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Propositionens huvudsakliga innehåll 

Det förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 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 

1987188 blir ca 8,9 miljarder kr. lägre än vad som beräknades i årets budget
proposition. Sålunda förutses nu ett underskott om ca 5,8 miljarder kr. 

För budgetåret 1988189 beräknades i budgetpropositionen elt underskott 
om ca 11,9 miljarder kr. De nya beräkningarna visar ett underskott om ca 
6.7 miljarder kr. 

I propositionen redovisar regeringen i en reviderad finansplan sin be
dömning av hur den ekonomiska politiken bör utformas. I särskilda bilagor 
till denna redovisas bl. a. en reviderad nationalbudget för år 1988 och 
kalkyler för den svenska ekonomin 1989-1991 samt en långtidsbudget för 
budgetåren 1988/89-1992/93. Vidare föreslås ändrade principer för stöd till 
näringslivet (bl. a. en ökad avgiftsbcläggning för vissa statliga garantier). 

Propositionen innehåller även förslag om förlängning till utgången av år 
1989 av lagen mot skatteflykt (den s. k. generalklausulen) och vissa andra 

ändringar i skattelagstiftningen samt förslag och inrättande av en ny spar

form, ungdomsbosparandet. Vidare föreslås vissa åtgärder för att förstärka 
skyddet mot främmande undervattenskränkningar samt vissa arbetsmark

nads-, invandrar- och flyktingpolitiska åtgärder. I propositionen tas också 

upp vissa anslags- och bidragsfrågor inom socialdepartementets verksam
hetsområde. Slutligen lämnas redogörelser rörande uppföljning och utvär

dering av offentlig verksamhet samt restaureringen av Hornborgasjön. 
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Utdrag ur protokoll vid regcringssammanträde den 21 april 1988 

Närvarande: statsrådet Feldt, ordförande. och statsråden Gustafsson, 
Lcijon, Peterson. S. Andersson. Bodström. Göransson. Gradin. 
Holmberg. Johansson. Hulterström, Lindqvist. G. Andersson. Lönnqvist. 
Thalcn 

Föredragande: statsråden Feldt, Lindqvist, Johansson. Bodström, Thalen, 
G. Andersson. Holmberg, Peterson, Hulterström 

Proposition med förslag till slutlig reglering av 
statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. 
(kompletteringsproposition) 

Statsrådet Feldt anför: Regeringen har i årets budgetproposition (prop. 
1987/88: 1()0) förelagt riksdagen ett förslag till statsbudget för budgetåret 
1988/89. På de punkter där förslaget upptog endast beräknade belopp har 
regeringens förslag därefter 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 diirmed bör regeringen redovisa sin bedömning av 
den ekonomiska politiken i en reviderad finansplan. Likaså bör en revide
rad nationalbudget tillställas riksdagen. I komplctteringspropositionen bör 
också tas med vissa andra frågor som har samband med den ekonomiska 
politiken och budgetpolitiken m. m. och som bör behandlas av riksdagen 
under innevarande riksmöte. 

Statsrådet Feldt föredrar den reviderade finansplanen samt redogör för 
statsbudgetens utgifter och beräknade inkomster under niista budgetår. 
m. m. Statsråden Lindqvist, Feldt, Johansson, Bodström, Thalcn. G. An
dersson, Holmberg, Peterson och Hulterström föredrar de ifrågavarande 
förslagen under social-, finans-·. utbildnings-. arbetsmarknads-. civil-. mil
jö- och energi- samt fi.irsvarsdepartementens verksamhetsområden. An
förandena redovisas i underprotokollen för resp. departement. 

Statsrådet Fcldt hemställer att regeringen i en gemensam proposition 
förelägger riksdagen vad föredragandena har anfört för de åtgärder och de 
ändamål som de har hemstiillt om. 

Förslagen bör behandlas under innevarande riksmöte. 
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Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar att Prop. J 987/88: 150 

genom proposition förelägga riksdagen vad föredragandena har anfört för 
de åtgärder och de ändamål som föredragandena har hemställt om. 

Regeringen beslutas vidare att de anföranden som redovisas i underpro
tokollcn skall bifogas propositionen enligt följande: 

Reviderad finansplan m. m. 
Socialdepartementet 
Finansdepartementet 

Utbildningsdcpartementct 
Arbetsmarknadsdepartementet 

Civildepartementet 
Miljö- och energidepartementet 

Försvarsdepartementet 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1988 

Bilaga I 
Bilaga 2 

Bilaga 3 
Bilaga 4 

Bilaga 5 
Bilaga 6 
Bilaga 7 

Bilaga 8 
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Regeringens proposition 
1987/88:150 
Bilaga 1 
Reviderad finansplan 

Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanlräde den 21 april 1988 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, 
m.m. (kompletteringsproposition) såvitt avser 
reviderad finansplan, m.m. 

1 Den tredje vägen 

Den ekonomiska politik som bedrivits sedan 1982 har kallats den tredje 
vägen. Beteckningen anger att regeringen avvisar de förenklade och ensi

diga recept för efterfrågestyrning som ofta ställs mot varandra i den all
männa debatten. En politik baserad enbart på åtstramning eller expansion 

av efterfrågan förmår inte lösa de uppgifter den ekonomiska politiken står 
inför. Det kriivs en tredje viig. 

Unuer senare delen av 1970-talct och början av 1980-talct var den 
svenska ekonomin inne i en djup kris. Konkurrenskraften försvagades. 
vilket ledde till försiimrad bytesbalans och avstannande ekonomisk till
viixt. Industriproduktionen sjönk och investeringarna föll. Även arbets
marknaden försvagades. För en tid kunde problemen på arbetsmarknaden 
mildras genom viixande budgetunderskott och ökande upplåning. dock 
endast till priset av hög inflation och stigande riintor. Budgetunderskottet 

skapade en betydande likviditet i ekonomin och lade därmed grunden till 
en svällande finansiell sektor. När budgetpolitiken stramades åt 1980-1981. 

framträdde de underliggande problemen klart: produktionen sjönk. och 
mellan 1980 och 1983 fördubblades den öppna arbetslösheten. 

I en sftdan situation rikker inte de traditionella J'inans- och penningpoliti

ska medlen till. De förmår inte att ensamma övervinna målkonllikterna. 

Åtstramning av den inhemska efterfrågan tenderar att öka arbetslösheten. 
urholka välfiirden och vidga de sociala klyftorna. Expansion av den in

hemska efterfrågan kommer i stället till stor del att liicka ut ur landet i form 
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av ökad import och samtidigt öka inflationen. Detta riskerar att i förläng
ningen driva fram en sfl mycket hårdare åtstramningspolilik. 

Dessa öwrväganden gjorde att den tillträdande ~ocialdemokratiska re
geringen hösten 1982 valde alt i stället gå en tredje väg. Den har innehurit 

en kombination av åtgärder för att stimulera ekonomins utbudssida i syfte 

alt öka produktion och sysselsättning samt en stram budgetpolitik i syfte 

att hålla tillbaka prisstegringarna och minska obalanserna i ekonomin. Den 

huvuduppgift som måste lösas iir att skapa och vidmakthålla en så god 
konkurrenskraft att efterfragan på svenska produkter - såväl utomlands 

som i Sverige - kan ge en total expansion av produktion, sysselsättning och 
investeringar s111ntidigt som byleshalansen förstiirks. Syftet med politiken 

är diirmed att göra det möjligt att både arbeta och spara sig ur krisen. 

Som ett första steg i krispolitiken skrevs den svenska kronans viirde ned 
med 16% för att i ett slag förstiirka konkurrenskraften och ge det konkur
rensutsatta näringslivet en tillviixtslimulans. 

Fördelningspolitiken lades om i syfte all fördela krisens och krispoliti

kens bördor efter bärkraft - men också för att möjliggöra en dämpad 

kostnadsstegring. Därmed lades grunden for en snabb industriell expan

sion och förbättrad bytesbalans. 

Regeringen slog också fast, att förutsättningen för all denna utveckling 

skulle bli långsiktigt hållbar var att den prisstegring som devalveringen 

medförde bara blev tillfällig och att ekonomin därefter växlade in på en 

bana som kännetecknas av avsevärt lägre prisstegringar. Samtidigt måste 
den konkurrensutsatta sektorns lönsamhet stabiliseras på en hög nivä. 
Detta förutsätter att lönckostnadsökningen dämpas - vilket i sin tur kriiver 

en fördelningspolitik som upplevs som riittvis av breda folkgrupper. Eko

nomins funktionssätt måste förbättras. marknaderna fungera smidigare 
och överflyttningen av n.:surser från tillhakagåcmk näringsgrenar till ex
panderande skyndas på. 

Dessa uppgifter har stått i centrum för den tredje vägens politik de 
senaste åren. En rad ekonomisk-politiska insatser har gjorts pa skilda 
områden. 

811clgl'lpolitike11 har blivit avseviirt stramare. De offentliga utgit'terna 
växer nu betydligt längsammarc än under 1970-takt. Statens budgetunder
skott har minskats kraftigt. Den offentliga sektorn som helhd uppvisar 
'ånyo ett positivt finansiellt sparande. 

