 778000 -I 000 
1251 Ovriga socialavgifter, 

netto -3000 61000 64000 -326000 -129000 197000 
1261 Bidrag till förvalt-

ningskostnader för ar-
betsskadeförsäkringen 53400 54 300 900 56900 57200 300 

1271 Inkomster av arbetsgi-
varavgifter till arbetar-
skyddsstyrelsens och 
yrkesinspektionens 
verksamhet 72100 72800 700 79000 78 700 -300 

1281 Allmän löneavgift 2664000 2656000 -8000 6138000 6223 000 85000 

1300 Skatt på egendom: 3109800 3243600 133800 3477 301 3607 501 130200 
1310 Skatt på fast egen-

dom: 228000 228000 274001 274001 
1311 Skogsvårdsavgifter 228000 228000 274000 274000 
Bl2 Hyreshusavgift l l 
1320 Fiirm1:if1enhctsskatt: 7400110 740 000 821000 814000 -7000 
1321 Fysiska personers för-

mögenhetsskatt 718000 718000 799000 799000 
1322 Juridiska personers 

förmögenhetsskatt 22000 22000 22000 15000 -7000 
1330 Arvsskatt och gål'o-

skatt: 725000 725000 790000 79()()()() 
1331 Arvsskatt 625000 625000 680000 680000 
1332 Gåvoskatt 100000 100000 110000 l 10000 
1340 Ö1•rig skatt på egen-

dom: 1416800 1550600 133 800 15112300 J 729500 137200 
1341 Stämpelskatt l 416800 1550600 133 800 1592 300 l 729 500 137200 

1400 Skatt på varor och 
tjänster: 80288502 81055 502 767000 84110501 84 262 501 152000 

1410 Allmännaförsiilj-
ninf?sskatter: 45500000 45 800000 300000 49500000 49200000 -300000 

1411 Mervärdes katt 45 500000 45 800000 300000 49500000 49200000 -300000 



Bilaga 1.4 Riksrevisionsverkets reviderade inkomstberäkning 9 

Inkomsttitel 1982i83 1983184 

Enligt Enligt Ökning Enligt Enligt Ökning 
budget RRVs (+l hudget- RRVs (+) 
prnpo>i- mars be- Minsk- proposi- marshe- Minsk-
tinnen räkning ning !-) lioncn riikning ning 1-l 

1420. 
J./30 Skatt på specifika 

1·aror: 28 277 500 211647500 370000 27 7114500 28208500 42-/(1()1) 
1421 Bensinskatt 6500000 6695000 195000 6280000 6480000 200000 
1422 Särskilda varuskatter 677000 677000 702000 702000 
1423 Försäljningsskatt pi\ 

motorfordon 500000 560000 60000 590000 590000 
1424 Tobaksskatt 3 230000 3 330000 100000 3420000 3 520 000 100000 
1425 Skatt på spritdrycker 4 890000 4 950000 60000 5 035 000 5 100000 65000 
1426 Skatt på vin 1215000 I 230000 15000 1 250000 I 260000 10000 
1427 Skatt på malt- och läs-

kedrvcker 1034000 I 094000 60000 I 091000 I 153 000 62000 
1428 Enc~giskatt 8 347 000 8270000 -77000 7945 000 7 910000 -35000 
1429 Särskild avgift på sva-

velhaftigl bränsle 1500 3 000 1500 I 500 1500 
1431 Särskild beredskaps-

avgift för oljepro-
duk ter I 380000 1430000 50000 325 000 325 000 

1432 Kasettskatt 50000 27000 -23000 80000 80000 
1433 Skatt på videoband-

spelare 15000 I 500 - IJ 500 80000 90000 10000 
1434 Skatt på viss elektrisk 

kraft 438000 375 000 -63000 920000 935 000 l.'iOOO 
1435 Särskild avgift för åt-

gärder mot försurning 5000 5000 65000 62000 -3000 
1440 Overskott vid.fiirsii{i-

ning m· varor med 
statsmonopol: 240000 290000 50000 240000 285000 45000 

1441 AB Vin- & Spritcen-
lralens inlevererade 
överskott 150000 185000 35000 150000 185000 35000 

1442 Systembolaget ABs in-
levererade överskoll 90000 10.'iOOO 15000 90000 100000 10000 

1450 Skatt på tjiin.l"ler: 771000 798000 27000 826000 874000 48000 
1451 Reseskatt 148000 148000 148000 14KOOO 
1452 Skall på annonser och 

reklam 288000 291000 .~000 328 000 331000 3000 
1453 Totalisalormcdcl 260000 280000 20000 270000 310000 40000 
1454 Skatt på spel 75 000 79000 4000 80000 85000 5000 
1460 Skatt pii 1·ägtrt!fik: 39011000 3920000 20000 3970000 3990000 200011 
1461 Fordonsskatt 2 240000 2 240000 2 270000 2 270000 
1462 Kilometerskatt 1660000 1680000 20000 I 700000 1720000 20000 
J./70 Skatt på import: 1600000 1600000 1 790000 1705 000 -85000 
1471 Tullmedel 1600000 1600000 I 790000 I 705 000 -85000 
1480 Ö1•riga skatter på 

1•aror och tjiin.l'ter: 2 2 
1481 Övriga skatter på 

varor och tjänster 2 2 

2000 Inkomster av statens 
verksam hel: 19190 803 21 760473 2569670 20903983 22441468 1537 485 

2100 Rörelseöverskott: 6045701 8043388 1997687 6797 383 8626725 1829342 
2110 A.ffärs1·erke11s inle1·e-

rerade överskott: 2496800 2478500 -18 300 3213 300 3026400 -186900 
2111 Postvcrkels inlevere-

rade överskoll 92000 81500 -10500 101000 100000 -I 000 
2112 Televerkets inlcverc-

rade överskott 239000 246400 7400 274000 286 300 12 300 
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Inkom~llitel 1982/!B 1983/84 

Enligt Enligt Ökning Enligt Enligt Ökning 
budget RRVs (+) budget- RRVs (+) 

proposi- mars be- Minsk- prorosi- mars be- Minsk-
tionen räkning ning (-) tionen r~ikning ning (-l 

2113 Statens järnvägars in-
levererade överskott 300000 140000 -lfiOOOO 

2114 I .uftfartsverkets inle-
vererade överskott 110500 %000 -14.'iOO 155 .'iOO 142 200 -13 300 

2115 Förenade fabriksver-
kcns inlc.:vererade 
iiverskott 54fi00 53 700 -900 ()8 800 57900 -10900 

2116 Statens vattenfalls-
verks inlevererade 
överskott 1913 700 1913 700 2260000 2 260000 

2117 Dl'mänverkets inleve-
rerade överskott 87000 87 200 200 54000 40000 -14000 

2/2() Öi·riga myndigheters 
inln'<'rl'l'<llk Ji·er-
skott: 131 551 135 273 3 722 135 400 138 962 3562 

2121 Statens vägverks inle-
vererade överskott 28500 29222 722 29400 30962 1562 

212'2 Sjöfartsverkets inle-
vcreradc överskott 65000 68000 3000 65000 65000 

2123 Inlevererat överskott 
av uthyrning av 
ADB-utrustning 38051 38051 41000 43000 2000 

2130 Riksbankens inlei•e-
rerade öl'erskott: 200()000 4000000 2000000 2000000 4000000 2000000 

2131 Riksbankens inleve-
rernde överskott 2000000 4000000 2000000 2000000 4000000 2000000 

2140 i\.frnti·erkets inln·e-
rl'~ade ö1•crskott: 190000 190000 144000 128000 -/()000 

2141 Mvntverkcts inlcve-
rc~ade överskott 190000 190000 144000 128000 -16000 

2150 Öl'erskott från spel-
verksam/1<•t: 1227 350 / 239fJ/5 12 265 1304 M/3 1333 363 28680 

2151 Tipsmcdel 854000 854 797 797 922000 937000 15000 
2152 Lotterimedel 373 350 384 818 11468 382 6H3 396 363 13 680 

2200 Ö\·erskott av statens 
f;istighetsförvaltning: 194507 144889 -49618 171443 205819 34376 

2210 Oi·crskott ll\' cii•i/ fas-
tighetsfån·a/tning: 194 507 144889 -49618 171./43 205 819 34376 

2211 Överskott av kriminal-
v{irdsstyrelscns fas-
t_ighetsforvaltning 1448 1448 500 500 

2212 Over<.kott av karolins-
ka sjukhusets faslig-
hctsförvaltning 

'2213 Överskott av akade-
miska sjukhusets fas-
tighetsförvaltning 

2214 Överskott av bygg-
nadsstvrclscns fästig-
hctsrö~valtning 192489 142871 -49618 170354 204 730 34376 

2215 Överskott av general-
tullstyrelsens fastig-
hetsförvaltning 570 570 589 589 
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Inkomsttitel 1982/83 1983/84 

Enligt Enligt Ökning Enligt Enligt Ökning 
budget RRVs l+l budget- RRVs l+l 
proposi- mars be- Minsk- propnsi- marshe- \1insk-
tionen räkning ning (-) tionen riikning ning <-l 

2300 Ränteinkomster: IO 118 399 10 156 295 37896 11303835 Il 198422 -105413 
2310, 
2-?20 Räntor på niirin?sl<ln: 3979_?0 ./17930 20000 4./fi819 ././8819 
231 I Räntor på lokalise-

rings lån 3 )()()()() 330000 20000 290000 290000 
2312 Ränteinkomster på 

jordbrukets lagerhus-
lån 

2313 Ränteinkomster på 
statens avdikningslån 505 505 420 420 

2314 Ränteinkomster på fis-
kerilån 2 500 2500 2 500 2 500 

2315 Ränteinkomster på 
fiskhcredningslån 421 421 927 927 

2316 Riinteinkomster på 
vattenkraftslån 226 226 217 217 

2317 Ränteinkomster på 
luftfartslån 2 101 2 101 2001 2001 

2318 Ränteinkomster på 
statens lån fiir den 
mindre skeppsfarten 18868 18 868 16980 16980 

2319 Ränteinkomster på 
kraftledningslån 4 4 4 4 

2321 Ränteinkomster på 
skogs väglån 70 70 55 55 

2322 Räntor på övriga nä-
ringslån. Kammarkol-
legiet 60599 60599 133 143 133 143 

2323 Räntor på övriga lån. 
Lantbruksstvrclsen 2636 2 636 2 572 2 572 

2330 Räntor pil h~stadslån: 720066fi 7 23049fi 29830 8000631 7980619 -20012 
2331 Ränteinkomster på eg-

nahemslån 2 2 
2332 Ränteinkomster på lån 

for bostadsbyggande 7 200000 7 230000 _10000 8000000 7 980000 -wooo 
2333 Ränteinkomster på lån 

för bostadsforsörjning 
för mindre bemedlade 
barnrika familjer 334 330 -4 302 290 -12 

2334 äntor på övriga bo-
stadslån. Bostadssty-
relsen 330 164 -lfi6 328 _ns 

2340 Räntor på .<tudidån: 35010 351!/() 35008 .15008 
2341 Ränteinkomster på 

statens li\n för univer-
sitetsstudier 10 10 R 8 

2342 Ränteinkomster på all-
männa studielån 35 000 35000 35000 35 000 

2343 Räntor p;\ övriga stu-
dielån. Kammarkollc-
giet 

2350 Riintnr pä enerRispar-
lån: 390000 375000 -15000 500000 ./15000 -85000 

2351 Räntor på energispar-
lån 390000 375 000 - J_'i 000 500000 415000 -85000 
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Inkomsttitel 1982/83 198:1184 

Enligt Enligt Ökning Enligt Enligt Ökning 
budget RRVs (+) budget- RRVs (+) 

proposi- mars be- Minsk~ proposi- mars be- Minsk-
tionen räkning ning t-l tionen räkning ning (-) 

23MI Räntor på medel m'-
satTcl till pc11sioner: /.13 461 146441 2980 75186 75266 80 

23111 Ränteinkomster på 
medel avsatta till folk-
pemionering 102100 105 000 2900 40000 40000 

2162 Ränteinkomster pa 
medel avsatta till civila 
tjänstepemioner 3 732 3 732 2042 2042 

2363 Ränteinkomster på 
medel avsatta till mili-
tära pensioner 439 439 228 228 

2364 Riinteinkomster på 
medel avsatta till all-
miinna familjepen-
sioncr 11663 11663 6 286 6 286 

2365 Ränteinkomster på 
medel avsatta vid sta-
tens pensionsanstalt 25 450 25 530 80 26550 26630 80 

2366 Ränteinkomster på 
medel avsatta till pen-
sioner för vissa av 
riksdagens verk 77 77 80 80 

2370 Räntor på heredskaps-
lagring: 626051 626051 782 365 782 365 

2371 Riintor på beredskaps-
lagring och förrådsan-
läggningar 626051 626051 782 365 782 365 

2380, 
23\111 Övriga riinteinkoms-

ter: 1325281 1325 367 86 1461826 1461345 -481 
2381 Ränteinkomster på lån 

till personal inom utri-
kcsförvaltningen m.m. 720 720 840 840 

2382 Riinteinkomster på lån 
till personal inom bi-
stilndsförvaltningen 
m.m. 708 708 938 938 

rnn Ränteinkomster på 
statens bosättningslån 20000 20000 14000 14000 

2384 Riinteinkomster på lån 
för kommunala mark-
förvärv 105000 105 317 317 83000 83000 

2385 Riinteinkomster på lån 
för studcntkårlokalcr 170 160 -10 170 160 -10 

2386 Riintcinkomster på lån 
för allmänna samlings-
lokaler 10421 10500 79 11 721 11500 -221 

2387 Ränteinkomster pa 
krediter till utlandet 162 162 

2388 Ränteinkomster på 
mark för naturskydd 

2389 Ränteinkomster på lån 
för inventarier i vissa 
specialbostäder I 000 700 -300 950 700 -250 

'2391 Ränteinkomster på 
markförvärv för jord-
brukets rationali~cring 6700 6700 6700 6700 
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Inkomsttitel 19tC/83 1983/84 
---------

Enligt Enligt Ökning Enligt Enligt Ökning 
budget RRV' (+) budget- RRVs (+I 
proposi- mars be- Minsk- proposi- rnar~be- Min,k-
tinnen räkning ning (-1 tionen räkning ning (--1 

2392 Räntor pa intresseme-
del 35 800 35 800 30800 30XOO 

2394 Övriga ränteinkomster 58800 58800 56 707 56 707 
2396 Ränteinkomster pa det 

av byggnadsstyrelsen 
förvaltade kapitalet I 085 800 I 085 800 I 256000 I 256000 

2400 Aktieutdelning: 116094 116094 114984 114984 
2410 Jnkomsrer ar S1111e11s 

aktier: 11609../ 116094 114 984 11../984 
2411 Inkomster av statens 

aktier 116094 116094 114984 114984 

2500 Offentligrättsliga av-
gifter: I 075052 I 054457 -20595 1114287 J 202 567 88280 

2511 Expeditionsavgifter 372 300 361900 -10400 393 200 37~ 500 --14 700 
2512 Vattendomstolsa v-

gifter 150 1400 1250 150 150 
2513 Avgift för statlig kon-

troll av läkemedel 45 879 45879 44671 48 200 3 529 
2514 Elevavgifter vid styre!-

sen för vårdartjänst ,, 
32 ,, 

32 
2518 Fyravgifter. farleds-

varuavgifter 290000 281400 -8600 302000 306000 4000 
2519 Skcppsmätningsa v-

gifter 3500 3500 3500 3500 
2521 Fartygsinspektionsav-

gifter 6845 6800 -45 6820 6820 
2522 Avgifter för gransk-

ning av biograffilm 2200 2200 2497 2497 
2523 A vgiftcr för särskild 

prövning och fyllnads-
prövning inom skolvä-
sendet 900 900 900 900 

2524 Avgifter vid statens 
jordbruksnämnd 2413 2413 2546 2 546 

2525 Avgifter för växt-
'kyddsinspektion 9000 7 500 -1500 10200 7900 -2300 

2526 Avgifter vid kött be-
siktning 29600 29600 30600 30600 

2527 Avgifter för statskon-
troll av krigsmateriel-
tillverkning 375 375 420 420 

2528 Avgifter vid bergssta-
ten 6700 6700 6700 6700 

2529 Avgifter vid patent-
och rcgistreringsvä-
sendet 104351 110351 6000 95 701 101451 5 750 

2531 Avgifter vid rcgistre-
ring i förenings m.fl. 
register 21000 21000 22000 22000 

2532 Exekutionsavgiftcr 82 300 75000 -7300 86800 78800 -8000 
~533 Avgifter vid statens 

planverk 507 507 550 550 
2534 Vissa avgifter förre-

gistrering av körkort 
och motorfordon 97000 97000 105000 105 000 
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lnko1nsttitd 1982/83 1983/84 

Enligt Enligt Ökning Enligt Enligt Ökning 
budget RRVs t+) budget- RRVs (+) 
proposi- mars be- Minsk- proposi- mars be- Min sk-
tionen räkning ning (-) tionen räkning ning (-) 

2535 Avgifter för statliga 
kreditgarantier 100000 100000 

2536 Lotteriavgifter I I 

2600 Försäljningsinkomster: 259550 259350 -200 273550 263950 -9600 
2611 Inkomster vid krimi-

nalviirden 115000 115000 125 000 125 000 
2t112 lnkomst.::r vid statens 

rättskemiska laborato-
rium 9200 9200 10100 10 100 

2614 Inkomster vid statens 
vänlanstalter för alko-
holmisshrukare 150 150 

2615 Inkomster vid arbetar-
skyddsstyrdsen 8 500 8 500 10350 10 350 

2616 Försäljning av sjökort 7600 7600 5700 5700 
2617 Lotsavgifter 49000 49000 57000 57000 
2619 Inkomster vid riksanti-

kvaric:imbetet 23000 23000 14000 300 -13700 
2621 Inkomster vid lant-

bruksnämnderna 6400 6400 6000 6000 
2622 Inkomster vid statens 

livsmedelsverk 1500 I 500 1500 1500 
2623 Inkomster vid statens 

veterin~irmedicinska 
anstalt 

2624 Inkomster av uppbörd 
av frlparkeringsav-
gifter 39 200 39000 -200 43900 48000 4100 

2625 Utförsäljning av be-
n:dskapslag.:r 

2700 Biiter m.m.: 331500 341000 9500 361 001 361 001 
2711 Restavgitier 171000 171000 190000 190000 
2712 Hötcsmedt!I 160500 170000 9500 171000 171000 
2713 Vattenföroreningsa v-

gift 

21100 Övriga inkomster a\· 
statens \'erksamhet: I 050000 16.J5 000 595000 767 500 468000 -299500 

2811 Övriga inkomster av 
statens verksamhet I 050000 1645000 595 000 767 500 468000 -299500 

3000 Inkomster av försåld 
egendom: 50604 58519 7915 51004 54004 3000 

3100 Inkomster av försålda 
byggnader och maski-
ner m.m.: 3550..J 43"'19 7915 35904 38904 3000 

.HJO Ajjilr.n'1'rkl'11s inkum,1-
ter al' försålda j(istig-
he1er och maskiner: 31002 36693 5 691 31002 31001 -I 

31 l l Postverkets inkomster 
av försålda fastigheter 
och maskiner 

3112 Televerkets inkomster 
av försalda fastigheter 
och maskiner I 000 I 000 I 000 1001) 
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lnl.:omsttitcl 1982/83 1983/84 

Enligt Enligt Ökning Enligt Enligt Ökning 
budget RRVs (+) budget- RRVs (+) 
proposi- nuirsbe- Minsk- proposi- mars be- Minsk-
tionen räkning ning (-) tionen räkning ning 1-) 

3113 Statens järnvägars in-
komster av försålda 
fastigheter och maski-
ner 20000 20000 20000 20000 

3114 Luftfartsverkets in-
komster av försälda 
fastigheter och maski-
ner 

3115 Förc:nadc fabriksvcr-
!i.ens inkomster av för-
sälda fastigheter och 
maskiner 692 692 -I 

3116 Stawns vattenfalls-
verks inkomster av 
försålda fastigheter 
och maskiner 10000 15000 5000 10000 IOOOO 

3117 Domänverkets in-
komster av försålda 
fastigheter och maski-
ner -I 

3120 Cii·ila mvndigheters 
inkomster 111· försålda 
hyggnaJer och maski-
ner: 4502 6 726 2224 ./902 7903 3001 

3121 Kriminalvardsstyrel-
sens inkomster av för-
sålda byggnader och 
maskiner 300 300 400 400 

3122 Statens vägverks in-
komster av försalda 
byggnader och maski-
ner 2 152 3426 1274 2 152 5 153 3 001 

3123 Sjöfartsverkets in-
komster av försålda 
byggnader och maski-
ner 50 900 850 50 50 

3124 Statskontorcts in-
komstcr av försålda 
datorer m.m. IOO 200 100 100 IOO 

3125 Byggnadsstyrclscns 
inkomster av försålda 
byggnader och maski-
ner I 000 I 000 I 000 I 000 

3126 Generaltullst vn:lsens 
inkomster av-försålda 
byggnader och maski-
ner 900 900 1200 1200 

3130 Fiir.n·arets myndig-
h1:1ers inkomHer m· 
försålda hn:gnader 
och maskiner: 

3131 Försvarets myndig-
heters inkomster av 
försålda byggnader 
och maskiner 
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Inkomsttitel 1982/83 1983184 

Enligt Enligt Ökning Enligt Enligt Ökning 
budget RRVs (+) budget- RRVs 1+·1 
proposi- mars be- Minsk- proposi- mars be- Minsk-
tionen räkning ning (-) tionen räkning ning (-) 

3200 Övriga inkomster av 
markförsäljning: 100 100 100 100 

3211 Övriga inkomster av 
markförsiiljning 100 IOO 100 100 

3300 Övriga inkomster av 
försåld egendom: 15000 15000 15000 15000 

3311 Inkomster av statt!ns 
gruvegendom 15000 l.~000 15000 15000 

4000 Återbetalning av hin: 2842419 2930321 87902 2889178 H68757 379579 

4100 Återbetalning av nä-
ringslån: 3108.H 346333 ~'5 500 284575 284575 

41111 Återhetalning av in-
dustrilcln: 260000 295000 350110 135000 235000 

4111 Återbetalning av lo-
k:iliscringsli'1n 260000 295000 35000 235 000 235 000 

4/20 Återlu:talning u1·jorcl-
hruks/ån: 11907 12407 500 12 702 12702 

4121 Aterbetalning av jord-
brukets lagerhuslän 

4122 Återbetalning av sta-
tens avdikningslån 1300 I 300 I IOO I 1()0 

41n Ålerbetalning av fis-
keriliin 9500 10000 500 9500 9500 

4124 Återbetalning av fisk-
heredningslän I 107 I 107 2 102 2 102 

4130 Återhetalning 111· c'i.-ri-
ga närings/ån: 38926 38926 36873 36873 

4131 Aterhctalning av vat-
tenkraftsliin 204 204 218 218 

4132 Arerbetalning av luft-
fartslån 2 457 2457 2107 2107 

4133 Ålerbetalning av sta-
tens län för den mindre 
skepps farten 18003 18003 17 139 17 139 

41.~4 Aterbetalning av kraft-
kdningslån 18 18 20 20 

4135 Aterbetalning av 
skogsvfaglitn 65 65 90 9U 

4136 Äterb.:talning av i.ivri-
ga n~iringslån. Kam-
markolkl!il!t 16679 16679 15 799 15 799 

4137 Aterhetalning av iivri-
ga näringslan. Lant-
bruksstyrelsen 1500 1500 1500 1500 

4200 Återbetalning av bo-
stadslån m.111.: 1300756 1350 756 50000 1320656 1700660 380004 

4211 Älerbelalning av liin 
till egnahem 30 30 10 10 

4212 Atcrbetalning av hin 
för hostadsbyggande 1300000 I 350000 50000 I 320000 1700000 380000 

4213 Återbetalning av län 
för bostad,för,ör:ining 
för mindn: bemedlade 
barnrika familjer 7'26 726 646 650 4 
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Inkomsttitel 1982/83 1983/84 

Enligt Enligt Ökning Enligt Enligt Ökning. 
budget RRVs (+) budget- RRVs (+) 
proposi- mars be- Minsk- proposi- mars be- Minsk-
tionen räkning ning (-) tionen räkning ning(-) 

4214 Återbetalning av övri-
ga bostadslän, Bo-
stadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av stu-
dielån: 735080 735060 -20 810460 810460 

4311 Återbetalning av sta-
tens lån för universi-
tetsstudier 80 60 -20 60 60 

4312 Återbetalning av all-
männa studielän 33000 33000 30000 30000 

4313' Återbetalning av stu-
diemedel 702000 702000 780400 780400 

4400 Återbetalning av ener-
~sparlån: 150000 150000 170000 170000 

4411 terbetalning av ener-
gisparlån 150000 150000 170000 170000 

4500 Återbetalning av övriga 
lån: 345750 348172 2422 303487 303062 -425 

4511 Återbetalning av lån 
till personal inom utri-
kesförvaltningen m.m. 5000 5000 6000 6000 

4512 Återbetalning av lån 
till personal inom bi-
ståndsförvaltningen 
m.m. 5446 5446 7218 7218 

4513 Återbetalning av lån 
för kommunala mark-
förvärv 169900 172247 2347 142000 142000 

4514 Återbetalning av lån 
för studentkårlokaler 125 900 775 125 200 75 

4515 Återbetalning av lån 
för allmänna samlings-
lokaler 4925 4925 5425 5425 

4516 Återbetalning av ut-
givna startlån och bi-
drag 15000 15000 16000 16000 

4517 Återbetalning av 
u-landslån 7000 7000 7000 7000 

4518 Återbetalning av kre-
diter till utlandet 7172 7172 7200 7:!00 

4519 Återbetalning av sta-
tens bosättningslån 50000 50000 40000 40000 

4521 Återbetalning av lån 
för inventarier i vissa 
specialbostäder 2500 1800 -700 2300 1800 -500 

4525 Aterbetalning av lån 
för svenska FN-styr-
kor 25000 25000 20000 20000 

4526 Återbetalning av övri-
ga lån 53682 53682 50219 50:!19 

5000 Kalkylmässiga inkoms-
ter: 6826171 6737467 -88704 6629796 6792346 162550 

2 Riksda11e11 /982/83. I sam/. Nr 150. Bila11a 1.4 
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Inkomsttitel 1982/83 1983/84 

Enligt Enligt Ökning Enligt 
budget RRYs (+) budget-
proposi- mars be- Minsk- proposi-
tionen räkning ning (-) tionen 

5100 Avskrivningar: 5 505171 5542467 37296 5777796 
5110 Affär.werkens a1·skri1•-

ningar: 4887400 4926800 39400 5145 300 
5111 Postverkets avskriv-

ningar 75000 75000 395000 
5112 Televerkets avskriv-

ningar 1569000 I 568 100 -900 1839000 
5113 Statens järnvägars av-

skrivningar 1044000 1044000 890000 
5114 Luftfartsverkets av-

skrivningar 62500 62500 64800 
5115 Förenade fabriksver-

kens avskrivningar 56000 56000 61500 
5116 Statens vattenfalls-

verks avskrivningar 2080900 2121200 40300 1895 000 
5120 Avskrivningar på ch•i-

la fastighetE?r: 201 742 201742 219405 
5121 Avskrivningar på civi-

la fastigheter 201742 201742 219405 
5130 Uppdragsmyndig-

heters komplement-
kostnader: 43840 43840 47002 

5131 Uppdragsmyndig-
heters m.fl. komple-
mentkostnader 43840 43840 47002 

5140 Övriga avskrivningar: 372 189 370085 -2104 366089 
5141 Statens vägverks av-

skrivningar 160500 165 396 4896 147400 
5142 Sjöfartsverkets av-

skrivningar 81000 75000 -6000 91000 
5143 Avskrivningar på 

ADB-utrustning 100000 99000 -I 000 97000 
5144 Avskrivningar på för-

rådsanläggningar för 
ekonomiskt försvar 30689 30689 30689 

5200 Statliga pensionsav-
gifter, netto: 1321000 1195000 -126000 852000 

5211 Statliga pensionsav-
gifter, netto 1321000 1195000 -126000 852000 

Statsbudgetens 
totala inkomster 183889699 188192 882 4303183 204140663 

I den reviderade beräkningen av statsbudgetens inkomster för budget
året 1983184 beräknas inkomsterna bli 1653 milj.kr. högre än beräkningen i 
budgetpropositionen. I beräkningen av fysiska personers inkomstskatt har 
bl.a. hänsyn tagits till förslaget om att begränsningar i kommunernas 
skatteunderlag upphör år 1984. Detta tillsammans med antagandet om en 
högre lönesummeutveckling år 1982 medför att utbetalningarna till kom
munerna ökar år 1984. Inkomsttiteln fysiska personers inkomstskatter 
väntas därför minska med 1354 milj.kr. jämfört med budgetpropositionen. 

Enligt Ökning 
RRVs (+) 
mars be- Minsk-
räkning ning (-) 

5 761346 -16450 

5 138800 -6500 

395000 

1829600 -9400 

890000 

67000 2200 

62000 500 

1895 200 200 

219405 

219405 

47002 

47002 
356139 -9950 

140450 -6950 

91000 

94000 -3000 

30689 

I 031000 179000 

I 031000 179000 

205 793477 1652814 
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Inkomstantagand.ena för aktiebolagens inkomster medför att de juridiska 
personernas inkomstskatter väntas öka med 898 milj. kr. jämfört med bud
getpropositionen. 

De lagstadgade socialavgifterna beräknas nu till 46403 milj.kr. vilket är 
256 milj.kr. mindre än vid beräkningen i budgetpropositionen. 

För budgetåret 1983/84 beräknas inkomsterna av skatt på varor och 
tjänster öka med 152 milj.kr. jämfört med budgetpropositionen. Bensin
skatten och tobaksskatten ökar med 200 milj.kr. resp. 100 milj.kr. Mervär
deskatten beräknas nu bli 300 milj.kr. lägre än regeringens bedömning i 
budgetpropositionen. 

Bland övriga inkomsttitlar kan nämnas att riksbankens inlevererade 
överskott schablonmässigt beräknats till 4000 milj.kr., vilket är 2000 
milj.kr. mer än i budgetpropositionen. Vidare har inkomsterna på titeln 
återbetalning av lån för bostadsbyggande räknats upp med 380 milj. kr. 
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Il. Allmänna förutsättningar 

Utveckling av skatteunderlaget inkomståren 1976-1981 

För att man skall kunna bedöma utvecklingen av statens inkomster är 
det av stor betydelse att analysera förändringarna av fysiska och juridiska 
personers inkomster. Här görs därför först en återblick på utvecklingen av 
dessa inkomster, sådana de kommer till uttryck i statistiska centralbyråns 
taxeringsstatistik. Utvecklingen av inkomster och avdrag från olika för
värvskällor vid taxeringen till statlig inkomstskatt redovisas i tabell 4. Av 
tabellen framgår utfallet vid de senaste sex taxeringarna. 

Inkomst av tjänst utgör det dominerande inkomstslaget för fysiska per
soner. För inkomståret 1981 utgjordes 91 % av den sammanräknade in
komsten av inkomst av tjänst. Därnäst i betydelse kommer inkomst av 
kapital med 3,8% och inkomst av rörelse med 2,7%. 

Inkomst av annan fastighet ökade med knappt 700 milj.kr. mellan 1980 
och 1981. Ökningen kan förklaras av den allmänna fastighetstaxeringen. 

Inkomst av kapital har de senaste två åren ökat med ca 4 miljarder kr. 
per år. Ökningstakten har däremot minskat. Detta förklaras bl.a. av sänkta 
räntor. 



Tabell 4. Utfallet av taxeringarna till statlig inkomstskatt för verksamhetsåren 1976-1981 (taxeringsåren 1977-1982), milj.kr. ~ 
(På grundval av taxeringsnämndens beslut) ;-

l1C 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 Procentuell förändring från = ... 