Pe1111ingpolitike11 har lagts om. Det tidigare regleringssystemet har er

satts med ett system, som innebär alt riksbanken kan påverka räntorna pil 
ett smidigare och mer flexibelt siitt. samtidigt som. staten får sin uppHining 

tillgodosedd på marknadsmässiga grunder. Den inflationsdrivande effekt 
som tidigare kom från budgecunderskottet och dess finansiering har diir

med i hög grad reducerats. Samtidigt har det hlivit möjligt för hushållen att 

m sina kreditbehov tillgodosedda till rimligare riintor i och med att att 
deras beroende av den grå kreditmarknaden minskat. 

l11d11stripoli1ike11 har förnyats. Den tidigare defensiva subventionspoliti
ken har ersatts av offensiva satsningar p<I ny teknik. småföretagsutveck

ling. kommunikationer. forskning och utveckling. Detta skapar förutsätt
ningar för en jiimnare regional fördelning av tillviixten, samtidigt som det 
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påskyndar näringslivets omvandling. Arbetsmarknadspolitiken har paral

lellt i allt högre grad inriktats på framåtsyftande åtgärder som förmedling. 

yrkesutbildning och fortbildning, medan de kortsiktiga syssdsättningsska

pande åtgärderna begränsats. 

En omläggning av skattesystemet har påbörjats. Inkomstskattesatserna 

har sänkts, samtidigt som skattebasen breddats genom avdragsbegräns

ningar. Skattesystemet har förenklats kraftigt, inte minst för den enskilde 

medborgaren. Ett arbete har inletts som syftar till en genomgripande 

reform av skattesystemet, för såväl fysiska som juridiska personers be

skattning. 

Ungefär samtidigt som den tredje vägens politik inleddes. vände den 

internationella konjunkturen uppåt. De sammanlagda resultaten av politik

omläggningen och den förbättrade internationella situationen har varit 

mycket positiva för den svenska ekonomin: 

• BNP-tillväxten har sedan 1982 varit mer än dubbelt så hög som under 

den föregående sexårsperioden. Mellan 1982 och 1988 beräknas brutto

nationalprodukten öka med drygt 15 %. 
• Särskilt snabbt har den konkurrensutsatta sektorn vuxit. Industripro

duktionen beräknas öka med över 20 l/l mellan I 982 och 1988, medan den 

föll under åren dessförinnan. 

• Industrins lönsamhet och soliditet har stabiliserats på en högre nivå. 

Industriinvesteringarna, som föll kraftigt fram till 1982. beräknas öka 

med 70 % mellan 1982 och 1988. 

• Bytesbalansen har förstärkts. Handelsbalansen uppvisar ett betydande 

överskott. 

• Budgetunderskottet, som växte okontrollerat under krisåren, har mins

kat från drygt 13 %· av BNP 1982 till under l % i dag. Det offentliga 

sparandet har vänts från ett underskott till ett överskott. 

• Inflationen har gradvis sjunkit. från över 10 % per år till för närvarande 

drygt 5 <i·L 
•Arbetslösheten, som fördubblades mellan 1980 och 1983, har därefter 

minskats radikalt. Den öppna arbetslösheten i Sverige beräknas ligga 

under 2 %· 1988,. vilket är mindre än en femtedel av genomsnittet i 

Västeuropa. Samtidigt har vi viistviirldens högsta sysselsättningsgrad. 

Sysselsättningen. som föll under krisåren, beräknas öka med över 

200000 personer mellan 1982 och 1988. 

• Reallöneutvecklingen har vänt uppåt. Medan reallönen för en genom

snittlig löntagare sjönk med ca 7C:'c mellan 1976 och 1982 och föll med 

ytterligare ett par procentenheter efter devalveringen I 982. har den efter 

1983 stigit med ca Fl. 
Den svenska ekonomin har således under de senaste sex åren gradvis 

återvunnit sin styrka och tagit sig ur den akuta krisen. Medborgarna har 

sett resultaten i form av förbiittrade reallöner, ökad köpkraft och fler 

arbetstillfällen. Genom att underskotten minskats och investeringarna 

ökats står Sverige i dag i viisentliga avseenden starkare att möta de hot och 

problem som utgör nya utmaningar för den ekonomiska politiken. 

De nya utmaningarna härrör delvis friln den oroliga ekonomiska utveck

lingen i vår omviirld. men de hänger också samman med den ekonomiska 
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politikens framgångar. Det höga efterfrågetrycket har minskat arbetslöshe

ten. men det har också gjort det svårt att sänka inflationen. Vinstuppgång

en har medfört högre investeringar, men har också bidragit till att minska 

företagens motstånd mot höga lönekostnadsökningar. Inflationen har vis

serligen dämpats. men inflationstakten i Sverige ligger fortfarande över 

den i våra främsta konkurrentländer. 

Den höga inflationen beror i stor utsträckning på snabba lönekostnads

stegringar. De svenska nominella lönekostnaderna har de senaste åren 

stigit betydligt snabbare än i konkurren!Hinderna. bl.a till följd av det 

starka efterfrågetrycket på arbetsmarknaden. men också som ett resultat 

av det splittrade sätt på vilket förhandlingarna genomförts. 

Ett annat problem i den svenska ekonomin är en stark uppgång av den 

privata konsumtionen och ett alltför svagt hushållssparande. Konsum

tionsstegringen, framför allt av varaktiga konsumtionsvaror. har medfört 

att importen ökat. vilket belastar bytesbalansen. En faktor bakom kon

sumtionsuppgångcn är den starka kreditexpansionen. vilken har bidragit 

till att hushållen kunnat låna stora summor till konsumtion. Det har visser

ligen gynnat hushållens materiella standard. men har samtidigt inneburit 

att sparandet minskat. 

Ett tredje problem iir den otillräckliga produktionskapaciteten inom 

främst industrin. För närvarande råder brist på arbetskraft i flera sektorer 

och regioner. Samtidigt är den konkurrensutsatta sektorn fortfarande. 

trots den starka invcstcringsuppgången. för liten för att genom ökad export 

kunna möta den nuvarande starka efterfrågeökningen. Tillsammans med 

den alltför höga inflationen medför dessa faktorer att bytesbalansen grad

vis försämras igen. 

Under 1988 kommer det ekonomiska läget, såvitt nu kan bedömas. att 
vara gott. men risken finns att den internationella konjunkturen försämras 

nästa t1r. om inte obalanserna mellan Förenta staterna. Japan och För

bundsrepubliken Tyskland reduceras. Fortsätter den starka konsumtions

tillviixten och den höga inhemska inflationen linns risk för en ytterligare 

försvagning av bytesbalansen n~ista ;\r. Diirmed kan en åtstramning, som 

slår mot tillviixt och sysselsättning. komma att tvinga~ fram. 

Att råda hot p~t dessa problem - och s111111idi1<t slä vakt om den fulla 

sysselsättningen - iir nu den ekonomiska politikens viktigaste uppgift. För 

att klara de tre problemen kriivs en bättre fungerande lönebildning. en 

stram politik för att hålla tillbaka konsumtionen och öka sparandet i 

ekonomin samt insatser för att öka tillväxten och förbättra ekonomins 

flexibilitet. Det iir detta som vägleder utformningen av regeringens ekono

miska politik inför de närmaste åren. 

Mot denna hakgrund föreslås diirför i det följande åtgärder för att dämpa 

konsumtionsuppgångcn. öka sparandet och begriinsa likviditeten i ekono

min. Vidare aviseras finansierade inkomstskattesänkningar för att möjlig

göra lilga nominella lönekostnadsökningar 1989. Hiirutöver anges riktlinjer 

för en långsiktig politik i syfte att förhiittra ekonomins funktionssätt. 
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2 Den internationella utvecklingen 
Utsikterna för den internationella ekonomin har förbättrats i förhållande 

till den bedömning som redovisades i årets finansplan. I ett par viktiga 

hänseenden har utvecklingen varit positiv de senaste m:\naderna. Dels 

blev den ekonomiska till växten i industriländana hösten 1987 - sLirskilt 
före börsnedgi\ngen - betydligt starkare än väntat. Dels har det relativa 

lugn som återställdes på finansmarknaderna efter händelserna i oktob1.:r 

bestf1tt. Den förtroendekollaps i näringsliv och hushåll som kunde befaras 

direkt efter börsfallet intrMfade inte. 

Världsckonomin gick s{dunda in i 1988 på en relativt hög aktivitetsnivii 

och utsikterna för det niirmaste året ter sig relativt gynnsamma. äwn om 

en viss uppbromsning kan väntas. Det råder emellertid alltjämt betydande 

osäkerhet om den framtida utvecklingen. Några nya initiativ har inte tagits 

i den ekonomiska politiken i de stora länd~rna för att påskynda utjämning

en av de externa obalanserna mellan de största ekonomierna. Obalanserna 

tycks därför kvarstå. åtminstone und1.:r 1988. Trögheten i anpassningen -

vilken sannolikt var en viktig faktor bakom oron på finansmarknaderna i 

höstas - kvarstår därmed som ett problem. Den riskerar att negativt påver

ka tillväxten framöver och kanske utlösa nya finansiella kriser. 

U{l·ecklingen i OECD 

Den starka utvecklingen i världsekonomin andra halvåret i fjol förde upp 

BNP-tillväxten i OECD-området 1987 till 3 %. Tidigare preliminiira siffror 

har reviderats upp för nästan samtliga större länder. särskilt Japan och 

Storbritannien. Orsaken är en snabbare tillväxt av den inhemska efterfrå

gan. såväl privat konsumtion som näringslivets investeringar. En förkla

ring till den starka ut vecklingen har i flera länder varit en aktivitctsstödjan

de. expansiv penningpolitik. Vidare har finanspolitiken varit något mindre 

restriktiv iin vad som tidigare förutsetts. 
Genom den starka efterfrågeutvecklingen i industriländerna viixte 

världshandeln med drygt 5 %· i volym 1987: andra halvåret uppskattas 
expansionen ha uppgått till över 10% i årstakt. OECD-områdets import 

ökade snabbare än dess export. Det innebär att omviirlden fick extra 

draghjiilp i sin ekonomiska ut veckling från industriländerna. 

Den relativt goda tillväxten i OECD-området 1987 ledde till en viss 

nedgång i arbetslösheten, men med stora skillnader mellan länderna. 

Störst blev nedgången i Storbritannien. Canada och Förenta staterna. I de 

övriga europeiska länderna däremot förblev arbetslöshetssiffrorna i stort 

oförändrade. Sammantaget ligger arbetslösheten alltjämt på en mycket hög 

nivå, och uppgick för Västeuropa till i genomsnitt närmare 11 % av arbets

kraften 1987. I i'tr väntas dessutom det senaste årets förbättring på arbets

marknaden i OECD-området vända och arbetslösheten hörja öka igen i 

flera länder. Massarbetslösheten framstiir därmed alltjämt som det domi

nerande problemet i Västeuropa. 

Den prognos för den internationella ekonomiska utvecklingen 1988 som 
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lades fram i linansplanen iir alltjiimt i huvudsak giltig. Sammantaget förut- Prop. 1987 /88: 150 
ses sålunda för flertalet länder en dämpning av expansionen från och med Bilaga I 
innevarande halvår. Det viktigaste undantaget är den japanska ekonomin. 
för vilken en klar upprevidering av tidigare prognoser gjorts. Totalproduk-
tionen väntas nu växa med över 4 % i Japan i [ir, eller i ungefär samma takt 

som 1987. Tillväxten bärs upp av en mycket expansiv inhemsk efterfrågan. 
understödd av en aktiv ekonomisk politik. 

För OECD-området sammantaget väntas en BNP-tillväxt 1988 på 

2 314 '/(,, vilket är en något starkare tillväxt än vad som angavs i finanspla

nen. Detta iir främst en följd av att andra halvåret i fjol blev starkare än 

tidigare beräknat. Tillväxten under loppet av 1988 är i stort sett oföriindrad 
jämfört med tidigare prognos. Världshandeln förutses växa med drygt 5 c;,;, i 
volym i år. 

I Förenta staterna väntas en dämpning av den privata konsumtionen. 

vilket bl.a. hänger samman med en viss normalisering av fjolårets mycket 
låga hushållssparande. Konsumtionsdämpningen kompenseras till en del 

av en fortsatt mycket expansiv utveckling av exporten och en investcrings
uppgång i anslutning till denna industriella expansion. Av en BNP-tillväxt 

på ca 2 1/2 ';'{ 1988 väntas ungefär hälften motsvaras av en. förbättrad 
externbalans realt. dvs. ökad produktiop dels för förbrukning utanför 

landet, dels för att ersätta tidigare import. 

BNP-tillväxten i Västeuropa kan visserligen i genomsnitt för 1988 viintas 
överstiga 2 %. men den underliggande trenden är betydligt svagare. För 

många västeuropeiska länder är en avmattning av exporten och en starkare 

import - dvs. spegelbilden av vad som väntas ske i Förenta staterna - ett 
viktigt inslag i denna fortsatt dämpade utveckling. I den västtyska ekono

min är också den ogynnsamma utvecklingen av näringslivets investeringar 
- något som iir niira kopplat till svaga exportutsikter och osiikcrhet beträf
fande D-markens utveckling - en viktig faktor för de fortsatt svaga till
växtutsikterna. Bestående höga realräntor kan förväntas hålla tillbaka 
investeringarna i ett flertal länder. 
De externa obalanserna mellan de tre största länderna väntas förbli bety
dande. Det amerikanska bytesbalansunderskottet väntas sålunda uppgå till 
140 miljarder dollar i år. medan överskotten i Japan och Förbundsrepubli
ken Tyskland beräknas uppgå till 85 resp. 45 miljarder dollar. Samtidigt 

riskerar flera västeuropeiska länder att få en försvagning av bytesbalansen. 

särskilt om de skulle höja ambitionsnivån vad gäller den egna tillväxten. 

Behovet m· ätgiirder mot ohaianserna 

Tillriickligajusteringar av den ekonomiska politiken har ännu inte kom
mit till stånd i de tre största ekonomierna för att de externa obalanserna 

skall reduceras i önskvärd omfattning. Ett fasthållande vid nuvarande 
ekonomiska politik i de stora länderna innebär därmed en risk för att 

förtroendet på de finansiella marknaderna viker och att världsekonomin 
återigen kommer in i en akut kris. Osäkerheten i prognoserna för tillväxt 

och handel. liksom för räntor och v~ixelkurser. är därför stor. 
Det är således önskvärt att ytterligare åtgärder vidtas i den inhemska 



ekonomiska politiken i de större ekonomierna för att säkerställa en lång- Prop. 1987 /88: 150 

siktig utjämning av obalanserna. Hiir har sjiilvfallet Förenta staterna ett Bilaga I 

stort ansvar när det gäller budgetsaneringen och andra åtgärder iignade att 

förbiittra sparandet i ekonomin. Samtidigt är det av vikt att överskottsliin-, 

derna bidrar till anpassningen genom en högre tillviixt av den inhemska 

efterfrågan. Annars finns en risk all en stramare politik i Förenta staterna 

diimpar hela viirldsekonomins tillväxt. Japan har aktiverat finans- och 

penningpolitiken och medverkar därmed i anpassningen genom en ökad 

inhemsk cfterfr[igetillviixt. En motsvarande handlingsheredskap har emel-

lertid iinnu inte demonstrerats i de viisteuropeiska överskottsHinderna. 

En justering av politiken bör göras sii att den önskade utjiimningen av 

obalanserna sker i former som innehiir en god ekonomisk tillviixt och 

därmed en positiv sysselsättningsutveckling. Om däremot den fortsatta 

anpassningen friimst skulle ske via snahha och okontrollerade. viixelkurs

justeringar. skulle detta riskera att leda till en internationell recession. 

stigande inflation och ett viixande protektionistiskt tryck. 

Aven· om risknna för ett akut bakslag i di.:n internationella ekonomiska 

utvecklingi.:n inte realiseras. iir sysselsättningsutsikterna för framför allt 

Västeuropa dystra. Den redan mycki.:t höga arbetslösheten hotar nu fiter 

att stiga. För att undvika en sådan utveckling kriivs en högre tillväxt. vilket 

i sin tur förutsiitter att de hinder som finns för detta undanröjs. Förutsätt

ningarna skiljer sig därvid mellan olika länder. men gemensamt iir att det 

oftast krävs en kombination av stabiliseringspolitiska ingrepp och åtgärder 

för att förbättra ekonomiernas funktionssätt. Av central betydelse är att en 

sådan politik - särskilt på det makroekonomiska området - vidtas i samar

bete mellan liinderna. Det synes dock för niirvarande inte finnas några 

förutsiittningar att uppnå enighet om behovet av samordnade. makroeko

nomiska stimulansåtgärder i Västeuropa. 

U t1 'l't ·kl in !f.1·/ii ndcrna 

Situationen förblir allvarlig för flertalet skuldsatta utveeklingsliinder. 

För di.:ssa länder sammantagna minskade visserlig~n skulden i förhållande 

till exporten under 1987. men skuldnivån iir likväl betydligt över vad den 

var 1982. det är då skuldproblemen hlev akuta. En tung skuldtjänstbörda 

kommer att försvåra möjligheterna att åstadkomma en stabil tillväxt och 

utveckling i många av dessa länder. 

Utvecklingsländernas ekonomiska situation understryker sålunda ytler

ligare betydelsen av god tillväxt och finansiell stabilitet i världsekonomin. 

Det är vidare av stor vikt att utvecklingsländerna har tillträde till industri

ländernas marknader. Ett fortsatt betydande nettotillskott av resurser 

utifrån är också en viktig förutsiittning för ekonomisk återhämtning i 

utvecklingsländerna. siirskilt i de allra fattigaste. 

Sverige fortsätter att aktivt verka för skuldlättnader för de fattiga länder

na i samband med skuldomförhandlingar i Parisklubben. Det är vidare med 

!illfredsstiillclse vi kan konstatera a!t en utvidgning av den s.k. strukturan

passningsfaciliteten i Internationella valutafondens regi nu praktiskt taget 

förts i hamn. Sverige har för denna utvidgning gjort en utfästelse om ett 7 



bidrag på sammanlagt 600 milj. kr. till räntesubventioner, att betalas ut Prop. 1987/88: 150 
med 150 milj. kr. om_ året under den närmaste fyraårsperioden med början i Bilaga 1 

år. 
I diskussionen om de globala ekonomiska problemen har sedan en tid 

också en grupp av nyindustrialiserade ekonomier i Asien kommit att stå i 
fokus. Till denna grupp räknas i första hand Taiwan, Syd-Korea, Hong 
Kong och Singapore. Efter en oavbrutet hög tillväxt under det senaste 
decenniet har dessa ekonomier nått en ansenlig ekonomisk styrka. framför 
allt genom en stark satsning på exportindustrin. En konsekvens av denna 
utveckling är att några av dem nu har mycket betydande bytesbalansöver
skott, och Taiwan har byggt upp en mycket stor valutareserv. Detta är till 

bekymmer i ett läge där de stora externa obalanserna utgör den kanske 
viktigaste hämskon för en balanserad global tillväxt. Det är mot denna 
bakgrund av vikt att dessa ekonomier genom en anpassning av handcls
och växelkurspolitiken samt den interna efterfrågan ger sitt bidrag till att 
reducera de externa obalanserna i världsekonomin. 