1976 1977 1978 1979 1980 ~ 

till till till till till ::i= 1977 1978 1979 1980 1981 ~ 
"' Fysiska personer m.fl. 
., 
~ 
~ 

Inkomst av 4,6 
i;;· 

jordbruksfastighet 3596,0 3761,5 3 791,0 3714,1 3817,0 3 992,7 + 4,6 + 0,8 - 2,0 + 2,8 + s· 
ann&n fastighet I 050.6 1127,0 1720,7 1901,6 2004,3 2690,0 + 7,3 +52,7 +10.5 + 5,4 + 34,2 = "' rörelse m.m. 6760.2 7 354,7 7920,6 8 736,3 9304,6 10053,9 + 8,8 + 7.7 +10,3 + 6.5 + 8,1 ~ 

tjänst 200291,9 225 775, I 250728,5 276980,7 312059,8 342 510,6 +12,7 +11,I +10,5 + 12.7 + 9,8 ~ ., 
inkomst av tillfällig 

:i:" 

3,2 + 27,I 
~ 

förvärvsverksamhet 1040,2 1229,l 1602,9 1470,3 1423,7 1810.2 +18,2 +30,4 - 8,3 - ~ 

"' kapital 4160,4 5778,8 5640,5 6376,7 10565,2 14094,0 +38,9 - 2,4 +13,I + 65,7 + 33,4 ., 
~ 

Summa inkomster 216899,3 245026,1 271404,2 299179,7 339174,6 375151,3 +13,0 +10,8 +10,2 + 13,4 + 10,6 ~ 

Q: 
Avdrag för underskott ~ ., 

i förvärvskälla 9133,0 12082,8 12818.2 15469,8 21317,2 25875,5 +32,3 + 6,1 +20,7 + 37,8 + 21,4 = Q. 
Sammanräknad nettoinkomst 207766,3 232942,2 258714,5 283 835,5 317857,4 349275,9 +12,I + 11,I + 9,7 + 12,0 + 9,9 ~ 

Allmänna avdrag, förlustav- ;· 
drag och avjämning 5013,2 4992,5 5 265,7 5069,8 5273,0 5 641,9 - 0,4 + 5.5 - 3,7 + 4.0 + 7,0 :i:" 

Taxerad inkomst 202 753,I 227949,7 253448,8 278 783,0 312584,4 343634,0 +12,4 +11,2 +10,0 + 12,I + 9,9 Q a 
Extra avdrag, grund- "' ~ avdrag (t.o.m. 1979) 31412,4 33 827,3 34 795,3 36080,4 10274,8 12 363,2 + 7,7 + 2,9 + 3,7 - 71,5 + 20,3 =-
Beskattningsbar inkomst 171340,7 194122,2 218653,5 242702,6 302309,6 331270,8 +13,3 +12,6 +11,0 + 24,6 + 9,6 

~ ., 
=· .Svenska aktiebolag mjl. :i:" = Inkomst av ;· 

jordbruksfastighet 194,3 112,9 97,5 74,4 162,3 249,4 -41,9 -13,6 -23,7 +118,I + 53,7 l1C 

annan fastighet 260,0 306,0 411,5 448,2 735,2 944,6 +17,7 +34,5 + 8,9 + 64,0 + 28,5 
rörelse m.m. 7229,I 5906,5 6961,7 7939,8 9359,6 12464,0 -18,3 +17,9 +14,1 + 17,9 + 33,2 N 

inkomst av tilliallig 
förvärvsverksamhet 201,l 142,8 252,4 233,6 653,5 1950,8 -29,0 +76,8 - 7,4 +179,8 +198,5 

kapital 55,0 70,6 55,7 61,9 182,8 236,8 +28,4 -21,I +11,l +195.3 + 29,5 

Swnma inkomster 7939,5 6538,9 7778,8 8757,8 11093,4 15845,6 -17,6 +19,0 +12,6 + 26,7 + 42,8 

Avdrag för underskott i 
förvärv skälla 153,4 222,0 255,8 287,1 1042,3 1720,4 +44,7 +15,2 +12,2 +363.0 + 65,0 

Sammanräknad nettoinkomst 7785,9 6317,1 7 523,3 8470,8 10051,I 14125,2 -18,9 +19,1 +12,6 + 18,7 + 40,5 
Allmänna avdrag, förlust-

avdrag och avjämning 1987,3 2005,1 2024,4 2613,6 5 005,1 6120,1 + 0,9 + 1,0 +29,I + 91.5 + 22,3 

Taxerad(= beskattningsbar) 
inkomst 5798,6 4312,0 5498,9 5857,2 5046,0 8005,1 -25,6 +27,5 + 6,5 - 13,8 + 58,6 



1976 1977 1978 1979 1980 1981 Procentuell förändring från -= ., 
0 

'C 
1976 1977 1978 1979 1980 
till till till till till -\C 
1977 1978 1979 1980 1981 QC 

N 
00 

Övriga skattskyldiga ~ 
Inkomst av -"' jordbruksfastighet 32,6 21.2 15,7 19,7 24,l 28,6 -35,0 -25.9 +25.5 + 22,3 + 18,7 = 

annan fastighet 54,I 53.6 52, I 64,3 102.0 115,3 - 0,9 - 2.8 +23.4 + 58,6 + 13,0 
rörelse m.m. 180,9 281.6 244,3 306,2 497,7 531,8 +55,7 -13.2 +25.3 + 62.5 + 6,9 
inkomst av tillfällig 

förvärvsverksamhet 14,2 10,0 8,5 7.1 19,2 77,3 -29,6 -15.0 -16,5 + 170,4 +302,6 
kapital 475,8 597,4 543.3 648,6 1166,8 1519,8 +25.6 - 9,1 +19,4 + 79,9 + 30,3 

Summa inkomster 757,6 963,9 863,9 ] 045,9 1809,8 2272,8 +21,2 -10,4 +16,5 + 79,9 + 25,6 

Avdrag för underskott i 
förvärvskälla 30,9 37,0 26.7 47,6 334.7 474,7 +19,7 -27,8 +78,3 +603.2 + 41,8 

Sammanräknad nettoinkomst 726,7 926,5 837.4 998.5 1475.1 1798,1 +27,5 - 9,6 +19,2 + 47,7 + 21.9 
Allmänna avdrag, förlust-

avdrag och avjämning 199,8 211, 1 217,9 258.0 411,9 570,0 + 5,7 + 3.2 + 18,4 + 59,7 + 38,4 

Taxerad(= beskattningsbar) 
inkomst 526,9 715,4 619,5 740,5 l 063,2 1227,7 +35,8 -13,4 +19,5 + 43,6 + 15,5 

Samtliga skattskyldiga 

Inkomst av 
jordbruksfastighet 3 822.9 3 895,6 3904,4 3 808,2 4003.4 4270,7 + 1.9 + 0.2 - 2,5 + 5,1 + 6,7 
annan fastighet 1364,7 1486,6 2184.2 2414,1 2841.5 3 749,9 + 8,9 +46.9 +10,5 + 17,7 + 32,0 
rörelse m.m. 14170.2 13 542,8 15 126.5 16982,3 19161.9 23049,7 - 4.4 + 11.7 +12,3 + 12.8 + 20,3 
tjänst 200291,9 225775,1 250728,5 276980,7 312059,8 342510,6 +12.7 +I I. I +10,5 + 12,7 + 9,8 
inkomst av tillfällig 

förvärvsverksamhet 1255,5 1381.9 1863.8 1711.0 2096.5 3 838.2 +10.1 +34.9 - lU + 27.5 + 83,1 
kapital 4691,2 6446,8 6 239;5 7087,2 11914,7 15850,6 +37.4 - 3,2 + 13.6 + 68,I + 33,0 t-J 

N 

Summa inkomster 225596,4 252528,9 280046,8 308983,5 352077,9 393269,7 +ll,9 +10,9 +10,3 + 14,0 + 11,7 

Avdrag för underskott i förvärvs-
källa 9317.6 12 341,8 13 100,6 15 804.5 22694,3 28070,6 +32,5 + 6.1 +20,6 + 43,6 + 23,7 
Sammanräknad nettoinkomst 216278,8 240 185,8 267075,2 293 304,8 329 383,6 365 199.1 +I I.I +11.2 + 9,8 + 12,3 + 10.9 
Allmänna avdrag, förlustavdrag 
och avjämning 7 200.2 7208,7 7 507,9 7924,1 10690.0 12 331,9 + 0.1 + 4,2 + 5,5 + 34.9 + 15.4 
Taxerad inkomst 209078,6 232 977.1 259 567 ,3 285 380.7 318 693 .. 6 352 867,2 + 11,4 +11.4 + 9.9 + 11.7 + 10,7 
Extra avdrag. -
grundavdrag (t.o.m. 1979) 31412,3 33827.5 34 795,5 36080.4 10 275.8 12364.2 + 7,7 + 2.9 + 3,7 - 71,5 + 20.3 
Beskattningsbar inkomst 177666,3 199149,6 224 771,8 249300,3 308417,8 340503,0 +12,l +12.9 +10,9 + 23,7 + 10,4 
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Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet uppgick för år 1981 till 1810 

milj.kr., vilket är en ökning med drygt 27% jämfört med år 1980. Under 
sexårsperioden redovisas en årlig inkomstökning med drygt 12 %. Dessa 

inkomster redovisas i taxeringsstatistiken och ingår i underlaget för beräk
ning av statlig och kommunal inkomstskatt. För den del av inkomsterna 
som härrör från försäljning av fastigheter kan uppskov med inkomstbe

skattningen erhållas. T.o.m. inkomståret 1978 låg besluten om uppskov 
hos länsrätterna. Detta innehar att inkomsterna ingick i taxeringsutfallen. 

Fr.o.m. inkomståret 1979 beslutar emellertid taxeringsnämnderna i de 
flesta fall om uppskov. Detta medför att de inkomster som den skattskyldi

ge erhåller uppskov med beskattningen av inte ingår i taxeringsutfallet. 
Detta kan förklara en del av den minskning som har registrerats mellan 

åren 1978 och 1979. 
Avdragen för underskott i förvärvskälla har visat en fortgående ökning 

under hela den i tabellen redovisade perioden. Ökningen uppgår till i 
genomsnitt 23 % per år. Den största posten bland dessa är underskott av 

annan fastighet. dvs. de underskott som uppkommer för bl.a. villor och 
fritidshus på grund av ränteavdragen. Avdragen för underskott i förvärvs

källa !:'>eror därför till stor del på räntenivåns utveckling samt reglerna för 

beskattning av fastigheter. 

Taxeringsstatistik avseende 1981 års inkomster 

RRV genomför årligen sedan 1968 en urvalsundersökning avseende fy
siska personers självcieklarationer i syfte att skapa säkrare. underlag för en 

prognosering av statsbudgetens inkomster av skatt på inkomst och förmö

genhet. Undersökningarna används även för att beräkna effekterna av 

ändringar i skattesystemet. Materialet avseende 1981 års inkomster omfat
tar ca 23000 självdeklarationer. Fr.o.m. 1979 års inkomster undersöks 
även dödsbon och familjestiftelser. Deras andel av totalsumman är dock 

mycket liten. 
I tabell 5 redovisas det preliminära resultatet av 1981 års undersökning. 
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Tabell 5. Taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt för A-längdens skattskyl-
diga1 avseende 1981 års inkomster, milj. kr. . 

RRVs Utfall Differens 
estimat 

Taxering till statlig in-
komstskall 

Inkomst av jordbruks-
fastighet 3862 3993 131 

Inkomst av annan fastighet 2765 2690 + 75 
Inkomst av rörelse 10207 10054 + 153 
Inkomst av tjänst 342587 342511 + 76 

intäkt under l 284992 
intäkt under 2 227 
intäkt under 3 6330 
intäkt under 4 66801 
intäkt under 5 262 
summa intäkter under tjänst 358609 
summa avdrag under tjänst 16031 
därav resor t.o.f. arbete 8965 

övriga avdrag 6879 
avrnndning 187 

Inkomst av tillfällig 
förvärvsverksamhet 1824 1810 + 14 

Inkomst av kapital 13850 14094 244 
Sammanräknad inkomst, 

statligt 375094 375 151 57 
Underskott i förvärvs källa. 

statligt2 25798 25876 78 
Underskott på jordbruks-

fastighet 1670 
Underskott på annan 

fastighet 18505 
Underskott på kapital 5650 
Underskott på övrigt 1249 
Underskott på tillfällig 

förvärvsverksamhet 0 
Allmänna avdrag, statligt2 5552 
Socialförsäkringsavgifter 51 
Avgifter för pensions-

försäkringar 1476 
Premier för vissa andra 
försäkringar 678 
Periodiskt understöd 1448 
Förvärvsavdrag, statligt 1814 
Andre makens ej utnyttjade 

avdrag 163 
Förlustavdrag, statligt 164 
Till statlig skatt taxerad 
inkomst 343 555 343 634 79 
Extra avdrag, statligt 11829 
Avrundning 284 
Till statlig skatt be-

skattningsbar inkomst 331442 331271 + 171 
Taxering till kommunal 

inkomstskatt 
Sammanräknad inkomst, 

kommunalt 371166 
Allmänna avdrag, kommunalt 30350 
Underskott i förvärvskälla. 

kommunalt2 26107 
Andre makens ej utnyttjade 

avdrag, kommunalt 127 
Förlustavdrag, kommunalt 546 
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Garantibelopp för-f'asilgflei 
i hemortskommunen 

Till kommunal skatt taxerad 
inkomst (inkl. utboinkomst) 

Grundavdrag, kommunalt 
Extra avdrag, kommunalt 
Avrundning 
Till kommunal skatt be

skattningsbar inkomst 
(inkl. utboinkomst) 

Taxering till statlig 
förmö{lenhets.1-k°att 

Beskattningsbar förmögenhet 
Påförda skatter och avgijier 
Statlig inkomstskatt 
Kommunalskatt i hemorts-

kommunen 
Kommunalskatt utbokommun 
Total kommunal inkomstskatt 
Sjukförsäkringsavgift 
Folkpensionsavgift 
Tilläggspensionsavgift 
Arbetsskadeförsäkrings-

avgift 
Barnomsorgsavgift 
Delpensionsavgift 
Förmögenhetsskatt 
Skattereduktion 
Särskild skattereduktion 
Sparskattereduktion 

RRVs 
estimat 

6407 

348 782 
37 476 
11854 

351 

299101 

122880 

33 768 

87671 
607 

88278 
1075 
I 037 
I 021 

72 
265 

61 
626 
650 

4348 
754 

1 Fysiska personer, dödsbon och familjestiftelser. 

Utfall Differens 

348940 - 158 

299070 + 31 

125 571 -2691 

33 593 + 175 

88270 + 8 
I 048 + 27 
1019 + 18 

979 + 42 

69 + 3 
262 + 3 

61 0 
718 92 
658 8 

4303 + 45 
753 + I 

2 Summan av delposterna stämmer inte överens med totalsumman underskott resp. 
allmänna avdrag beroende på att den skattskyldige ej kunnat utnyttja hela avdraget 
vid 1982 års taxering. 

Utveckling av skatteunderlaget för fysiska personer inkomståren 1982-1984 

RRV antog i beräkningarna i december 1982 att lönesummans tillväxt 
mellan åren 1981 och 1982 skulle bli 6,3 %. Mellan åren 1982 och 1983 
antogs lönesummetillväxten bli 5 ,2 %. För år 1984 valde RRV att schablon
mässigt skriva fram lönesumman med 5 ,5 %. 

Budgetpropositionen byggde emellertid på en uppjustering av antagan
dena för år 1983. Beräkningarna i budgetpropositionen grundades således 
på en lönesummetillväxt för år 1983 på knappt 7%. 

RRV har i sin reviderade beräkning utgått från att lönesumman ökade 

med 6,6% mellan åren 1981 och 1982. RRV har i kalkylerna utgått från de 
förutsättningar som gällde i arbetet med den reviderade nationalbudgeten 

per den 9 mars 1983. Bland dessa förutsättningar antas lönesumman öka 

med 6,7% mellan åren 1982 och 1983. 

De utbetalda pensionerna antas i denna beräkning öka med 10, 1 % 

mellan åren 1981 och 1982 och med 13,9% mellan åren 1982 och 1983. 
RRV förutsätter att basbeloppet 20800 kr. kommer att ligga till grund för 
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utbetalningarna av pensioner år 1984, vilket resulterar i en ökningstakt av 
storleksordningen 9,2 %. 

Utbetalningarna för sjukpenning, föräldrapenning. ersättning vid arbets

löshet m.m .. som upptas till beskattning ökar med I I.Flo mellan åren 1981 

och 1982. Det är en minskning med 2 procentenheter i jämförelse med 

beräkningen i december. 

Av inkomsterna från andra förvärvskiillor har utvecklingen av inkomst 

av kapital mellan åren 1981 och 1982justerats ned från knappt 6 %·till drygt 

4% jämfört med RRVs decemberberäkning. För 1983 räknar RRV med en 

ökningstakt på knappt 1 % av inkomster av kapital. Det är en neddragning 

med nästan 10 procentenheter. Förändringarna baseras på nu gällande 

antaganden om räntenivån, in- och utlåning samt sparande. 

För inkomsterna av jordbruksfastighet har ökningstakten mellan åren 

1981 och 1982 reviderats ned. Inkomst av jordbruksfastighet beräknas nu 

öka med 6%jämfört med drygt 12% i RRVs decemberberäkning. 

Rörelseinkomsterna beräknas öka med knappt 10% jämfört med 7% i 

tidigare beräkning. År 1983 förutses en ökning av rörelseinkomsterna med 

ca9%. 

Underskotten i förvärvskälla har sedan slutet av 1960-talet ökat kraftigt 

vai:ie år med några få undantag. Den mest betydelsefulla avdragsposten är 

underskott av annan fastighet som svarar för merparten av underskotten. 

Mellan åren 1981 och 1982 har RRV räknat med en utvecklingstakt på 

8,5 %. Det är en lägre ökningstakt än i RRVs beräkning i december. Även 

år 1983 och kommande år har RRV reviderat ned antagandena om under

skottens utveckling. RRV räknar således med att de sammanlagda under
skotten ökar med 8. 7 % år 1983 och med 6, I % år 1984. 

Utveckling av skatteunderlaget för svenska aktiebolag m.n. 
Under februari-mars 1983 upprepade RRV sin enkät från hösten 1982 

till ett urval om ca 2 300 svenska företag, sparbanker och försäkringsinsti

tut. 
I enkäten ingår frågor om den till statlig och kommunal skatt taxerade 

inkomsten samt beräknade fyllnadsinbetalningar under våren 1983. Vidare 

ingår frågor angående storleken av det särskilda forskningsavdraget. 

I det följande redogörs för vissa huvudresultat av undersökningen. Det 

bör observeras att uppgifterna vad gäller storleksgruppen 0-19 anställda 

är mycket osäkra. Urvalet för denna grupp är jämfört med totala antalet 

företag mycket litet. Dessutom är bortfallet störst inom denna grupp av 

företag. En utförligare beskrivning kommer att publiceras i statistiska 

centralbyråns statistiska meddelanden serie F. 

Resultatet av enkäten har fördelats på företagsstorlek och redovisas i 

tabell 6. 

Enligt enkäten beräknas den statligt taxerade inkomsten öka med 7 % 
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från inkomståret 1981 till 1982. Enligt höstens enkät var det en minskning 

me<l 3 %. Den kommunalt taxerade inkomsten beräknas i vårenkäten öka 

med 3,7% mellan inkomståren 1981 och 1982. I höstenkäten beräknades 

den kommunalt taxerade inkomsten minska med 3 %. Fyllnadsinbetalning

arna under våren 1983 beräknas utgöra ca 37 % av den totala bolags skatten 

för verksamhetsåret 1982. Det särskilda forsknings- och utvecklingsavdra

get beräknas uppgå till 729 milj.kr. Företag med fler än 500 anställda svarar 

för 91 % av detta avdrag. 

Vid bedömningen av statligt taxerade inkomster för verksamhetsåret 

1983 har RRV utgått från en trendmässig ökning på 10%·. Därutöver 

tillkommer effekterna för inbetalning på särskilt investeringskonto och 

avsättningar till särskilda investeringsfonder ( SFS 1982: 1185). Dessa effek

ter beräknas minska skatteunderlaget både statligt och kommunalt med ca 

2 miljarder kr. I prop. 1982/83: I 02 föreslås en tillfällig vinstskatt som utgår 

med 20% av de svenska aktiebolagens utdelning för det riikenskapsår som 

avslutas närmast efter den 30juni 1983. Vid inkomsttaxeringen medges 

inte avdrag för vinstskatt. Följaktligen beräknas vinstskatten inte påverka 

skatteunderlaget. RRV räknar därför med att den statligt taxerade inkoms

ten minskar med 13,4% mellan verksamhetsåren 1982 och 1983. Den 

kommunalt taxerade inkomsten beräknas minska med 3.9% mellan verk

samhetsåren 1982 och 1983. 

Tabell 6. Statligt och kommunalt taxerad inkomst, fyllnadsinbetalningar och forsknings- och uh·ecklingsavdrag 
fördelat på företagsstorlek verksamhetsåren 1981 och 1982, milj. kr. · 

Antal anställda Statligt Föränd- Kom mu- Föränd- Fvllnads- Forsk-
taxerad ring i nalt ring i inbetal- nings-
inkomst statligt taxerad kommunalt ning för och 
för verk- taxerad inkomst taxerad verksam- utveck-
sam hets- inkomst för verk- inkomst het såret lingsav-
året 1981 mellan sam hets- mellan 1982 drag för 

verksam- året 1981 verksam- verksam-
hetsåren het såren het såret 
1981-1982 1981-82 1982 

Aktiebolag 
0- 19 2483 660 3747 838 816 9 

20- 99 1243 + 59 1749 12 421 6 
100- 499 910 + 137 1515 + 377 507 49 
500-1999 796 + 292 1668 + 485 569 182 

2000- 1649 + 805 3 321 + 528 I 113 483 

Bank- och försäkrings-
verksamhet, fastighets-
förvaltning 533 56 707 51 102 
Uppgift saknas 295 17 391 + I 92 

Totalt 7909 + 560 13098 + 490 3620 729 

Därav företag med fler 
än 500 anställda 2445 + I 097 4989 + l 013 1682 665 
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III. Beräkning av de olika inkomsttitlarna 

1000 Skatter 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

. 1111 Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

RRV har i sin beräkning av inkomstskatterna för 1983/84 även bedömt 

utfallet för innevarande budgetår. Beräkningarna sammanfattas i tabell 3 i 

vilken ot:kså framgår skillnaden gentemot beräkningar i budgetproposi

tionen. 

Utgångspunkten för beräkningarna är bl.a. de inkomstfördelningar som 

antas gälla för åren 1982, 1983 och 1984. RRYs taxeringsstatistiska under

sökning har använts för att beräkna dessa. Beräkningen bygger på fram

skrivningen av den inkomstfördelning som gällde för basåret 1981. Föränd

ringar i skattesystemet år 1982-1983 har beskrivits i RRYs decemberbe

räkning. Där redovisas även effekterna av de olika ändringarna i skattereg

lerna. Förändringarna i skattereglerna m.m. för år 1983 är: 

- De statliga marginalskattesatserna sänks och uppgår för flertalet in

komsttagare till maximalt 44% år 1983. 

- Statliga skatten delas upp i två delar. grundbelopp och tilläggsbelopp. 

- Grundbelopp tas ut på den beskattningsbara inkomsten, beräknad som 

tidigare. 

- Tilläggsbelopp beräknas för inkomster över en s.k. brytpunkt ( 16 basen

heter. dvs. 116800 kr.). 

- Underlaget för tilläggsbelopp utgörs i huvudsak av den beskattningsbara 

inkomsten ökad med underskottsavdrag. På så sätt begränsas det skat

temässiga värdet av underskottsavdragen. Skattesatsen är 0% upp till 

ett skatteunderlag på 116 800 kr. och 2 % (1983) av skatteunderlaget 

mellan 116 800 kr. och 138 700 kr. Skattesatsen stiger sedan till maximalt 

I 0 % ( 1983) vid ett underlag överstigande 328 500 kr. 

- Kvittning av underskott av schablontaxerad fastighet mot inkomst av 

kapital medges med högst 30000 kr. vid beräkning av tilläggsbelopp. 

- Möjlighet finns att vid beräkning av tilläggsbelopp kvitta underskott i 

näringsverksamhet mot överskott i samma förvärvskälla under en tid av 

högst sex år. 

- Basenheten i skatteskalan har på förhand bestämts för de tre åren som 

skattereformen genomförs och är 7300 kr. år 1983. 

- Kapitalförsäkringsavdraget slopas. 

,.... Avdragsrätten för frivilliga periodiska understöd slopas. 

- Nytt schablonavdrag på 5 % av kontant bruttolön m.m. eller högst I 000 

kr. införs under inkomst av tjänst. 

- Skattesatsen höjs från 2 till 3 % i inkomstskiktet 7 300-29200 kr. 

- Skattesatsen sänks med I procentenhet i inkomstskiktet 58400-87600 

kr. 
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- Fribeloppet på äkta makars B-inkomster höjs till 5 000 kr. och omvand

las till grundavdrag. 

- Skattereformen finansieras år 1983 med en allmän löneavgift på 2 %. 

- Skatteunderlaget för juridiska personer minskas till 40%. för kommuner, 
80 % för församlingar och till 0 % för landsting. Återstående skatteun

derlag minskas med I%. 

- Skattereduktion för erlagda fackföreningsavgifter införs. Reduktionen 

är 40%, maximalt 480 kr. 

- En hyreshusavgift införs och uppgår för år 1983 till I% av taxeringsvär

det. 
- Skattereduktion på aktieutdelning slopas. 

- Nedsättning görs av sparskattereduktion för insättningar på skattespar-

konto eller skattefondkonto. 

- Höjning av restavgiften från 4 till 6 % av det obetalda beloppet. 

- Uppräkning av preliminärt debiterad B-skatt med 2QS'f, fr.o.m. den 

januari 1983. 

- Frisläppet av investeringsfonder och -reserver förlängs. 

- Investeringsavdraget för byggnadsarbetcn förlängs. 

- Pensioner m.m. beräknas på basbeloppet ökat med 300 kr. 

- Oförändrade regler skall gälla för att fastställa basbeloppet för år 1983. 

- Beslutet om karensdagar och andra förändringar i sjukförsäkringen upp-

hävs. 

För år 1984 har bestämts en skatteskala i samband med att riksdagen 

antog förslaget till marginalskattereform. Även basenheten i skatteskalan 

är förutbestämd till 7 700 kr. 

RRV har förnyat beräkningarna av effekterna av de ändrade skattereg

lerna åren 1983 och 1984. Det har gjorts med hjälp av den taxeringsstatis

tiska undersökningen som i denna beräkning har 1981 års inkomstfördel

ning som bas. 
För att bedöma effekten av skatteomläggningen för år 1983 vad avser 

ändringar i den statliga skatteskalan har RRV beräknat den totala skatten 

som om 1982 års nominella skatteskala skulle ha gällt år 1983. En jämförel

se har därefter gjorts med den skatt som uträknas om 1983 års skatteskala 

används. Den totala skillnaden i slutlig skatt har då blivit 7 800 milj.kr. Av 
denna ändring år 1983 svarar indexregleringen av skatteskalorna för ca 

3500 milj.kr. (förändring av basenheten från 6900 kr. till 7300 kr.). Skat

teskaleförändringarna tillsammans med effekter av övriga avdrags- och 

skattereduktionsförändringar innebär att den totala skatteeffekten kan be

räknas till drygt 8600 milj.kr. Det är ca 125 milj.kr. mer i skattelindring än 

vad RRV tidigare räknat med. 
För år 1984 har motsvarande effektberäkningar gjorts. Den samman

lagda skatteeffekten beräknas detta år bli i storleksordningen 6 300 milj.kr. 

Av denna skatteförändring svarar indexregleringen resp. förändringen av 

skatteskalorna för ungefär lika stora belopp. 
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Inflödet av preliminär A-skatt är i huvudsak känt t.o.m. januari månad 
år 1983. Uppbörden under november och januari avseende skatter på 
inkomster under september-december år 1982 blev ungefär lika stor som 
antogs i budgetpropositionen. För helåret 1983 har totala preliminärskat

teuppbörden justerats upp jämfört med RRVs decemberberäkning. Det 
beror främst på förändringen i antagandet om lönesummetillväxten. De 

nya avtalen på arbetsmarknaden år 1983 väntas emellertid få effekt på 
skatteinbetalningarna först andra halvåret 1983. 

Kalkylerna innebär en något mindre ökning av den slutliga skatten år 

1982. Delta medför att de fysiska personernas fyllnadsinbetalningar våren 

1983 och deras kvarstående skatter våren 1984 kan antas bli lägre än vad 

som tidigare beräknats. Den överskjutande skatten som betalas ut under 
hösten år 1983 väntas av samma skäl öka jämfört med beräkningarna i 

budgetpropositionen. 
RRV har för år 1984 räknat med en höjd kommunal medelutdebitering 

från en nivå på 30, 14 kr. till 30,44 kr., dvs. en höjning på 30 öre. Vidare har 

RRV räknat med att begränsningen av kommunernas skatteunderlag med 

I% upphör fr.o.m. den I januari 1984. 
Dessa faktorer jämte det högre lönesummeantagandet år 1982 gör att 

posten utbetalningar av kommunalskattemedel ökar med drygt I 000 
milj. kr. i jämförelse med budgetpropositionen. 

RRVs kalkyler över de fysiska personernas inkomstskatter innebär en 
nedjustering med 560 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och en minskning med 

1354 milj.kr. för budgetåret 1983/84 jämfört med beräkningen i budgetpro

positionen. 

Tabell 7. Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse, milj.kr. 

1981/82 1982/83 1983/84 1983/84 
Utfall Prognos Stats- Prognos 

budget 
förslag 

lnkomsrer 
Preliminär A-skatt 111786 118808 128 665 129057 
Preliminär B-skatt 8165 9591 11252 11190 
Fyllnadsinbetalningar 6654 7392 7776 7450 
K varståcnde skatt 3 693 4020 4320 4270 
Övriga inkomster l 455 

Summa inkomster 131753 139811 152013 151967 

Utgifia 

Kommunalskattemedel 88778 99208 108119 109 318 
Överskjutande skatt 9106 9973 9455 9 588 
Omföringar 3 857 4289 4729 4 705 

Övriga utgifter 253 
Summa utgifter 101994 113470 122303 123611 

Netto på titeln 29759 26341 29710 28356 

Förändring 
ökning+ 
minskning-

+ 392 
62 

- 326 
50 

46 

+1199 
+ 133 

24 

+1308 

-1354 
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· RR V beräknar inkomsterna på titeln fysiska personers skatt på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse till 26341000000 kr. för budgetåret 1982/83 

och till 28 356000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1121 Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

På inkomsttiteln redovisas bl.a. de juridiska personernas preliminära 

skatter liksom avräkningen av de utbetalningar av kommunalskattemedel 

som kan beräknas på de juridiska personernas kommunala skatteunderlag. 

Till grund för beräkningen ligger den tidigare redovisade enkäten till svens
ka aktiebolag m.m. Enkäten pekar på en uppjustering av de juridiska 

personernas taxerade inkomster mellan inkomståren 1981 och 1982. Med 

ledning av enkäten har RRV justerat upp fyllnadsinbetalningarna våren 

1983. Företagens benägenhet att gora fyllnadsinbetalningar väntas bli be

stående även våren 1984. De totala fyllnadsinbetalningarna har uppjuste

rats med 916 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och med 579 milj.kr. budget

året 1983/84. Inbetalningarna av B-skatt har också uppjusterats med hän

syn till enkätresultatet samt att utfallet har blivit högre än beräknat. 

Tabell 8. Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse, milj.kr. 

1982/83 1983/84 

Enligt Förändring Enligt Förändring 
RRVs jämfört med RRVs jämfört med 
mars be- budgetpro- mars be- budgetpro-
räkning positionen räkning positionen 

Inkomster 
Prel 8-skall 6403 + 162 7763 + 408 
Fyllnadsinbetalningar 4000 + 916 2 220 + 579 
K varståendc skatt 564 ± 0 617 + 21 

Summa inkomster 10967 +1078 10600 +1008 

Utgifter 
Kommunalskattemedel 2627 6 2127 + 141 
Överskjutande skall 1231 + I 1148 31 
Omföringar till andra in-
komsttitlar 147 ± 0 144 ± 0 

Summa utgifter 4005 5 3419 + 110 

Netto på titeln 6962 +1083 7181 + 898 

RRV beräknar inkomsterna på titeln juridiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rörelse till 6962000000 kr. för budgetåret 

1982/83 och till 7 181000000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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1200 Lagstadgade socialavgifter 

De lagstadgade socialavgifterna betalas under året in i form av prelimi
nära avgifter, fyllnadsinbetalningar av preliminära avgifter och kvar

stående avgifter. För en närmare beskrivning av uppbördsförfarandet för 
arbetsgivaravgifter hänvisas till RRVs decemberberäkning. 

I redovisningen nedan över prognosen för de lagstadgade socialavgif
terna jämförs RRVs marsberäkning med regeringens bedömning i finans

planen. Antagandet angående lönesummans utveckling för år 1982 ligger i 
RRYs marsberäkning något högre än regeringens bedömning i finanspla

nen. I finansplanen antas lönesumman mellan åren 1981 och 1982 öka med 
6,3 %. RRYs marsberäkning bygger på en_ utvecklingstakt på 6,6% för 

lönesumman mellan motsvarande år. 

1211 Folkpensionsavgift 

Prognosen för inkomsterna från folkpensionsavgiften framgår av ta
bell 9. 

Tabell 9. J.'olkpensionbavgifi, milj.kr. 

Inkomster 
Direktdebiterade 

avgifter 
Egenavgifter och 

skalledebiteradc 
avgifter 

Avgifter från stat-
liga myndigheter och 
affärsverk 

Summa inkomster 

1982/83 

Enligt 
RRVs 
mars be
räkning 

22601 

I 019 

3016 
26636 

Föränd1ing 
jämfört med 
budgetpro
positionen 

+351 

+ 27 
+378 

1983/84 

Enligt 
RRVs 
mars be
räkning 

25 227 

1078 

4176 
30481 

Förändring 
jämfört med 
budgetpro
positionen 

-44 

- 6 

- 2 
-52 

RRV beräknar inkomsterna på titeln folkpensionsavgift till 

26 636 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 30 481 000 000 kr. för 

budgetåret 1983/84. 

1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 

Som framgår av tabell 10 beräknas sjukförsäkringsavgiftens andel av 
sjukförsäkringens kostnader uppgå till 27 333 milj.kr. för budgetåret 

1982/83 och till 29032 milj.kr. för budgetåret 1983/84. Jämfört med budget

propositionen innebär detta en uppjustering av kostnaderna för båda bud

getåren. 
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Förändringarna i förhålla~de till budgetpropositionen förklaras dels av 

det något högre utfallet för andra halvåret 1982 jämfört med progn':'sen, 
dels av det högre antagandet om prisutvecklingen under år 1984 som görs i 
RRYs marsberäkning jämfört med antagandet i budgetpropositionen. 

Kostnaderna har vidare schablonmässigt justerats upp med hänsyn till 
avtalet mellan staten och sjukvårdshuvudmännen för år 1984. 

Tabell 10. Beräkning av sjukförsäkringsavgiftens andel av sjukförsäkringens kostna-
der, milj.kr. · 

1982/83 1983/84 

Enligt Förändring Enligt Förändring 
RRVs jämfört"med RRVs jämfört med 
mars be- budgetpro- mars be- budgetpro-
räkning positionen räkning positionen 

Sjukpenning 13019 + 85 13590 + 75 
Sjuk vårdsförmåner 

inkl. läkemedels-
ersättning 12 305 +209 13 328 +586 

Föräldrapenning 4432 - 2 4697 - 75 
Frivillig försäkring 5 ± 0 5 + 0 
Förvaltningskostnader 2396 + 10 2535 - 55 

Summa utgifter 32157 +302 34155 +531 

Avgår statsbidrag 4824 + 45 5123 + 79 
Sjukförsäkringens andel 

av sjukförsäkringens 
kostnader 27333 +257 29032 +452 

Netto på titeln framgår av tabell I I. 

Utvecklingen av den allmänna sjukförsäkringsfonden framgår av nedan
stående tablå, milj.kr. 

År Överskott Ackumulerat saldo 

1979 1950.8 - 895.6 
1980 2 570.9 + 1675,3 
1981 3195.0 +4870,3 
1982 3 233,0 1 +4870,3 1 

1983 859.0 1 +4870,3 1 

1 Regleringen mellan statsoudgeten och fonden verkställs inte. 

Sjukförsäkringsfondens överskott för kalenderåret 1981 skall regleras 

gentemot statsbudgeten under våren 1983. Regleringen innebär en belast

ning av statsbudgeten på ca 3195 milj.kr. under budgetåret 1982/83. Sjuk

försäkringsfondens behållning blir efter denna reglering ca 4870 milj.kr. 
Enligt de av riksdagen antagna riktlinjerna för budgetregleringen i finans

planen bör tills vidare inte ytterligare avsättningar verkställas. Fondbehåll
ningen kommer därvid tills vidare att vara oförändrad. Fondmedlen är 

placerade på ett räntelöst konto hos riksgäldskontoret. RRVs marsberäk
ning av inkomsterna på titeln sjukförsäkringsavgift. netto grundas på att 

3 Riksdu!!erl 1982183. I sam/. Nr 150. BilaRll 1.4 
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inga avsättningar till sjukförsäkringsfonden verkställs under budgetåret 
1983/84. 

Av tabell 11 framgår såväl inkomster som utgifter under inkomsttiteln 
sjukförsäkringsavgift, netto. 

Tabell Il. Inkomster och utgifter under inkomsttiteln sjukförsäkrings avgift, netto, 
milj.kr. 