8 



3 Den svenska ekonomin 1988 
J årets finansplan gjordes bedömningen att tillväxten i den svenska ekono

min skulle komma att dämpas något 1988 och framöver. bl.a. till följd av 

börsfallet i oktober 1987. De fakta som framkommit de senaste månaderna 

tyder emellertid på att de rn:gativa konsekvenserna av börsfallet blir mind

re än befarat. 
Den ekonomiska statistiken för slutet av 1987 och bötjan av 1988 tyder 

på en fortsatt relativt stark utveckling av industriproduktionen. detaljhan

dclns omsättning och antalet sysselsatta. Företagens förväntningar. såsom 

de kommer till uttryck i bl.a export- och investeringsenkäter i februari 1988 

och i konjunkturbarometrar för industrin och byggnadsverksamheten i 

mars 1988. är också optimistiska. Även hushållens optimism har ökat 

påtagligt efter en tillfällig dämpning i slutet av förra året. Till detta kommer 

att även aktiebörsl!rna tycks börja återhämta sig, se diagram 1. Sammanta

get bedöms nu börsfallet i oktober 1987 bara få marginella effekter pti den 

svenska ekonomins utveckling 1988. 

Diagram I. Aktiemarknaden i New York och Stockholm 
l!ltimo resp vecka. Index 1986-12-30= 100 
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Anm: Tom vecka 15 1988 
Källa: Finansdepartementet 
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I finansplanen redovisades två prognoser för 1988. baserade på två olika 

antaganden om lönekostnadernas ut veckling. Då hade avtalsrörelsen ännu 

inte börjat. Nu hur emellertid löncavtal slutits för 1988 som täcker större 

delen av den privata sektorn. Dessa innebiir i de flesta fall tämligen ltiga 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1 
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avtalsmässiga kostnadsökningar 1988. Därtill kommer emellertid löneglid- Prop. 1987/88: 150 

ning. I vissa avtal finns dessutom särskilda garantiklausuler. som ger de Bilaga I 

anställda en garanterad löneglidning. vilken tillsammans med de avtals-

mässiga löneökningarna ger en ökning på ca 4%. För den statliga sektorn 

ökar timlönekostnaderna med drygt 4 9(· 1988. Under loppet av året stiger 

nivån med ytterligare ett par procentenheter. För den kommunala sektorn 

beräknas timlönekostnaderna öka med ca 6 C,f. 
Mot denna bakgrund baseras prognoserna för den svenska ekonomins 

utveckling på att timlönerna i genomsnitt ökar meu 61/~ 1988. Det iir högre 

än lågalternativet i finansplanen, men inte lika högt som högalternativet. 

Det innebär att löncökningstakten i Sverige även i iir kommer att ligga 

högre än i OECD-omriidet, vilket medför att konkurrenskraften för de 

svenska företagen kan komma att försiimras. 

Med de angivna förutsättningarna röranue den internationella ekonomis

ka utvecklingen och timlönernas ökning förutses en fortsatt stark ökning 

av inhemsk efterfrågan 1988. en god BN P-tillviixt och en fortsatt m:dgilng 

av arbetslösheten. Utvecklingen väntas emellertid också innebära att un

derskottet i bytesbalansen ökar jiimfört med 1987. Den starkare internatio

nella tillväxten och del förbiittrade bytesförhållandet - bl.a. till följd av 

lägre oljepriser - gör dock alt bytesbalansförsämringen inte blir s~i stor som 

tidigare förutspåddes. 

Tal!ell I Försörjnin~sbalans 

BNP 
Import 

Tillgång 

Privat konsumtion 
Offentlig kon~umtion 

Stat 
Kommuner 

Bruttoinvesteringar 
Lagerinvesteringar1 

Export 

Användning 

Inhemsk efterfriigan 

Miljarder kr.. Procentuell volymförändring 
löpande priser------------
1987 1986 1987 1988 

1009.2 1.2 2,8 2.2 
307.3 5,6 6.9 4.9 

1316,5 2,2 3,8 2,9 

525,0 4.3 4,1 3,0 
271.7 1.3 0.7 I,\ 
74.6 2,6 -0,6 0.8 

197, I 0,8 I.I 1.3 
192,3 -1.0 7,5 3,8 
-6.4 -0."i -0.3 0,3 
333,9 3.2 4,8 2.7 

1316,5 2.2 3,8 2,9 

982,6 1.9 3,4 3,0 

1 Föriindring anges i procent av föregående års BNP. 

Den privata konsumtionen ökade med drygt 4% bt1de 1986 och 1987. se 

tabell I. Bakom cknna ut veckling lf1g såviil förbättrade realinkomster för 

hushållen som goda möjligheter att låna pengar, stigande förmögenheter 

och optimistiska framtidsförväntningar. Ökningstakten har emellertid 

dämpats nagot under senare månader. och för 1988 förutses en ökning av 

den privata konsumtionen med 3 %. Den offentliga konsumtiont:n har 

däremot ökat relativt fangsamt under de senaste tvf1 {iren - med ca I%. per 

år. En fortsatt måttlig tillväxt förutses 1988. koncentrerad till den kommu

nala sektorn. JO 



Bruttoinvcsteringarna beräknas ha ökat med 7 .5 % 1987. vilket är den Prop. 1987 /88: 150 
högsta ökningstaktcn ett enskilt ftr sedan mitten av 1960-talct. lnveste- Bilaga I 

ringsenkäter i böi:jan av innevarande år tyder på en fortsatt höjning av 

investeringsnivlm 1988 med 3J~ q .. Både niir det giiller privat konsumtion 

och bruttoinvestcringar innebär de redovisade bedömningarna en upprevi-

dering av prognoserna för 1988. jämfört med finansplanen. , 

Den starka cfterfrågeutvccklingen har medfört såväl en hög BNP-tillväxt 

som en snabb importökning 1987, en ut veckling som förutses fortsiitta 

1988. BNP beriiknas nu öka med 2.21/i- 1988. 

Med denna bedömning skulle 1988 bli det sjiittc året i rad med en relativt 

god konjunktur. Som framgår av diagram 2 bars BNP-tillväxten de två 

första liren, 1983 och 1984. i hög grad upp av kapitalbildning. främst en 

kraftig ökning av nettoexporten. Diireftcr har kapitalhildningcn utvedilats 

svagare. Nettoexporten har sedan 1985 varje år givit negativa bidrag till 

BNP-tillväxtcn och väntas göra det iivcn 1988. Till följd av den starka 

investcringsuppg{mgen 1987. vilken förutses fortsätta i år, heräknas dock 

kapitalbildningen, totalt sett. öka bfide 1987 och 1988. Sett över en liingre 

period har kapitalbildningcn därmed. efter den djupa krisen i slutet av 

Diagram 2. BNP, Konsumtion och kapitalbildning 
Index 1970 = 100. fasta priser 
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Diagram 3. Konsumentprisindex 
12-miinadcrs förändringstal. Utfall tom mars 1981'! 
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Anm: De 14 OECD-länderna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som 
konkurrcnler till Sverige på värld~marknaden_ 
Kallor: OECD. Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet samt finansdeparte
mentet. 

1970-calet och början av 1980-talet, aterhLimtat sig och ökat i samma takt 

som BNP. För att kompensera för den svaga utvecklingen under 1970-talet 

skulle emellertid krävas en ännu snabbare kapitalbildning. Svensk industri 

är fortfarande för liten för att ett överskott i bytesbalansen skall kunna 

bibehållas vid det övergripande målet full sysselsiittning. 

Konsumentpriserna har, liksom timlönerna. ökat mer i Sverige än i 
omvärlden under senare ilr, se diagram 3. Det starka efterfrågetrycket i 

den svenska ekonomin och bristen pa arbetskraft har bidragit till denna 

utveckling. En timlöneökning på 6'H 1988 beräknas leda till en uppgång av 

kon<.umcntpriscrna med drygt 5 l''r under loppet av 1988. Årsgenomsnittet 

för konsumentprisindex 1988 bcriiknas också ligga drygt 5 'T över genom

snittet för <'tr 1987. 

Byteshala f!Sl'll 

Bytesbalansen visade ett underskott pa ca 5 miljarder kr. 1987 och 

prognoserna tyder på att underskottet ökar till knappt 11 miljarder kr. 

1988, se tabell 2. Den främsta orsaken till bytesbalansens försvagning 1987 

och 1988 är att eftc1frågan ökar mer i Sverige än p[1 viira export marknader. 

De,n starka ökningen av inhemsk eftcri"rågan drar med sig en stor import 

också under 1988. Marknadstillväxten för de svenska exportföretagen 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1 
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Tabell 2 Bytesbalans 
Miljarder kr., löpande priser 

1985 1986 1987 1988 

Export av varor 260,5 265,I 281.4 300.1 
Import av varor 244.7 232,5 257.4 276,7 
Korrigerings post -U -1.7 -1.6 -1.7 

Handelsbalans 14,5 30,9 22,3 21,7 

Tjänstebalans 4.7 3.3 -1.7 -4,0 
Transfereringsnetto -30.4 -27.4 -25.8 -28.5 

Bytesbalans -11,2 6,9 -5,2 -10.8 

beräknas däremot vara svag, bl.a. till följd av att tillväxten och importen i 

Danmark och Norge. vilka är viktiga mottagarländer för svensk export. 

utvecklas svagt. Samtidigt sätter produktionskapaciteten en griins för ex

portökningen. 

Treårskalkylerna. vilka redovisas i det följande. visar att snabba löne

kostnad sstegringar riskerar att försämra konkurrenskraften. Trots en hög

re löneökningstakt i Sverige än i omvärlden de senaste i1rcn är konkurrens

kraften i svenskt näringsliv för närvarande god. Detta beror dock i hög 

grad på faktorer av tillfällig karaktär. Delvis kan det förklaras av att de 

stora förändringarna i valutakurserna. med en nedvärdering av den ameri

kanska dollarn och en uppvärdering av D-mark och yen. har gynnat svensk 

exportindustri på flera viktiga marknader. Om en omläggning av den 

amerikanska ekonomiska politiken gör att exporten till Förenta staterna 

växer långsammare i framtiden. skärps emellertid kraven på bättre konkur

renskraft genom pris- och kostnadsanpassning. 

Konkurrenskraften har dock i andra avseenden än priser och kostnader 

utvecklats förmånligt de senaste åren. En betydande omstrukturering av 

svenskt näringsliv har skett och de svenska företagen har varit framgångs

rika när det gäller att utveckla och marknadsföra nya produkter. Mark
nadsandelarna för de svenska företagen på exportmarknaden tycks ha 

varit i stort sett oförändrade 1987. Under 1988 förviintas emellertid ande

larna minska med niistan I %. Detta iir dock i huvudsak en effekt av arbets

marknadskonlliktcn vintern 1988. 

Trots försvagningen mellan 1986 och 1988 uppvisar handelsbalansen 

fortfarande ett överskott p[1 över 20 miljarder kr. 1988. Tjiinstc- och trans

fcreringsbalanscn uppvisar däremot ett underskott på över 30 miljarder kr. 

1988. Tjänstebalansen har under de senaste åren försiimrats kraftigt. myc

ket till följd av att svenskar i allt större utsträckning reser och semestrar 

utomlands. Det bör emellertid noteras. att en omläggning av tjänsteh<m

delsstatistikcn 1987 kan ha medfört cll brott i statistikserierna. vilket 

överdriver försämringen mellan 1986 och 1987. Vad gäller transfererings

nettot. består det till största delen av ränteutgifter på ullandsskulden och 

u-landsbistånd. Båda dessa poster förutses öka 1988. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I 
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Tabell 3 Finansiellt sparande 
Miljarder kr .. löpande priser 

Hushåll 
Företag 
Offentlig sektor 

Summa 

1986 

1.8 
11.8 

-6.7 

6,9 

1987 1988 

-11.5 -18.1 
-16.6 -21.2 

22.9 28.:'i 

-5,2 -10,8 

A11111: Exklusive eng{mgsskatten på livförsäkringsbolagens förmögenheter 1987. 

Sparandet 

Den offentliga sektorns finansiella sparande förbättrades från ett under

skott p[\ 7 miljarder kr. 1986 till ett överskott på 39 miljarder kr. 1987: En 

minskning till 29 miljarder kr. 1988 förutses. främst till följd av att engångs

skatten på livförsiikringsholagens förmögenheter bortfaller. Exklusive 

engångsskatten (drygt 16 miljarder kr. 1987> uppvisar emellertid den of

fentliga sektorn ett förbiitlrat finansiellt sparande 1988. se tabell 3. Denna 

förbättring kan helt hiinföras till det minskade underskottet i statsbudge

ten. 
Förstärkningen av det offentliga sparandet mellan 1986 och 1988 motver

kas emellertid av en iinnu större försvagning av den privata sektorns 

sparande. vilket resulterar i en försämring av bytesbalansen. Husht1llens 

sparkvot minskade med 2 procentenheter 1987 och en viss fortsatt nedgång 

förutses även 1988. Hushållens finansiella sparande beräknas därmed 

minska med 20 miljarder kr. mellan 1986 och 1988. 

Ännu större är nedgången i företagens finansiella sparande. Det beräk-

- nas minska med 33 miljarder kr. mellan 1986 och 1988. framför allt som en 
följd av omfattande investeringar. Sett i ett ni'tgot längre perspektiv kan 

konstateras. att bruttosparandet. vilket utgör ett mått pä vinsterna i nii

ringslivet. steg mycket kraftigt åren 1982-85 och därefter har stabiliserat 

sig på den högre nivån. Även bruttoinvesteringarna ökade tiren 1982-85, 

men inte lika mycket som bruttosparandet. Investcringsuppgången har 

emellertid därefter fortsatt. sil att bruttoinvesteringarna blivit betydligt 
större iin företagens bruttosparande 1987 och 1988. Det är detta som gör att 

företagens finansiella sparande nu minskar igen. 

Syssd.1·ii tt ningcn 

Efterfrågan på arbetskraft har ökat markant det senaste året i såväl 

industrin och byggnadsverksamheten som tjänstesektorerna. Sysselsätt

ningen ökade med 36 000 personer 1987 och arbetslösheten reducerades 

till l,9'X·. 
A ven under 1988 förutses en hög efterfrågan på arbetskraft. Antalet 

sysselsatta beräknas öka med över 50000 personer och arbetslösheten 

bedöms fortsiitta att minska något. Den starka utvecklingen pii arbets

marknaden kan under t1ret medföra problem i form av överhettning med 

svårigheter för många företag, liksom för delar av den offentliga sektorn. 

att rekrytera arbetskraft. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I 
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4 Sveriges ekonomi under de närmaste åren 

4.1 Treårskalkylerna 

Som underlag för den ekonomiska politiken på medellång och lång sikt 
görs i finansdepartementet långtidsutredningar och treårskalkyler. De se
nare kan ses som årliga rullande uppföljningar av långtidsutredningarna 
och deras syfte är att ge ett underlag för utformningen av stabiliseringspoli

tiken under de närmaste åren. 
I årets treårskalkyler (bilaga 1.2) analyseras den svenska ekonomins 

ut veckling under perioden 1989-1991. Detta sker med hjälp av några scena

rier baserade på olika förutsättningar avseende utvecklingen både i Sverige 
och internationellt. Exempelvis studeras vilken typ av anpassning som 

krävs vad gäller priser och kostnader för att under de närmaste åren närma 
sig de önskade ekonomisk-politiska målen. Treårskalkylerna är således i 

den meningen kravkalkyler. inte prognoser för den mest s<1nnolika utveck

lingen. 

Proh/e111e11 

Det ekonomiska läget i Sverige är idag i de flesta avseenden gott. Likväl 

inger bytesbalansens utveckling samt pris- och kostnadsstegringen bekym

mer. 
Efter de båda devalveringarna i början av 1980-talet har industriföreta

gens arbetskraftskostnader per producerad enhet ökat mer än i konkur

rentländerna inom OECD. Ändå var. vid ingången av 1988. de relativa 
arbetskraftskostnaderna per producerad enhet inom tillverkningsindustrin 
fortfarande ca 8 r;~ lägre iin vid början av 1982. Om den snabba kostnads
stegringen fortsätter, kommer emellertid denna kvarstilende effekt av de

valveringen 1982 att försvinna. Då kommer det inte längre <Jtt vara möjligt 
att ha en fortsatt god tillväxt i ekonomin och att upprätthålla den höga 
sysselsiittningcn. Mot denna bakgrund preciseras i trdirskalkylcrna den 
löne- och prisstcgringstakt som är förenlig med god tillviixt och lag arbets
löshet .rnmtiiligt som bytesbalansen förbättras. 

De senaste årens bytesbalansunderskott förefaller emellertid inte i första 
hand att ha uppstått till följd av ett alltför högt kostnadsläge med åtföljande 
efte1i'dtgebortfall. Kostnadsstegringen har på flera dclmarknader delvis 
kompenserats av fallande dollarkurs. I stället uppger en stor del av indu
strin bristande kapacitet som främsta hinder för ökad produktion. Under

skotten i bytesbalansen i·ir i huvudsak orsakade av en stark stegring av den 

privat<l konsumtionen. framför allt av varaktiga konsumtionsvaror, samt 
av omfattande investeringar i näringslivet. 

En fortsatt gynnsam utveckling för den svenska ekonomin förutsätter att 

exportens rn:h investeringarnas andel av den totala resursanvändningen i 

ekonomin ökar. De högre investeringarna iir mot denna bakgrund positiva. 

Problemet är den privata konsumtionen. som under de båda senaste åren 

ökat i en takt som väsentligt överstiger den som iir förenlig med fortsatt 
samhällsekonomisk balans. En centr<1l fråga i treårskalkylerna iir diirför 
hur stort utrymmet för konsumtion - privat såviil som offentlig - kan 

tänkas vara under de kommande tre åren. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1 

15 



Samtidigt som den privata konsumtionen ökat och hushållssparandet 
sjunkit har sparandet i den offentliga sektorn förbättrats. Detta beror 
emellertid delvis på att skattetrycket. mätt som skatters och avgifters 
andel av BNP. har ökat under senare år. Riksdagen har uttalat som sin 
uppfattning att skattetrycket inte bör stiga ytterligare. Regeringens upp

fattning är att skattetrycket gradvis bör sänkas. niir det statsfinansiella 

läget och stabiliseringspolitiken så tillåter. Detta innebär att det inte längre 
är möjligt att kompensera ett försämrat hushållssparande med en uppgång i 

det offentliga sparandet. som åstadkoms med ett höjt skatteuttag. I treårs
kalkylerna preciseras mot denna bakgrund en finansiell utveckling i den 

offentliga sektorn som är förenlig både med gjorda åtaganden rörande 

offentlig service och offentliga transfereringar och med att samhällsekono

min rör sig mot balans. 

En g_\'1111.1·a111 utreckling 

Utgångspunkten för scenariot med en förhållandevis gynnsam utveck
ling för den svenska ekonomin under perioden 1989-1991 är att arbetslös

heten skall vara oförändrat låg samtidigt som bytesbalansens saldo skall 

förbättras. 
l den internationella bild som lagts till grund för analysen av den svenska 

ekonomin har rillväxten i industriländerna efter en viss diimpning 1989 

förutsatts öka något under perioden. Världshandcln beräknas då öka med i 
genomsnitt 4.5 <;i per år för hela treårsperioden. Någon mer påtaglig upp
gång i världsinflationen förutses inte. Detta sammanhiinger i huvudsak 
med att den ekonomiska politiken i OECD-omrildet förutsiilts vara fortsatt 

stram och arbetslösheten hög. 
Om tillväxten i den svenska ekonomin skall kunna uppditthi'11las och det 

skall vara möjligt att viirna den fulla sysselsättningen samtidigt som bytes
balansen förbättras. krävs en stark konkurrenskraft. På kort sikt kan 
lönekostnaderna stiga på vinstnivfms hekostnad. men enligt kalkylerna 
krävs en fortsatt god vinstnivft under kommande år för att generera de 
nödvändiga investeringarna. lnte heller iir det möjligt att räkna med att nya 
dollar- och oljeprisfall skall kompensera för en snabb kostnadsstegring. 
Därav följer att priser och löner måste öka något långsammare än i omviirl

dcn. 
Konkurrenskraften kan även förbättras pfi andra sätt än via låga nomi

nella löneökningar. I.ex. genom utveckling av nya. biittre produkter. Själv
fallet bör en s{1dan utveckling efterstriivas. Tecken finns också pf1 att 

konkurrenskraften i denna senare mening har förbiillrats under senare år. 