1982/83 1983/84 

Enligt Förändring Enligt Förändring 
RRVs jämfört med RRVs jämfört med 
mars be- budgetpro- mars be- budgetpro-
räkning positionen räkning positionen 

Inkomster 
Direktdebiterade 

avgifter 24832 + 19 25 371 + 31 
Egenavgifter och öv-

riga skattedebiterade 
avgifter I 048 ± 0 1105 ± 0 

Avgifter från stat-
liga myndigheter och 
affarsverk 3508 - 4 4200 + 5 

Övriga inkomster 143 ± 0 143 ± 0 

Summa inkomster 29531 + 15 30819 + 36 

Utgifter 
Inkomsttitelns andel 

av sjukförsäkringens 
kostnader 27333 +257 29032 +452 

Avsättning av medel 
till allmänna sjuk-
försäkringsfonden 3195 ± 0 0 ± 0 

• Summa utgifter 30528 +257 29032 +452 

Netto på titeln -997 -242 1787 -416 

För budgetåret 1982/83 beräknas ett underskott på inkomsttiteln sjukför
säkringsavgift, netto. Underskottet orsakas framförallt av avsättningen till 
sjukförsäkringsfonden. En jämförelse av nettot på titeln mellan budgetåren 
ger ett minskat överskott på titeln för budgetåret 1983/84 om avsättningen 
till sjukförsäkringsfonden exkluderas för budgetåret 1982/83. Denna 
minskning av· överskottet på titeln skall även ses mot bakgrund av den 

positiva engångseffekt som finns på inkomstsidan till följd av den omlägg
ning av uppbördsförfarandet för affärsverken som skall ske under budget

året 1983/84. 

RRV beräknar ett underskott på titeln sjukförsäkringsavgift. netto för 
budgetåret 1982/83. Underskottet beräknas till 997000000 kr. För budget
året 1983/84 beräknar RRV inkomsterna på titeln till I 787000000kr. 
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1231 Barnomsorgsavgift 

Inkomsterna från barnomsorgsavgiften framgår av tabell 12. 

Tabell 12. Barnomsorgsavgift, milj.kr. 

Inkomster 
Direktdebiterade 

avgifter 
Avgifter från stat-

liga myndigheter och 
affärsverk 

Egenavgifter 
Titeln Barnomsorgs-

avgift 

1982/83 

Enligt 
RRVs 
mars be
räkning 

5 555 

759 
262 

6576 

Förändring 
jämfört med 
budgetpro
positionen 

+ 95 

+ 4 
0 

+ 99 

1983/84 

Enligt 
RRVs 
mars be
räkning 

5 873 

972 
282 

7127 

Förändring 
jämfört med 
budgetpro
positionen 

- 33 

+ 10 
- 46 

- 69 

RRV beräknar inkomsterna på titeln barnomsorgsavgift till 6576000000 

kr. för budgetåret 1982/83 och till 7127000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1251 Övriga socialavgifter, netto 

Under titeln övriga socialavgifter redovisas delpensionsavgiften, gemen
sam arbetsmarknadsavgift m.tl. övriga socialavgifter (tabell 13). 

Tabell 13. Övriga socialavgifter, netto, milj.kr. 

1982/83 1983/84 
Prognos Prognos 

Inkomster 
I Arbetsskadeförsäkring 1569 1657 
2 Lönegarantiavgift 568 616 
3 Arbetarskyddsavgift 443 447 
4 Avgift för sjöfolkspensionering 9 Il 
5 Delpensionsavgift 1494 1621 
6 Gemensam arbetsmarknadsavgift 2937 4075 
7 Merinkomst för delpensionsförsäkringen 61 151 

Summa inkomster 7081 8578 

Utgifter 

Summa 1-6 enl ovan 7020 8427 

8 Merkostnader för arbetslöshetsförsäkring m.m. 0 280 

Summa utgifter 7020 8707 

Netto på titeln + 61 -129 

För budgetåret 1982/83 beräknar RRV inkomsterna på titeln övriga 
socialavgifter, netto till 61 000000 kr. RRV beräknar ett underskott på 

titeln övriga socialavgifter. netto för budgetåret 1983/84. RRV beräknar 

detta underskott till 129 000 000 kr. 
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1281 Allmän löncavgift 

För att finansiera skattereformens första steg infördes en allmän löneav

gift. Avgiften infördes den 1 januari 1983 <SFS 1982:423, prop. 

1981/82:197). Avgiftsuttaget är fastställd till 2,0% för år 1983. För kalen

deråret 1984 har RRV i sina beräkningar antagit oförändrat avgiftsuttag. 

Tabell 14. Allmän löneavgift, milj. kr. 

1983/84 

Enligt RRVs Förändring jämfört 
marsberäkning med budgetpropositionen 

Direktdebiten1de avgifter 5340 +73 
Avgifter från statliga myn-

dighetcr och affärsverk 883 +12 
Egenavgifter 0 0 

Summa inkomster 6223 +85 

Även egna företagare skall betala allmän löneavgift. Dessa egenavgifter 

inflyter i form av preliminärskatter, kvarstående skatter eller fyllnadsinbe

talningar. Egenavgifterna omförs från inkomsttitel 1111 Fysiska personers 

skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse till lagstadgade socialav

gifter första gången under budgetåret 1984/85. 

För budgetåret 1982/83 uppnås endast en knapp hal vårseffekt av den nya 

avgiften. Inte heller för budgetåret 1983/84 uppnås en helårseffekt av den 

nya avgiften eftersom de kvarstående avgifterna för år 1983 regleras först 

våren 1985. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln allmän löneavgift till 2 656 000 000 

kr. för budgetåret 1982/83 och till 6 223 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1400 Skatt på varor och tjänster 

Under denna inkomsthuvudgrupp redovisas alla skatter som beräknas 

på produktion, försäljning, varuhantering, tillhandahållande av tjänster 

och tillåtelse att använda vissa varor. Försiiljningsskaller. skatter på en

skilda produkter och tjänster samt fordonsskatten skall redovisas under 

denna rubrik. Dessutom skall överskott som uppstår vid bolag eller liknan

de sammanslutningar där staten har monopol på försäljningen av produk

tionen redovisas under skatt på varor och tjänster. Även import- och 

exportavgifter skall redovisas som en skatt på varor och tjänster. 
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1411 Mervärdeskatt 

Till grund för beräkningen av länsstyrelsernas uppbörd av mervärde

skatt ligger en bedömning av den privata konsumtionens utveckling. Mel

lan åren 1982 och 1983 beräknas den privata konsumtionen öka med 8.5%. 

Det är knappt en procentenhet lägre än vad som antogs i decemberberäk

ningen. För år 1984 har ökningen beräknats till 6%, vilket är samma 

ökningstakt som antogs i decemberberäkningen. Fr.o.m. den I juli 1982 

gäller att rätten till avdrag för ingående mervärdeskatt som tas ut vid 

import inträder tidigast när tullverkets tullräkning mottas av den skattskyl

dige. Till följd härav uppstår en inkomstförstärkande engångseffekt under 

budgetåret 1982/83 på ca 2000 milj.kr. Tidigare antogs att denna effekt 

skulle uppstå redan under hösten. Vissa undersökningar av mervärdeskat

tedeklarationer som har utförts av riksskatteverket tyder på att effekten är 

mer utsträckt i tiden och påverkar inkomsterna även under senare hälften 

av budgetåret 1982/83. 

Investeringsavdraget vid redovisning av mervärdeskatt har i december

beräkningen beräknats minska inkomsterna med I 500 milj.kr. budgetåret 

1982/83 och med I 000 milj.kr. budgetåret 1983/84. Utfallet t.o.m. oktober 

månad tyder på att effekten av avdraget har underskattats. Avdraget har 

nu beräknats till 1800 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och till l 200 milj.kr. 

för budgetåret 1983/84. 

Länsstyrelsernas nettouppbörd av mervärdeskatt under 1982/83 beräk

nas till 12300 milj.kr.. vilket är 600 milj.kr. lägre än i decemberberäkning

en. Uppbörden under budgetåret 1983/84 beräknas uppgå till 12 200 milj.kr. 

Det är en minskning med 300 milj.kr. jämfört med decemberberäkningen. 

Till grund för beräkningen av mervärdeskatt på importerade varor ligger 

en bedömning av importvärdets utveckling. Som nämns under titeln tull

medel beräknas importvärdet· öka med 13,8 % år 1983 och med 6% år 1984. 

Det är en neddragning med ca 2 procentenheter för år 1983 och med ca 

3 procentenheter för år 1984. Det är främst en minskad oljeimport, vilken 

ej är mervärdeskattepliktig, som orsakat denna nedgång. Tullens uppbörd 

av mervärdeskatt beräknas till 33 500 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och 

till 3 7 000 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln mervärdeskatt till 45 800000000 kr. 

för budgetåret 1982/83 och till 49200000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1421 Bensinskatt 

Inkomsterna på titeln har hittills varit högre än vad som antogs i beräk

ningen till budgetpropositionen. Det höga utfallet tillsammans med den 

nuvarande p1isutvecklingen på bensin har medfört att förbrukningen nu 

antas bli oförändrad. I höstens beräkning antogs att förbrukningen skulle 
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minska med 2 % resten av budgetåret 1982/83 och med ytterligare 2 % nästa 
budgetår. Inkomsterna har nu justerats upp med 195 milj.kr. budgetåret 
1982/83 och med 200 milj.kr. budgetåret 1983/84. 

RR V beräknar inkomsterna på titeln bensinskatt till 6 695 000 000 kr. för 
budgetåret 1982/83 och till 6480000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1424 Tobaksskatt 

Den 1 februari 1983 höjdes tobaksskatten. Höjningen beräknas öka 
inkomsterna med 110 milj.kr. innevarande budgetår och med 330 milj.kr. 
budgetåret 1983/84. P.g.a. det höga utfallet t.o.m. februari har inkomsterna 
räknats upp med 100 milj.kr. för vart och ett av budgetåren 1982/83 och 
1983/84 jämfört med beräkningen i budgetpropositionen. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln tobaksskatt till 3 330000000 kr. för 
budgetåret 1982/83 och till 3 520 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1425 Skatt på spritdrycker 

P.g.a. det höga utfallet t.o.m. februari har inkomsterna räknats upp med 
60 milj.kr. budgetåret 1982/83 och med 65 milj.kr. budgetåret 1983/84. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln skatt på spritdrycker till 
4950000000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 5100000000 kr. för budget
året 1983/84. 

1427 Skatt på malt- och läskedrycker 

Konsumtionen av malt- och läskedrycker har varit högre än vad som 
.antogs i budgetpropositionen. Det är främst konsumtionen av starköl som 
har ökat. Inkomsterna har nu räknats upp med 60 milj.kr. budgetåret 
1982/83 och med 62 milj.kr. budgetåret 1983/84. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln skatt på malt- och läskedrycker till 
1094000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 1 153 000 000 kr. för budget
året 1983/84. 

1428 Energiskatt 

Som nämns under titeln bensinskatt har prognosen på bensinförbruk
ningen justerats upp jämfört med budgetpropositionen. Energiskatten på 
bensin har därför räknats upp med 47 milj.kr. budgetåret 1982/83 och med 
49 milj.kr. budgetåret 1983/84. Energiskatten på olja har nu räknats ner 
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med 124 milj.kr. för budgetåret 1982/83 jämfört med höstens beräkning. 

Bl.a. har den milda vint$!rn medfört att förbrukningen av olja blivit lägre än 

vad som antogs tidigare. I höstens inkomstberäkning antogs att förbruk

ningen skulle minska med 5 % för budgetåret 1983/84. De sänkta oljepri

serna antas nu medföra en något lägre minskningstakt. Förbrukningen 

antas nu minska med 4 % för budgetåret 1983/84. Skatten på olja har 

räknats ned med 84 milj.kr. budgetåret 1983/84. Prognosen på inkomsterna 

av energiskatt på el är oförändrad. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln energiskatt till 8270000000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 7910000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1441 AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott 

AB Vin- & Spritcentralen har reviderat beräkningen av den inlevererade 

årsvinsten. Inleveransen har räknats upp med 35 milj.kr. för vart och ett av 

budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

RR V beräknar inkomsterna till 185 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 

och till 185000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1453 Totalisatormedel 

Omfattningen av totalisatorspelet vid galopp- och travtävlingar har ökat 

jämfört med vad som antogs i decemberberäkningen. Inkomsterna har 

dä1för räknats upp med 20 milj.kr. budgetåret 1982/83 och med 40 milj.kr. 

budgetåret 1983/84. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln totalisatormedel till 280000000 kr. 

för budgetåret 1982/83 och till 310 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1471 Tullmedel 

Prognosen på importvärdets utveckling för åren 1983 och 1984 har 

justerats ned med 2 resp. 3 procentenheter. Importvärdet bedöms nu öka 

med 13,8% resp. 6,0%. För budgetåret 1982/83 beräknas inkomsterna 

förbli oförändrade jämfört med i decemberberäkningen. För budgetåret 

1983/84 har inkomsterna räknats ned med 85 milj.kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln tullmedel till 1600000000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 1 705 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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2000 Inkomster av statens verksamhet 

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bl.a. 

rörelseöverskott. ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter och försälj
ningsinkomster. 

Regeringen har föreskrivit att statens utlåningsränta och statens avkast

ningsränta skall vara 12% under budgetåret 1982/83 ISFS 1982:222). I 
budgetpropositionen 1983 beräknas statens avkastningsränta för budget

året 1983/84 uppgå till 13 %. Denna räntesats har i beräkningarna använts 

för budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

2100 Rörelseöverskott 

Överskott från de statliga affärsverken skall tillföras denna huvudgrupp. 

De statliga affärsverken redovisar i skrivelser till RRV sina beräknade 
inkomster på statsbudgeten. Affärsverken har av RRV anmodats att pre

sentera sina beräkningar på följande sätt. I en huvudtabell. som följer 
samma uppställning för samtliga affärsverk. redovisas det förväntade re

sultatet av rörelsen. bokslutsdispositioner, överskott och inleverans. Upp
delning av intäkter på rörelsegrenar och av kostnader på huvudgrupper 
redovisas i särskilda tabeller. Övriga faktorer av väsentlig betydelse för 

bedömning av det förväntade ekonomiska resultatet skall anges. 

Nedan följer en sammanställning av affärsverkens skrivelser samt RRVs 
förslag till beräkning av affärsverkens inlevererade överskott för budget
åren 1982/83 och 1983/84. 

2111 Postverkets inlevererade överskott 

Postverket har i skrivelse till RRV beräknat inleveransen av överskott 
under budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 81,5 milj.kr. resp. 100 milj.kr. 
Det innebär en minskning med 10,5 milj.kr. resp. I milj.kr. i förhållande till 
budgetpropositionen. 

Utdrag ur postverkets skrivelse: 
För budgetåren 1982/83 och 1983/84 räknar Postverket nu med att kunna 

leverera ett överskott på 80 milj.kr. resp. 105 milj.kr. Detta motsvarar 
normal förräntning av det disponerade statskapitalet. Postverkets inleve
ranser av överskottsmedel framgår av tabell 15. 

I beräkningen har vi lagt in en allmän portohöjning fr.o.m. den l april 
1983 enligt vår framställning till Regeringen. För att klara förräntningskra
vet under perioden räknar vi dessutom med att det blir nödvändigt att höja 
den allmänna portonivån även nästa budgetår. Därutöver erfordras ett 
uttag ur konsolideringsfonden på sammanlagt ca 100 milj.kr. under tvåårs
perioden. Hänsyn har då tagits även till den extra avskrivning på 300 
milj.kr. som föreslagits i budgetpropositionen. 

Post volymen beräknas öka med 2 % under innevarande budgetår och 
med 1 % budgetåret 1983/84. 

Personalvolymen beräknas öka med 1,0% under 1982/83 men beräknas 
kunna hållas på oförändrad nivå under 1983/84. Den genomsnittliga prisök
ningen på personalkostnaderna beräknas till cirka 6,5 % 1982/83 och till 
cirka 7,5% 1983/84. 



Bilaga 1.4 Riksrevisionsverkets reviderade inkomstberäkning 41 

Sakkostnaderna beräknas öka med 16,5% under 198:!/83 och med 15% 
under 1983/84. 

Diskontot förutsätts ligga kvar på nuvarande nivå på 9 % under resten av 
perioden. 

Tabell IS. Postverkets resultaträkning för budgetåren 1981182 · 1983/84, milj.kr. 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drift- Utfall Drift- Be räk- Bcräk-
stat stat ning ning 

Rörelseintäkter. exkl. 
driftbidrag, tidningar 1 7260 7620 7 845 8084 8686 
Rörelsekostnader, exkl. 
avskrivningar 1 -7214 -7044 -7675 -7712 -8437 
Driftbidrag. tidningar 60 60 54 54 48 
Riirelsere.wltat före av-
skrivningar 106 636 224 426 297 
Avskrivningar enligt plan -183 -150 -185 -177 -198 
Rörelseresultat efter m•-
skril'ningar -77 486 39 249 99 
Finansiellt netto 40 49 51 69 70 
Re.wltat före boks/utsdis-
positioner -37 535 90 318 169 
Avskrivningar utöver plan2 -30 -419 -35 -45 -355 
Upplösning av värderegle-
rings reserv 2 
Skillnad mellan faktisk 
pensionskostnad och bok-
förd pensionsutgift (254) (225) (254) (199) <213) 
Resultat ePer bokslutsdis-
positioner -67 118 55 273 -186 
Konsolideringsfond, in-
sättning -31 -193 
K,onsolideringsfond, uttag 147 30 291 
01•erskolt att inle1·erera till 
statn•erket 80 87 85 80 105 
Inln·erans 76 81 87 82 100 
Därav: Av föregående års 
överskott 16 16 22 22 20 
Av i'trets överskott 60 65 65 60 80 
Överskott i procent av i 
medeltal disponerat stats-
kapital 10,75 10,75 12,00 12,00 13.00 

Statskapitalets storlek per 
den 30juni 657 800 460 

1 Rörelseintäkter och rörelsekostnader specificeras i tabell 16. Rörelsekostnaderna 
inkluderar här liksom i Postverkets officiella redovisning utbetalade pensioner. 
Försäkringsmässig merkostnad för pensioner redovisas som vanligt under särskild 
rubrik. 

2 Avskrivningar utöver 1981/82 1982/83 1983/84 
plan 

Drift- Utfall Dtift- Beräk- Be räk-
stat stat ning ning 

Skillnad mellan kalkylmäs-
sigt beräknade avskriv-
ningar och avskrivningar 
enligt plan 30 41 -35 -45 - 55 
Avskrivning pa uppskrivet 
fastighetsvärde - 78 
Extra avskrivning av stats-
kapitalet -300 -300 

Summa 30 -419 -35 -45 -355 



Prop. 1982/83:150 42 

Tahell 16. Postverkets rörelseintäkter och rörelsekostnader, milj .kr. 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drift- Utfall Drift- Beräk- Beräk-
stat stat ning ning 

Rörelseintäkter 
exkl. dr{ftbidrag, tidningar 
Försändelseintäkter1 4 734 4827 5065 5 122 5699 
Uppdrag åt staten 180 147 220 222 193 
Räntenetto2 922 I 158 I 095 I 149 I 152 
Ersättning från PKbanken 601 574 600 672 669 
Postavgifter, betalningsför-
medling 335 353 320 346 343 
Särskilda aträrsområden 279 286 280 282 310 

·,Övriga intäkter 209 275 265 291 320 

Summa rörelseintäkter 7260 7620 7845 8084 8686 

Rörelsekostnader exkl. av-
skrirningar 
Lön och lönetillägg 3975 3 882 4130 4147 4424 
Sociala avgifter m.m. 1520 1505 1605 1644 1818 
Övriga personalkostnader 151 128 155 142 152 

Summa personalkostnader3 5646 5515 5890 5933 6394 

Sak kostnader 1568 1529 1785 1779 2043 

Summa rörelsekostnader 7214 7044 7675 7712 8437 

1 Skillnaden mellan driftstat och utfall 1981/82 beror på ett gynnsammare ekono
miskt utfall av portorcformen än beräknat. 
2 Skillnaden mellan driftstat och utfall 1981/82 beror dels på att diskontot under året 
blev högre än väntat, dels på en gynnsammare medelsaldo- och mcdelförräntnings
utveckling än väntat. 
3 Skillnaden mellan driftstat och utfall 1981/82 beror främst på lägre utfall av 1981 
års löneavtal än beräknat. 

RRV ansluter sig till postverkets beräkning. Inkomsterna på titeln post
verkets inlevererade överskott beräknas till 81 500 000 kr. för budgetåret 
1982/83 och till 100000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2112 Televerkets inlevererade överskott 

Televerket har i skrivelse till RRV beräknat inleveransen av överskott 
under budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 246,4 milj.kr. resp. 286,3 milj.kr. 
Det innebär en ökning med 7,4 milj.kr. resp. 12,3 milj.kr. i förhållande till 

budgetpropositionen. 
Utdrag ur televerkets skrivelse: 
Beräkningarna för 1982/83 bygger på de reviderade utfallsprognoser som 

gjorts för olika huvudenheter under januari 1983. För budgetåret 1983/84 
har i likhet med inkomstberäkningen i november använts de preliminära 
budgetar som inkommit från de olika huvudenheterna våren 1982. Viss 
justering har dock gjorts med hänsyn till att verket avser att finansiera 
vissa terminaler via Telefinans AB fr.o.m. budgetåret 1983/84. 

Vid intäktsberäkningarna har förutsatts att verket får göra de generella 
taxehöjningar som föreslagits per 1983-04-0 I. 

Televerkets larmdivision ombildades den !juli 1982 till Tele Larm AB. 
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Tabell 17. Televerkets driftstat för hud~etåren 1981/82-1983/84, milj.kr. 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drift- Utfall Drift- Beräk- Be räk-
stat stat ning ning 

Rörelseintäkter1 10 303,4 10481.0 10928.0 11088,0 12 386,0 
Rörelsekostnader2 -6 271,4 -6239,0 -6720,0 -7015,0 -7 530,0 
Rörelseresultat före a1·-

skril'ningar 4032.0 4242,0 4 208.0 4073.0 4 856,0 
Avskrivningar enligt 

plan -1737.0 -1789,0 -1 923.2 -1946.0 -2083.0 
Rörelseresultat efter 

avskril'ningar 2 295.0 2453.0 2 284,8 2127.0 2 773.0 
Finansiella intäkter 

och kostnader - 173,2 89.0 - 167,0 - 162.5 - 374,3 
Res11ltat efter.finan-

sie/la intäkter och 
kostnader 2 121.8 2 364.0 2 117,8 1964,5 2 398.7 

Extraordinära intäkter 
och kostnader 30,2 5,0 - 0,6 2.2 1,3 

Res11/tat före boks/111s-
dispositioner 2152,0 2359.0 2117,2 1966,7 2400.0 

Bokslutsdispositioner3 -1944,0 -2151,0 -1864,5 -1707,5 -2 104.7 
Årets res11/tat 208.0 208.0 252.7 259.2 295.3 
Resultat i procent av i 

medeltal disponerat 
statskapital 10,75 10,75 12.0 12,0 13,0 

Jnleveruns 201.2 201.1 242,2 246,4 286,3 

Därav: 
Av föregående års 

resultat 45.2 45.0 52,7 52.3 64,8 
Av årets resultat 156,0 156.0 189,5 194,I 221,5 

A 1•skrirni11gar på stats-
kapitalet 

Därav: 
Avskrivningar enligt plan 573.0 622,0 684,0 
Avskrivningar utöver plan 856,8 946,1 I 095.6 

' Fördelning av rörelseintäkter på rörelsegrenar 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drift- Utfall Drift- Beräk- Beräk-
stat stat ning ning 

Telefon 8 761.9 8860,0 9288,1 9448,I 10593,6 
Textkommunikation 450,9 441,0 460,0 460.0 517,0 
Datakommunikation 282,I 318,0 395.0 395,0 496.0 
Larm4 122,0 106,0 
Rundradio 326,7 325,0 356,9 356,9 342.2 
Övrig radio 230,2 226,0 277.l 277.1 309.2 
Div. inkomster 129,6 205,0 150,9 150,9 128,0 

Summa rörelseintäkter 10303,4 10481,0 10928,0 11088,0 12386,0 

2 I televerkets driftstat upptages sedan budgetåret 1972/73 endast de samlade röret-
sekostnadema utan någon specificering på delposter. Anledningen härtill är att 
televerket internt budgeterar de samlade utgifterna uppdelade på utgiftsslag för 
verksamheten inklusive anläggningsverksamhet. 
3 Bokslutsdispositioner 
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1981/82 1982/83 1983/84 

Drift- Utfall Drift- Be räk- Beräk-
stat stat ning ning 

Avskrivningar utöver plan -1972.9 -1813,0 - I 908,4 -1896,I -2377,5 
Skillnad mellan faktisk 
pensionsskuld och bokförd -149,0 
1-'"örändring av förråds-
och lagerreserv och konso-
lideringsfond +28.9 -189.0 +43,9 +188,6 +272.8 

4 Larm<livisionen ombildades till Tele Larm AB den I juli 1982. 

RRV ansluter sig till televerkets heräkning. Inkomsterna på titeln tele

verkets inlevererade överskott beräknas till 246400000 kr. för budgetåret 

198_2/83 och till 286300000kr. för hudgctåret 1983/84. 

2113 Statens järnvägars inlevererade överskott 

Statens järnvägar har i skrivelse till RRV räknat med att någon inleve

rans av överskott inte kommer att ske under budgetåret 1982/83. Inleve

ransen av överskott under budgetåret 1983/84 beräknas nu uppgå till 140 

milj.kr. Det innebär en minskning med 160 milj.kr. i förhållande till budget

propositionen. 

Utdrag ur statens järnvägars skrivelse: 
I höstprognosen räknade SJ med höjningar av taxenivån 1982-12-01, 

1983-04-01 (godstrafik) och 1983-05-01 (persontrafik). Till följd av prisstop
pet höjs taxenivån endast en gång under budgetåret och det så sent som 
1983-04-01. Intäkterna beräknas härigenom bli ca 85 milj.kr. lägre 1982183 
än i höstprognosen. Någon större avvikelse på kostnadssidan p.g.a. pris
stoppet beräknas ej uppkomma. 

Ersättningen för drift av olönsamma järnvägslinjer m.m. upptogs i no
vember - enligt SJs anslagsframställning - till 995 milj.kr. för 1983/84. I 
årets budgetproposition föreslås en finansiell rekonstruktion av SJ vilken 
bl.a. innebär att ersättningen höjs till 1463 milj.kr. Häri ingår ersättning 
motsvarande den kostnadsavlastning som SJ t.o.m. 1982183 redovisat på 
kostnadssidan. 

Beräkningen av personalkostnaderna har baserats på en reviderad be
dömning av personalbehovet. Lönenivån beräknas stiga med 7 % 
1983-01-01 och med 10% per år fr.o.m. 1984-01-01. Personalkostnaderna 
beräknas 1982/83 bli lägre än i höstprognosen bl.a. till följd av den milda 
vintern och bättre tågföring vilket minskat behovet av övertid. 

Övriga kostnader (exkl. avskrivningar) väntas bli något högre än i höst
prognosen. 

Den finansiella rekonstruktionen av SJ medför dessutom att avskriv
ningarna fr.o.m. 1983/84 - till följd bl.a. av en nedskrivning av statskapita
Jet med 1 000 milj.kr. - reduceras kraftigt. Nedskrivningen får även effekt 
på avkastningskravet. 

Som framgår av tabell 18 leder denna prognosrevidering till ett beräknat 
underskott om ca 470 milj.kr. för 1982/83. 

För 1983/84 har i tabellen angetts ett överskott på 185 milj.kr. I avvaktan 
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bl.a. på resultatet av det pågående budgetarbetet iir det angivna resultatet 
mycket osäkert. Det har närmast karaktären av räkneexempel utifrån 
antaganden som diskuterats mellan SJ och departementet i samband med 
arbetet med 1984 års långtidsutredning. · 

Tabell 18. Statens järnvägars driftstat för budgetåren 1981/82 - 1983/84, milj.kr. 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drift- Utfall Drift- Beräk- Be räk-
stat 1 stat' ning ning 

Rörelseintäkter 6953 6 833 7 588 7 505 8605 
Därav: 
Trafikintäkter 5799 5639 6400 6240 6725 
Statlig ersättning för vissa 
tjänster 865 865 863 863 1463 
Ovriga rörelseintäkter 289 329 325 402 417 
Rörelsekostnader -6232 -6362 -6742 -6944 -7560 
Därav: 
Personalkostnader -4464 -4524 -4688 -4 712 -5110 
Övriga rörelsekostnader -1768 -1838 -2054 -2232 -2450 
Rörelseresultat före m•-
skriw1inf?<ir 721 471 846 561 I 045 
Avskrivningar enligt plan -492 -504 -540 -561 -400 
Kostnadsavlastning 180 180 210 21() 
Rörelseresultat efier m·-
skrii·ningar 409 147 516 210 645 
Finansiella intäkter och 
kostnader 17 -5 15 -7 JO 
Resultat efter.finansiella 
intäkter och kostnader 426 142 531 203 655 
Extraordinära intäkter och 
kostnader 3 23 20 20 20 
Resultat .före bokslutsdis-
positioner 429 165 551 223 675 
Bokslutsdispositioner -636 -611 -661 -693 -490 
Årets res11/t11t -207 -445 -110 -470 185 
Resultat i procent av i me-
delta! disponerat statskapi-
tal 6.2 
fn/ei•ertms 140 
Därav: 
Av föregående års resultat 
Av årets resultat 140 
Ai•skrivnin11ar på statska-
pitalet I 128 I 115 1201 I 254 890 
Därav: 
Avskrivningar enligt plan 492 504 540 561 400 
Avskrivningar utöver plan 636 611 661 693 490 

1 Driftstat har ej fastställts av regeringen. Här anges SJs förslag till 
resultatbudget. 

RRV ansluter sig till statens järnvägars beräkning. Någon inleverans av 

överskott beräknas inte ske under budgetåret 1982/83. Inkomsterna på 

titeln statens järnvägars inlevererade överskott beräknas till 140000000 för 

budgetåret l 983/84. 
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2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 

Luftfartsverket har i skrivelse till RRV beräknat inleveransen av över

skott under budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 96 milj.kr. resp. 142,2 
milj.kr. Det innebär en minskning med 14,5 milj.kr. resp. 13,3 milj.kr. i 

förhållande till budgetpropositionen. 
Utdrag ur luftfartsverkets skrivelse: 
Med hjälp av halvårsutfall samt kända och bedömda faktorer för andra 

halvan av budgetåret har en bedömning av utfallet för 1982/83. nyligen 
gjorts. Enligt denna bedömning väntas det totala intäktsutfallet bli ca 827 
milj.kr. vilket är 23 milj.kr. mindre än budgeterat. Intäktsbortfallet beror 
på att verkets taxor och avgifter inte kunnat höjas p.g.a. det allmänna 
prisstopp som infördes under hösten 1982. Taxehöjningen var ursprungli
gen planerad till 1982-11-01 men väntas nu inte kunna genomföras förrän 
1983-04-0 I. Intäkterna från chartertrafiken bedöms också bli väsentligt 
lägre än budgeterat men detta kompenseras till stor del av ökade intäkter 
från den inrikes linjefarten samt bilparkering och hyror och arrenden. 

Kostnaderna väntas för 1982/83 komma att uppgå till totalt 719,4 milj.kr. 
vilket är 3 milj.kr. lägre än budgeterat. Ränteersättningen till kommunerna 
har därvid, liksom tidigare. reducerats från en full förräntning på 63 
milj.kr. till en beräknat möjlig förräntning på 43,6 milj.kr. vilket innebär att 
kommunerna erhåller 8 milj.kr. mindre än budgeterat i ränteersättningar. 
Övriga kostnader överstiger följaktligen budget med 5 milj.kr. främst bero
ende på: 
- för lågt budgeterade lönenivåer andra halvan av budgetåret 
- ej budgeterade ersättningar för driftunderskott på Växjö och Kristian-

stad flygplatser. 
Överskottet för inleverans till staten väntas med ovan angivna förutsätt

ningar komma att uppgå till 107.7 milj.kr. vilket motsvarar ca 69% av det 
fulla förräntningskravet. 

Intäkts- och kostnadsberäkningen för 1983/84 bygger på förutsättningar 
som kommer att ligga till grund för budgetdirektiven avseende nästa bud
getår. 

Intäkterna har därvid beräknats till 934 milj.kr. Detta inkluderar en 
genomsnittlig taxehöjning på ca 14.5 % från 1983-11-01. Jämfört med den 
beräkning av intäkterna som gjordes i höstens inkomstberäkning har vo
lymutvecklingen vad gäller antalet landningar och passagerare reviderats. 
Numera antages oförändrad landningsvolym jämfört med innevarande 
budgetår medan passagerarvolymen antages öka med 2 %. 

Kostnaderna väntas för 1983/84 komma att uppgå till 778,7 milj.kr. 
Denna bedömning bygger på att personalvolymen kan minskas med ytterli
gare ca 2 % jämfört med budgeterad volym 1982/83. Lönenivåerna beräk
nas för 1983/84 bli genomsnittligt ca 5 % högre än för 1982/83. De sociala 
avgifterna har beräknats som ett påslag motsvarande 34 % av löneutbetal
ningarna. För övriga rörelsekostnader har den genomsnittliga prisnivån 
antagits öka med ca 10%. Priset för eldningsolja har dock beräknats bli 
oförändrad jämfört med 1982/83. 

Överskottet har enligt dessa förutsättningar beräknats till 155.3 milj.kr. 
Ränteersättningen till kommunerna har beräknats till 58,7 milj.kr. Förränt
ningen av statligt och kommunalt kapital uppgår därmed till ca 83 %. 
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Tabell 19. Luftfartsverkets driftbudget för budgetåren 1981/82. 1983/84, milj.kr. 

1981/82 1982/83 1983184 

Drift- Utfall Drift- Be räk- Be räk-
budget budget ning ning 

Rörelseintäkter 738.0 751,I 850.1 827,I 934,0 
Rörelsekostnader -567,6 -591.2 -635,3 -632.3 -685,6 
Rörelseresultat före OI'· 

skrfrningar 170,4 159,9 214,8 194,8 248,4 
Avskrivningar -79,0 -86,9 -87,0 -87,0 -93,0 
Rörelseresultat 91,4 73,0 127,8 107.8 155,4 
Kommunala skatter -0,I -0,1 -0,I -0,I -0,I 
Årets Öl'erskoll 91.3 72,9 127,7 107,7 155,3 
Överskott i procent av i 
medeltal disponerat stats-
kapital 7,0 5,5 9,9 8.3 10,7 
Jnle1·era11s 77,6 66,3 110,5 96,0 142,2 
Därav: 
Av föregående års resultat 11.3 11.3 17,9 17,9 29,6 
Av årets resultat 66,3 55,0 92.6 78,l 112,6 

Tabell 20. Luftfartsverkets intäkter, milj.kr. 