Även sedan hänsyn tagits till detta kriivs emellertid att löneökningstakten 

dämpas. 
I treftrskalkylcrna förutsätts att de nominella lönerna ökar med 3 r;:;:. per 

år under 1989-1991. Löneökningar av denna storlek innebär att de svenska 
relativpriserna kan siinkas marginellt under 1990 och 1991. Diirmcd kom
mer svenska producenter mot slutet av trcf1rsperioden att kunna öka sina 
marknadsandelar pt1 expllrtmarknaderna. Över perioden sker en förbiitt

ring av bytesbalansens saldo frfin -13 miljarder kr 1989 till -8 miljarder kr. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I 

16 



1991. Utgångsläget är sådant att det kan vara svårt att åstadkomma ett 
positivt saldo under perioden, samtidigt som den inhemska efterfrågan och 
i synnerhet investeringarna utvel·klas starkt. Med en utveckling enligt de 
skisserade banorna bör emellertid saldot bli positivt efter ytterligare ett par 

år. 
Beräkningarna utgår vidare från att det är nödvändigt att hålla tillbaka de 

offentliga utgifternas ökningstakt. För att det totala skattetrycket inte skall 
öka krävs att utgiftsökningstakten är låg. I det rådande ekonomiska läget -
med tendenser till överhettning på arbetsmarknaden - finns det dessutom 
stabiliseringspolitiska skäl att hålla nere ökningstakten för den offentliga 
konsumtionen och transfereringarna. Detta är också nödvändigt om inves
teringarna skall kunna öka utan att bytesbalansen försvagas ytterligare. 

I treårskalkylernas gynnsamma scenario ökar den offentliga konsumtio
nen med 0,8 % per år realt. Den volymökningstakten innebär att gjorda 
offentliga åtaganden kan infrias. På samma vis har den offentliga sektorns 
inkomster skrivits fram under antagandet att existerande principer för 
skatte- och avgiftssystemet bibehålls. Med dessa antaganden kommer 
såväl det offentliga finansiella sparandet som skattetrycket, att ligga kvar 
vid en i stort sett oförändrad nivå. 

När det gäller den privata konsumtionen talar det mesta för att den inte 
kommer all öka i den takt som varit fallet under senare år. Dels medför 
anpassningen nedåt av lönernas ökningstakt att hushållens disponibla in
komster kommer att öka långsammare. Dels är det inte sannolikt att 
hushållen i längden kommer att vilja öka sin skuldsättning. I de redovisade 
beräkningarna har antagits att den privata konsumtionen under 1989 ökar 
med 1,5 %. Under de därpå följande åren beräknas ökningstakten till I r,-(. 
per år. 

Konsumtionsdämpningen skapar utrymme för en uppgång i investering~ 
arna. Särskilt är det investeringarna i den konkurrensutsatta sektorn som 

Tabell 4 Försörjningsbalans enligt treårskalkylernas gynnsamma alternativ 1989-
1991 

Procentuell volymförändring 

. 1989 1990 1991 

HNP 1.7 1.8 2.1 
Import 3.4 3.4 2.9 

Tillgång 2,1 2,2 2,J 

Privat konsumtion 1,5 1,0 1,0 
Offentlig konsumtion 0,8 0.8 0,8 

Stat 0.2 0.2 0.2 
Kommuner 1.0 1.0 1.0 

Bruttoinvesteringar 2,3 2.9 3.4 
Lagerinvcsteringar 1 0,5 0,2 -0.2 
Export 2,7 4.1 5.1 

Användning 2,1 2.2 2,3 

Inhemsk efterfrågan 1,9 1.5 i.3 
1 Förändring i procent av föregående års BNP 

. " Riksda!!en 1987188. I .mm/. Nr 150. Bi/111<111 I 
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Tabell 5 Finansiellt sparande enligt treårskalkylernas gynnsamma alternativ 19119-
1991 
Miljarder kr.. löpande priser 

1989 1990 1991 

Hushåll -21 -20 -16 
Företag -17 -18 -20 
Offentlig sektor 26 25 28 

Summa (bytesbalans) -13 -13 -8 

skjuter fart niir nettoexporten ökar. I industrin ökar investeringarna i 

genomsnitt meu 3.7r;{ per år. Den önskviirua vridningen av rcsursanvänu

ningen f'rftn konsumtion till kapitalbildning kommer uiirmeu till ständ. 

Sammantaget meuför uetta att tillväxten i ekonomin under de komman

de tre åren i genomsnitt kommer att bli strax under 2 r;-~. och stiga under 

periodens lopp. Uppgfmgen beror i allt väsentligt på en förbättrad nettoex

port. men iiven pil uppgängen i investeringarna. Tillväxten meuför att 

sysselsiittningcn ökar med 80 000 personer. Detta innehiir i sin tur att det 

finns förutsättningar för en fortsatt låg arbetslöshet, 1.7 1/f .. trots ett växan

de arbctskraftsutbud. 

Slutsatsen blir att det är möjligt att uppriitthälla tillviixt och sysselsätt

ning i ekonomin under de kommande tre åren och att samtidigt förbiittra 

bytesbalansen och sparandet. För detta krävs emellertid väsentligt lägre 

nominella löneökningar iin under senare år. 

Risk1·11.fi'ir en siimre uf\·eckling 

Om inte löneökningarna anpassas ned[tt. utan följer det mönster som 

varit ddande. blir utvecklingen betydligt s~\mre. Vid löneökningar p{1 

6-7 r;,; per iir försämras industrins konkurrenskraft, vilket. allt annat lika. 

på sikt medför fallande marknadsandelar och en vikande export. Bytesba

lansens saldo blir niigot siimre. - I 0 miljarder kr 1991. iin i alternativet ~ed 
lägre löneökningar. Att saldof'örsiimringen inte blir större. beror p:1 att den 

inhemska ekonomiska aktiviteten - och diirmed importen - kraftigt diim

pas. Siilunda minskar investeringarna i niiringslivet. vilket bromsar den p<i 

längre sikt nödviindiga uthyggnauen av den konkurrensutsatta sektorn. 

Tillviixten i ekonomin faller till 0.9'X, för är 1991. Vid denna läga tillviixt 

förmftr inte ekonomin ge arbete ät alla som söker sig ut p{1 arbetsmarkna

den. Därmed ökar arbetslösheten s11 att den i slutet av perioden uppgf1r till 

drygt 3 ~{. Arbetslösheten nära nog fördubblas p{1 bara tre fö·. 
En expansiv politik kan i en sådan situation inte bota problemen. Om 

läget i den svenska ekonomin. till följd av en alltför snabb pris- och 

löneökningstakt. försiimras kraftigt. skulle en expansiv ekonomisk politik 

bara fora oss tillbaka till den situation som rådde under senare delen av 

1970-talet. med stigande buuget- och bytesbalansunderskott. I detta Hige 

tvingas en titstramning av finanspolitiken fram. vilket innebiir att det blir 

tillväxt- och sysselsiittningsmälen som för vika. 

Kraven ptl en anpassning av pris- och lönestegringen skiirps ytterligare 
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om den internationella utvecklingen blir viisentligt siimre. Utgångspunkten Prop. 1987 /88: 150 
iir här svårigheterna att komma tillriitta med budgetunderskottet i Förenta Bilaga I 
staterna. vilket kan medfiira en fiirtroendekris för dollarn. med fallande 

dollarkurs och ett hiigre riinteli·ige. I trefaskalkylerna presenteras elt s~1-

dant scenario. Dlir antas ocksii att en stram politik bedrivs i Viisteurnpa för 

att undvika bytesbalansunderskott. Detta resulterar i t:n stagnerande 

viirldshandel. 

Kons.:kvenserna för den svenska ekonomin blir thl allvarliga. iin'11 om 

pris- och lönekostnadsutvecklingen anpassar sig till den i omviirlden. Den 

ekonomiska tillviixtcn faller till 1.4 S·i· per ilr samtidigt som arbetslösheten 

ökar till 2.9~-i och bytesbalansens saldo blir -20 miljarder kr. 1991. 

Om inte kostnadsutvecklingen i Sverige i detta siimre internationella 

scenario anpassas ned{it. utan ligger kvar på en fortsatt hög niv<'t. blir 

konsekvenserna iinnu allvarligare. Kombinationen av en liigre viirldsmark

nadstillviixt och alltför hiiga liinekostnadsiikningar leder till en drastisk 

nedg[ing i tillvii.xt och syssclsiittning. Den r:ldande osiikerhctcn i viirlds

ekonomin och risken för en viisentligt siimre internationell utveckling 

understryker diirmcd kraftigt behovet. av att ästadkomma en anpassning av 

pris- och löneökningstakten till den som r~idcr i de viktigaste konkurrent

liinderna. 

4. ~ LångtiJsbudgeten 

Vid sidan av treärskalkykrna har ocksä gjorts en längtidsbudget !bilaga 

1.3) för att belysa den finansiella utvecklingen i första hand i staten. men 

iiven i andra delar av den offentliga sektorn. Av l[ingtidsbudgcten framgi'tr 

de statslinansiella konsekvenserna p<I fem iirs sikt av fattade beslut och 

redan gjl11·da iitaganden. 1 liingtidsbudgcten görs alltsii inte n~1gra bedöm

ningar av vilka hudgetpolitiska föriindringar som bör genomföras vare sig 

p;( utgiftssidan eller av skatte- och avgiftsreglerna: den iir en ren kon

sekvenskalkyl som visar effekterna av redan fattade beslut under vissa 

förutS:ittningar. 

Beriikningarna baseras pii tv[1 olika altcrn<1tiv för den ekonomiska ut

vecklingen. li\galtcrnativct och högalternativet. vilka anknytt:r till trC:irs

kalkylerna. U1galternativet innebiir att lönestegringen diimpas till 3 ~''r per 

år efter 1988. I högalternativet ligger timliineökningt:n inledningsvis kvar 

pil 6 r::;,_ för att diireftcr l[111gsamt sjunka ned till 4.5 c;. slutiiret 199.~. I 

lägalternativct sjunka inllationt:n gradvis ned till 2 ~-(. i högalternativet 

ligger den kvar pii mer iin dubbelt sil hög nivil. 

Alternativet med en liigre pris- och lönestegring ger en fortsatt förbiitt

ring av budgetsaldot. dock efter en viss. inledande försiimring under bud

get~irct 1989/90. Denna försämring iir till största delen en cng~ingseffekt till 

följd av en omliiggning av redovisningsprinciperna för statsskuldväxlar. 

Omliiggningen minskar temporiirt riinteutgifterna och förbiitlrar diirmed 

iiven budgetsaldot 1988/89. Denna forbiittring viinds dock i en tcmpor~ir 

försiimring igen budget{1ret 1989/90. dil omliiggningcn iir gt:nomförd. Det 

underliggande budgetsaldot förändras inte någotdera i\ret. 19 



Tabell 6 U.ngtidsbudgeten för perioden 1988/89-1992/93 
Miljarder kr.. löpande priser 

a. Låg;dternativet 

1988/89 1989/90 1990/91 1991192 1992193 

Inkomster 345.8 351.4 366.0 382.4 396.9 
Utgifter cxkl 
statsskuldräntor 299.5 315,0 325,5 336.6 343.6 
Statsskuldräntor 53.0 59.0 59.0 59.0 58.0 
Budgetsaldo -6,7 -22.6 -18.5 -13.2 -4.7 

b. Hög;Ilternativet 

1988/89 1990/91 1991/92 1992/93 1992/93 

Inkomster 345.8 371.3 384.8 399.0 415.2 
Utgifter exkl. 
statsskuldräntor 299,5 327,2 351.2 373.4 393,0 
Statsskuldräntor 53.0 59.0 62.0 65.0 70.0 
Budgetsaldo -6.7 --14,9 -28.4 -39.4 -47.8 

I lågalternativet vänds denna temporära försämring till det bättre 
fr. o. m. budgetftrct 1990/91 och mot slutet av perioden blir budgetunder
skottet mindre än dagens. Såväl statsutgifternas som statsinkomsternas 
andel av BNP blir lägre än i dag. Såväl inkomstökningen som utgiftsök
ningen uppgår i genomsnitt till 3.5 'J(, per år under perioden, allt mätt i 
löpande priser. 

I högalternativet blir resultatet i stället en successiv ökning av budgetun
derskottet. Såväl inkomster som utgifter ökar snabbare än i lågalternativet. 
Inkomsterna ökar i löpande priser med i genomsnitt 4.7 % per år, medan 
utgifterna ökar med hela 7 .0 % per år i genomsnitt under perioden. Utgif
ternas andel av BN P bö1:jar därmed öka igen, efter de senaste årens 
nedgång. 

Skillnaden mellan alternativen beror i huvudsak på att i alternativet med 
hög inflation, så blir den ekonomiska tillväxten lägre och räntenivån högre. 
Detta innebär att kostnaderna för statsskuldräntorna stiger under perio
den. När budgetunderskotten väl börjat stiga, ökar ränteutgifterna ännu 
mer. Vidare blir kostnaderna för sysselsättningsskapande åtgärder också 
markant högre i detta alternativ till följd av den sämre ekonomiska utveck
lingen och den högre arbetslöshet den skulle föra med sig. Dessutom 
innebär den högre pris- och lönestegringstakten att kostnaderna för trans
fereringarna, såsom folkpensioner. stiger snabbare. Detsamma gäller den 
statliga konsumtionen. såsom t. ex. försvaret. 

Den enskilda utgiftspost som ökar mest under den närmaste femårspe
rioden är bostadssubventionerna. Detta gäller båda alternativen. Förkla
ringen är ökat bostadsbyggandc i kombination med ett generöst subven
tionssystem, som innebär att staten i stor utsträckning får bära räntekost
naderna. De reala räntesubventionerna till bostadsbyggande ökar med i 
genomsnitt hela 11 % om året under perioden. Detta skall jämföras med de 
totala statsutgifternas reala ökning, som uppgår till 1.4 r;;;; om året i lågalter
nativct. 
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Den allmänna ekonomiska utvecklingen, inklusive inflationens och till- Prop. 1987/88: 150 
viixtens utveckling. har en avgörande betydelse för statsftnanserna. I Bilaga I 

realiteten är emellertid den allmänekonomiska utvecklingen ännu mer 
betydelsefull än vad som framgär av ltlngtidsbudgeten och de skillnader 

mellan hög- och lågalternativen som där framkommer. 
Umgtidshudgeten är niimligen en mekanisk konsekvensberäkning. som 

inte tar hänsyn till samspelet mellan budgeten och samhiillsekonomin i 

stort. Lilngtidsbudgetkalkylen är statisk och partiell i så måtto att den görs 
med fasta antaganden för hela perioden. Resultatet för ett år pilverkar 

således inte förutsiittningarna för resten av perioden. En svag ekonomisk 
tillväxt ger alltså en rad följdeffekter pä samhiillsekonomin. vilka ej beak

tas i långtidsbudgetberiikningarna. men som ändå torde ha betydande 

effekter på budgeten. Saldoförsämringen i högalternativet skulle, till följd 

av minskade inkomster och stigande utgifter. därför i praktiken sannolikt 
bli ännu större än vad beräkningarna utvisar. 

Ett problem. ocksä i lågalternativet, är att socialförsäkringssektorns 
finansiella sparande försvagas. Det förbättrade linansiella sparandet för 

staten i lägalternativet motverkas av ett försvagat finansiellt sparande i 
främst AP-fonden. Under perioden ökar ATP-utgifterna snabbare iin in

komsterna från avgifter och fondavkastning. För att de offentliga finanser
na totalt sett skall kunna visa ett stabilt överskott måste således socialför

säkringssektorns och statens finanser förstärkas. Att förstärka AP-fondens 

inkomster genom höjda ATP-avgifter skulle dock försvåra lönebildningen 

och driva upp kostnaderna i näringslivet, om det inte balanseras av mot

svarande reduceringar av andra arhetsgivaravgifter. Det är därför väsent
ligt att se över kostnadsutvecklingen i socialförsäkringssystemet och att 
driva vidare ett aktivt budgetarbete. 

Lågalternativet i långtidsbudgeten uppvisar i stort sett, efter den initiala 

försämring som kommer de båda närmaste ftren. den förhättring av den 
offentliga sektorns finansiella sparande som förutsattes i den senaste lång
tidsutredningens balansalternativ. Man bör dock h{11la i minnet att lång
tidsbudgctmetodiken hygger pli att enbart redan fattade beslut kon
sekvensberäknas. Alla eventuella utgiftsökningar på statsbudgeten och i 
socialförsäkringssektorn utöver dem som beaktas i långtidsbudgeten milste 
därför. om inte utvecklingen skall bli sämre än i långtidsbudgeten. finansi
eras genom motsvarande minskning av andra utgifter. 

De strama riktlinjer för statens utgiftspolitik som tillämpats under senare 
år måste därför gälla även fortsättningsvis. Skulle de frångås. och om 

inflationen ligger fortsatt högt. kan statsfinanserna komma att snabbt för
siimras igen. 

21 



5 Den ekonomiska politikens inriktning 
5.1 Finanspolitiken 

Syftet med den tredje vägens politik är att åstadkomma en ekonomisk 
tillväxt som säkerställer full sysselsättning och bevarar välfärden samtidigt 
som inflationen hålls tillbaka och underskotten i ekonomin elimineras. 
Under de gångna åren har vi inte bara lyckats bevara välfärden, utan på 
väsentliga omrftden också utvecklat den. Vi har nu nått i det närmaste full 
sysselsättning, även om det fortfarande finns problem i delar av landet. 
Däremot har det visat sig vara betydligt svårare att sänka inflationen ned 

till den önskade nivån. Det starka efterfrågetrycket på arbetsmarknaden 
bidrar till att lönekostnadsstegringen är snabbare än i konkurrentländerna. 
Den privata konsumtionen har ökat starkt. vilket drivit upp importen. 
Hushållssparandet är för lågt och den konkurrensutsatta delen av närings
livet är fortfarande för liten. Tillsammans medför dessa faktorer att bytes
balansen försämras igen. 