1981/82 1982183 1983184 

Drift- Utfall Drift- Be räk- Beräk-
budget budget ning ning 

Trafikintäkter 
Landningsavgifter 141,2 140.1 154.0 153,7 176,3 
Passageraravgifter 138,2 130,5 144,0 141,0 166,7 
Terminaltjänstavgifter 51.6 49,6 54.1 52,4 55,9 
Hangar och parkering 3,9 3,1 4,4 4,4 5.1 
LI ndervägsavgifter 147,3 137.9 149.2 149,2 165.0 

Summa trafikintäkter 482,2 461,2 505,7 500,7 569,0 

ö1·ri11a imiikter 179,1 195,5 206,0 202,0 226,6 
Ersättning för flygtrafik-
tjänst m.m. 63,0 74,6 84,8 84,8 64,6 
Luftfartsinspektionens av-
gifter 11,6 13,2 13,7 13,7 15,4 
Finansiella och extraordi-
nära intäkter 2, I 6,6 2.9 10,9 4,0 
Effekt av planerade taxe-
höjningar 37.0 1 15,0~ 54,43 

Summa övriga intäkter 255,8 289,9 344,4 326,4 365,0 

Intäkter totalt 738,0 751,l 850,l 827,l 934,0 

1 Motsvarar taxehöjning på genomsnittligt 10,0 % från 1982-11-01. 
2 Motsvarar taxehöjning på genomsnittligt 10.6% från 1983-04-01. 
·'Motsvarar taxehöjning på genomsnittligt 14,5 % från 1983-11-01. 
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Tabell 21. Luftfartsnrkets kostnader, milj .kr. 

1981/82 1982/83 1983/84 
---

Drift- Utfall Drift- Be räk- Be räk-
budget budget ning ning 

Personalkostnader 
Löner 243,7 247,4 262,2 267.2 279.7 
Sociala kostnader 80,4 77.4 86.1 84,I 95.1 
Div. personalomkostnader 22.3 24,6 28.1 27,5 28,5 
Avgår: Ersättning från för-
säkringskassan -7.8 -7,6 -8.3 -8.3 -9.1 

Summa personalkostnader 338,6 341,8 368,I 370,5 394,2 

Sakkos1nader 
Materialkostnader 40,I 42,7 63.3 61,2 69,6 
l]änster åt utomstående 73.5 74.2 63,4 63,8 61,5 
Adm. kostnader 4,3 5,2 5,4 8.6 9,8 
Ersättning till andra myn-
digheter m.m. 72,7 77.7 80.8 81.9 83.9 

Summa sakkostnader 190,6 199,8 212,9 215,5 224,8 

Kommunala räntor' 34,6 27.0 51.6 43,6 58,7 
Avskrivningar 79.0 86,9 87,0 87.0 93.0 
Finansiella och extraordi-
nära kostnader 3,9 22,7 2.8 2,8 8,0 
Kostnader totalt 646,7 678,7 722,4 719,4 778,7 

1 Reducerad till faktisk/beräknad måluppfyllelse. 

RRV ansluter sig till luftfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

luftfartsverkets inlevererade överskott beräknas till 96000000 kr. för bud

getåret 1982/83 och till 142 200 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2115 Förenade fabriksverkens inlevererade överskott 

Förenade fabriksverken har i skrivelse till RRV beräknat inleveransen 

av överskott under budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 53,7 milj.kr. resp. 
57,9 milj.kr. Det inm:bär en minskning med 0.9 milj.kr. resp. I0,9 milj.kr. i 

förhållande till budgetpropositionen. 

Utdrag ur förenade fabriks verkens skrivelse: 
Utfallet för 1982 har beräknats med utgångspunkt från vårt preliminära 

årsbokslut. 
Beräkningen för 1983 bygger på vår budget och 1984 på vår operativa 

långsiktsplan. 
Beträffande budgeten l 983 har inte någon ny prognos gjorts. Detta görs i 

första kvartalsbokslutet under april. 
' Föijandc ändring mot faststiilld driftstal är gjord. lnleveranskravet är 
minskat med 8,1 milj.kr. till 58.2 milj.kr. på grund av kompletteringsskri
velse till regeringen från FFV av 1983-02-15. Denna skrivelse har ännu ej 
behandlats. Vidare har intäkterna justerats ner på grund av att Underhålls
sektorns timpriser ej godkänts av FMV. En justering av marginalerna blir 
då följden. · 

Bokslutsdispositionerna 16,8 milj.kr. kommer att täcka överavskriv
ningar så att samtliga kalkylmässiga avskrivningar därmed kan tiickas. 
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Tabell 22. Förenade Cabriksverkens driftstat för åren 1982-1984, milj.kr. 

1982 1983 1984 

Drift- Utfall Drift- Beräk- Beräk-
stat stat ning ning 

Rörelseintäkter 1517,7 1578,8 1917,7 1907,7 1946,5 
Rörelsekostnader -1321,5 -1412,0 -1754,2 1763.5 -1770,9 
Rörelseresultat före m·-
skrivnin1:ar 196,2 166,8 163,5 144,2 175,6 
Avskrivningar enligt plan -38,8 -46,l -47,7 -47,7 -51.6 
Rörelseresultat efter av-
skrivnini:ar 157.4 120,7 115,8 96,5 124,0 
Finansiella intäkter och 
kostnader -20,0 2,4 -12,0 -12,0 -5,0 
Rernltat efter finansiella 
intäkter och kostnader 137.4 123, 1 103,8 84,5 119,0 
Extraordinära intäkter och 
kostnader -8,5 -17,8 -8,5 -8,5 -8,5 
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt 128.9 105,3 95,3 76,0 110,5 
Bokslutsdispositioner -70,l -50,8 -28,0 -16,8 -40,2 
Rem/tal före skatt 58,8 54,5 67,3 59,2 70,3 
Skatt -1,0 -0,8 -1,0 -1.0 -1.0 
Ärets resultat 57,8 53,7 66,3 58,2 69,3 
Resultat i procent av i me-
delta! disponerat statskapi-
tal 10,75 10,75- 12-13 12-13 13 

12 
lnleverans 48,8 49,I 61,2 56,7 66.S 
Därav: Av föregående års 
resultat 8,8 8,7 13,5 13,3 14,5 
Av årets resultat 40,0 40.4 47,7 43,4 52,0 
Avskrivningar på statska-
pi talet 53,0 50,5 60,2 60,2 63,9 
Därav: 
Avskrivningar enligt plan 38,8 37,2 43,l 43,I 47,0 
Avskrivningar utöver plan 14,2 13,3 17,1 17,l 16,9 

Tabell 23. Förenade fabriksverkens rörelseintäkter per rörelsegren, milj.kr. 

Sektor 1982 1983 1984 

Drift- Utfall Drift- Beräk- Be räk-
stat stat ning ning 

Försvars materiel 661.9 673,0 763.8 763,8 791,3 
Underhåll 850,8 899,8 1147,9 1137,9 1148,7 
Övrigt 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 

SummaFFV 1517,7 1578,8 I 917,7 1907,7 1946,5 

RRV ansluter sig till förenade fabriksverkens beräkning. Inkomsterna på 
titeln förenade fabriks verkens inlevererade överskott beräknas till 
53700000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 57900000 kr. för budgetåret 

1983/84. 

4 Riksdai:en 1982183. I sam/. Nr 150. Bilai:a 1.4 



Prop. 1982/83: 150 50 

2116 Statens vattenfallsverks inlevererade överskott 

Statens vattenfalls verk har i skrivelse till RRV beräknat inleveransen av 

överskott under budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 1913,7 milj.kr. resp 

2 260,0 milj .kr. Det innebär ingen förändring i förhållande till budgetpropo

sitionen. 

Utdrag ur statens vattenfallsverks skrivelse: 

Kraftverksrörelsen 

Budgetåret 1982183 

Vattenfalls beräkningar i driftstaten för 1982/83 grundades på vissa anta
ganden beträffande prisnivån, belastnings- och kraftbalansutvecklingen 
m.m. Dessa förutsättningar har till vissa delar förändrats. De betydelseful
laste förändringarna sammanhänger med devalveringen av den svenska 
kronan som genomfördes i oktober 1982 samt införandet av skatt på viss 
elektrisk kraft fr.o.m. 1983. I den reviderade inkomstberäkningen har 
förutsatts att det allmänna prisstoppet upphör den 1 april 1983. Föränd
ringar jämfört med den fastställda driftstaten redovisas i det följande. 

Elförsäljningen beräknas minska med 0,3 TWh. Minskningen hänför sig 
t,ill fast engrosförsäljning och till egen detaljförsäljning. Den minskade 
försäljningsvolymen beror i huvudsak på den milda vintern. 

Vattenfalls nettoförbrukning (egen kraftproduktion plus inköpt kraft 
minus försåld tillfällig kraft) beräknas minska med 0,4 TWh som en följd av 
den lägre belastningen. 

Vattenkraftproduktionen och den egna kärnkraftproduktionen väntas bli 
lägre än i driftstaten. Inköpt kraft från Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) 

, beräknas däremot bli något högre än i driftstaten trots en längre revisions
tid p.g.a. problem med sprickbildningar i visst stålmaterial. Det tillfälliga 
kraftutbytet beräknas uppvisa en minskad nettoförsäljning (försäljning mi
nus inköp) med 1,7 TWh. Vattenmagasinet var vid budgetårets ingång 
10450GWh och beräknas vid dess slut bli 13200GWh, vilket är 500GWh 
högre än i driftstaten. 

Totalt beräknas rörelseintäkterna öka med 71 milj.kr. jämfört med fast
ställd driftstat. Intäkterna från fast engrosförsäljning beräknas öka med 62 
milj.kr., trots en volymminskning (-33 milj.kr.), beroende på högre index
och energipristillägg (95 milj.kr.). Detaljförsäljningen väntas minska med 5 
milj.kr. Den tillfälliga kraftförsäljningen minskar med 19 milj.kr. medan 
transiteringsintäkterna beräknas öka med 25 milj.kr. bl.a. genom en höj
ning av indextilläggen. Intäkterna från värmeförsäljningen beräknas öka 
med 8 milj.kr. 

Kostnaderna för egen produktion beräknas öka med 304 milj.kr. varav 
210 milj.kr. beror på den från och med 1983 införda skatten på äldre 
vattenkraft. Resterande ökning på 94 milj.kr. beror dels på ökade bränsle
kostnader som en följd av devalveringen, dei5 på en retroaktiv uppräkning 
av avsättningen för framtida kostnader för kärnkraften för produktion 
t.o.m. 1981. 

Kostnaderna för främmande produktion (inköp av fast och tillfällig kraft) 
beräknas öka med 405 milj.kr. Inköpskostnaderna från FKA beräknas öka 
med 247 milj.kr., i huvudsak beroende på kursförändringar på utländska 
lån, som en följd av devalveringen. Högre kraftavgifter för att möjliggöra 
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en extra avskrivning inom Fyriskraft AB har fördyrat kraftinköpen där
ifrån med 40 milj.kr. De tillfälliga kraftinköpen beräknas öka med 104 
milj.kr. beroende på väsentligt större volym. 

Övriga kostnader har minskats med 39 milj.kr. beroende på att hillills 
nedlagda kostnader för Kol-Hälsa-Miljöprojektet och Gastransiteringspro
jektet har överförts som fordran på statsverket. 

Totalt beräknas rörelsens kostnader öka med 670 milj.kr. Detta innebär 
ett rörelseresultat före avskrivningar på 2635 milj.kr., en försämring med 
599 milj.kr. jämfört med den fastställda driftsstaten. 

De kalkylmässiga avskrivningarna har i resultatsammanställningen de
lats upp i avskrivningar enligt plan (avskrivning på historiska anskaffnings
kostnader) och avskrivningar utöver plan (skillnad mellan kalkylmässiga 
och planenliga avskrivningar). 

De kalkylmässiga avskrivningarna (avskrivningar beräknade på nyan
skaffningskostnader) har blivit 220 milj.kr. lägre än det i driftstaten upp
tagna preliminära beloppet. Avskrivningarna har beräknats i enlighet med 
det fr.o.m. budgetåret 1981/82 införda nya avskrivningssystemet för ver
kets anläggningar. 

Resultatet efter kalkylmässiga avskrivningar uppvisar en försämring 
med 379 milj.kr. jämfört med driftstaten. 

Finansiella intäkter beräknas öka med 54 milj.kr. främst beroende på 
ökade ränteintäkter från riksgäldskontoret där verket placerar överskott 
av likvida medel. Finansiella kostnader väntas öka med 12 milj.kr. i huvud
sak beroende på ökade räntekostnader till Svensk Kärnbränsleförsörjning 
AB. Extraordinära intäkter beräknas öka med 40 milj.kr. främst beroende 
på erhållna investeringsavdrag för maskiner och inventarier. Extraordi
nära kostnader väntas överensstämma med driftstaten. 

Det kraftigt försämrade resultatet väntas innebära lägre kommunalskatt 
med 75 milj.kr. jämfört med driftstaten. 

På grund av de lägre avskrivningarna och därav följande lägre självfinan
sieringsgrad och större disponerat statskapital har erforderlig ränta på 
disponerat kapital för att uppnå avkastningskravet blivit något högre än i 
driftstaten. Räntan har beräknats till 1720 milj.kr., vilket motsvarar fast
ställt avkastningskrav för hudgetåret, 12 %. Årets resultat uppgår i den nya 
beräkningen till 1456 milj.kr., vilket understiger statens avkastningskrav 
med 264 milj.kr. 

För att uppnå avkastningskravet har i tabell 24 en upplösning gjorts av 
disponibla medel och del av lagerreserven. Alternativt kan avskrivningar 
utöver plan minskas med ett belopp. som motsvarar vattenkraftskattens 
del av det uppkomna underskottet. I samband med årsbokslutet för bud
getåret 1982/83 avser verket att i särskild skrivelse till regeringen lämna 
förslag till hur ett eventuellt underskott skall täckas för att avkastningskra
vet skall uppnås. 

Budgetåret 1983184 

Beräkningarna bygger på en inom verket upprättad intern budget, som 
utgår ifrån normalårstillrinning till de vattenkraftproducerande älvarna, 
bedömd tillgänglighet för kärnkraft samt en belastningsökning med ca 7 %. 
Hänsyn har tagits till bedömda effekter av devalveringen. Beräkningarna 
har skett i prisnivå K=810 och baserats på ett oljepris på ca IO öre/kWh 
och ett kärnbränslepris på drygt 4 öre/kWh. 
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Utgående från dessa förutsättningar utvisar beräkningarna ett resultat på 
2 000 milj.kr., vilket motsvarar bedömt avkastningskrav för budgetåret, 
13 % på disponerat statskapital. 

KanaJrörelsen 

Kanalrörelsen beräknades i driftstaten för innevarande budgetår ge en 
ränta på disponerat statskapital på 1,3 milj .kr. I de nya beräkningarna har 
trafikintäkterna sänkts något, vilket dock har kompenserats med ökade 
intäkter från arbeten åt utomstående. På motsvarande sätt har kostnaderna 
ändrats. Sammantaget ger dock de nya beräkningarna ett oförändrat resul
tat mot driftstaten. 

Beräknat resultat och beräknad inleverans 

Nedan angiven inleverans för budgetåret 1982/83 överstiger det redovi
sade resultatet med 194 milj.kr. eftersom inleveransen avser ränta på totalt 
disponerat statskapital, dvs. också ränta på kapital bundet i anläggningar 
under uppförande. Denna ränta finansieras genom anslag. För budgetåret 
1983/84 beräknas inleveransen överstiga resultatet med 260 milj. kr. 

1982/83 
1983/84 

Beräknat 
resultat 

1720 
2000 

Beräknad 
inleverans 

1914 
2260 

Det bör framhållas att den allmänna ekonomiska utvecklingen, olje- och 
uranpriser, kärnkraftblockens drifttillgänglighet, vattentillrinning och be
lastningsutveckling är faktorer som starkt påverkar det ekonomiska resul
tatet och gör beräkningarna osäkra. 
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Tabell 24. Statens vattenfallsverks driftstat för budgetåren 19111/82 • 1983/84, milj.kr. 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drift- Utfall Drift- Beräk- Beräk-
stat stat ning ning 

Kraftverksrörelsen 
Rörelsens intäkter 8597.7 9227.3 9488.7 9559,9 10514 
Rörelsens kostnader -5684.1 -6704.1 -6254,4 -6924.5 -6970 
Rörelseresultat före m•-
skri\•ningar 2 913.6 2 523,2 3 234.3 2635,4 3544 
Avskrivningar enligt plan -690,0 - 703.3 -720,0 -720,0 -760 
Rörelseresultat efter m·· 
skrirningar 2 223,6 1819,9 2514.3 1915,4 2784 
Finansiella intäkter 479,9 581,8 463,9 517,6 433 
Finansiella kostnader -56.6 -56,0 -107,3 -119.9 -92 
Extraordinära intäkter 172,4 306,3 176,9 217,2 132 
Extraordinära kostnader -24.6 -25,4 -25,2 -25.3 -26 
ReJU//at före boks/111sdis-
positioner 2 794,7 2 626,6 3022,6 2 505.0 3 231 
Bokslutsdispositioner -I 009.0 -948,3 -I 094,3 -610,0 -I 031 
Resultat före skatt 1785,7 1678.3 1928,3 1895,0 2200 
Kommunalskatt -330,0 -250,0 -250.0 -175.0 -200 
Ränta på disponerat stats-
kapital 1455,7 1428.3 1678,3 1720,0 2000 
Ränta på disponerat stats-
kapital i % av i medeltal 
disponerat kapital 10,75 10,75 12.0 12,0 13 

Kraftverks- och kanalrö-
relsen 
lnlel•erans 

Därav: 
Från föregående år 500,8 500,9 450,0 453,7 500.0 
Av årets ränta på 
disp. statskapital 
för anl. i drift I 005,7 974,6 1192.0 1220,0 1500,0 
Av årets ränta på 
disp. statskapital 
för anl. under uppf. 158,3 190,4 260,0 240,0 260,0 

Egna avskril·ningsmede/ 1800,2 I 530,4 2 341.21 2121.21 1895,2 
Därav: 
Avskrivningar enligt 

plan 690,2 703,5 720.2 720,2 760,2 
Avskrivningar utöver 

plan 1110,0 826,9 1185.0 965,0 1135,0 

1 Här ingår extra avskrivning med 436 milj.kr. motsvarande tidigare erhållen ersätt-
ning för kämkraftsförseningen, som enligt regeringsbeslut 1982-01-21 skall inbetalas 
till statsverket med samtidig nedskrivning av statskapitalet. Beloppet redovisas inte 
över resultaträkningen. 
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Tabell 25. Dritl.~tat för kraflverksrörelsen, milj.kr. 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drift- Utfall Drift- Be räk- Be räk-
stat stat ning ning 

Rörelsens intäkter 
Elförsäljning m.m. 
Fast kraftförsäljning 

Engrosförsäljning 5 514,5 5 518.6 6036,0 6098,0 
Detaljförsäljning 703,0 802.4 851,0 846.0 

Tillfällig kraft 443,5 474,5 530.6 511.8 
Transitering 398.0 420.2 410,0 435,0 
Engångsavgifter 30.0 27.9 32.0 32.0 
Fjärrvärme 12.0 20.0 

Summa 
elförsäljning m.m. 7089,0 7243,6 7871,6 7942,8 9001 

Arbeten åt utomstående 1454.3 1903,9 1566.4 I 566.4 1447 
Övriga rörelseintäkter 54,4 79.8 50,7 50.7 66 

Summa rörelsens intäkter 8597,7 9 227,3 9488,7 9559,9 10514 

Rörelsens kostnader 
Produktions- och distribu-

tionskostnader 
Egen produktion 

Vattenkraft -248.5 -255,0 -329.0 -541.0 
Kiirnkraft -1111.8 -1138,6 -1170.5 -1243.7 
(varav bränsle) (-437,6) (-429,8) (-494,5) (-574.7) 
Annan värmekraft -271.3 -267,3 -:mo.o -318.6 
(varav bränsle) (-135,5) 
Övriga produktionsan-

(-138.8) (-)62.fi) (-181 .2) 

läggningar -0.4 -0.4 -0,J -0,I 

Summa -1632,0 -1661,3 -1799,6 -2103,4 

Främmande produktion 
Fast kraft -1499.0 -1809,5 -1638,3 -1940.0 
Tillfällig kraft -262.3 -408.9 -293,3 -396,9 

Summa -1761,3 -2218,4 -1931,6 -2336,9 

Distribution - 396.4 -379.2 -453.4 -457.4 
Fastighetsskötsel -30,0 -35.2 -34.2 -34.2 
Summa produktions -och 
distributionskostnader -3819,7 -4294,I -4218,8 -4931,9 -5045 

Arbeten åt utomstående -1454,3 -1903.9 -1566.4 -1566,4 -1447 
Förstudier, administra-
tions-, utvecklings- och 
försäljningskostna<ler 

Administrations- och 
försäljnings kostnad -214,J -221, I -193.3 -193,3 
Förstudier -15,0 -28,9 -84.1 -60.8 
Forskning, utveckling, 
demonstration !FUDJ -122,4 -162,4 -15!U -139,0 
Kris- och beredskaps-
kostnader -14,6 -13,I -14.8 -14.8 
Övriga omkostnader -44.0 -80,6 -18,3 -18,3 

Summa -410,1 -506,I -469,2 -426,2 -478 

Summa rörelsens kostnader -5684,I -6704,1 -6254,4 -6924,5 -6970 
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1981/82 1982/83 1983/84 

Drift- Utfall Drift- Beräk- Beräk-
stat stat ning ning 

Rörelseresultat före m•-
skri1•ningar 2913.6 2 523.2 3 234,3 2635,4 3544 
Avskrivningar enligt plan -690.0 -703,3 -720,0 -720,0 -760 
Rörelseresultat 
efter al'skril•ningar 223,6 1819.9 2514,3 1915,4 2 784 
Finansiella intäkter 

Utdelning på aktier i 
dotterbolag 11,6 11.9 11,9 11.9 
Utdelning på aktier och 
andelar i andra företag 0,1 2,5 2,5 2,5 
Räntor från dotterbolag 
Övriga finansiella intäk-

354.4 338,9 367,6 369.1 

ter 113,8 226,9 81,9 134,I 
Kursvinster 1,6 

Summa 479,9 581,8 463,9 517,6 433 

Finansiella kostnader 
Ränta på rörlig kredit -20.0 -0,7 
Övriga räntekostnader -36.6 -55,3 -107,3 -119,9 

Summa -56,6 -56,0 -107,3 -119,9 -92 

Extraordinära intäkter 
Realisationsvinster 61.5 
Bidrag från utomstående 
i samband med investe-
ringsverksamhet 24,6 20.0 25,2 25.2 
Ersättning för försenad 
idrifttagning av kärn-
reaktorer 147,8 187,5 151.7 157.0 
lnvesteringsavdrag 12,2 22,0 
Ovrigt 25.1 13.0 

Summa 172,4 306,3 176,9 217,2 132 

Extraordinära kostnader 
Nedskrivning motsva-
rande erhållna bidrag 
från utomstående av-
seende investerings-
verksamheten -24,6 -20,0 -25.2 -25,2 
Övrigt -5.4 -0,1 

Summa -24,6 -25,4 -25,2 -25,3 -26 

Resultat före bokslmsdi.1'-
positioner och skatt 2 794.7 2626.6 3022,6 2 505,0 3 231 
Bokslutsdispositioner 

Återföring av internt för-
delad ränta +83,0 +68.4 +68,3 +68,3 +82 
Skillnad mellan pen-
sionskostnad och pen-
sionsutbetalning +18,0 +9.7 +2,4 +22.4 +22 
Avskrivningar utöver 
plan' -1110,0 -879,9 -1185,0 -965.0 -1135 
Avsättning till disponibla 
medel 
Återföring av disponibla 

-146,5 

medel +146,5 
Förändring av lagerre-
serv +117,8 

Summa -1009,0 -948,3 -I 094,3 -610,0 -I 031 
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1981/82 

Drift- Utfall 
stat 

Resultat före skatt 1785,7 1678.3 
Kommunalskatt -330,0 -250.0 
Ränta på disponerat stats-
kapital 1455,7 1428.3 
Totalt disponerat stats-
kapital 1•id årets slut 15 700 

1 Inkl. engångsavskrivningar 
motsvarande intäktsbok-
förda engångsavgifter -30.0 -27,9 

Tabell 26. Driftstat för kanalrörelsen, milj.kr. 

Rörelsens intäkter 
Ersättning för viss 
kanaltrafik 
Övriga trafikintäkter 
Arbeten åt utomstående 
Övriga rörelseintäkter 

Summa rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 
Drift och underhåll 
Arbeten åt utomstående 
Administrativa kostnader 

Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat före av-
skril'ningar 
Avskrivningar 
Rörelseresultat efter av-
skril'ningar 
Bokslutsdispositioner 
Kommunalskatt 
Ränta på disponerat stats-
kapital 

1981182 

Drift
stat 

28.1 
5.2 

0.9 

34,2 

-29,3 

-4,4 

-33,7 

0,5 
-0,2 

0,3 

0,3 

Utfall 

28,I 
5,8 
0,4 
1,3 

35,6 

-29.8 
-0,4 
-4,8 

-35,0 

0.6 
-0.2 

0,4 
-0,I 

0,3 

1982/83 

Drift-
stat 

1928,3 
-250,0 

1678,3 

-32,0 

1982/83 

Drift
stat 

28,9 
6,9 

1.2 

37,0 

-30.5 

-5.0 

-~5,5 

1,5 
-0,2 

1,3 

Beräk-
ning 

1895.0 
-175.0 

1720.0 

16700 

-32,0 

Beräk
ning 

28.9 
6,4 
0.7 
1.2 

37,2 

-30.0 
-0.7 
-5.0 

-35,7 

1.5 
-0,2 

1,3 

1.3 1,3 

56 

1983/84 

Beräk-
ning 

2200 
-200 

2000 

18250 

-35 

1983/84 

Beräkning 

32.3 
7,2 
0.2 
1.3 

41,0 

-33.5 
-0.2 
-5.6 

-39,3 

1.7 
-0.2 

1,5 

1,5 

RRV ansluter sig till statens vattenfallsverks beräkning. Inkomsterna på 
titeln statens vattenfallsverks inlevererade överskott beräknas till 

1913700000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 2 260000000 kr. för budget
året 1983/84. 

2117 Domänverkets inlevererade överskott 

Domänverket har i skrivelse till RRV beräknat inleveransen av över
skott under budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 87.2 milj.kr. resp. 40 
milj.kr. Det innebär en ökning med 0,2 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och 
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en minskning med 14 milj.kr. för budgetåret 1983/84 i förhållande till 

budgetpropositionen. Av inleveransen under budgetåret 1982/83 hänför sig 

20 milj.kr till år 1981 (industridepartementet 1981-12-22). Inleveransen i 

övrigt under budgetåret 1982/83 utgörs av 30 % av årsvinsten för år 1982 

(37 milj.kr.) och den fasta delen (30 milj.kr.) för år 1983. Under budgetåret 

1983/84 består inleveransen av 30% av årsvinsten för år 1983 (JO milj.kr.) 

och den fasta delen 00 milj.kr.) för år 1984. 

Utdrag ur domänverkets skrivelse: 
I tabell 28 har beräkningen för 1983 ändrats till följd av i december gjorda 

bedömningar utifrån höstens budgetarbete. Resultatet efter skatt beräknas 
nu till 33 milj.kr. Till följd härav har inleverans för 1983/84 justerats ned. 

Tabell 27. Domänverkets investeringar, milj.kr. 

19!!2 1983 1984 

Aktier 3 
Maskiner och inventarier 149 Il:? 112 
Mark. byggnader och 
markanläggningar 140 127 129 

Summa 292 239 241 

För 1983 bedöms nu investeringarna uppgå till 239 milj.kr. jämfört med 
264 milj.kr. i tidigare beräkningar. 

Tabell 28. Domänverkets driftstat för åren 1981-1984, milj.kr. 

1981 1982 

Beräkn. Utfall Bcräkn. Beräkn. 
okt.81 dec.81 okt.82 

Rörelseintäkter 1656 1662 1727 1785 
Rörelsekostnader -1357 -1353 -1463 -1506 
Rörelseresultat före a1.oskril'nin~ar 299 309 264 279 
Räkenskapsenliga avskrivningar -109 -106 -121 -125 
Rörelseresultat efter a1•skrfrningar 190 203 143 154 
Finansiella intäkter och kostnader 19 28 -17 9 
Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt 209 231 126 163 
Bokslutsdispositioner -6 -17 -I -5 
Resultat före skatt 203 214 125 l.'.i8 
Skatt -36 -34 -36 -34 
Ärets resultat 167 180 89 124 
Resultat i procent av 
i medeltal disponerat 
statskapital 17.7 18.1 9.4 11,5 
Jnlt,1·erans 81 81 80 84 

RRV ansluter sig till domänverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

domänverkets inlevererade överskott beräknas till 87200000 kr. för bud

getåret 1982/83 och till 40000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1983 1984 

Bcräkn. Beräkn. 

1810 1809 
-1600 -1517 

210 292 
-134 -152 

76 140 
-6 -9 

70 131 
-3 -7 
67 124 

-34 -34 
33 90 

2.8 7,5 
87 40 
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2131 Riksbankens inlevererade överskott 

I budgetpropositionen beräknades inkomsterna på titeln till 2 000 milj. 

kr. för vart och ett av budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

Riksbankens nettovinst för 1982. som nu föreligger, uppgick till 6949 

milj.kr. Fullmäktige i riksbanken har föreslagit riksdagen att 4000 milj. kr. 

av riksbankens överskott skall inlevereras till statsverket för budgetåret 

1982/83. För budgetåret 1983/84 har riksbanken schablonmässigt uppskat

tat det inlevererade överskottet till samma belopp. 4000 milj.kr. 

RRV ansluter sig till riksbankens beräkning. Inkomsterna på titeln riks

bankens inlevererade överskott beräknas till 4000000000 kr. för budget

året 1982/83 och till 4 000 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2141 Myntverkets inlevererade överskott 

I budgetpropositionen beräknades inkomsterna på titeln till 190 milj. kr. 

för budgetåret 1982/83 och till 144 milj.kr. för budgetåret 1983/84. 

I skrivelse till RRV meddelar myntverket att utväxlingen av 5-kronors

mynt skett planenligt men att efterfrågan på övriga bruksmynt minskat 

markant. Detta innebär att antalet tillverkade bruksmynt beräknas minska. 

Inkomstminskningen avseende bruksmynten för budgetåret 1982/83 beräk

nar myntverket kunna täcka genom överskott från prägling av ett minnes

mynt i valören 200 kr. Myntverket beräknar nu inkomsterna till 190 

milj.kr. för budgetåret 1982/83 och 128 milj.kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till myntverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

myntverkets inlevererade överskott beräknas till 190000000 kr. för bud

getåret 1982/83 och till 128000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2151 Tipsmedel 

AB Tipstjänst beräknar inkomsterna på titeln tipsmedcl till 854.8 milj. 

kr. för budgetåret 1982/83 och till 937.0 milj.kr. för budgetåret 1983/84. 

Jämfört med budgetpropositionen är det en ökning av inkomsterna med 15 

milj.kr. för budgetåret 1983/84. Ökningen beror på att AB Tipstjänst räknar 

med en högre årlig tillväxttakt. 

RRV ansluter sig till AB Tipstjänsts beräkning. Inkomsterna på titeln 

tipsmedel beräknas till 854 797 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 

937000000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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2152 Lotterimedel 

Svenska Pertninglotteriet AB har i skrivelse till RRV beräknat inleveran

sen för budgetåret 1982/83 till 384,8 milj.kr. och för budgetåret 1983/84 till 

396.4 milj.kr. Det innebär en ökning med 11.5 milj.kr. och 13,9 milj.kr. för 

resp. budgetår i förhållande till budgetpropositionen. Uppräkningen beror 

på ökad försäljning. 

RRV ansluter sig till Svenska Penninglotteriet ABs beräkning. Inkoms

terna på titeln lotterimedel beräknas till 384 818 000 kr. för budgetåret 

1982/83 och till 396 363 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 

2214 Överskott av byggnadsstyrelsens fastighetsförvaltning 

I budgetpropositionen beräknades inkomsterna på titeln till 201,3 

milj .kr. för budgetåret 1982/83 och till 180,4 milj.kr. för budgetåret 1983/84. 

Byggnadsstyrelsen beräknar nu överskottet till 142.9 milj.kr. för budget

året 1982/83 och till 204, 7 milj .kr. för budgetåret 1983/84. Nedräkningen för 

budgetåret 1982/83 förklaras av att hyreskostnadsutvecklingen på inhyr

ningen har gått snabbare än beräknat och att driftkostnaderna, framför allt 

energikostnaderna, ökat kraftigt. Uppräkningen för budgetåret 1983/84 

beror på att extraordinära intäkter beräknas öka. 

RRV ansluter sig till byggnadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på 

titeln överskott av byggnadsstyrelsens fastighetsförvaltning beräknas till 

142 871000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 204 730000 kr. för budgetåret 

1983/84. 

2300 Ränteinkomster 

2351 Räntor på energisparlån 

Inkomsterna redovisas av bostadsstyrelsen. Till följd av den minskning 

av utlåningen till energisparlån som konstaterats under hösten 1982 har 

bostadsstyrelsen reviderat ned ränteinkomsterna för budgetåren 1982/83 

och 1983/84. Bostadsstyrelsen beräknar nu inkomsterna till 375,0 milj.kr. 

för budgetåret 1982/83 och till 415,0 milj.kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till bostadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på titeln 

räntor på energis parlån beräknas till 375 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 

och till 415000000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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2500 Offentligrättsliga avgifter 

2535 Avgifter för statliga kreditgarantier 

Staten lämnar skilda slag av garantier för lån som tas upp av privata och 

statliga företag samt av organisationer och enskilda personer. De senaste 
budgetåren har den statliga kreditgarantigivningen ökat i omfattning. I 

finansplanen 1983 (prop. 1982/83: 100) sägs ang. statliga kreditgarantier 

bl.a. att det i normalfallet bör utgå en avgift för att täcka de administrativa 
kostnaderna samt de kostnader som uppstår för staten om garantierna 

måste infrias. Hittills har endast i vissa fall en avgift tagits ut. Denna avgift 
har på skilda sätt redovisats mot statsbudgeten. Med hänsyn till den 
omfattning den statliga kreditgarantigivningen har och den framtida utvidg

ningen av avgiftsuppbörden föreslås att en ny inkomsttitel införs på stats

budgeten. 

RRV föreslår att en ny inkomsttitel benämnd avgifter för statliga kredit

garantier införs fr.o.m. budgetåret 1983/84. Inkomsterna beräknas uppgå 

till 100000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2536 Lotteriavgifter 

Fr.o.m. den I januari 1983 utgår en särskild avgift för lotteri- och spel

verksamhet (SFS 1982: 1011 ). I samband med att denna avgift infördes 

slopades expeditionsavgiften och stämpelskatten som tidigare utgick för 
denna verksamhet. Avgiften skall täcka de kostnader som tillståndsmyn

digheterna har för att pröva ansökningar och för att utöva tillsyn över 
lotterier och spel. 

RRV föreslår av denna anledning att en ny inkomsttitel benämnd lotte
riavgifter införs fr.o.m. budgetåret 1983/84 och att den formellt förs upp 

med I 000 kr. 

2600 Försäljningsinkomster 

2619 Inkomster vid riksantikvarieämbetet 

I budgetpropositionen föreslås ändrad finansieringsform för uppdrags

verksamheten vid riksantikvarieämbetet fr.o.m. budgetåret 1983/84. Upp

dragsverksamheten skall enligt förslaget redovisas över ett I 000-kronors
anslag. Detta innebär att inkomsterna i stället för att levereras in på titeln 

används i den löpande verksamheten. 
För att successivt täcka in det underskott som under tidigare år uppkom-
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mit i verksamheten, skall riksantikvarieämbetet leverera in motsvarande 

medel på titeln. Enligt riksantikvarieämbetets beräkningar kommer återbe

talning av underskottet att göras med 300000 kr. per budgetår. 

RRV ansluter sig till riksantikvarieämbetets beräkning. Inkomsterna på 

titeln inkomster vid riksantikvarieämbetet beräknas till 300000 kr. för 

budgetåret 1983/84. 

2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet. 

I budgetpropositionen beräknades inleveranserna på titeln till 1 050.0 

milj .kr. för budgetåret 1982/83 och till 767 ,5 milj .kr. för budgetåret 1983/84. 

Enligt riksdagens beslut den 1 december 1982 skall vissa statliga fonder 

upplösas och de medel som då frigörs skall tillföras denna inkomsttitel. 

Beslutet avser bl.a. följande fonder: folkpensioneringsfonden, allmänna 

familjepensionsfonden och civila tjänstepensionsfonden. Den budgetför

stärkande effekten uppskattas till 1 100 milj.kr. I budgetpropositionen upp

skattades inkomsterna på titeln till följd av avvecklingen till 700.0 milj.kr. 

för budgetåret 1982/83 och till 400,0 milj. kr. för budgetåret 1983/84. Efter 

samråd med de fondförvaltande myndigheterna görs nu den bedömningen 

att avvecklingen till största delen kan vara avslutad redan under inneva

rande budgetår varför dessa inkomster nu uppskattas till 1 000,0 milj.kr. 

för budgetåret 1982/83 och till 100.0 milj.kr. för budgetåret 1983/84. 

Arbetslöshetsfonden och arbetsmarknadsutbildningsfonden löstes upp 

vid utgången av budgetåret 1980/81 (SFS 1981:552). I samband med detta 

beräknades att eftersläpande utgifter för arbetsmarknadsutbildningsfonden 
skulle komma att medföra ett ytterligare medelsbehov när samtliga utgifter 

hade debiterats (prop. 1980/81: 145 ). 600,0 milj .kr. av arbetslöshetsfondens 

behållning överfördes därför till anslaget arbetsmarknadsutbildning. Av 
dessa medel har 309,2 milj.kr. använts. Återstående del 290.8 milj.kr. skall 

inlevereras under innevarande budgetår. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln övriga inkomster av statens verk

samhet till 1 645 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 468 000 000 kr. 

för budgetåret 1983/84. 
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4200 Återbetalning av bostadslån m.m. 

4212 Återbetalning av lån till bostadsbyggande 

Inkomsterna redovisas av bostadsstyrelsen. Fr.o.m. den I januari 1983 

gäller att en extra amortering med 15 000 kr. skall inbetalas i samband med 

överlåtelse av statligt belånade egnahem (SFS 1982:640). Bostadsstyrelsen 

beräknar nu inkomsterna till 1350,0 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och till 

1700.0 milj.kr. för budgetåret 1983/84. 

RR V ansluter sig till bostadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på titeln 

återbetalning av lån till bostadsbyggande beräknas till 1350000000 kr. för 

' budgetåret 1982/83 och till I 700 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

5000 Kalkylmässiga inkomster 

De kalkylmässiga inkomsterna består av avskrivningar och statliga pen

sionsavgifter, netto. 

5100 Avskrivningar 

Med avskrivning menas den beräknade värdeminskningen för ett kapi

talobjekt under en viss period. Värdeminskningen kan bero på fysisk 
förslitning. teknisk utveckling m.m. De avskrivningar som redovisas på 

dessa inkomsttitlar avser avskrivningar på affärsverkens och myndigheter

nas statskapital. 

5110 Affärsverkens avskrivningar 

För affärsverken sker avskrivningar på tillgångarnas återanskaffnings

värde utom för luftfartsverket vars avskrivningar görs på tillgångarnas 

anskaffningsvärde. 
I skrivelse till RR V har förenade fabriks verken, luftfartsverket. postver

ket, statens järnvägar. statens vattenfalls verk och televerket lämnat upp

gifter om sina avskrivningar. De beräknade inkomsterna på titlarna för 

budgetåren 1982/83 och 1983/84 framgår av tabell 29. 



Bilaga 1.4 Riksrevisionsverkets reviderade inkomstberäkning 63 

Tabell 29. AITärsverkens avskrivningar budgetåren 1982/83 och 1983/84, tusental kr. 

1982/83 1983/84 

Enligt Ökning ( +) Enligt Ökning(+) 
RRVs minskning ( - J RRV s minskning ( - J 
mars be- jämfört med mars be- jämfört med 
räkning budgetprop. räkning budgetprop. 

5111 Postverkets av-
skrivningar 75000 395 000 

5112 Televerkets av-
skrivningar 1568 IOO -900 1829600 -9400 

5113 Statens järnvägars 
avskrivningar l 044000 890000 

5114 Luftfartsverkets 
avskrivningar 62500 67000 +2200 

5115 Förenade fabriksver-
kens avskrivningar 56000 62000 +500 

5116 Statens vattenfalls-
verks avskrivningar 2 121200 +40300 1895 200 +200 

Summa 4926800 +39400 5138800 -6500 

Avskrivningarna för affärsverken beräknas uppgå till 5 138,8 milj.kr. 

under budgetåret 1983/84. Det är 6,5 milj.kr. mindre än enligt budgetpropo

sitionen. Affärsverkens beräkningar av inleverans av överskott och av

skrivningar redovisas under inkomsttitelgrupp 2110 Affärsverkens inleve

rerade överskott. 

RRV ansluter sig till affärsverkens beräkningar. Inkomsterna av affärs

verkens avskrivningar beräknas till 4 926 800 000 kr. för budgetåret 1982/83 

och till 5138800000 kr. för budgetåret 1983/84. 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

5211 Statliga pensionsavgifter, netto 

Vid beräkning av titelns inkomster och utgifter för innevarande budgetår 
och det nästkommande har uppgifter inhämtats från riksförsäkringsverket 

och statens löne- och pensionsverk. Den allmänna löncavgiften beräknas 

belasta inkomsttiteln med 218 milj.kr. budgetåret 1982/83 och med 455 

milj.kr. budgetåret 1983/84. RRV har i sina beräkningar antagit att löne

kostnadspålägget under budgetåret 1983/84 är oförändrat 39%. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln statliga pensionsavgifter, netto till 

1195000000 kr. för budgetåret 1982/83 och till I 031000000 kr. för budget

året 1983/84. 
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Tabellförteckning 

Sid. 
Statsbudgetens inkomster fördelade på huvudgrupper budgetåren 
1981/82. 1982/83 och 1983/84 5 

· 2 Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomstsida budgetåren 
1981 /82-1983/84 6 

3 Jämförelse mellan inkomster enligt budgetpropositionen och 
RRVs marsberäkning för budgetåren 1982/83 och 1983/84 7 

4 Utfallet av taxeringarna till statlig inkomstskatt för verksamhets-
åren 1976-1981(taxeringsåren1977-1982) 21 

5 Taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt för A-längdens 
skattskyldiga avseende 1981 års inkomster 24 
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Bilaga 1 

Inkomster på statsbudgeten budgetåren 1982/83 och 1983/84 resp. kalenderåren 1982 - 1984. Tusental kronor 

Budgetår Kalenderår 

1982/83 1983/84 1982 1983 1984 
Prognos Prognos Prel utfall Prognos Prognos 

ST ATENS TOTALA INKOMSTER 188192882 205793477 171582083 200715827 207143694 

1000 Skatter: 156706102 173236902 144350558 166983903 174642603 
1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst 

och rörelse: 36630900 38964000 35674049 38619524 37169000 
1110 Fysiska personers skull på in-

komst. reali.rntions1•inst och rii-
relse: 26341000 28356000 27921479 25 787000 26578000 

1111 Fysiska personers skatt på in-
komst, realisationsvinst och rö-
relse 26341000 28 356000 27 921479 25787000 26578000 

//20 Juridiska personers skatt på in-
kom st, reulisutionsvinst och rö-
re/se: 6962000 7181000 4328392 8699000 7128000 

1121 Juridiska personers skatt på in-
komst. realisationsvinst och rö-
relse 6962000 7181000 4328 392 8699000 7 128 000 

/130 Ofördelbara skatter på inkomst. 
reali.wtions1·inst och rörelse: 2500000 2500000 2635983 3277482 2500000 

1131 Ofördelbara skatter på inkomst, 
realisationsvinst och rörelse 2500 000 2500000 2635983 3 277 482 2 500000 

Jl40 Ö1·riga inkomstskatter: 827900 927000 788194 856042 963 000 
1141 Kupongskatt 48000 49000 51172 48726 50000 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt-

ningsskatt 31900 10000 20921 31900 10000 
1143 Bevillningsskatt 3000 3000 2794 1360 3000 
1144 Lotterivinstskatt 745000 865000 713 307 774056 900000 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 35776100 46402900 32917828 40013046 47734000 
1211 Folkpensionsavgift 26636000 30481000 24341211 29000024 31340000 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto -997000 1 787000 
1231 Barnomsorgsavgift 6576000 7127000 6304903 6825 528 7326000 
1241 Vuxenutbildningsavgift 717000 778000 693 208 744806 801000 
1251 Övriga socialavgifter, netto 61000 -129000 -11190 -238044 -114000 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 54300 57200 52822 55 345 58500 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter 

till arbetarskyddsstyrclsens och 
yrkesinspektionens verksamhet 72800 '78 700 70811 76041 80500 

1281 Allmän löneavgift 2656000 6223000 5447000 6416000 

1300 Skatt på egendom: 3243600 3607501 2 961655 3354205 3678101 
1310 Skatt påfa.1·t e{fendom: 228000 274001 550./6 228000 274001 
1311 Skogsvårdsavgifter 228000 274000 55046 228000 274000 
1312 H yrcshusavgift 1 I 
1320 Förmögenhetsskatt: 740000 814000 717027 740000 814000 
1321 Fysiska personers förmögenhets-

skatt 718000 799000 702216 718000 799000 
1322 Juridiska personers förmögen-

hets skatt 22000 15000 14811 22000 15000 
1330 An·s.1·kat1 och gål'oskatt: 725000 790000 654989 761 788 825000 
1331 Arvsskatt 625000 680000 558 317 668626 710000 
1332 Gåvoskatt 100000 110000 96672 93162 115000 
U40 Ö1•rig skatt på egendom: 1550600 1729500 I 534 593 1624417 I 765 100 
1341 Stämpelskatt 1550600 1729500 1534 593 1624417 I 765 100 

1400 Skatt på varor och tjänster: 81055502 84262501 72797026 84997128 86061502 
1410 Allmänna försii/jnin{f.ukatter: 45800000 49200000 ./1300343 ./8610000 51000000 
1411 Mervärde skatt 45 800000 49200000 41300 343 48610000 51000000 
1420 1430 Skutt pa specifika l'aror: 28647500 28208500 25200038 29 708061) 28090501 
1421 Bensinskatt 6695000 6480000 5 636 374 6444444 6480000 

5 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.4 
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Budgetår Kalenderår 

1982/83 1983/84 1982 1983 1984 
Prognos Prognos Prel utfall Prognos Prognos 

1422 Särskilda varuskatter 677000 702000 662690 704622 718000 
1423 Försäljningsskatt på motorfordon 560000 590000 615 215 584436 562000 
1424 Tobaksskatt 3330000 3 520000 3144012 3481948 3 505 000 
1425 Skatt på spritdrycker 4950000 5 IOOOOO 4775914 5 108017 5 125 000 
1426 Skatt på vin I 230000 1260000 I 183860 I 253 286 1265000 
1427 Skatt pil malt- och läskedrycker I 094000 1153000 I 039661 I 124265 I 147000 
1428 Energiskatt 8270000 7910000 7 378 353 9 168 538 7940000 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

bränsle 3000 1500 4957 1918 1500 
1431 Särskild beredskapsavgift för ol-

jeprodukter 1430000 325 000 758457 834640 162001 
1432 Kassettskatt 27000 80000 545 66455 80000 
1433 Skatt på videobandspelare 1500 90000 54500 90000 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 375000 935000 843000 954000 
1435 S.ärskild avgift mot försurning 5000 62000 38000 61000 
1440 Overskotl l'id fiir.l'iiljning u1· \'Uror 

med statsmonopol: 290000 285000 232 131 290000 285000 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inle-

vererade överskott 185 000 185000 139724 185 000 185000 
1442 Systembolaget ABs inlevererade 

överskott !05000 100000 92407 I05000 IOOOOO 
1./50 Skall pa tjän.l'ter: 798000 874000 773335 8080.// CJ05000 
1451 Reseskatt 148000 148000 165 107 129044 148000 
1452 Skatt på annonser och reklam 291000 331000 274926 306884 351 ll\lO 
1453 Totalisatormedel 280000 310000 259 188 289342 319000 
1454 Skatt på spel 79000 85000 74114 82771 87000 
1460 Skull på n'i1:1rafik: 3 920000 3990000 3846 936 3908000 ./02/ 000 
1461 Fordonsskatt 2240000 2270000 2 161 345 2256000 2 285000 
1462 Kilometerskatt 1680000 1720000 I 685 591 1652000 I 736000 
1./70 Skull på import: I 600000 I 705000 I 44./240 1673016 I 760000 
1471 Tullmedel 1600000 I 705 000 1444240 1673016 1760000 
1480 Övri~a skaller på varor och tjiins-

ta: 2 3 2 
1481 Övriga skatter på varor och tjäns-

ter 2 3 2 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 21760473 22441468 18275816 23080888 22192 545 

2100 Rörelseöverskott: 8043388 8626725 5602258 8516545 8832748 
2/10 Affiirn-erken.1· in/n•ererade ii1•er-

skot1: 2478500 3026./00 2 1./5 637 28CJ05CJO 3207100 
2111 Postverkcts inlevererade över-

skott 81500 IOOOOO 86468 79996 105 000 
2112 Televerkets inlevererade över-

skott 246400 286300 208 317 258920 295 300 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 140000 18.'iOOO 
2114 Luftfartsverkets inh:vereradc 

överskott 96000 142 200 84152 107720 155 300 
2115 Förenade fabriksverkens inleve-

rcrade överskott 53700 57900 50317 97100 66500 
2116 Staten' vattenfallsvcrks inleve-

rerade överskott 1913 700 2 260000 1619004 2 259654 2 360000 
2117 Domtinverkets inlevererade över-

sko Il 87200 40000 97 379 87200 40000 
21211 ()1·riga m\'lldiglieter.1· in/t'l'ere-

rade iil'l'l'skotl: 135 273 131:1962 I JCJ 928 11:12 056 139 2511 
2121 Stall:ns v;igvcrks inlevererade 

iivcrskoll 29222 30962 31 274 60 184 31 750 
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Budgetår Kalenderår 

1982/83 1983/84 1982 1983 1984 
Prognos Prognos Prel utfall Prognos Prognos 

2122 Sjöfartsverkets inlevererade 
överskott 68000 65000 53487 83 821 64500 

2123 Inlevererat överskott av uthyr-
ning av ADB-utrustning 38051 43000 35 167 38051 43000 

2130 Riksbankens inlevererade Öl'er-
skott: 4000000 4000000 2000000 4000000 4000000 

2131 Riksbankens inlevererade över-
skol! 4000000 4000000 2000000 4000000 4000000 

2140 Mynfl•erkets in/el'ererade ö1·er-
skoff: 190000 128000 146377 159727 116000 

2141 Myntverkets inlevererade över-
skott 190000 128000 146 377 159727 116000 

2150 Ö1•erskoff från spe/1·erk.rnmhet: I 239615 1333363 1190316 1284172 1370398 
2151 Tipsmedel 854 797 937000 809693 894 797 969000 
2152 Lotterimedel 384818 396 363 380623 389 375 401 398 

2200 Överskott av statens fastighetsför-
v!dtning: 144889 205819 317 141 144889 205819 

2210 01·ersko11 m• ci1·il fastif(hetsjor-
1:al111in!(: 144889 205819 317141 144889 205 819 

2211 Overskott av kriminalvårdsstyrel-
sens fastighetsförvaltning 1448 500 408 1448 500 

2212 Overskoll av Karolinska sjukhu-
s_ets fastighetsförvaltning 25954 

2213 Overskott av Akademiska sjukhu-
~ets fastighetsförvaltning 3 591 

2214 Overskott av byggnadsstyrelsens 
fastighetsförvaltning 142871 204 730 286606 142 871 204 730 

2215 Overskott av generaltullstyrel-
sens fastighetsförvaltning 570 589 582 570 589 

2300 Ränteinkomster: 10156 295 11198422 9371658 10760331 10766391 
23/0, 
2320 Räntor på närings/ån: 417930 448819 436892 63 I 198 462 267 
2311 Räntor på lokaliseringslån 330000 290000 338 653 480000 280000 
2312 Ränteinkomster påjordbrukets 

lagerhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens avdik-

ningslån 505 420 1898 925 365 
2314 Ränteinkomster pi\ fiskerilån 2500 2500 2937 1767 2500 
2315 Ränteinkomster på fiskbered-

ningslån 421 927 351 723 I 371 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts-

lån 226 217 273 188 211 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 2 101 2001 2 159 2 100 2001 
2318 Ränteinkomster på statens lån till 

den mindre skeppsfartcn 18868 16980 14369 24414 16069 
2319 Ränteinkomster på kraftlednings-

lån 4 4 7 4 3 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 70 55 76 70 55 
2322 Räntor på övriga näringslån, 

Kammarkollegiet 60599 133 143 73 407 117 250 157023 
2323 Räntor på övriga näringslån, 

Lantbruksstyrelsen 2636 2572 2761 3 757 2669 
2330 Riintor på bostadslån: 7230./96 7980619 6780193 7604 760 759~599 

2331 Ränteinkomster på egnahemsliin 2 I 2 2 I 
2332 Ränteinkomster på lån för bo-

stadsbyggande 7230000 7980000 6779540 7 604 120 7 59H llOO 
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Budgetår Kalenderår 

1982/83 1983/84 1982 1983 1984 
Prognos Prognos Prcl utfall Prognos Prognos 

2333 Ränteinkomster på lån för bo-
stadsförsörjning för mindre be-
medlade barnrika familjer 330 290 329 310 270 

2334 Räntor på övriga bostadslån, Bo-
stadsstyrelsen 164 328 322 328 328 

2340 Rämor på l'tudielån: 35010 35008 43542 30667 33208 
2341 Ränteinkomster på statens lån för 

universitetsstudier 10 8 18 10 8 
2342 Ränteinkomster på allmänna stu-

dielån 35000 35000 43524 30657 33 200 
2343 Räntor på övriga studielån, Kam-

markollegiet 
2350 Räntor på energispar/ån: 375000 415000 333214 395082 413000 
2351 Räntor på energisparlån 375 000 415000 333 214 395082 413000 
2360 Räntor på medel avsatta till pen-

sio11er: 146441 75266 127652 156 799 26 710 
2361 Ränteinkomster på medel avsatta 

till folkpensionering 105000 40000 90577 107 487 
2362 Ränteinkomster på medel avsatta 

till civila tjänstepensioner 3 732 2042 3490 5 581 
2363 Ränteinkomster på medel avsatta 

till militära pensioner 439 228 468 629 
2364 Ränteinkomster på medel avsatta 

till allmänna familjepensioner . 11663 6286 10572 17492 
2365 Ränteinkomster på medel avsatta 

vid statens pensionsanstalt 25 530 26630 22477 25 533 26630 
2366 Ränteinkomster på medel avsatta 

till pensioner för vissa av riksda-
gens verk 77 80 68 77 80 

2370 Riintur på beredskaps/agring: 626051 782365 437 379 626051 782 365 
2371 Räntor på beredskapslagring och 

förrådsanläggningar 626051 782 365 437 379 626051 782 365 
2380, 
2390 ärriga riintei11komster: 1325 367 1461345 1212 786 1315 774 1450242 
2381 Ränteinkomster på lån till perso-

nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 720 840 778 736 900 

2382 Ränteinkomster på lån till perso-
nal inom biståndsförvaltningen 
m.m. 708 938 336 977 I 024 

2383 Ränteinkomster på statens bosätt-
ningslån 20000 14000 26667 17000 12000 

2384 Ränteinkomster på lån för kom-
munala markförvärv I05 317 83000 112252 93772 74000 

2385 Ränteinkomster på lån för stu-
dentkårlokaler 160 160 250 160 160 

2386 Ränteinkomster på lån för all-
männa samlingslokaler 10500 11500 10018 10842 11900 

2387 Ränteinkomster på krediter till ut-
landet 162 268 54 

2388 Ränteinkomster på mark för na-
turskydd 

2389 Ränteinkomster på lån för inven-
taricr i vissa specialbostäder 700 700 3 375 700 700 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering - 6700 6700 6802 8400 6700 

2392 Räntor pa intressemedel 35800 30800 33689 36353 30800 
:!394 Övriga ränteinkomster 58800 56 707 93 376 60980 56058 
2396 Ränleinkomster på det av bygg-

nadsstyrelsen förvaltade kapitalet I 085 800 I 256000 924975 I 085 800 1256000 
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Budgetår Kalenderår 

1982/83 1983/1!4 1982 1983 1984 
Prognos Prognos Prel utfall Prognos Prognos 

2400 Aktieutdelning: 116094 114984 121764 116152 114772 
2410 Inkomster al' statens aktier: 116094 114984 121764 116152 114772 
2411 Inkomster av statens aktier 116094 11491!4 121764 116152 114 772 

2500 Offentligrättsliga avgifter: I 054457 1202567 1130882 1117942 1265689 
2511 Expeditionsavgifter 361900 378500 329797 371434 386400 
2512 Vattendomstolsavgifter 1400 150 1106 336 100 
2513 Avgift för statlig kontroll av läke-

medel 45 879 48200 84501 48500 50300 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för vår-

dartjänst 32 32 46 48 32 
2515 Avgifter vid trafiksäkerhets verket 
2516 Körkortsavgifter 16391 
2517 A vgifler för registrering av motor-

fordon 118425 
2518 Fyravgifter, farledsvaruavgifter 281400 306000 265 089 295499 306000 
2519 Skeppsmätningsavgifter 3500 3500 21!31! 3945 3500 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 6800 6820 5868 6960 6820 
2522 Avgifter för granskning av bio-

graffilm 2200 2497 1733 2373 2567 
2523 Avgifter för särskild prövning och 

fyllnadsprövning inom skolväsen-
det 900 900 820 878 900 

2524 Avgifter vid statens jordbruks-
nämnd 2413 2546 2265 2411 2752 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek-
tion 7 500 7900 71 JO 7723 8000 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 29600 30600 28897 31596 31300 
2527 Avgifter för stats kontroll av krigs-

materieltillverkning 375 420 479 336 420 
2528 Avgifter vid bergsstaten 6700 6700 6968 7823 6700 
2529 Avgifter vid patent- och registre-

rings väsendet I J0351 JOl 451 115608 !04584 IOl811 
2531 Avgifter för registrering i för-

enings m.fl. register 21000 22000 22461 22286 22000 
2532 Exekutionsavgifter 75000 78800 71275 86017 80800 
2533 Avgifter vid statens planverk 507 550 645 503 50286 
2534 Vissa avgifter för registrering av 

körkort och motorfordon 97000 105 000 48560 74690 105000 
2535 Avgifter för statliga kreditgaran-

tier 100000 50000 100000 
2536 Lotteriavgifter I I 

2600 Försäljningsinkomster: 259350 263950 294856 287466 271125 
2611 Inkomster vid kriminalvården 115000 125000 101591 129726 129 500 
2612 Inkomster vid statens rättske-

miska laboratorium 9200 JO JOO 7002 8884 11000 
2613 Inkomster vid Karolinska sjukhu-

set 941 
2614 Inkomster vid statens vårdan-

stalter för alkoholmissbrukare 150 455 42 
2615 Inkomster vid arbetarskyddssty-

relsen 8500 10350 7 339 9819 I0725 
2616 Försäljning av sjökort 7600 5700 9734 5 378 5700 
2617 Lotsavgifter 49000 57000 45 513 53 513 57000 
2611! Inkomster vid Sveriges meteoro-

logiska och hydrologiska institut 54128 
2619 Inkomster vid riksantikvarieäm-

betet 23000 300 18983 21618 1300 
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1982/83 1983/84 1982 1983 1984 
Prognos Prognos Prel utfall Prognos Prognos 

2621 Inkomster vid lantbruksnämn-
derna 6400 6000 6872 6049 6000 

2622 Inkomster vid statens livsmedels-
verk 1500 1500 1873 1438 1500 

2623 Inkomster vid statens veterinär-
medicinska anstalt 7621 

2624 Inkomster av uppbörd av felpar-
keringsavgifter 39000 48000 32804 50999 48400 

2625 Utförsäljning av beredskapslager 

2700 Böter m.m.: 341000 361001 315 040 348216 368001 
2711 Restavgifter 171000 190000 153440 182 724 195000 
2712 Bötesmedel 170000 171000 161600 165492 173000 
2713 Vattenföroren i ngsa vgift I I 

2800 Övriga inkomster av statens verk-
sam het: 1645000 468000 1122217 1789347 368000 

2811 Övriga inkomster av statens verk-
sam het 1645000 468000 I 122 217 I 789 347 368000 

3000 Inkomster. av försåld egendom 58519 54004 59458 77886 51803 

3100 Inkomster av försålda byggnader 
och ma~kiner m.m.: 43419 38904 40115 62737 36703 

3110 A.ffiirwakens inkomster a1· för-
sålda fastigheter och maskiner: 36693 31001 33165 50348 31001 

3111 Postverkcts inkomster av försålda 
fastigheter och maskiner 1455 

3112 Televerkets inkomster av försålda 
fastigheter och maskiner 1000 I 000 3 156 1500 I 000 

3113 Statens järnvägars inkomster av 
försålda fastigheter och maskiner 20000 20000 40000 20000 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maskiner 

3115 Förenade fabriksverkens inkoms-
ter av försålda fastigheter och ma-
skiner 692 692 

3116 Statens vattenfallsverks inkoms-
ter av försålda fastigheter och ma-
skiner 15000 10000 28 554 8155 10000 

3117 Domänverkets inkomster av för-
sålda fastigheter och maskiner 

3120 Civila myndi1:herers inkomster m• 
fiirsålda hyg1:nader och maski-
ner: 6 726 7903 6950 12389 5 702 

3121 Kriminalvårdsstyrelsens inkoms-
ter av försålda byggnader och ma-
skiner 300 400 84 466 400 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maskiner 3426 5 153 5 439 8461 4152 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av för-
sålda byggnader och maskiner 900 50 1661 162 50 

3124 Statskontorets inkomster av för-
sålda datorer m.m. 200 100 66 200 100 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster av 
försålda byggnader och maskiner I 000 I 000 -300 I 000 I 000 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och maski-
ner 900 1200 2100 

3130 Försl'arets myndi1:heters inkom.1·-
ter a1·försålda hy1:1:nader och 
maskiner: 

3131 Försvarets myndigheters· inkoms-
ter av försålda byggnader och ma-
skiner 
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Prognos Prognos Prel utfall Prognos Prognos 

3200 Övriga inkomster av markför-
säljning: . 100 IOO 4341 149 100 

3211 Ovriga inkomster av markför-
säljning 100 100 4341 149 IOO 

3300 Övriga inkomster av försåld egen-
dom: 15000 15000 15002 15000 15000 

3311 Inkomster av statens gruvegen-
dom 15000 15000 15002 15000 15000 

4000 Återbetalning av lån: 2930321 3268757 2815380 3159526 3366545 

4100 Återbetalning av näringslån: 346333 284575 361381 331214 265759 
4110 Å1erhc111/11in~ al' industri/ån: 295000 235000 302062 285046 215000 
4111 Återbetalning av lokaliseringslån 295000 235 000 302062 285046 215000 
4120 ÅterbetalninK lll' jordbruks/ån: 12407 12 702 16 766 9250 13676 
4121 Återbetalning av ]ordbrukets la-

gerhuslån 22 
4122 Aterbetalning av statens avdik-

ningslån 1300 1100 1584 2400 950 
4123 Återbetalning av fiskerilån 10000 9500 13938 5314 9500 
4124 Återbetalning av fiskberednings-

lån 1107 2102 1222 1536 3 226 
4130 ÅterbetalninR a1· iil'ri[?a niirin[?S-

lån: 38926 36873 42553 36 918 37083 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 204 218 232 142 222 
4132 Återbetalning av luftfartslån 2457 2107 1879 2457 2107 
4133 Återbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 18003 17139 17286 18534 16625 
4134 Återbetalning av kraftledningslån 18 20 28 19 20 
4135 Återbetalning av skogsväglån 65 90 119 75 85 
4136 Återbetalning av övriga närings-

lån. Kammarkollegiet 16679 15799 18693 14051 16524 
4137 Återbetalning av övriga närings-

lån, Lantbruksstyrelsen 1500 1500 4 316 1640 1500 

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.: 
1350756 1700660 1261261 1552 967 1750640 

4211 ~lerbetalning av lån till cgnahc:m 30 10 27 30 10 
4212 Aterbetalning av lån för bostads-

byggande 1350000 1700000 1258 808 1553 905 I 750000 
4213 Återbetalning av lån för bostads-

försörjning för mindre bemedlade 
barnrika familjer 726 650 761 697 630 

4214 Återbetalning av övriga bostads-
lån, Bostadsstyrelsen 1665 -1665 

4300 Återbetalning av studielån: 735060 810460 692734 777877 879557 
4311 Återbetalning av statens lån för 

universitetsstudier 60 60 134 61 57 
4312 Återbetalning av allmänna studie-

lån 33000 30000 37841 31720 29500 
4313 Återbetalning av studiemedel 702000 780400 654 759 746096 850000 

4400 Återbetalning av energisparlån: 150000 170000 128455 162606 180000 
4411 Återbetalning av energisparlån 150000 170000 128455 162606 180000 

4500 Återbetalning av övriga lån: 348172 303062 371549 334862 290589 
4511 Återbetalning av lån till personal 

inom utrikesförvaltningen m.m. 5000 6000 4426 5661 6500 
4512 Återbetalning av lån till personal 

inom biståndsförvaltningen m.m. 5446 7218 2730 7223 7883 
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Budgetår Kalenderår 

1982/83 1983/84 1982 1983 1984 
Prognos Prognos Prel utfall Prognos Prognos 

4513 Återbetalning av lån för kommu-
nala markförvärv 172247 142000 157150 157149 129500 

4514 Återbetalning av lån för student-
kårlokaler 900 200 944 180 200 

4515 Återbetalning av lån för allmänna 
samlingslokaler 4925 5425 4499 5 301 5 675 

4516 Återbetalning av utgivna startlån 
och bidrag 15000 16000 15202 16539 16500 

4517 Återbetalning av u-landslån 7000 7000 6909 7 328 7000 
4518 Återbetalning av krediter till ut-

landet 7172 7200 6914 7213 7200 
4519 Återbetalning av statens bosätt-

ningslån 50000 40000 62 552 44000 40000 
4521 Återbetalning av lån för inventa-

rier i vissa specialbostäder 1800 1800 7 331 1800 1800 
4525 Återbetalning av lån för svenska 

FN-styrkor 25000 20000 34057 20860 20000 
4526 Återbetalning av övriga lån 53682 50219 68835 61608 48 331 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 6737467 6792346 6080871 7413624 6890198 

5100 Avskrivningar: 5542467 5761346 4950 718 6037876 5954198 
51 JO Affärs1·erkens amkrivningar: 4926800 5 138800 4409885 5379894 5322500 
5111 Postverkets avskrivningar 75000 395000 367 326 74855 395 000 
5112 Televerkets avskrivningar I 568 100 1829600 1521849 2057039 1920800 
5113 Statens järnvägars avskrivningar I 044000 890000 973119 888 379 952 500 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 62500 67000 65727 62500 67000 
5115 Förenade fabriksverkens avskriv-

ningar 56000 62000 45846 56000 62000 
5116 Statens vattenfallsverks avskriv-

ningar 2121200 I 895 200 1436018 2241121 1925 200 
5120 Avskrivningar på civila fastighe-

ter: 201742 219405 204223 201742 219405 
5121 Avskrivningar på civila fastighe-

ter 201 742 219405 204 223 201 742 219405 
5130 Uppdragsmyndigheters komple-

mrntkostnader: 43840 47002 50395 46180 47904 
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. 

kpmplementkostnader 43840 47002 50 395 46180 47904 
5140 01•riga m•skrivningar: 370085 356139 286215 410060 364389 
5141 Statens vägverks avskrivningar 165 396 140450 142469 177 459 144 700 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 75000 91000 51341 I02 912 95000 
5143 Avskrivningar på ADB-utrustning 99000 94000 91 343 99000 94000 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg-

ningar för ekonomiskt försvar 30689 30689 I 062 30689 30689 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 1195 000 I 031000 1130153 1375748 936000 
5211 Statliga pensionsavgifter, netto 1195000 I 031000 I 130 153 1375 748 936000 
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Bilaga 2 

Beräkning rörande utfallet av statsbudgetens inkomstsida för 
budgetåret 1982/83 

1982/83 

I statsbud- Beräknat 
geten be- utfall 
räknat be-
lopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

1000 Skatter: 1509933!0 156 706 !02 
1100 Skatt på inkomst, realisatiorisvlrist 

och rörelst: 33851000 36630900 
/110 Fysiska pl'rsoriers skatt på inkomst. reaii.rntions-

1•inst och rijrelse: 25171000 26341000 
1111 Fysiska persoriers skatt på Inkomst. realisations-

virist och rörelse 25 171000 26341000 
/120 Juridiska perrnners skatt på inkomst, realisations-

vinst och rörelse: 6 875000 6962000 
1121 Juridiska personers skatt på inkomst, realisations-

vinst och rörelse 6875000 6962000 
1130 Ofördelhara skaller på inkomst, reali.wtion.n•inst 

och rörelse: 1000000 2500000 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst, realisationsvinst 

och rörelse I 000000 2500 000 
1140 Övriga inkomstskal/er: 805000 827900 
1141 Kupongskatt 45000 48000 
1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 22000 31900 
1143 Bevillningsskatt 3000 3000 
1144 Lotterivinstskatt 735000 745 000 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 36201100 35776100 
1211 Folkpensionsavgift 26972000 26636000 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto -742000 -997000 
1231 Barnomsorgsavgift 6504000 6576000 
1241 Vuxenutbildningsavgift 707000 717000 
1251 Övriga socialavgifter. netto ~ 16000 61000 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader för arbetsskade-

försäkringen 53100 54300 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetar-

skyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verk-
samhet 72000 72800 

1281 Allmän löneavgift 2651000 2656000 

1300 Skatt på egendom: 3298200 3243600 
1310 Skall på fast egendom: 348000 228000 
1311 Skogsvårdsavgifter 348000 228000 
1320 Fiirmögenhetsska11: 941000 740000 
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt 926000 718000 
1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt 15000 22000 
1330 An·sskatt och gå1•0Jkatt: 600000 725000 
1331 Arvsskatt 520000 625000 
1332 Gåvoskatt 80000 100000 
1340 Ö1·rig ska// på egendom: 1409200 1550600 
1341 Stämpelskatt 1409200 1550600 

1400 Skatt på varor och tjänster: 776430!0 81055502 
1410 Allmänna försä/jningsskaller: 43500000 45800000 
1411 Mervärdeskatt 43500000 45800000 
1420, 
1430 Skall på specifika varor: 27491000 28647500 
1421 Bensinskatt 6590000 6695000 
1422 Särskilda varuskatter 599000 677000 
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1982/83 

I statsbud- Beräknat 
geten be- utfall 
räknat be-
lopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

1423 Fiirsiiljningsskatt på motorfordon 549500 560000 
1424 Tobaksskatt 2940000 3330000 
1425 Skatt på spritdrycker 4 335 000 4950000 
1426 Skatt på vin 1150000 1230000 
1427 Skatt p{t malt- och läskedrycker I 033 000 I 094000 
1428 Energiskatt 8710000 8270000 
142<) Siirskild avgift på svavelhaltigt bränsle 1500 3000 
1431 Särskild beredskapsavgift för oljeprödukter 1503000 1430000 
1432 Kassettskatt 80000 27000 
1433 Skatt pt1 videobandspelare 1500 
1434_ Skatt pt1 viss elektrisk kraft 375000 
1435 Siirskild avgift för åtgärder mot försurning 5000 
14./0 Ö1·er.1kott 1·id.fi"irsiiUninR m· rnror med .1·tat.mwno-

pol: 200000 290000 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott 140000 185 000 
1442 Systembolaget ABs inlevererade överskott 60000 105 000 
1450 Skatt ptl (iiinstl'r: 782000 798000 
1451 Rcscskatt 159000 148 000 
1452 Skatt på annonser och reklam 285000 291000 
1453 Totalisatormedel 260000 280000 
1454 Skatt på spel 78000 79000 
/./f>O Skatt ptl 1·iii:tri{f/k: ./085000 3920000 
1461 Fordonsskatt 2 385000 2240000 
1462 Kilometerskatt 1700000 1680000 
1470 Skall pli import: 1585 000 1600000 
1471 Tullmedel 1585000 1600000 
1./80 Ö1·rii:c1 skatter pli 1·aror och tjänster: 10 2 
14~1 Övriga skatter på varor och tjänster 10 2 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 18285345 21760473 

2100 Riirelseöverskott: 6046936 8043388 
2110 Af(iir.1Terken.1· inle1·ererade ih·erskoll: 2484201 2478500 
2111 Postverkets inlevererade överskott 85000 81500 
2112 Televerkets inlevererade överskott 240600 246400 
2113 Statens järnvägars inlevererade överskott I 
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 115000 96000 
2115 Förenade fahriksverkens inlevererade överskott 54600 53 700 
2116 Statens vattenfallsverks inlevererade överskott 1932000 1913 700 
2117 Domänverkets inlevererade överskott 57000 87200 
2120 Ö1·riga myndii:heters inlevererade ö1·erskott: 157900 135273 
2121 Statens vägverks inlevererade överskott 27000 29222 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 93400 68000 
2123 Inlevererat överskott av uthyrning av ADB-

utrustning 37 500 38051 
2130 Riksbanken.i· inle1·ererade ö1·crsko11: 2000000 4000000 
2131 Riksbankens inlevererade överskott 2000000 4000000 
2140 Mvntrerkets inlt'l'ererade överskott: 206000 190000 
2141 M-yntverkets inlevererade överskott 206000 190000 
2150 Ö1·crsko11från spe/1•erksamhet: 1198 835 1239615 
2151 Tipsmedel 795 100 854 797 
2152 Lotteri medel 403 735 384818 

2200 Överskott av statt>ns fastighetsförvaltning: 302005 144889 
2210 Öl'erskott ar <fri/ fi1stighet.~f(irrnltning: 302005 144889 
2211 Överskott av kriminalvårdsstyrelsens fastighets-

förvaltning 1435 1448 
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2214 Överskott av byggnadsstyrelsens fastighetsför-
v.altning 

2215 Overskott av generaltullstyrelsens fastighetsför-
vallning 

2300 Ränteinkomster: 
2310. 
2320 Räntor på närings/ån: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
2312 Ränteinkomster påjordbrukets lagerhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens avdikningslån 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskberedningslån 
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån till den mindre 

skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftledningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslån, K<1mmarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån, Lantbruksstyrelsen 
2330 Räntor på bostadslån: 
2331 Ränteinkomster på egnahemslån 
2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för hostadsförsörjning för 

mindre bemedlade barnrika familjer 
2334 Räntor på övriga hostadslån, Bostadsstyrelsen 
2340 Räntor på st1u/it'hln: 
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstu-

dier 
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 
2343 Räntor på övriga studielån, Kammarkollegiet 
2350 Räntor på energispar/än: 
2351 Räntor på energisparlån 
2360 Riintor på nu,del m·.wtta till pensiom'r: 
2361 Ränteinkomster på medel avsatta till folkpensio-

nering 
2362 Ränteinkomster på medel avsatta till civila tjänste-

pensioner 
2363 Ränteinkomster på medel avsatta till militära pen-

sioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsatta till allmänna fa-

miljepensioner 
2365 Ränteinkomster på medel avsatta vid statens pen-

sionsanstalt 
2366 Ränteinkomster på medel avsatta till pensioner för 

vissa av riksdagens verk 
2370 Räntor på hcredskaps/agring: 
2371 Räntor på beredskapslagring och förrådsanlägg-

ningar 
2380, 
2390 Ö1·riga ränteinkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till personal inom utrikes-

förvaltningen m.m. 
2382 Ränteinkomster på lån till personal inom bistånds-

förvaltningen m .m. 

1982/83 

I statsbud
geten be
räknat he
lopp 
Tusental 
kr. 

300000 

570 

9854042 

392 881 
310000 

550 
2500 

421 
226 

2 001 

13 758 
4 

61 330 
2091 

7025673 

7025000 

343 
330 

36 845 

45 
36800 

424000 
424000 
144928 

108000 

3 319 

409 

10466 

22660 

74 
573900 

573900 

1255 815 

760 

330 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

142 871 

570 

10 156 295 

417930 
330000 

_'i05 
2 500 

421 
226 

2101 

18 868 
4 

70 
60599 

2636 
7 230./96 

2 
7 230000 

330 
164 

35 010 

10 
35000 

375000 
37'i000 
146441 

105000 

3 732 

439 

11663 

25 530 

77 
626051 

626051 

1325 367 

720 

708 
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1982/83 

I statsbud- Beräknat 
geten be- utfall 
räknat be-
lopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

2383 Ränteinkomster på statens bosättningslån 18000 20000 
2384 Ränteinkomster på lån för kommunala markför-

värv 85 500 105 317 
2385 Ränteinkomster på lån för studentkårlokaler 160 
2386 Ränteinkomster på lån för allmänna samlingslo-

kal er 11700 10500 
2387 Ränteinkomster på krediter till utlandet 162 162 
2388 Ränteinkomster på mark för naturskydd 
2389 Riintcinkomstcr pi\ lån för inventarier i vissa spe-

cialbosliider 1185 700 
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets ra-

tionaliscring 10500 6700 
2392 Räntor på intressemedel 20800 35800 
2394 Övriga ränteinkomster 56878 58800 
2396 Ränteinkomster på det av byggnadsstyrelsen för-

vallade kapitalet I 050000 I 085 800 

2400 Aktieutdelning: 93534 116094 
2410 lnkom.\'ter a1· statens aktier: 93534 1/6094 
2411 Inkomster av statens aktier 93 534 116094 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 1053095 1054457 
2511 Expeditionsavgifter 345 300 361900 
2512 Vattendomstolsavgifter 150 1400 
2513 Avgift för statlig kontroll av läkemedel 45879 45879 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för vårdartjänst 64 32 
2518 Fyravgifter, farledsvaruavgifter 309600 281400 
2519 Skeppsmätningsavgifter 3 250 3500 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 8380 6800 
2522 Avgifter för granskning av biograffilm 1500 2200 
2523 Avgifter för särskild prövning och fyllnadspröv-

ning inom skolväsendet 900 900 
2524 Avgifter vid statens jordbruksnämnd 2895 2413 
2525 Avgifter för växtskyddsinspektion 9000 7 500 
2526 Avgifter vid köttbesiktning 30300 29600 
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverk-

ning 775 375 
2528 Avgifter vid bergsstaten 6700 6700 
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 104995 110351 
2531 Avgifter för registrering i förenings m.tl. register 17000 21000 
2532 Exekutionsavgifter 68900 75000 
2533 Avgifter vid statens planverk 507 507 
2534 Vissa avgifter för registrering av körkort och mo-

torfordon 97000 97000 

2600 Försäljningsinkomster: 254233 259350 
2611 Inkomster vid kriminalvården 110000 115000 
2612 Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium 8500 9200 
2614 Inkomster vid statens vårdanstalter för alkohol-

missbrukare 220 150 
2615 Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen 7 512 8500 
2616 Försäljning av sjökort 9500 7600 
2617 Lotsavgifter 40000 49000 
2619 Inkomster vid riksantikvarieämbetet 16000 23000 
2621 Inkomster vid lantbruksnämnderna 5600 6400 
2622 Inkomster vid statens livsmedelsverk 1250 1500 
2623 Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt 11950 
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 43 700 39000 
2625 Utförsäljning av beredskapslager I 
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1982/83 

1 statsbud- Hcräknat 
geten be- utfall 
räknat be-
lopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

2700 Böter m.m.: 331500 341000 
2711 Restavgifter 171000 171000 
2712 Bötesmedel 160500 170000 

2800 ()vriga inkomster av statens verksamhet: 350000 1645000 
2811 Ovriga inkomster av statens verksamhet 350000 1645000 

3000 Inkomster av försåld egendom: 72153 58519 

3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 
rn.m.: 40553 43419 

3110 Affärsverkens i11komster m· försålda fastigheter 
och maskiner: 33503 3661)3 

3111 Postverkets inkomster av försålda fastigheter och 
maskiner 

3112 Televerkets inkomster av försålda fastigheter och 
maskiner 1000 1000 

3113 Statens järnvägars inkomster av försålda fastighe-
ter och maskiner 15000 20000 

3114 Luftfartsverkets inkomster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3115 Förenade fabriksverkens inkomster av försalda 
fastigheter och maskiner 7 500 69::! 

3116 Statens vattenfallsverks inkomster av försålda fas-
tigheter och maskiner 10000 15000 

3117 Domänverkets inkomster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3120 C'i\•i/a my11digheters inkomster a1•j'örsålda byggna-
der och maskiner: 3650 6 726 

3121 Kriminalvårdsstyrelsens inkomster av försålda 
byggnader och maskiner 1000 300 

3122 Statens vägverks inkomster av försålda byggnader 
och maskiner 1500 3426 

3123 Sjöfarts verkets inkomster av försålda byggnader 
och maskiner 50 900 

3124 Statskontorets inkomster av försalda datorer m.m. 100 200 
3125 Byggnadsstyrelsens inkomster av försålda byggna-

der och maskiner 1000 1000 
3126 Generaltullstyrelsens inkomster av försålda bygg-

nader och maskiner 900 
3130 Förs1•art'tS myndigheters inkomstn 111• försålda 

byggnada och maski11er: 3400 
3131 Försvarets myndigheters inkomster av försålda 

byggnader och maskiner 3400 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 13600 100 
3211 Övriga inkomster av markförsiiljning 13600 IOO 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 18000 15000 
3311 Inkomster av statens gruvegendom 18000 15000 

4000 Återbetalning av lån: 2946570 2 930321 

4100 Återbetalning av näringslån: 299210 346333 
4110 Återbetalning m· industri/ån: 240000 21)5000 
4111 Återbetalning av lokaliseringslån 240000 295000 
4120 Återbetalning lll' jordbrukslcl11: /3Y56 12407 
4121 Återbetalning av jordbrukets lagerhuslan 
4122 Återbetalning av statens avdikningslån 1350 1300 
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1982/83 

I statsbud- Beräknat 
g<:ten be- utfall 
räknat be-
lopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

4123 Aterbetalning av fiskerilån 11500 !0000 
4124 Aterbetalning av fiskberedningslån 1106 I 107 
4130 Åtahe1u/11ini: uv iivri)ia niirin)isltln: 45254 38926 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 201 204 
4132 Återbetalning av luftfartslån 1956 2457 
4133 Återbetalning av statens lån till den mindre skepps-

farten 18476 18003 
4134 Återbetalning av kraftledningslån 18 18 
4135 Återbetalning av skogsväglån 65 
4136 Återbetalning av övriga näringslån. Kammarkolle-

giet 23 093 16679 
4137 Återbetalning av övriga näringslån. Lantbrukssty-

relsen 1510 1500 

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.: I 540000 1350756 
4:!11 Återbelalning av lån lill egnahem 30 
4212 Ått:rbetalning av lån för bostadsbyggande I 539 300 1350000 
4213 Återbetalning av lån för bostadsförsörjning för 

mindre bemedlade barnrika familjer 700 726 
4214 Återbelalning av övriga bostadslån, Bostadsstyrcl-

sen 

4300 Återbetalning av studielån: 673650 735060 
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 650 60 
4312 Återbetalning av allmänna studielån 38000 33 000 
4313 Återbetalning av studiemedel 635000 702000 

4400 Återbetalning av energisparlån: 134500 150000 
4411 Återbetalning av energisparlån 134500 150000 

4500 4"terbetalning av ii\'riga lån: 299 210 348172 
4511 Återbetalning av Ian till personal inom utrikesför-

vallningen m,m. 4800 5000 
4512 Återbetalning av lån till personal inom biståndsför-

vallningen m.m. 3650 5446 
4513 Återbetalning av lån för kommunala markförvärv 150000 172247 
4514 Återbetalning av lån för studentkårlokaler 90 900 
4515 Aterhetalning av lån för allmänna samlingslokaler 4 750 49:!5 
4516 Återhetalning av ulgivna startlån och bidrag 10000 15000 
4517 Återhetalning av u-landslån 5000 7000 
4518 Återbetalning av krediter till utlandet 7172 7172 
4519 Återbetalning av statens bosäuningslån 50000 50000 
4521 Återbetalning av lån för inventarier i vissa special-

bostäder 1850 1800 
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 25000 25000 
4526 Återbetalning av övriga lån 36898 53 682 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 7239915 6737467 

5100 Avskrivningar: 5904915 5542467 
5110 Ajfiirs1'erkens a1'.1kri1·11i11gar: 5 321300 4926800 
5111 Postverkets avskrivningar 375000 75000 
5112 Televerkets avskrivningar 1468 IOO I 568 100 
5113 Statens järnviigars avskrivningar I 016000 I 044000 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 70200 62500 
5115 Förenade fabriksverkens avskrivningar 56000 56000 
5116 Statens vallenfallsverks avskrivningar 2336000 2 121 :wo 
5120 A 1'skriv11i11gar 1)() <'il-ila fi1sligheter: 100240 201 742 
5121 Avskrivningar på civila fastigheter 200240 201 742 
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5130 Uppdragsmyndighetcrs komplementkostnader: 
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkost-

nader 
5140 Ö1•rigu al'skril'ningur: 
5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartsverkcts avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrustning 
5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar för ekono-

miskt försvar 
5200 Statliga pensionsavgifter, netto 
5211 Statliga pensionsavgifter. netto 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 

1982/83 

I statsbud-
geten be-
räknat he-
lopp 
Tusental 
kr. 

56461 

56461 
326 914 
141 152 
84 700 

100000 

I 062 
1335000 
I 335 000 

179537 293 

lkriiknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

43840 

43 840 
3700115 
165 396 
75000 
99000 

30689 
1195000 
I 195000 

1811192882 
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RIKSREVISIONSVERKET 

1983-03-30 

TILL REGERINGEN 

Bilaga 1.5 

Reviderad beräkning över utfallet av statsbudgeten för budgetåret 1982(83 

Riksrevisionsverket (RRV) lämnar härmed en reviderad beräkning över 
utfallet av statsbudgeten för budgetåret 1982/83. 

I beräkningarna ingår begärda anslag på tilläggsbudget 1-JII (prop. 
1982/83:25, 50, 55, 68, 101, 120, 125, 147). Vidare ingår regeringens beslut 
om utnyttjande av finansfullmakten (budgetdepartementet 1982-08-26, 
1982-09-09, 1982-09-16, 1982-10-21, finansdepartementet 1982-12-16). Sam
manlagt uppgår de medtagna anslagen på tilläggsbudget till 21 664 milj.kr. 
Besluten att utnyttja finansfullmakten gäller 2 326 milj.kr. 

I statsbudgeten anvisades 6000 milj.kr. för beräknat tillkommande ut
giftsbehov, netto. Beloppet var avsett för tilläggs budgetar särskilt för 
åtgärder inom arbetsmarknads- och industripolitiken. I denna beräkning 
har hänsyn tagits till utgifter på tilläggsbudget I-111 enligt ovan angivna 
propositioner och till beslut om att utnyttja finansfullmakten. Därför ingår i 

beräkningen av utgifterna inte något belopp för ·beräknat tillkommande 
utgiftsbehov, netto. För att undvika dubbelräkning har anvisade medel 
reducerats med det i statsbudgeten anvisade beloppet för beräknat tillkom
mande utgiftsbehov, netto. 

Statsbudgetens inkomster beräknas uppgå till 188193 milj.kr. för bud
getåret 1982/83 vilket är 8 656 milj.kr. mer än beräkningen i statsbudgeten. 
Utgifterna beräknas uppgå till 279992 milj.kr. Det beräknade utfallet för 
statsbudgetens utgifter blir 6 701 milj.kr. större än vad som anvisats i 
statsbudgetel). (inkl. tilläggsbudget 1-III och finansfullmakt men exkl. be
räknat tillkommande utgiftsbehov, netto). Statsbudgetens underskott för 
budgetåret 1982/83 blir därmed 91799 milj.kr. vilket är I 955 milj.kr. mind~ 
re än beräkningen i statsbudgeten (inkl. tilläggsbudget, finansfullmakt, 
exkl. beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto). I bilaga I redovisas 
statsbudgetens inkomster och utgifter fördelade på inkomsttyp och huvud
titlar. 

I Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.5 
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Tabell 1. Statsbudgeten för budgetåret 1982/83 (milj.kr.) 

Inkomster 

Skatter 
Inkomster av statens verksamhet 
Inkomster av försåld egendom 
Återbetalning av lån 
Kalkylmässiga inkomster 

Summa 

Utgifter 

Förslags- och obetecknade anslag 
Reservationsanslag 
Rörliga krediter(+ = ökad 

disposition, - = minskad 
disposition) 

Beräknat tillkommande 
utgiftsbehov. netto 

Summa 

STATSBUDGETENS SALDO 
(inkomster-utgifter) 

Inkomster 

Statsbudget 

150993 
18285 

72 
2947 
7240 

179537 

Anvisat 
t.o.m. 
tilläggs 
budget III 

201262 
70829 

+ 1200 

273291 

-93754 

Beräknat 
utfall 

156706 
21760 

58 
2931 
6738 

188193 

Beräknat 
utfall 

211010 
67 333 

+ 1649 

279992 

-91799 

2 

Differens 
beräknat 
utfall och 
statsbudget 

+5713 
+3475 

14 
16 

- 502 

+8656 

Differens 
beräknat 
utfall och 
anvisat 

+9748 
-3496 

+ 449 

+6701 

+1955 

Det beräknade utfallet för inkomsterna i förhållande till beräkningen i 
statsbudgeten framgår av bilaga2. Inkomsterna beräknas bli 8656 milj.kr. 
större än beräkningen i statsbudgeten. De största förändringarna hänför sig 
till följande inkomsthuvudgrupper; 

Tabell 2. Differens beräknat utfall och statsbudget (milj.kr.) 

Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse (I 100) 
Lagstadgade socialavgifter ( 1200) 
Skatt på varor och tjänster (1400) 
Rörelseöverskott (2100) 
Överskott av statens fastighetsförvaltning (2200) 
Ränteinkomster (2300) 
Övriga inkomster av statens verksamhet (2800) 
Återbetalning av bostadslån m.m. (4200) 
Avskrivningar (5100) 
Övriga 

Summa 

+2780 
- 425 
+3412 
+1997 
- 157 
+ 302 
+1295 

189 
- 362 
+ 3 

+8656 
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Antaganden om utvecklingen av den totala lönesumman i statsbudgeten 
och denna beräkning framgår nedan. 

Tabell 3. Lönesummans utveckling åren 1981-1983 

Procentuell förändring från föregående år 

Statsbudget 
Beräkning över utfallet 

budgetåret 1982/83 

1981 

8,2 

8,0 

1982 

5,7 

. 6.6 

1983 

5,7 

6,7 

Inkomsterna inom inkomsthuvudgruppen skatt på inkomst, realisations
vinst och rörelse beräknas bli 2 780 milj.kr. större än beräkningen i stats
budgeten. Det beror bl.a. på att inkomsterna på titeln fysiska personers 
skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse beräknas uppgå till 26341 
milj.kr. under budgetåret 1982/83 vilket är 1170 milj.kr. mer än i statsbud
geten. Den preliminära B-skatten beräknas bli 941 milj. kr. större än vad 
som beräknades i statsbudgeten. I statsbudge.ten togs inkomsttiteln oför
delbara skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse upp med I 000 
milj.kr. Utfallet för budgetåret 1981/82 blev 2662 milj.kr. I slutet av bud
getåret 1982/83 beräknas de ofördelbara skatterna uppgå till 2500 milj.kr. 

De lagstadgade socialavgifterna beräknas bli 425 milj.kr. mindre än i 
statsbudgeten. Inkomsterna på titeln folkpensionsavgift beräknas uppgå 
till 26636 milj.kr. vilket är 336 milj.kr. mindre än i ·statsbudgeten. Nedräk
ningen beror i huvudsak på riksdagens beslut att sänka avgiftsuttaget för år 
1983 med 0,5 procentenheter till 9,45 procent (prop. 1982/83:55, SfU 
1982/83: 13, rskr 1982/83: 101). Samtidigt höjdes sjukförsäkringsavgiften 
med 0,5 procentenheter för att täcka ökade kostnader till följd av beslutet 
att inte införa karensdagar i sjukförsäkringen. .· 

Skatt på varor och tjänster beräknas uppgå till 3412 milj.kr. mer än 
beräkningen i statsbudgeten. Av detta belopp hänför sig 2 300 milj. kr. till 
mervärdeskatten. Skattesatsen för mervärdeskatt höjdes den 1 januari 
1983 från 17, 7 procent till 19,0 procent av beskattningsvärdet, försäljnings
pris inkl. mervärdeskatt (SFS 1982: 1184). Till följd av skattehöjningen 
beräknas inkomsterna öka med ca 1500 milj.kr. under budgetåret 1982/83. 
Inkomsterna av skatt på sprit beräknas uppgå till 4950 milj.kr. vilket är 615 
milj.kr. mer än beräkningen i statsbudgeten. Ökningen beror främst på att 

försäljningen av spritdrycker varit större än beräknat. I förhållande till 
statsbudgeten har tobaksskatten räknats upp med 390 milj.kr. till 3 330 
milj.kr. Uppräkningen beror dels på att utfallet hittills under budgetåret 
varit större än beräknat, dels på höjningen av tobaksskatten fr.o.m. den 
1 februari 1983 (SFS 1983:23). Den !januari 1983 infördes skatt på viss 
elektrisk kraft (SFS 1982:1201). Inkomsterna av denna skatt beräknas bli 
375 milj. kr. under budgetåret 1982/83. Energiskatten beräknas uppgå till 
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8270 milj.kr. vilket är 440 milj.kr. lägre än i statsbudgeten. Minskningen 
beror främst på minskad förbrukning av eldningsolja. 

Inkomsterna av rörelseöverskott beräknas bli 1997 milj. kr. större än i 
statsbudgeten. Det beror på att riksbankens inlevererade överskott under 
budgetåret 1982/83 justerats upp från 2000 milj.kr. till 4000 milj.kr. Av 
riksbankens nettovinst för år 1982 på 6949 milj.kr. inlevereras således 
4000 milj.kr. till statsverket (Redog. 1982/83:14). Överskottet av statens 
fastighetsförvaltning beräknas nu uppgå till 143 milj.kr. mot 300 milj.kr. i 
statsbudgeten. Nedräkningen beror bl .a. på att hyrorna för inhyrda lokaler 
stigit snabbare än beräknat och på högre driftkostnader framför allt energi
kostnader. 

Ränteinkomsterna beräknas bli 302 milj.kr. större än i statsbudgeten. Av 
ökningen hänför sig 205 milj.kr. till titeln ränteinkomster på lån för bo
stadsbyggande. Återbetalningarna av bostadslån m.m. beräknas däremot 
bli 189 milj.kr. lägre än beräkningen i statsbudgeten. 

I statsbudgeten togs titeln övriga inkomster i statens verksamhet upp 
med 350 milj.kr. Dessa inkomster beräknas nu uppgå till 1645 milj.kr. Av 
inkomstökningen hänför sig 1 000 milj.kr. till beslutet att vissa statliga 
fonder skall avvecklas och medlen överföras till statsbudgeten (prop. 
1981182:213, FiU 1982/83: 11. rskr 1982/83:31). Den ljuli 1981 överfördes 
600 milj.kr. till anslaget arbetsmarknadsutbildning i samband med att ar
betslöshetsfonden och arbetsmarknadsutbildningsfonden löstes upp. Åter
stående medel per den 30juni 1982 skall enligt regleringsbrevet för budget
året 1982/83 överföras till inkomsttiteln övriga inkomster i statens verk
samhet. Det återstående beloppet uppgår till 291 milj.kr. 

Inkomsterna inom huvudgruppen avskrivningar beräknas bli 362 milj.kr. 
lägre än beräkningen i statsbudgeten. Postverkets avskrivningar togs i 
statsbudgeten upp med 375 milj.kr. för budgetåret 1982/83. Den extra 
avskrivningen på 300 milj. kr. bokfördes i slutet av budgetåret 1981182. 
Postverkets avskrivningar beräknas nu uppgå till 75 milj.kr. under budget
året 1982/83. Statens vattenfallsverks avskrivningar beräknas uppgå till 
2121 milj.kr. vilket är 215 milj.kr. mindre än i statsbudgeten. I förhållande 
till beräkningen i budgetpropositionen 1983 är det en ökning med 40 
milj.kr. 

Förslags- och obetecknade anslag 

Utgifterna på förslags- och obetecknade anslag beräknas uppgå till 
211010 milj.kr. (bilaga3). Utgifterna på dessa anslag blir då 9748 milj.kr. 
större än beräkningen i statsbudgeten (inkl. tilläggsbudget 1-III och beslut 
att utnyttja finansfullmakten samt exkl. beräknat tillkommande utgiftsbe
hov, netto). De största differenserna mellan beräknat utfall och statsbud
get anges nedan. 
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Tabell 4. Differens beräknat utfall och statsbudget (milj.kr.) 

Anslag 

Försvarsdepartementet 
Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 
Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. 
Studiehjälp m.m. 
Studiemedel m.m. 
Folkpensioner 
Bidragsförskott 
Prisreglerande åtgärder påjordbrukets område 
Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet 
Bidrag till driften av grundskolor m.m. 
Särskilda kostnader för oljelagring 
Räntor på statsskulden m.m. 
Övriga 

Summa 

Ökning(+) 
Minskning ( - ) 

- 359 
+ 274 
- 800 
+ 172 
+ 552 
+ 150 
+ 176 
+ 284 
+ 151 
- 228 
+ 300 
+8400 
+ 676 

+9748 

5 

Utgifterna under försvarshuvudtiteln beräknas till 19 503 milj.kr. vilket 
är 359 milj.kr. mindre än vad som anges i statsbudgeten. Minskningen 
beror dels på att kompensationen för prisstegringar blir mindre än beräk
nat, dels på överutnyttjande budgetåret 1981/82. Förvaltningskostnaderna 
för den lokala polisorganisationen har räknats upp med 274 milj.kr. till 
3920 milj.kr. Uppräkningen beror bl.a. på att lönekostnaderna för polisor
ganisationen blir större än vad som anvisas i statsbudgeten. 

I statsbudgeten för budgetåret 1982/83 anvisas I 000 milj. kr. för täckning 
av merkostnader för löner och pensioner. Utgifterna på anslaget beräknas 
till 200 milj.kr. under budgetåret 1982/83. Detta belopp är avsett att täcka 
merkostnader för löner på reservationsanslagen, bl.a. inom universitets
och högskoleområdet. 

Utfallet för anslaget studiehjälp m.m. beräknas bli 1145 milj.kr. budget
året 1982/83. Det är 172 milj.kr. högre än i statsbudgeten. Detta beror dels 
på att elevantalet inom gymnasieskolan blir högre än vad som tidigare 
beräknats, dels på att studiebidraget och det förlängda barnbidraget ökat 
med 300 kr. om året fr.o.m. år 1983 (prop. 1982/83:55, sru 1982/83: 13. rskr 
1982/83: 101). Utgifterna från anslaget studiemedel har räknats upp med 
552 milj.kr. till 3 664 milj.kr. Uppräkningen beror dels på ökat antal stude
rande vid universitet och högskolor, dels på att 300 kr. läggs till basbelop
pet för år 1983 vid beräkningen av studiemedel (prop. 1982/83:55, sru 
1982/83:13, rskr 1982/83:101). Tilläggsbeloppet till basbeloppet påverkar 
även anslaget folkpensioner. Jämfört med statsbudgeten för budgetåret 
1982/83 har utgifterna räknats upp med 150 milj.kr. till 37770 milj.kr. 

Kostnaderna för bidragsförskott beräknas uppgå till 1152 milj.kr. bud
getåret 1982/83. Det är 176 milj.kr. mer än vad som anges i statsbudgeten. 
Ökningen beror bl.a. på att antalet bidragsberättigade barn underskattats i 
statsbudgeten. I statsbudgeten för budgetåret 1982/83 anvisas 3 308 milj.kr. 
för prisreglerande åtgärder på jordbrukets område. Anslagsbelastningen 
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har räknats upp med 284 milj.kr. till 3592 milj.kr. Det beror på att den 
prishöjande effekten på baslivsmedel av mervärdeskattehöjningen fr.o.m. 
!januari 1983 kompenseras med höjda subventioner (prop. 1982/83:55, 
JoU 1982/83:21, rskr 1982/83:102). Utgifterna för bidragsverksamheten 
inom ramen för det regionalpolitiska stödet beräknas öka med 151 milj.kr. 
till 470 milj.kr. I statsbudgeten underskattades kostnaderna för lokalise
ringsbidrag, avskrivningslån och sysselsättningsstöd. 

I statsbudgeten för budgetåret 1982/83 anvisas 12365 milj.kr. för bidrag 
till driften av gnmdskolor m.m. Anslagsbelastningen har räknats ned med 
228 milj.kr. till 12137 milj.kr. Det beror främst på att kostnaderna för 
slutregleringen för budgetåret 1981/82 blev lägre än beräknat. I statsbudge
ten för budgetåret 1982/83 anvisas 1178 milj.kr under anslaget beredskaps
lagring och industriella åtgärder. Medlen skall användas för inköp av högst 
950000 m3 råolja. För att täcka eventuella merkostnader står anslaget 
särskilda kostnader för oljelagring till förfogande. Anslaget tas upp i stats
budgeten med ett formellt belopp av 1000 kr. Anslagsbelastningen beräk
nas nu öka till 300 milj.kr. Det beror på att priserna på råolja ökat p.g.a. 
devalveringen av den svenska kronan (1982-10-08) och stigande dollarkurs. 

Räntorna på statsskulden beräknas uppgå till 47200 milj. kr. under 
budgetåret 1982/83. Det är 8400 milj.kr. mer än beräkningen i statsbudge
ten. Ökningen beror bl.a. på devalveringen av den svenska kronan och ett 
högre budgetunderskott än vad som anges i statsbudgeten. 

Reservationsanslag 

Anslagsbehållningarna beräknas uppgå till 21172 milj.kr. vid budgetår
ets slut (bilaga4). Det är en ökning med 1496 milj.kr. jämfört med behåll
ningarna vid början av budgetåret. De största förändringarna av anslagsbe
hållningarna anges nedan. 
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Tabell 5. Förändringar av anslagsbehållningar (milj. kr.) 

Anslag 

Bidrag till internationella biståndsprogram 
Bilateralt utvecklingssamarbete 
Drift av statliga vägar 
Byggande av statliga vägar 
Särskilda väginvesteringar 
Teleanläggningar 
Byggnadsarbetcn inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde 
Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 
Sysselsättningsskapande åtgärder 
Lån till Norrbottens läns landsting för vissa 

investeringar (1980/81) 
Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m.m. 
Program för utökad prospektering m.m. 
Stöd till utbyggnad av distributionsanläggningar för fjärrvärme 
Stöd till åtgärder i samband med upphandling inom 

energiområdet 
Kapitaltillskott till Svenska Varv AB 
Kapitaltillskott till Zenit Shipping AB 
Tillskott av medel till Svenska Varv AB för nedläggning av 

Öresundsvarvet AB ( 1981/82) 
Kapitaltillskott till Statsföretag AB ( 1981/82) 
Lån till SSAB Svenskt Stål AB (1981/82) 
Bidrag till Svenska Varv AB för vissa utvecklings-

kostnader (1980/81) 
A vskrivningslån till varvsindustrin ( 1980/81) 
Övriga 

Summa 

Ökning(+) 
Minskning (-) 

+ 187 
+ 320 
+ 189 
+ 289 
+ 248 
- 162 

+ 270 
- 162 
+ 256 

- 150 
- 200 
+ 240 
+ 200 

+ 595 
+ 350 
+1000 

- 336 
- 300 
- 150 

- 440 
- 397 
- 351 

+1496 
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De största förändringarna av anslagsbehållningarna hänför sig till 
utrikes-, kommunikations-. utbildnings-, arbetsmarknads-, bostads- och 
industridepartementen. 

Utrikesdepartementets anslagsbehållningar beräknas öka med 497 

milj.kr. till 4476 milj.kr. vid budgetårets slut. Av ökningen hänför sig 187 
milj.kr. till anslaget bidrag till internationella biståndsprogram och 320 
milj.kr. till anslaget bilateralt utvecklingssamarbete. För det sistnämnda 
anslaget beror ökningen främs~ på lägre kreditgivning till andra länder än 
programländer i jämförelse med vad som anvisas i statsbudgeten. 

Kommunikationsdepartementets anslagsbehållningar beräknas öka med 
1040 milj.kr. till 4423 milj.kr. vid budgetårets slut. I statsbudgeten för 
budgetåret 1982/83 anvisas 3 171 milj.kr. för drift av statliga vägar. Rege
ringen föreslår att ytterligare 25 milj.kr. anvisas i tilläggsbudget III (prop. 
1982/83:120). Förbrukningen beräknas nu till 3007 milj.kr. varvid behåll
ningen på anslaget ökar med 189 milj. kr. För byggande av statliga vägar 
anvisas 900 milj.kr. i statsbudgeten. Med stöd av finansfullmakten har 
regeringen anvisat ytterligare 917 milj.kr. för ändamålet. Anslagsbelast
ningen beräknas bli I 528 milj .kr. Detta innebär att anslags bet. :Ilningen 
ökar med 289. milj.kr. till I 078 milj.kr. Riksdagen har i tilläggsbudgetl 
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anvisat 268 milj.kr. för särskilda väginvesteringar (prop. 1982/83:50, TU 
1982/83:6, rskr 1982/83:110). Av beloppet beräknas 20 milj.kr. betalas ut 
under budgetåret. Därmed blir anslagsbehållningen 248 milj.kr. vid budget
årets slut. För anslaget teleanläggningar anvisas 1438 milj.kr. i statsbudge
ten och 48 milj.kr. med stöd av finansfullmakten. Vid ingången av budget
året var reservationsmedelsbehållningen 166 milj.kr. Anslagsbehållningen 
vid budgetårets slut beräknas till 4 milj.kr. 

Utbildningsdepartementets anslagsbehållningar beräknas uppgå till 664 
milj.kr. vid budgetårets slut. Det innebär en ökning med 192 milj.kr. För 
anslaget byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhets
område anvisas 195 milj.kr. i statsbudgeten. Med stöd av finansfullmakten 
och i tilläggsbudgetI (prop. 1982/83:50, UbU 1982/83:12, rskr 1982/83:109) 
anvisas ytterligare 180 milj.kr. resp. 153 milj.kr. Anslagsbelastningen be
räknas bli 258 milj.kr. Detta innebär att anslagsbehållningen ökar med 270 
milj.kr. till 323 milj.kr. 

Arbetsmarknadsdepartementets anslagsbehållningar beräknas minska 
med 255 milj.kr. till 3055 milj.kr. vid slutet av budgetåret 1982/83. Behåll
ningen på anslaget för bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbi
drag beräknas minska med 162 milj.kr. Det beror på den höga arbetslöshe
ten. För budgetåret 1982/83 har riksdagen anvisat 3449 milj.kr. för syssel
sättningsskapande åtgärder. Regeringen har med stöd av finansfullmakten 
anvisat ytterligare 430 milj.kr. och därutöver har riksdagen anvisat ytterli
gare 1950 milj.kr. i tilläggsbudgetl (prop. 1982/83:50, AU 1982/83:13, rskr 
1982/83: 107). Anslagsförbrukningen beräknas till 5 573 milj. kr. Därmed 

ökar anslagsbehållningen med 256 milj.kr. till 2 327 milj.kr. vid budgetårets 
slut. I statsbudgeten. för budgetåret 1980/81 anvisades 500 milj.kr. för lån 
till Norrbottens läns landsting för vissa investeringar. Vid ingången av 
budgetåret 1982/83 var reservationsmedelsbehållningen 225 milj.kr. Utbe
talningarna beräknas till 150 milj. kr. Reservationsmedelsbehållningen 
minskar med samma belopp. 

Bostadsdepartementets anslagsbehållningar beräknas uppgå till 932 
milj.kr. vid budgetårets slut. Det innebär en minskning med 227 milj.kr. Av 
detta belopp hänför sig 200 milj.kr. till vissa energibesparande åtgärder 
inom bostadsbeståndet m.m. 

Industridepartementets behållningar beräknas öka med 243 milj.kr. till 
6356 milj.kr. Riksdagen har i tilläggsbudget I för budgetåret 1982/83 anvi

sat 300 milj.kr. för program för utökad prospektering, 300 milj.kr. för stöd 
till utbyggnad av distributionsanläggningar för fjärrvärme och 700 milj. kr. 
för stöd för åtgärder i samband med upphandling inom energiområdet. 
Utbetalningarna under 1982/83 beräknas sammanlagt uppgå till 265 milj.kr. 
Det innebär att anslagsbehållningarna uppgår till 1035 milj.kr. vid budget
årets slut. I prop. 1982/83: 147 om vissa varvsfrågor m.m. föreslår regering
en att 1850 milj.kr. .anvisas på tilläggsbudget III för kapitaltillskott till 
Svenska Varv AB. Vidare föreslår regeringen att 3 000 milj.kr. anvisas för 
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kapitaltillskott till Zenit Shipping AB. Utgifterna från de båda anslagen 
beräknas till 1500 milj.kr. resp. 2000 milj.kr. för budgetåret 1982/83. Vid 

budgetårets slut skulle därmed anslagsbehållningarna uppgå till 350 milj. 

kr. resp. I 000 milj .kr. I statsbudgeten för budgetåret 1981 /82 anvisades 672 
milj. kr. som tillskott av medel till Svenska Varv AB för nedläggning av 

Öresundsvarvet AB. Utbetalningarna uppgick till 336 milj.kr. under bud

getåret 1981/82. Det återstående beloppet 336 milj. kr. betalades ut i juli 
1982. I tilläggsbudget lII för budgetåret 1981/82 anvisades 300 milj.kr. som 

kapitaltillskott till Statsföretag AB för att stärka företagets likviditet. Be
loppet har betalats ut under budgetåret 1982/83. Behållningarna på ansla
gen bidrag till Svenska Varv AB för vissa utvecklingskostnader och av

skrivningslån till varvsindustrin beräknas minska med sammanlagt 837 

milj.kr. 

Rörliga krediter 

Beräknad disposition av rörliga krediter redovisas i bilaga 5. I statsbud

geten beräknades dispositionen av rörliga krediter öka med 1200 milj.kr. 
Det utestående beloppet på rörliga krediter beräknas nu uppgå till 3 827 

milj.kr. vid budgetårets slut. Det är en ökning med 1649 milj.kr. 
Det utestående beloppet vid budgetårets slut på televerkets rörliga kre

dit för abonnentutrustningar beräknas bli I 129 milj.kr. Det är en ökning 
med 579 milj.kr. Vid början av budgetåret var det utestående beloppet på 

statens järnvägars rörliga kredit 138 milj.kr. Det utestående beloppet vid 
budgetårets slut beräknas till 400 milj.kr. dvs. en ökning med 262 milj.kr. 

För att utjämna tillfälliga variationer i inbetalningar till lönegarantifonden 

och utbetalningar av lönegarantier har kammarkollegiet tillgång till en 

rörlig kredit om 200 milj.kr. Vid budgetårets ingång utnyttjades 45 milj.kr. 
av krediten. Det utestående beloppet vid budgetårets slut beräknas till 190 
milj.kr. Ökningen beror på att antalet företag som försätts i konkurs ökat 
jämfört med tidigare år. Vid budgetårets slut beräknar EKN-Exportkredit
nämnden utnyttja 965 milj.kr. av den rörliga krediten för förluster på 
exportkreditgarantier. Vid budgetårets ingång var den utestående krediten 
365 milj.kr. De kraftigt ökade förlusterna beror bl.a. på garantigivningen 

på Polen. 

Beslut 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Berggren i närvaro 

av avdelningschefen Sanell, revisionsdirektören Danielsson. byrådirektö

ren Hansson. föredragande, och förste revisorn Unander. 

G Rune Berggren 

Jörgen Hansson 
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Bilaga I 

Statsbudgeten för budgetåret 1982/83 (milj.kr.I 

Inkomster Statsbudget Beräknat Differens be-
utfall räknat utfall-

och statsbudget 

1000 Skatter 150993 156706 +5713 
2000 Inkomster av statens verksamhet 18 285 21760 +3475 
3000 Inkomster av försåld egendom 72 58 14 
4000 Återbetalning av lån 2947 2931 16 
5000 Kalkylmässiga inkomster 7240 6738 502 

Summa inkomster 179537 188193 +8656 

Underskott 93754 91799 -1955 

SUMMA 273291 279992 +6701 

Utgifter Anvisat Beräknat Differens be-
utfall räknat utfall 

och anvisat 

Utgiftsanslag 
I Kungl hov- och slottsstaterna 25 25 
Il Justitiedepartementet 7887 8212 + 325 
IIJ Utrikesdepartementet 7089 6634 - 455 
IV Försvarsdepartementet 20044 19685 359 
V Socialdepartementet 64940 65175 + 235 
VI Kommunikationsdepartementet 14990 13 911 -I 079 
VII Ekonomidepartementet 452 476 + 24 
VIII Budgetdepartementet· 12817 12014 803 
IX Utbildningsdepartementet 32656 33 162 + 506 
X Jordbruksdepartementet 6349 6635 + 286 
XI Handelsdepartementet 3 236 3 651 + 415 
XII Arbetsmarknadsdepartementet 16889 17282 + 393 
XIII Bostadsdepartementet 19213 19497 + 284 
XIV Industridepartementet 21199 21213 + 14 
XV Kommundepartementet 2987 3028 + 41 
XVI Riksdagen och dess verk m.m. 517 523 + 6 
XVII Räntor på statsskulden m.m. 38800 47200 +8400 
XVIII Oförutsedda utgifter I 20 + 19 

Summa 270091 278343 +8252 

Beräknad övrig medelsförbrukning 

I Minskning av anslagsbehållningar 2000 -2000 
Il Ändrad disposition av rörliga krediter +1200 +1649 + 449 

Summa 3200 +1649 -1551 

Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto 

Summa 273291 279992 +6701 
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Bilaga 2 

Beräkning av statsbudgetens inkomster under budgetåret 1982/83 (milj.kr.) 

Inkomster Statsbudget Beräknat Differens be-
utfall räknat utfall 

och statsbudget 

1111 Fysiska personers skatt på in-
komst. realisationsvinst och 
rörelse 25 171 26341 + 1170 

1121 Juridiska personers skatt på inkomst. 
realisationsvinst och 
rörelse 6875 6962 + 87 

1131 Ofördelbara skatter på inkomst, 
realisationsvinst och rörelse 1000 2500 +1500 

1211 Folkpensionsavgift 26972 26636 336 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto -742 -997 - 255 
1231 Barnomsorgsavgift 6504 6576 + 72 
1251 Övriga socialavgifter, netto - 16 61 + 77 
1311 Skogsvårdsavgifter 348 228 - 120 
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt 926 718 - 208 
1331 Arvsskatt 520 625 + 105 
1341 Stämpelskatt 1409 1551 + 142 
1411 Mervärdeskatt 43500 45800 +2300 
1421 Bensinskatt 6590 6695 + 105 
1422 Särskilda varuskatter 599 677 + 78 
1424 Tobaksskatt 2940 3 330 + 390 
1425 Skall på spritdrycker 4335 4950 + 615 
1426 Skatt på vin 1150 1230 + 80 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker I 033 I 094 + 61 
1428 Energiskatt 8710 8270 - 440 
1431 Särskild avgift för oljeprodukter 1503 1430 73 
1432 Kassettskatt 80 27 53 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 375 + 375 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott 140 185 + 45 
1442 Systembolaget ABs inlevererade överskott 60 105 + 45 
1461 Fordonsskatt 2 385 2240 - 145 
2117 Domänverkets inlevererade överskott 57 87 + 30 
2131 Riksbankens inlevererade överskott 2000 4000 +2000 
2151 Tips medel 795 855 + 60 
2214 Overskott av byggnadsstyrelsens 

fastighetsförvaltning 300 143 - 157 
2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande 7025 7230 + 205 
2351 Räntor på energisparlån 424 375 49 
2371 Räntor på beredskapslagring och förråds-

anläggningar 574 626 + 52 
2396 Ränteinkomster på det av byggnadsstyrelsen 

förvaltade kapitalet I 050 I 086 + 36 
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 350 1645 +1295 
4111 Återbetalning av lokaliseringslån 240 295 + 55 
4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggande 1539 1350 189 
4313 Återbetalning av studiemedel 635 702 + 67 
5111 Postverkets avskrivningar 375 75 - 300 
5112 Televerkets avskrivningar 1468 1568 + 100 
5116 Statens vattenfallsverks avskrivningar 2 336 2 121 215 
5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar 

för ekonomiskt försvar I 31 + 30 
5211 S.tatliga pensionsavgifter, netto 1335 1195 140 

Ovriga 17041 17200 + 159 

Summa 179537 188193 +8656 
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Bilaga 3 

Förslags- och obetecknade anslag under budgetåret 1982/83 (milj.kr.) 

Utgifter Anvisat Beräknat Differens be-
utfall räknat utfall 

och anvisat 

Il B 4 Lokala polisorganisationen: 
Förvaltningskostnader 3646 3920 + 274 

E 2 Kriminalvårdsanstalter 1128 1180 + 52 
F I Rättshjälpskostnader 170 232 + 62 

IV F iirs varsdcpartementct 19862 19503 359 
V B 5 Folkpensioner 37620 37770 + 150 

B 6 Bidrag till kommunala bostads-
tillägg till folkpension I 050 I 111 + 61 

B 8 Bidrag till sjukförsäkringen 3455 3325 130 
c 3 Bidrag till föräldraförsäk-

ringen 725 675 50 
c 4 Bidragsförskott 976 I 152 + 176 
G 2 Bidrag till kommunala under-

visningssjukhus 945 I 005 + 60 
5 Bidrag till driften av hem 

för vård eller boende 285 214 71 
VIII D 2 Skatteutjämningsbidrag till 

kommunerna m.m. 10300 10225 75 
G 12 Täckning av merkostnader för 

löner och pensioner m.m. 1000 200 800 
IX D Il Bidrag till driften av 

grundskolor m.m. 12 365 12137 228 
D 18 Bidrag till driften av gym-

nasieskolor 3 738 3 795 + 57 
D 25 Bidrag till byggnadsarbeten 

inom skolväsendet m.m. 123 165 + 42 
F 4 Bidrag till kommunal vuxen-

utbildning m.m. 698 755 + 57 
F 7 Bidrag till driften av folk-

högskolor m.m. 371 429 + 58 
G 3 Studiehjälp 973 1 145 + 172 
G 4 Studiemedel m.m. 3 112 3664 + 552 

X c 3 Prisreglerandc åtgärder på 
jordbrukets område 3 308 3592 + 284 

D 6 Bidrag till skogsvård m.m. 295 260 35 
XI F 2 Drift av beredskapslager 444 553 + 109 

F 4 Särskilda kostnader för olje-
lagring 0 300 + 300 

XII D 2 Åtgärder för flyktingar 113 250 + 137 
XIII B 4 Räntebidrag m.m. 9000 9060 + 60 

B 5 Eftergift av hyresförlustlån 100 66 34 
XIV B 16 Kostnader för statsstödd 

exportkreditgivning genom 
AB Svensk Exportkredit 1490 1529 + 39 

c Regionalpolitiskt stöd: 
Bidragsverksamhet 319 470 + 151 

c 6 Ersättning för nedsättning 
av socialavgifter 80 20 60 

E 7 Ersättning för försenad 
idrifttagning av kärnreaktorer 355 485 + 130 

XVII Räntor på statsskulden m.m. 38800 47200 +8400 
Övriga 44416 44623 + 207 

Summa 201262 211010 +9748 
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Bilaua 4 

Beräknade förändringar av anslagsbehållningar på reservationsanslag under budgetåret 1982/83 (milj.kr.) 

Utgifter Reservation Reservation Ökning(+) 
1982-07-01 1983-06-30 Minskning (-) 

Il B 10 Byggnadsarbcten för polis-
väsendet 67 126 + 59 

lll c Bidrag till internationella 
biståndsprogram 2206 2 393 + 187 

c 2 Bilateralt utvecklingssam-
arbete I 705 2025 + 320 

VI B 2 Drift av statliga vägar 1332 1521 + 189 
B 3 Byggande av statliga vägar 789 l 078 + 289 
B 5 Bidrag till byggande av 

kommunala vägar och gator 237 199 38 
B 11 Särskilda väginvesteringar 248 + 248 
B 12 Åtgärder mot eftersatt väg-

underhåll 75 + 75 
1980/81 
B 10 Byggande av mellanriksvägen 

Kiruna-Narvik 32 l" 
D I Statens järnvägar 193 284 + 91 
D 5 Särskilda investeringar vid 

statens järnvägar 83 + 83 
D Särskilda järnvägsinveste-

ringar m.m. i Norrbotten 44 + 44 
E 4 Sjöfartsmateriel m.m. 57 15 42 
F I Flygplatser m.m. 121 154 + 33 
G 4 Särskilda investeringar för 

post verket 110 + 110 
H Teleanläggningar 166 4 - 162 
H 2 Särskilda investeringar i 

teleanläggningar 130 + 130 
19 Åtgärder för att främja in-

vesteringar och utvecklings-
arbete i kollektivtrafiken 35 + 35 

1979/80 
IC 3 Särskilda investeringar i 

järnvägsanläggningar i Norr-
bottens län !06 47 59 

VIII E 2 Byggnadsarbeten för statlig 
förvaltning 64 31 33 

IX F 8 Lån till byggnadsarbeten vid 
folkhögskolor 34 3 31 

G 5 Vuxenstudiestöd m.m. 174 I 14 60 
I I Byggnadsarbeten inom utbild-

ningsdepartementets verksam-
hctsområdc 53 323 + 270 

XI F 3 Bcredskapslagring och indu-
striella åtgärder 149 184 + 35 

XII B 2 Arbetsmarknadsutbildning 582 447 - 135 
B 3 Bidrag till arbetslöshets-

ersättning och utbildnings-
bidrag 231 69 - 162 

B 4 Sysselsättningsskapande åt-
gärder 2071 2327 + 256 

B 11 Särskilda sysselsättnings-
skapande åtgärder i Norr-
bottens län 50 + 50 
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Utgifter Reservation Reservation Ökning(+) 
1982-07-01 1983-06-30 Minskning (-J 

1980/81 
B 12 Lån till Norrbottens läns 

landsting för vissa investe-
ringar 225 75 150 

c 3 Särskilda åtgärder för arbets-
anpassning och sysselsättning 120 20 100 

XIII B 17 Vissa energibesparande åtgär-
der inom bostadsbeståndet m.m. 955 755 200 

B 19 Ätgärder i bostadsområden med 
stor andel outhyrda lägenheter 45 + 45 

XIV B 3 Bidrag till regionala utveck-
lingsfonder m.m. 9 51 + 42 

1978/79 
B 25 Bidrag till fartygsexport 

till utvecklingsländer 125 60 65 
c 2 Regionalpolitiskt stöd: 

Lokaliseringslån 1813 1913 + 100 
c 3 Regionalpolitiskt stöd: 

Regionala utvecklingsinsatser 109 144 + 35 
c 5 Ätgärder för ökad syssel-

sättning i Norrbottens län 70 + 70 
D 8 Program för utökad prospek-

tering m.m. 240 + 240 
E Il Statens vattenfallsverk: 

Kraftstationer m.m. 464 330 134 
E 14 Stöd till utbyggnad av 

distributionsanläggningar 
för fjärrvärme 200 + 200 

E 15 Stöd till åtgärder i samband 
med upphandling inom energi-
området 595 + 595 

1980/81 
E 6 Energibesparande åtgärder inom 

näringslivet m.m. 235 143 92 
1980/81 
F 21 Lån till Saab-Scania AB 90 90 
G Lån till SSAB Svenskt Stål AB 

för rekonstruktionsändamål 87 + 87 
G Kapitaltillskott till Svenska 

Varv AB 350 + 350 
G Kapitaltillskott till Zenit 

Shipping AB I 000 +1000 
G Finansiering av stirling-

motorutveckling 62 + 62 
1981/82 
G 8 Tillskott av medel till 

Svenska Varv AB för nedlägg-
ning av Öresundsvarvet 336 336 

1981/82 
G 15 Lån till SSAB Svenskt Stål AB 150 150 
1981/82 
G 19 Kapitaltillskott till 

Statsföretag AB 300 - 300 
1980/81 
G 7 Medelstillskott till Svenska 

Varv AB 73 31 42 
1980/81 
G 8 Bidrag till Svenska Varv AB 

för vissa utvecklingskostnader 440 - 440 
1980/81 
G 10 Medelstillskott för Karlskrona-

varvet AB 57 20 37 
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Utgifter Reservation Reservation Ökning<+) 
1982-07-01 1983-06-30 Minskning ( - ) 

1980/81 
G 12 Avskrivningslån till varvs-

industrin m. m. 491 94 - 397 
1980/81 
G 15 Lån till SSAB Svenskt Stål 

AB för strukturändamål 146 114 32 
1980/81 
c 20 Tillskott av medel till 

Karlskronavarvet AB för 
sysselsättningsfrämjande 
åtgärder 94 17 77 
Övriga 3 075 2637 - 438 

Summa 19676 21172 +1496 
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Bilaga 5 

Beräknad disposition av rörliga krediter 

Utestående Beräknat Beräknad 
belopp utestående förändring 
1982-06-30 belopp 1982/83 

1983-06-30 

Televerket 743 690 53 
Televerket, Abonnentutrustningar 550 I 129 + 579 
Statens järnvägar 138 400 + 262 
Luftfartsverket 40 + 40 
Statens jordbruksnämnd 111 172 + 61 
Kammarkollegiet 45 190 + 145 
f.'örluster på exportkreditgarantier 365 965 + 600 
Ovriga 226 241 + 15 

Summa 2178 3827 +1649 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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Bilaga 1.6 Specifikation av statsbudgetens inkomster 

Specifikation av statsbudgetens inkomster under budgetåret 1983/84 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

11 JO Fysiska personers skatt på inkomst, 
realisationsvinst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rö-
relse 28356000000 28856000000 

1120 Juridiska personers skatt på inkomst, 
realisationsvinst och rörelse: 
1121 Juridiska personers skatt på in-

komst, realisationsvinst och rö
relse 

1130 Ofördelhara skatter på inkomst, 
realisationsvinst och rörelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst, 

realisationsvinst och rörelse 

1140 Övriga inkomstskatter: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och 

ersättningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter, netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1281 Allmän löneavgift 

I Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 150. Bilaga 1.6 

7181000000 7181000000 

2 500 000 000 2 500 000 000 

49000000 

10000000 
3 000000 

865 000 000 92 7 000 000 39 464 000 000 

30 750000000 
1 900 000 000 
7165000000 

781000000 
-120000000 

57 200000 

78700000 
6250000000 46861900000 46861900000 
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1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt päfast egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 274000000 
1312 Hyreshusavgift 1000 274001000 

1320 Förmögenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen-

hetsskatt 799000000 
1322 Juridiska personers förmögen-

hetsskatt 15000000 814000000 

1330 Arvsskatt och gåvoskatt: 
1331 Arvsskatt 680000000 
1332 Gåvoskatt 110000000 790000000 

1340 Ö1-rig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 1729500000 1729500000 3607501000 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

14 JO Allmänna försäljningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 49100000000 49 /00000000 

1420, !430 Skatt på specifika varor: 
1421 Bensinskatt 6480000000 
1422 Särskilda varuskatter 702000000 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

don 590000000 
1424 Tobaksskatt 3820000000 
1425 Skatt på spritdrycker 5950000000 
1426 Skatt på vin 1460000000 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker 1253000000 
1428 Energiskatt 7910000000 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

bränsle 1500000 
1431 Särskild avgift för oljeprodukter 325000000 
1432 Kassettskatt 80000000 
1433 Skatt på vidoeobandspelare 90000000 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 935000000 
1435 Särskild avgift mot försurning 62000000 29658500000 

1440 Överskott vid försäljning av varor 
med statsmonopol: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens 

inlevererade överskott 185000000 
1442 Systembolaget AB:s inleve-

rerade överskott 100000000 285000000 

1450 Skatt på tjänster: 
1451 Reseskatt 148000000 
1452 Skatt på annonser och reklam 331000000 
1453 Totalisatormedel 310000000 
1454 Skatt på spel 85000000 874000000 
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1460 Skatt på 1·ägtra.fik: 
1461 Fordonsskatt 2 270000000 
1462 Kilometerskatt I 720000000 3 9'JO OOU OUO 

1470 Skatt pd import: 
1471 Tullmedel I 705 000 000 I 705 OUO 000 

1480 Övriga skatter på mror och tjänster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 1 000 J 000 85 612 501 000 

Summa Sbtter 175 545 902 000 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 

2110 Affiirs1•erkens i11/e1·ererade ä1·erskott: 
2111 Postverkets inlevererade 

överskott 100000000 
2112 Televerkets inlevererade över-

skott 286300000 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 140000000 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 142 200 000 
2115 Förenade fabriksverkens inte-

vererade överskott 57900000 
2116 Statens Vattenf'allsverks inleve-

rerade överskott 2 260000000 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 40000000 3 026 400 000 

2120 Ö1·riga myndigheters inlerercrade 
överskott: 
2121 Statens Vägverks inlevererade 

överskott 30962000 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 65 000000 
2123 Inlevererat överskott av uthyr-

ning av ADB-utrustning 43 000000 138 'J62 ()()() 

2130 Riksbankens i11/e1·crerade 1)1·erskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över-

skott 4000000000 4000000000 

2140 Myntl'erkets in/e1·ererade ii1·erskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över-

skott 128000000 128000000 

2150 Ö1·erskott frän spe/1wk.rn111het: 
2151 Tipsmedel 937000000 
2152 Lotterimedel 396363000 I 333 363 000 8626725000 

t( Rihdui:e11 /982183. I sam/. Nr 150. Bi/ai:a 1.6 
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2200 Överskott av statens fastighetsför· 
valtning: 

22 JO Överskott av civil fa.stighet~förvalt-
ning: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty-

relsens fastighetsförvaltning 500000 
2214 Överskott av byggnadsstyrel-

sens fastighetsförvaltning 204 730000 
2215 Överskott av generaltullstyrel-

sens fastighetsförvaltning 589000 205819000 205819000 

2300 Ränteinkomster: 

2310, 2320 Räntor på närings/ån: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 290000000 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens av-

dikningslån 420000 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 2500000 
2315 Ränteinkomster på fiskbered-

ningslån 927000 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts-

lån 217000 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 2001000 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

för den mindre skeppsfarten 16980000 
2319 Ränteinkomster på kraftled-

ningslån 4000 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 55000 
2322 Räntor på övriga näringslån, 

Kammarkollegiet 133143000 
2323 Räntor på övriga näringslån, 

Lantbruksstyrelsen 2572000 448819000 

2330 Räntor på bostadslån: 
2331 Ränteinkomster på egnahems-

lån I 000 
2332 Ränteinkomster på lån för bo-

stadsbyggande 7980000000 
2333 Ränteinkomster på lån för bo-

stadsförsörjning för mindre be-
medlade barnrika familjer 290000 

2334 Räntor på övriga bostadslån, 
Bostadsstyrelsen 328000 7980619000 

2340 Räntor på studie/ån: 
2341 Ränteinkomster på statens lån 

för universitetsstudier 8000 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 35000000 
2343 Räntor på övriga studielån, 

Kammarkollegiet 35008000 
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2350 Räntor på energispar/ån: 
2351 Räntor på energisparlån 

2360 Räntor på medel avsatta till pen
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel avsat

ta till civila tjänstepensioner 
2363 Ränteinkomster på medel avsat

ta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsat

ta till allmänna familjepensioner 
2365 Ränteinkomster på medel avsat

ta vid statens pensionsanstalt 
2366 Ränteinkomster på medel avsat

ta till pensioner för vissa av 
riksdagens verk 

2370 Räntor på beredskapslagring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

och förrådsanläggningar 

2380, 2390 Övriga ränteinkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m.m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2388 Ränteinkomster på mark för na
turskydd 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Räntor på intressemedel 
2394 Övriga ränteinkomster 
2396 Ränteinkomster på det av 

byggnadsstyrelsen förvalta
de kapitalet 

415000000 

40000000 

2042000 

228000 

6286000 

26630000 

80000 

782365000 

840000 

938000 

14000000 

83000000 

160000 

11500000 

700000 

6700000 
30800000 
56707000 

5 

415 000000 

75266000 

782365000 

I 256 000 000 I 461 345 000 11198 422 000 
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2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster 111· statens aktier: 
2411 I nkomstcr av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattemlomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2518 Fyravgifter. farledsvaruavgifter 
2519 Skcppsmätningsavgiftcr 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio-

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 A vgiftcr vid statens jordbruks
niimnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspck
tion 

2526 A vgiftcr vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för stat skontroll av 

krigsmaterieltillverkning 
2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och regi

strcringsväsendct 
2531 Avgifter för registrering i före-

nings m. fl. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 
2534 Vissa avgifter för registrering 

av körkort och motorfordon 
2535 Avgifter för statliga garantier 
2536 Lotteriavgifter 

2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2614 Inkomster vid statens vårdan

stalter för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2619 Inkomster vid riksantikvarie

ämbetet 
2621 Inkomster vid lantbruksnämn

derna 

114984000 

378 500000 
150000 

48200000 

32000 
306000000 

3 500000 
6820000 

2497000 

900000 

2546000 

7900000 
30600000 

420000 
6700000 

101451000 

22000000 
78800000 

550000 

105000000 
100000000 

1000 

125000000 

10100000 

10350000 
5700000 

57000000 

300000 

6000000 

6. 

I 14984000 114984000 

I 202567000 1202567000 
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2622 Inkomster vid statens livsme
dels verk 

2623 Inkomster vid statens veteriniir
medicinska anstalt 

2624 Inkomster av upphörd av fel
parkeringsavgifter 

2625 Utförsiiljning av beredskaps
lager 

2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 
2713 Vattenföroreningsavgift 

2800 Övriga inkomster av statens verk
samhet: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

1 500000 

48000000 

190000000 
171000000 

1000 

468000000 

7 

263950000 263950000 

361001000 361001000 

468000000 468000000 

Summa Inkomster av statens verksamhet 22441468000 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

3100 Inkomster av försålda byggnader och 
maskiner m. m.: 

31 JO Affärsverkens inkomster m· försålda 
fastigheter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattenfallsvcrks in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski~ 
ner 

3120 Cil'ila myndigheters inkomster av 
försålda byggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

1000 

1000000 

20000000 

10000000 

31001000 

400000 
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3122 Statens Vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av 
försålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3130 Försvarets myndigheters inkomster 
av försålda byggnader och maskiner: 
3131 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

8 

5153000 

50000 

100000 

1000000 

1200000 7903000 

38904000 

100000 /00000 100000 

15000000 15 000000 15000000 

Summa Inkomster av försåld egendom 54004000 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

41 JO Återbetalning av industri/ån: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 

4120 Återbetalning av jordbruks/ån: 
4121 Återbetalning av jordbrukets Ja

gerhuslån 
4122 Återbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbered

ningslån 

4130 Återbetalning av övriga närings/ån: 
4131 Återbetalning av vattenkrafts

lån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån för 

den mindre skeppsfarten 

235000000 

1100000 
9500000 

2102000 

218000 
2 107000 

17139000 

235000000 

12 702000 
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4134 Återbetalning av kraftlednings
lån 

4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga nä

ringslån, Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga nä

ringslån, Lantbruksstyrelsen 
4138 Återbetalning av tidigare 

infriade statliga garantier 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

4212 Återbetalning av lån för bo
stadsbyggande 

4213 Återbetalning av lån för bo
stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån, Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 

4311 Återbetalning av statens lån för 
universitetsstudier 

4312 Återbetalning av allmänna stu
dielån 

4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

4511 Återbetalning av lån till perso
nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

4512 Återbetalning av lån till perso
nal inom biståndsförvaltningen 
m.m. 

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för stu
dentkårlokaler 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna 
startlån och bidrag 

4517 Återbetalning av u-landslån 
4518 Återbetalning av krediter till 

utlandet 
4519 Återbetalning av statens bosätt

ningslån 
4521 Återbetalning av lån för inven

tarier i vissa specialbostäder 

20000 
90000 

15799000 

1500000 

50000000 

10000 

1700000000 

650000 

9 

86873000 334575000 

1700660000 1700660000 
~~~~~~~~~~ 

60000 

30000000 
780400000 

170000000 

6000000 

7218000 

142000000 

200000 

5425000 

16000000 
7000000 

7200000 

40000000 

1800000 

810460000 810460000 

170000000 170000000 
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4525 Återbetalning av lån för 
sveföka FN-styrkor 

4526 Återbetalning av övriga lån 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

SlOO Avskrivningar: 

51 JO Affiirsl'erkens m'skril'ningar: 
5111 Post verkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivningar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av-

skrivningar 
5116 Statens Vattenfallsverks av

skrivningar 

5120 Al'skril't1ingar på cil'ilafastigheter: 
5121 Avskrivningar på civila fastig

heter 

5130 Uppdrag.1·111yndigheters komplement
kostnader: 
5131 Uppdragsmyndigheters m. fl. 

komplementkostnader 

5140 Övriga arskrivningar: 
5141 Statens Vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartsverkcts avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsan

läggningar för ekonomisk! för
svar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

(Pensionsmedel inkl. Bidrag till kost
nader för polis-. domstols- och upp
börds väsendet m. m.J 
5211 Statliga pensionsavgifler, netto 

(Pensionsmedel inkl. Bidrag till 
kostnader för polis-. domstols
och uppbördsväsendet m. m.) 

20000000 
50219000 

10 

303062000 303062000 

Summa Återbetalning av lån 3318757000 

395 000000 
I 829 600 000 

890000000 
67000000 

62000000 

I 895 200 000 5 138 800 000 

219405000 219405000 

47 002 000 47 002 000 

140450000 
91000000 

94000000. 

30689000 356139000 5761346000 

I 031000000 I 031000000 I 031000000 

Summa Kalkylmässiga inkomster 6792346000 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 208152477000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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Bilaga I .7 

Bilaga 1. 7 Anslagsförändringar i förhållande till budgetpropositionen 

Specifikation av anslagsförändringar i förhållande till budgetpropositionen för budgetåret 
1983/84 
l 000-tal kr. 

Huvudtitel, anslag Beräknat Slutligt förslag eller beslut Förändring 
belopp i 
budget- Propositio- Anslags- Ökning (+) 
proposi- nens·eiter belopp Minsk-
tionen skrivelsens ning (-) 

nummer 

Il/. Utrikesdepartementet 
Vissa förvaltningskostnader för utrikeshandel och 

exportfrämjande m. m., förslagsanslag 16015 llO 16015 
Utrikesförvaltningen, förslagsanslag 759204 110 771668 + 12464 
Kommerskollegium. förslagsanslag 30267 130 30539 + 272 
Nordiska ministerrådets allmänna budget, förslags-

anslag 59200 169 70040 + 10840 
Summa 864686 872247 + 7 561 

IV. Försvarsdepartementet 
Beredskapslagring och industriella åtgärder, reser-

vationsanslag 285080 130 301080 + 16000 
Summa 285080 301080 + 16000 

V. Socialdepartementet 
Bidrag till kommunala undervisningssjukhus, för-

slagsanslag 945000 123 1090000 + 145000 
Statlig kontroll av läkemedel, förslagsanslag 39688 122 40188 + 500 

Summa 984688 1130 188 + 145 500 

VII. Finansdepartementet 
Finansdepartementet, förslagsanslag 46696 110 38868 9828 
Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m., 
förs lagsanslag 10600000 90, 150 10811000 + 211000 
Tullverket: Förvaltningskostnader, förslagsanslag 660 379 130 663 379 + 3000 

Summa 11307075 11511247 + 204172 

VIII. Utbildningsdepartementet 
Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande, för-

slagsanslag 5720 129 3220 2500 
Nordiska ministerrådets kulturbudget, förslagsan-

slag 35100 164 46700 + 11600 
Bidrag till Nordiska museet, förslagsanslag 31602 108 33424 + 1822 
Bidrag till vissa museer 6783 108 4961 1822 
Samhällsvetenskapliga fakulteterna, reservations-

anslag 172688 120 176688 + 4000 
Tekniska fakulteterna, reservationsanslag 335 429 120 344429 + 9000 
Kiruna geofysiska institut, reservationsanslag 14407 120 17407 + 3000 
Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde, reservationsanslag I 120 20001 + 20000 
Summa 601730 646830 + 45100 

1 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.7 
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Huvudtitel, anslag Beräknat Slutligt förslag eller beslut Förändring 
belopp i 

Ökning budget- _ Propositio- Anslags- (+) 
proposi- nens eller belopp Minsk-
tionen skrivelsens ning (-) 

nummer 

IX. -Jordbruksdepartementet 
Bidrag till trädgårdsnäringens rationali-

sering, m. m .. förslagsanslag 4000 162 6000 + 2000 
Främjande av trädgårdsnäringen. reservations-
- anslag 900 162 900 0 

Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, 
förslagsanslag 3 838000 162 3838000 0 

Skogs vårdsst yre lserna: 
Investeringar, reservationsanslag 46000 145 44700 1300 
Myndighets uppgifter, förslagsanslag 115962 145 125962 + 10000 

Bidrag till skogsvård m. m., förslagsanslag 295000 145 300000 + 5000 
Stöd till byggande av skogsvägar, förslagsanslag 50000 145 50000 0 
Skogsstyrelsen, förslagsanslag 27056 145 28656 + 1600 
Prisreglerande åtgärder på fiskets område, för-

slagsanslag I 171 25000 + 24999 
Främjande av rennäringen, reservationsanslag 2590 120 3040 + 450 
Bidrag till fiskevård m. m., reservationsanslag 5020 120 6970 + 1950 

Summa 4384529 4429228 + 44699 

X: Arbetsmarknadsdepartementet 
Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och 

konfektionsindustrierna, reservationsanslag 300000 130 247000 53000 
Arbetsmarknadsutbildning, reservationsanslag 1911592 120, 130, 147 1931342 + 19750 
Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbild-

ningsbidrag, förslagsanslag 2 313 650 130- 2316650 + 3000 
Arbetsmarknadsservice, förslagsanslag 1230082 120._ 147 I 261 082 + 31000 
Medel för särskilda insatser för övertalighet inom 

Luossavaara-Kiirimavaara AB (LKAB), 
reservationsanslag 120 309000 + 309000 

Yrkesinriktad rehabilitering, reservationsanslag 461 345 120, 147 465145 + 3800 
Summa 6216669 6530219 + 313 550 

XI. Bostadsdepartementet 
Bidrag till inventering och besiktning m. m. 

av bostadshus i Norrbottens län, 
reservationsanslag 120 9000 + 9000 

Lantmäteriet: Landskapsinformation, reser-
vationsanslag 93031 120 99731 + 6700 

Summa 93031 108 731 + 15700 

XII. Industridepartementet 
Industridepartementet, förslagsanslag 31247 110 35546 + 4299 
Statens industriverk: 

Förvaltnings kostnader, förslagsanslag 23991 113 46021 + 22030 
Statsbidrag till nedläggningshotade företag 113 10000 + 10000 
Utredningar m. m., reservationsanslag 3717 113 3717 

Särskilda regionalpolitiska insatser i 
Norrbottens län, reservationsanslag 120 200000 + 200000 

Branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin. 
reservationsanslag 38000 130 56189 + 18189 

Kostnader för räntebefrielse vid särskilda struktur-
garantier för textil- och konfektions-
industrierna, förslagsanslag 3500 130 1500 2000 

Lån till rationaliseringsinvesteringar inom 
konfektionsindustrin, reservationsanslag 130 20000 + 20000 

Bidrag till Tele-X-projektet, förslagsanslag 348000 168 574200 + 226200 
Räntestöd till varvsindustrin, förslagsanslag 120000 147 135000 + 15000 
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Huvudtitel, anslag Beräknat Slutligt förslag eller beslut Förändring 
belopp i 
budget- Propositio- Anslags- Ökning (+) 
proposi- nens eller belopp Minsk-
tionen skrivelsens ning (-) 

nummer 

Avskrivningslån till svensk varvsindustri, 
reservationsanslag 147 465000 + 465000 

Förlusttäckning till följd av statliga garantier till 
svensk varvsindustri och beställare av fartyg, 
förslagsanslag 147 50000 + 50000 

Infriande av förlusttäckningsgaranti. för Zenit 
Shipping AB.- reservationsanslag 147 30000 + 30000 

Kostnader för statsstödd exportkreditgivning 
avseende export av fartyg m. m., förslags-
anslag 480000 147 350000 130000 

Kostnader för skuldebrev till Svenska Varv AB, 
förslagsanslag 107000 147 125000 + 18000 

Summa 1155455 2098456 + 943001 

XIII. Civildepartementet 
Civildepartementet, förslagsanslag 1-1099 110 24789 + 13690 

Summa Il 099 24789 + 13690 

XIV. Riksdagen och dess verk 
Riksdagen: 

Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige, 
förslagsanslag 1800 KU27 2350 + 550 
Förvaltningskostnader, förslagsanslag 125 272 Förs.17 126472 + 1200 

Summa 127072 128822 + 1750 

XV. Räntor på statsskulden, m. m. 
Räntor på statsskulden, m.m., förslagsanslag 56500000 150 55400000 -1100000 

Summa 56500000 55400000 -1100000 

Summa förändringar på statsbudgeten 82531114 83181837 + 650723 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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FÖRÄNDRINGAR I FÖRSLAGET TILL 
STATSBUDGET.FÖR BUDGETÅRET 1983/84 
SEDAN BUDGETPROPOSITIONEN 
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Statsbudgeten för budgetåret 1983/84 

Inkomster 

Budget- Senare Summa 
propositionen ändringar I 000-tal 
I 000-tal kr. I 000-tal kr. kr. 

Inkomster 
Skatter 173 666702 + 1879200 175545902 
Inkomster av statens verksamhet 20903983 + 1537 485 22441468 
Inkomster av försåld egendom 51004 + 3000 54004 
Återbetalning av lån 2889178 + 429579 3318757 
Kalkylmässiga inkomster 6629796 + 162 550 6 792 346 

Summa 204 140663 +4011814 208152477 

Underskott -90227900 - 361091 -89866809 

Summa 294368563 +3650723 298019286 
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Bilaga 1.8 Förändringar i förslaget till statsbudget budgetåret 1983/84 

Utgifter 

Budget- Senare Summa 
propositionen ändringar I 000-tal 
I 000-tal kr. I 000-tal kr. kr. 

Utgift sans/ag 
Kungl. hov- och slottsstaterna 27977 27977 
Justitiedepartementet 7958402 7958402 
Utrikesdepartementet 7874494 + 7 561 7 882 055 
Försvarsdepartementet 22075514 + 16000 22091514 
Socialdepartementet 70027622 + 145 500 70 173 122 
Kommunikationsdepartementet 14118352 14118352 
Finansdepartementet 13 256664 + 204172 13460836 
Utbildningsdepartementet 34 263 238 + 45100 34 308 338 
Jordbruksdepartementet 6887 589 + 44699 6932 288 
Arbetsmarknadsdepartementet 15424486 + 313 550 15 738 036 
Bostadsdepartementet 22067947 + 15700 22083647 
Industridepartementet 10743473 + 943001 11686474 
Civildepartementet 6150579 + 13690 6 164 269 
Riksdagen och dess verk m. m. 491226 + 1750 492976 
Räntor på statsskulden m. m. 56500000 -1100000 55400000 
Oförutsedda utgifter 1000 I 000 

Summa 287868563 + 650723 288 519286 

Beräknad örrig medels.förbrukning 
Minskning av anslagsbehållningar 2000000 + 1000000 3000000 
Ökad disposition av rörliga krediter 1500000 1500000 

Summa 3 500000 +I 000000 4500000 

Beräknat tillkommande 11tgijisbelw1". nel/o 3000000 +2000000 5000000 

Summa 294368563 +3650723 298019286 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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Bilaga 1.9 

l Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1961: 394) om tobaksskatt 

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1961: 394) om tobaksskatt 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Registrerad skall till riksskatte
verket avlämna deklarationför var
je kalendermiJnad, varunder skatt
skyldighet inträtt. 

Deklaration skall insändas inom 
en månad efter varje beskattnings
periods utgång. Riksskatteverket 
äger medgiva att deklaration må 
insändas senare än nu sagts; dock 
inom tre månader efter utgången 
av den beskattningsperiod deklara
tionen avser. 

6 § 

Föreslagen lydelse 

En redovisningsperiod omfattar 
en kalendermånad. Den som är re
gistrerad som skatfsky/dig skall till 
riksskatteverket lämna en deklara
tion för varje redovisningsperiod. 

Deklarationen skall ha kommit in 
till riksskatteverket senast den tju
gofemte i månaden efter redovis
ningsperioden. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1984. 
Äldre bestämmelser om deklarationstider gäller fortfarande i fråga om 

redovisningsperioder som börjar före den 1 januari 1984. 

1 Lagen omtryckt 1975: 141. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 141. 

l Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.9 
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2 Förslag till 
Lag om ä~dring i lagen (1977: 306) om dryckesskatt 

Härigenom föreskrivs att 9 och 12 §§ lagen ( 1977: 306) om dryckesskatt 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 § 

Skattskyldighet för partihandels
bolaget vid omsättning av sprit
drycker och vin inträder när betal
ning erhålles från det i Jagen 
(1977: 293) om handel med drycker 
angivna detaljhandelsbolaget. 

Skattskyldighet för partihandels
boiaget inträder när spritdrycker 
och vin levereras till det i lagen 
(1977: 293) om handel med drycker 
angivna detaljhandelsbolaget. 

Skattskyldighet för tillverkare och registrerad importör vid omsättning 
av malt- och läskedrycker inträder när skattepliktig dryck levereras till 
köpare eller tages i anspråk för annat ändamål än försäljning eller, vid 
avregistrering, finnes i lager. 

12 § 

Skattskyldig enligt 4 § skall utan 
anmaning lämna deklaration avse
ende drycker för vilka skattskyldig
het har inträtt. Deklaration skall 
lämnas för varje kalendermånad 
och inges till riksska11everket se
nast femte dagen i andra månaden 
efter utgången av den månad de
klarationen avser. 

En redovisningsperiod omfattar 
en kalendermånad. Den som är 
skattskyldig enligt 4 § skall till riks
skatteverket lämna en deklaration 
för varje redovisningsperiod. De
klaration skall ha kommit in till 
riksskatteverket senast den tjugo
femte i månaden efter redovis
ningsperioden. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. 
Äldre bestämmelser om redovisningsperioder och deklarationstider gäl

ler fortfarande i fråga om redovisningsperioder som börjar före den 1 
januari 1984. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt 

Härigenom föreskrivs att 5 och l4 §§ samt bilaga l till lagen (1957: 262) 
om allmän energiskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu~·arande lydelse Föreslagen lydelse 
5 §2 

Energiskatt utgår på bensin, 
utom i fall som avses i andra 
stycket, med 34 öre per liter och på 
gasol med 53 öre per liter. 

Energiskatt utgår på bensin, 
utom i fall som avses i andra 
stycket, med 46 öre per liter och på 
gasol med 65 öre per liter. 

För bensin, som används för framställning av stadsgas, skall skatten 
utgå med 1,6 öre per liter. I fråga om energiskatt på sådan bensin skall i 
övrigt gälla vad i denna lag stadgas om andra bränslen än bensin och gasol. 

l4 §3 

Skatten utgår med 3 öre per 
kilowattimme för elektrisk kraft 
som förbrukas i kommuner som 
anges i bilaga 2 till denna lag. I öv
rigt utgår skatten för elektrisk kraft 
med4 öre per kilowattimme, utom i 
fråga om sådan kraft som förbrukas 
i industriell verksamhet, då skatten 
utgår med 3 öre per kilowattimme 
för den del av förbrukningen under 
ett år som överstiger 40 000 
kilowattimmar. 

Skatten utgår med 4,2 öre per 
kilowattimme för elektrisk kraft 
som förbrukas i kommuner som 
anges i bilaga 2 till denna lag och 
med 5 .2 öre per kilowattimme i öv
riga Ja/I. I fråga om sådan kraft som 
förbrukas i industriell verksamhet 
utgår dock skatten med 3 öre per 
kilowattimme för den del av för
brukningen under ett år som över
stiger 40000 kilowattimmar. 

Bilaga I till lagen (1957: 262) om allmän energiskatt4 

Nuvarande lydelse 
Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas 

Tulltaxe- Bränsle Skattesats 
nummer 

ur 27.ul 
ur 27.01 

ur27.02 
ur 27.04 
ur 27.04 
ur 27.10 

ur 27.10 

Stenkol 
Stenkolsstybb samt stenkolsbriketter 
och liknande fasta bränslen, framställda 
av stenkol 
Brunkols briketter 
Koks och koksbriketter 
Koksstybb 
Fotogen med tillsats som möjliggör drift 
av snabbgående dieselmotor 
Motorbrännoljor, eldningsoljor och 
bunkeroljor 

12 kr. för ton 

6 kr. för ton 
6 kr. för ton 

14 kr. för ton 
6 kr. för ton 

253 kr. för m3 

291 kr. för m3 

Anm. Skatten på oljor beräknas efter varans fakturerade volym. Kan 
skatten icke beräknas på sådant sätt eller sker fakturering annorledes 
än enligt vedertagna grunder, äger beskattningsmyndigheten fastställa 
grunder för beräkning av volymen. 

· 1 Lagen omtryckt 1975: 272. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 272. 
2 Senaste lydelse 1981:431. 
3 Senaste lydelse 1981: 344. 
4 Senaste lydelse 1982: 450. 
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Föreslagen lydelse 
Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas 

Tulltaxe- Bränsle 
nummer 

ur 27.01 
ur 27.01 

ur 27.02 
ur 27.04 
ur 27.04 
ur 27.10 

ur 27.10 

Stenkol ..................................... . 
Stcnkolsstybb samt stenkolsbriketter och liknande 
fasta bränslen, framställda av stenkol ........... . 
Brunkolsbriketter ............................ . 
Koks och koksbriketter ....................... . 

· Koksstybb .................................. . 
Fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabb-
gående dieselmotor ........................... . 
Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor .. . 

Anm. Skatten på oljor beräknas efter varans fakture
rade volym. Kan skatten icke beräknas på sådant 
sätt eller sker fakturering annorledes än enligt veder
tagna grunder, äger beskattningsmyndigheten fast
ställa grunder för beräkning av volymen. 

' Denna lag träder i kraft den I juli 1983. 

Skattesats 

12 kr. för ton 

6 kr. för ton 
6 kr. för ton 

14 kr. för ton 
6 kr. för ton 

411 kr. för m3 

411 kr. för m3 

4 

Den nya skattesatsen för elektrisk kraft tillämpas för energiförbrukning
en efter ikraftträdandet. Om mätaravläsning görs under tiden den 22 juni
den 6 juli 1983 gäller den nya skattesatsen för tiden efter mätaravläsningen. 
Görs inte mätaravläsning eller görs den i endast begränsad omfattning, 
tillämpas den nya skattesatsen för energiförbrukningen från och med den 1 
juli 1983, varvid skatten beräknas efter skälig grund. Som mätaravläsning 
godtas även avläsning som enligt tillämpade rutiner görs av förbrukaren. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1961: 372) om bensinskatt 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1961: 372) om bensinskatt 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §2 

Skatt utgår med krona 37 öre Skatt utgår med I krona 55 öre 
per liter, om annat inte sägs i andra per liter, om annat inte sägs i andra 
eller tredje stycket. eller tredje stycket. 

För metanol, etanol och högre al- För metanol, etanol och högre al-
koholer utgår skatten med 43 öre koholer utgår skatten med 46 öre 
per liter. Ingår sådan alkohol i en per liter. Ingår sådan alkohol i en 
blandning som avses i I § första blandning som avses i I § första 
stycket a) eller b) utgår skatten för stycket a) eller b) utgår skatten för 
den inblandade alkoholen med 43 den inblandade alkoholen med 46 
öre per liter och med 1 krona 37 öre öre per liter och med I krona 55 öre 
per liter för blandningen i övrigt. per liter för blandningen i övrigt. 

För gasol utgår skatten med 33 För gasol utgår skatten med 36 
öre per liter. öre per liter. 

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock inte 
inräknas smörjolja som har tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten inte 
beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna 
grunder, får beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkning av 
volymen. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 

1 Lagen omtryckt 1975: 274. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 274. 
2 Senaste lydelse 1983: 118. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973: 601) 

Härigenom föreskrivs att bilagorna 1 och 
(1973: 601)1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Bilaga 1 till vägtrafikskattelagen (1973: 601 )2 

Nuvarande lydelse 
Fordonsskatt 

Fordonsslag Skattevikt, 
kilogram 

A Motorcyklar 
I Tvåhjulig motorcykel 0- 75 

utan sidvagn 76-

2 Annan motorcykel 0-

B Personbilar 0- 900 
901-

C Bussar 
I Buss som är inrättad 0- 1600 

för drift endast med 1601- 3000 
bensin eller gasol 3001-

2 Annan buss 0- 1600 
1601- 3000 
3001- 7000 
7001-10000 

10001-30000 
30001-

DLastbilar 
I Lastbil som är inrättad 0- 1600 

för drift endast med 1601- 3000 
bensin eller gasol 3001-

2 Annan lastbil 
2. I med anordning för 

påhängs vagn 
med två hjulaxlar 0- 1600 

1601- 3000 
3001- 7000 
7001-10000 

10001-15000 
15001-

1 Lagen omtryckt 1979:280. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 869. 
2 Senaste lydelse 1980: 679. 

2 till vägtrafikskattelagen 

Skatt. kronor 

grund- tilläggsbelopp 
belopp för varje helt 

hundratal 
kilogram 
över den 
lägsta vikten 
i klassen 

75 0 
100 0 

150 0 

280 0 
355 75 

280 0 
309 29 
715 0 

280 0 
309 29 
715 Il 

1155 28 
1995 49 

11795 0 

280 0 
309 29 
715 0 

280 0 
309 29 
715 16 

I 355 47 
2 765 84 
6965 113 
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor 
kilogram 

grund- tilläggsbelopp 
belopp för varje helt 

hundratal 
kilogram 
över den 
lägsta vikten 
i klassen 

med tre eller flera 
hjulaxlar 0- 1600 280 0 

1601- 3000 309 29 
3001- 8000 715 13 
8001-12000 I 365 35 

12001-18000 2765 70 
18 001-27 000 6965 86 
27001- 14 705 0 

2.2 utan anordning för 
påhängs vagn 
med två hjulaxlar 0- 1600 280 0 

1601- 3000 309 29 
3001- 6000 715 5 
6001-10000 865 19 

10001-14000 1625 57 
14001-17000 3905 104 
17001- 7025 136 

med tre eller flera 
hjulax!ar 0- 1600 280 0 

1601- 3000 309 29 
3001- 6000 714 3 
6001-11000 804 9 

11001-15000 1254 45 
15001-18000 3054 80 
18001-27000 5454 103 
27001- 14724 0 

E Traktorer och 
motorredskap 
I Trafiktraktor och regi- 0- 1300 300 0 

strerat motorredskap 1301- 3000 345 45 
som inrättats för driH 3001- 7000 1140 75 
med annat drivmedel 7001- 4200 135 
än brännolja 

2 Trafiktraktor och 0- 1300 465 0 
registrerat motorredskap 1301- 3000 540 75 
som inrättats för drift 3001- 7000 1815 120 
med brännolja 7001- 6615 215 

3 Traktor klass Il 0- 2500 120 0 
2501- 180 0 

F Släpvagnar 
I Släpvagnar med skatte-

vikt högst 3 000 kilogram 
påhängs vagn 0- I 000 180 0 

I 001- 3000 205 25 

annan släpvagn 0- 1000 120 0 
1001- 3000 137 17 

2 Släpvagnar med skatte-
vikt över 3 000 kilogram, 
som drages uteslutande av 
bensin- eller ~asoldrivet 
motorfordon 

i Diages siäp-vagnävenavkilometerskatiepiiktlgt fordon utgår skätt enilgt 3. Drages 
släpvagn även av trafiktraktor eller registrerat motorredskap utgår skatt enligt 4. 
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Fordonsslag Skattevikt. Skatt. kronor 
kilogram 

grund- tilläggsbelopp 
belopp för varje helt 

hundratal 
kilogram 
över den 
lägsta vikten 
i klassen 

2.1 påhängs vagnar 
med en hjulaxel 3001- 693 13 

med två eller flera 3001-13000 690 10 
hjulaxlar 13001- 1680 0 

2.2 andra.släpvagnar 
med en hjulaxel 3001- 469 9 

med två hjulaxlar 3001-13000 467 7 
13001- 1160 () 

med tre eller flera 3001-13000 465 5 
hjulaxlar 13001- 960 () 

3 Kilometerskatte-
pliktiga släpvagnar 

3.1 påhängs vagnar 
med en hjulaxel 3001- 6000 315 25 

6001- ROOO 1065 37 
8001- 1805 57 

med två eller flera 3001- 8000 309 19 
hjulaxlar 8001-10000 1259 30 

10001-14000 1859 50 
14001-19000 3859 65 
19001- 7109 0 

3.2 andra släpvagnar 
med en hjulaxel 3001- 5000 215 20 

5001- 8000 615 22 
8001- 1275 41 

med två hjulaxlar 3001- 8000 207 13 
8001-11000 857 21 

11001-14000 1487 33 
14001-17000 2477 41 
17001- 3707 56 

med tre eller flera 3001-11000 204 9 
hjulaxlar 11001-17000 924 17 

17001-25000 1944 30 
25001-32000 4344 48 
32001- 7704 0 

4 Släpvagnar med skatte-
vikt över 3 000 kilogram. 
som drages av trafik-
traktor eller registrerat 
motorred skap2 

4.1 påhängs vagnar 
med en hjulaxel 3001- 6000 I 020 60 

6001- 2820 103 
med två eller 3001- 8000 I 010 51 
flera 8001-11000 3560 129 
hjulaxlar 11001-20000 7430 163 

20001- 22100 5 

2 Drages släpvagn även av kilometerskattepliktigt fordon utgår skatt enligt 3. 
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Fordonsslag Skattevikt. Skatt, kronor 
kilogram 

grund- tilläggsbelopp 
belopp för varje helt 

hundratal 
kilogram 
över den 
lägsta vikten 
i klassen 

4.2 andra släpvagnar 
med en hjulaxel 3001- 8000 690 51 

8001- 3240 113 

med två hjulaxlar 3001- 8000 670 29 
8001-11000 2120 76 

11001-17000 4400 193 
17001- 15980 197 

med tre eller 3001- 8000 665 25 
flera 8001-11000 1915 24 
hjulaxlar 11001-14000 2635 54 

14001-20000 4255 91 
20 001-25 000 9715 112 
25001-30000 15315 156 
30001-35000 23 l/5 90 
35001- 27615 5 

Föreslagen lydelse 
Fordonsskatt 

Fordons slag Skattevikt, Skatt, kronor 
kilogram 

grund- tilläggsbelopp 
belopp för varje helt 

hundratal 
kilogram 
över den 
lägsta vikten 
i klassen 

A Motorcyklar 
I Tvåhjulig motorcykel 0- 75 75 0 

utan sidvagn 76- 100 0 

2 Annan motorcykel 0- 150 0 

8 Personbilar 0- 900 280 0 
901- 355 75 

C Bussar 
I Buss som är inrättad 0- 1600 280 0 

för drift endast med 1601- 3000 309 29 
bensin eller gasol 3001- 715 0 

2 Annan buss 0- 1600 280 0 
1601- 3000 309 29 
3001- 7000 715 Il 
7001-10000 I 155 28 

10001-30000 1995 49 
30001- 11795 0 
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Fordonsslag Skattevikt. Skatt, kronor 
kilogram 

grund- tilläggsbelopp 
belopp för varje helt 

hundratal 
kilogram 
över den 
lägsta vikten 
i klassen 

DLastbilar 
I Lastbil som är inrättad 0- 1600 280 0 

för drift endast med 1601- 3000 309 29 
bensin eller gasol 3001- 715 0 

2 Annan lastbil 
2.1 med anordning för 

påhängs vagn 
med två hjulaxlar 0- 1600 280 0 

1601- 3000 309 29 
3001- 7000 715 16 
7001- IOOOO 1355 47 

10001-15 000 2765 84 
15001- 6965 113 

med tre eller flera 
hjulaxlar 0- 1600 280 0 

1601- 3000 309 29 
3001- 8000 715 13 
8001-12000 1365 35 

12001-18000 2765 70 
18001-27000 6965 86 
27001- 14 705 0 

2.2 utan anordning för 
påhängs vagn 
med två hjulaxlar 0- 1600 280 0 

1601- 3000 309 29 
3001- 6000 715 5 
6001-10000 865 19 

10001-14000 1625 57 
14001-17000 3905 104 
17001- 7025 136 

med tre eller flera 
hjulaxlar 0- 1600 280 0 

1601- 3000 309 29 
3001- 6000 714 3 
6001-11000 804 9 

11001-15 000 1254 45 
15001-18000 3054 80 
18001-27000 5454 103 
27001- 14724 0 

E Traktorer och 
motorredskap 
1 Trafiktraktor och regi- 0- 1300 300 0 

strerat motorredskap 1301- 3000 345 45 
som inrättats för drift 3001- 7000 1140 75 
med annat drivmedel 7001- 4200 135 
än brännolja 

2 Trafiktraktor och 0- 1300 500 0 
registrerat motorredskap 1301- 3000 585 81 
som inrättats för drift 3001- 7000 I 972 130 
med brännolja 7001- 7172 235 

3 Traktor klass Il 0- 2500 120 0 
2501- 180 0 
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Fordons slag Skattevikt, Skatt, kronor 
kilogram 

grund- tilläggsbelopp 
belopp för varje helt 

hundratal 
kilogram 
över den 
lägsta vikten 
i klassen 

F Släpvagnar 
I Släpvagnar med skatte-

vikt högst 3 000 kilogram 
påhängs vagn 0- I 000 180 0 

1001- 3000 205 25 

annan släpvagn 0- I 000 120 0 
1001- 3000 137 17 

2 Släpvagnar med skatte-
vikt över 3 000 kilogram, 
som drages uteslutande av 
bensin- eller ~asoldrivet 
motorfordon 

2.1 påhängwagnar 
med en hjulaxel 3001- 693 13 

med två eller flera 3001-13000 690 10 
hjulaxlar 13001- 1680 0 

2.2 andra släpvagnar 
med en hjulaxel 3001- 469 9 

med två hjulaxlar 3001-13000 467 7 
13001- 1160 0 

med tre eller flera 3001-13000 465 5 
hjulaxlar 13001- 960 0 

3 Kilometerskatte-
pliktiga släpvagnar 

3.1 påhängs vagnar 
med en hjulaxel 3001- 6000 315 25 

6001- 8000 I 065 37 
8001- 1805 57 

med två eller flera 3001- 8000 309 19 
hjulaxlar 8001-10000 1259 30 

10001-14000 1859 50 
14001-19000 3859 65 
19001- 7109 0 

3.2 andra släpvagnar 
med en hjulaxel 3001- 5000 215 20 

5001- 8000 615 22 
8001- 1275 41 

med två hjulaxlar 3001- 8000 207 13 
8001-11000 857 21 

11001-14000 1487 33 
14001-17000 2477 41 
17001- 3707 56 

med tre eller flera 3001-11000 204 9 
hjulaxlar 11001-17000 924 17 

17001-25000 1944 30 
25 001-32 000 4344 48 
32001- 7704 0 

1 Drages släpvagn även av kilometerskattepliktigt fordon utgår skatt enligt 3. Drages 
släpvagn även av trafiktraktor eller registrerat motorredskap utgår skatt enligt 4. 
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor 
kilogram 

grund- tilläggsbelopp 
belopp för varje helt 

hundratal 
kilogram 
över den 
lägsta vikten 
i klassen 

4 Släpvagnar med skatte-
vikt över 3 000 kilogram, 
som drages av trafik-
traktor eller registrerat 
motorredskap2 

4.1 påhängs vagnar 
med en hjulaxel 3001- 6000 1085 65 

6001- 3035 105 
med två eller 3001- 8000 1075 55 
flera 8001-11000 3825 140 
hjulaxlar 11001-20000 8025 180 

20001- 24225 5 

4.2 andra släpvagnar 
med en hjulaxel 3001- 8000 135 58 

8001-11000 3635 113 

med två hjulaxlar 3001- 8000 710 30 
8001-11000 2210 90 

11001-17000 4910 230 
17001- 18710 200 

med tre eller 3001- 8000 705 27 
flera 8001-11000 2055 22 
hjulaxlar 11001-14000 2 715 59 

14001-20000 4485 103 
20001-25000 10635 123 
25001-30000 16785 176 
30001-35000 25585 98 
35001- 30485 5 

2 Drages släpvagn även av kilometerskattepliktigt fordon utgår skatt enligt 3. 
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Bilaga 2 till vägtratlkskattelagen (1973: 601)3 

Nuvarande lydelse 
Kilometerskatt 

Fordonsslag Skattevikt, Skatt, öre för JO kilometer 
kilogram 

grund- tilläggsbelopp 
belopp för varje helt 

hundratal 
kilogram 
över den 
lägsta vikten 
i klassen 

I Personbil 0- 900 100 0 
901- 108,5 8,5 

2 Buss 0- 1600 119 0 
1601- 119,3 0,3 

3 Lastbil 0- 1600 119 0 
1601- 120 1,03 

4 Släpvagnar med skatte-
vikt över 3 000 kilogram 
som dr~es av kilometer-
skattepliktigt fordon 

med en hjulaxel 3001- 62 0,55 

med två hjulaxlar 3001-11000 61 0,46 
Il 001- 97,8 0,85 

med tre eller flera 3001-11000 59 0,36 
hjulaxlar 11001- 87,8 0,68 

Är kilometerskattepliktig bil inte inrättad för drift med brännolja utgår 
skatt med 80 procent av angivna belopp. 

3 Senaste lydelse 1982: 994. 
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Föreslagen lydelse 
Kilomeletskatt 

Fordons slag Skattevikt, Skatt, öre för 10 kilometer 
kilogram 

grund- tilläggsbelopp 
belopp för varje helt 

hundratal 
kilogram 
över den 
lägsta vikten 
i klassen 

I Personbil 0- 900 JJ7 0 
901- 127 JO 

2 Buss 0- 1600 138 0 
1601- 138,3 0,30 

3 Lastbil 0- 1600 138 0 
1601- 139,J 1,12 

4 Släpvagnar med skatte-
vikt över 3 000 kilogram 
som drages av kilometer-
skattepliktigt fordon 

med en hjulaxel 3001- 72 0,64 

med två hjulaxlar 3001-11000 71 0,53 
11001- JJ3,4 0,98 

med tre eller flera 3001-11000 69 0,42 
hjulaxlar Il 001- 102,6 0.78 

Är kilometerskattepliktig bil inte inrättad för drift med brännolja utgår 
skatt med 80 procent av angivna belopp. 

Denna lag träder i kraft den I september 1983. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 338) om vägtrafikskatt på vissa for
don, som icke är registrerade i riket 

Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till lagen ( 1976: 338) om vägtrafikskatt 
på vissa fordon, som icke är registrerade i riket skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Bilaga 2 till lagen (1976: 338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är 
registrerade i riket1 

Nuvarande lydelse 
Kilometerskatt 

Fordonsslag 

I. Brännoljedriven lastbil 

2. Brännoljedriven buss 

3. Släpvagn kopplad till eller avsedd 
att kopplas till brännoljedriven 
lastbil eller brännoljedriven buss 

Föreslagen lydelse 
Kilometerskatt 

Fordons slag 

I. Brännoljedriven lastbil 

2. Brännoljedriven buss 

3. Släpvagn kopplad till eller avsedd 
att kopplas till brännoljedriven 
lastbil eller brännoljedriven buss 

Totalvikt, 
kilogram 

0-10000 
10001-15000 
15 001-20000 
20001-

0-10000 
10001-15000 
15 001-20000 
20001-

10001-15000 
15 001-20000 
20001-

Totalvikt, 
kilogram 

0-10000 
10001-15000 
15001-20000 
20001-

0-10000 
10001-15 000 
15001-20000 
20001-

10001-15000 
15001-20000 
20001-

Skatt, kronor för 
10 kilometer 

1.70 
2../0 
2,90 
3.40 

1,30 
J,55 
1,70 
1.85 

0,50 
0.75 
1,05 

Skatt, kronor för 
10 kilometer 

1,95 
2,70 
3.20 
3,70 

1,50 
J,75 
J,90 
2,05 

0,70 
I.00 
1.35 

Denna lag träder i kraft den I september 1983. 
De äldre bestämmelserna tillämpas dock fortfarande vid beskattning av 

fordon som har införts till landet före ikraftträdandet. 

1 Senaste lydelse 1980: 680. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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