De kalkyler över den möjliga ekonomiska utvecklingen de närmaste åren 
som redovisas i denna reviderade finansplan innebär att svensk ekonomi 
kommer att kunna växa i förhållandevis god takt. med hög sysselsättning 
och stigande realinkomster utan att den samhällsekonomiska balansen 
äventyras - men bara under förutsättning att konsumtionsökningen be
gränsas och lönekostnadernas stegring dämpas påtagligt jämfört med före
gående år. Om konsumtionen och lönekostnaderna skulle fortsätta att växa 
lika snabbt som tidigare. skulle Sverige på nytt få oroande stora underskott 
gentemot utlandet. Den ekonomiska politiken skulle ställas inför det svåra 
valet mellan ökad arbetslöshet och växande underskott med vidhängande 
skuldsättning gentemot utlandet. På längre sikt kommer inte ens del valet 
att finnas; vid fortsatta stora underskott kommer en föstramning och 
försämrad sysselsättning att tvingas fram. 

För återstoden av 1988 tyder prognoserna på att den inhemska efterfrå
gan kommer att fortsätta att öka i snabb takt. Det gäller såväl konsumtion 
som investeringar. Det drar med sig en relativt hög BNP-tillväxt med ökad 
brist på arbetskraft och risk för uppdrivna lönekostnader. Delar av arbets
marknaden är klart överhettade. Efterfrågeökningen drar också med sig en 
snabb löneglidning. stigande import och försämrad bytesbalans. 

l detta läge framstår tre uppgifter som centrala för den ekonomiska 
politiken. Överhettningen måste motverkas genom en dämpning av efter
frågan. Lönebildningen måste påverkas i syfte att åstadkomma en kost
nadsutveckling som är förenlig med låg inflation och yttre balans. Ekono
mins funktionssätt måste förbättras, så att tillväxt och kapacitetsutvidgan

de investeringar stimuleras. 
De stabiliseringspolitiska ingreppen bör utformas så att arbetslösheten 

hålls på en fortsatt låg nivå. Den svenska regeringen accepterar icke en 
inflationsbekämpning som använder ökad arbetslöshet som medel för att 
pressa tillbaka pris- och kostnadsstegringarna. Uppgiften är att minska 

inflationen utan all öka arbetslösheten. 
Mot denna bakgrund bör en rad åtgärder vidtas i syfte all dämpa den 

privata konsumtionsuppgångcn, öka sparandet och underlätta avtalsrörel
sen 1989. 
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Den inhemska efterfrågan bör dämpas genom en stram finanspolitik. 
Tobaks skatten bör höjas med 5 öre per cigarrett. En motsvarande höjning 
bör också ske för vissa andra tobaksvaror. Skattehöjningen bör genomfri
ras den 6 juni 1988. Den medför att priset på cigarretter stiger med ca I 0 '/( .. 
De ökade statsinkomsterna kan beräknas till ca 500 milj. kr. 

Vidare bör företagens möjligheter att göra avdrag för mervärdeskatt för 
representationskostnader minskas. Det föreligger för närvarande vissa 
skillnader mellan inkomstskatten och mervärdeskatten vad gäller repre
sentation. Den i inkomstskatten mer begränsade avdragsrätten bygger på 
uppfattningen att representationen i vissa fall har karaktär av privata 
levnadsomkostnader. Något egentligt skäl till nu föreliggande skillnader 
finns inte. Utredningen om indirekta skatter skall pröva mcrvärdeskattens 
bas och omfattning. I avvaktan på resultatet av denna· utredning bör 
avdragsreglerna skärpas. så att mervärdeskatten följer inkomstskattereg
lerna. Det som inte berättigar till avdrag från inkomstskatten bör inte heller 
berättiga till avdrag för moms. 

Regeringen har tidigare föreslagit en höjning av studiemedlen. Senare i 
dag kommer regeringen också att föreslå riksdagen att 125 milj. kr. per år 
under de kommande fyra budgetåren anvisas för åtgärder mot främmande 
undervattenskriinkningar. Därutöver anvisas 200 milj. kr. för ett nytt min
röjningsfortyg. Behovet av en stram finunspolitik nödvändiggör att dessa 
kostnader till fullo finansieras. Jag vill i detta sammanhang erinra om att 
det finns en bred enighet i riksdagen om det lämpliga i en höjning av 

oljeskatten. 
En höjning av oljeskatten är motiverad även av energipolitiska skäl. 

Låga oljepriser och låg dollarkurs motverkar strävandena att spara energi 
och ersätta olja med andra energislag. En lämpligt avvägd skattehöjning 
bör kunna få en viss dämpande inverkan på efterfrågan av olja och även 
medverka till att rclativpriserna mellan olika energislag förändras till fördel 
för de energianvändare som satsat på inhemska bränslen. 

Totalt bör skatten på eldningsolja och andra oljor höjas med 75 kr. per 
m'. vilket motsvarar en intllktsökning på drygt 600 milj. kr. Höjningen bör 
träda i kraft den 1 juli 1988. 

Många stora företag innehar för närvarande mycket omfattande likvida 
medel. Dessa har under senare tid i hög grad anvilnts till uppköp av andra 
företag. Mycket talar också för att likviditeten medverkat till den kraftiga 
kreditexpansionen och är en faktor som kan driva upp lönekostnadssteg
ringarna. Likviditeten ilr framför allt koncentrerad till de största företagen. 

Mot denna bakgrund bör en indragning av en del av likviditeten i de 
större företagen genomföras. Icke-finansiella företag bör sätta av 15 % av 
sina likvida medel, efter avdrag för ett fribelopp på 50 miljoner kr.. på ett 
särskilt konto i riksbanken. Inbetalningarna bör ske i augusti 1988 och 
januari 1989 och medlen bör stå inne till juli 1990. Sammantaget beräknas 
ca JO miljarder kr. dras in på detta vis. 

Vid sidan av dessa finanspolitiska åtgärder bör ytterligare insatser göras 
i syfte att stimulera sparandet och begränsa den privata konsumtionsök
ningen. Till detta återkommer jag i det följamk. 

Regeringen anser att lägre skattesatser bör införas på arbete och sparan-
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de. Frågan om en genomgripande reform av inkomstskattesystemet utreds 
f.n. i en parlamentariskt sammansatt kommitte. En skattereform haserad 
på detta utredningsarbete kan dock tidigast inledas år 1990. Redan för 1989 
bör dock en viss sänkning av inkomstskatten äga rum. Detta bör ske 
genom att grund beloppet sänks med 3-4 procentenheter för i första hand de 
heltidsarbetande. Kravet på en stram finanspolitik gör att dessa skatte
sänkningar måste finansieras. Regeringen avser att återkomma till riksda
gen dels med förslag om den närmare utformningen av 1989 års skatteska
la, dels med förslag om höjd indirekt beskattning. 

5.2 Penningpolitiken 

Penningpolitiken har under längre tid utformats mot bakgrund av en kraftig 
privat konsumtionsökning och tendenser till överhettning i vissa sektorer. 
De ekonomiska utsikterna för 1988 ändrar inte förutsättningarna för pen
ningpolitikens inriktning. 

Den tendens till fallande internationella räntor som rådde under slutet av 
1987 och början av innevarande år bröts i mars i och med att räntorna i 
Förenta staterna började stiga, beroende på starkare tillväxt än väntat. 
Marginalerna mellan de svenska penningmarknadsräntorna och motsva
rande räntor utomlands har vidgats något. Valutaflödena har trots detta i 
stort sett varit i balans urider första kvartalet. Den långa räntan har sjunkit 
något sedan årsskiftet. främst som en reaktion på den internationella 
ränteutvecklingen. 

Stimulans m· sparandet 

Försvagningen av bytesbalanse'n gör att penningpolitiken i högre grad 
måste beakta den externa halansen. Även utvecklingen på den inhemska 
kreditmarknaden nödvändiggör en relativt hög ränta. Utlåningsexpan
sionen till hushållen visade ännu i början av året inte några tecken på 
uppbromsning. Bankerna och finansbolagen upprätthåller fortfarande en 
hög utlåningstak!, och bostadsinstitutens utlåning har varit mer dämpad. 

Den överenskommelse om vissa lägsta amorteringsvillkor som funnits 
mellan riksbanken och kreditinstituten har i mars i år upphört att gälla 
sedan den sagts upp av en avtalspart. Antalet brott mot överenskommel
sen hade då blivit mycket stort. Detta är betänkligt, inte minst av sociala 
skäl; åtskilliga hushåll råkar i dag illa ut genom att ta på sig för stora lån. 
Det är en viktig uppgift att verka för att kreditprövning, rådgivning, mark
nadsföring. upplysning och skatteregler tillsammans verkar så att en alltför 
stor skuldsättning kan undvikas. 

I detta syfte bör tillsättas en särskild utredning med uppgift att föreslå 
åtgärder i syfte att begränsa hushållens skuldsiittning och att undvika de 
sociala skadevcrkningar som skuldsättning i vissa fall medför. Utredning
en bör samråda med bl. a. inkomstskatteutredningen. spardclcgationen 
och konsumentverket och skall lägga fram sina förslag före utgången av 
oktober 1988. 
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Redan tidigare har riksdagen i syfte att stimulera hushållssparandet 
beslutat att de som börjar spara i allemanssparandet under tiden 1 april-30 
december 1988 erhåller en extra bonus. Vidare har möjligheten öppnats att 
inom ramen för allemanssparandet bedrivas. k. ideellt sparande. Regering
en har också uppdragit åt spardclegationen att kartlägga sparandet i Sveri
ge och att föreslå åtgärder som kan leda till ett ökat hushållssparande. 
Uppdraget skall redovisas före årets slut. 

Regeringen föreslår nu nya åtgärder för att stimulera hushållssparandet. 
Sparvillkoren för ungdomar förbättras genom införandet av en ny spar
form, ett s. k. ungdomsbosparande. Genom ungdomsbosparandet främjas 
ungdomars sparande för uppbyggnad av en ekonomisk buffert och för 
finansiering av bostadsförvärv och bosättning. Vidare föreslås att en extra 
insättning på 5 000 kr. i allemanssparandet skall vara möjlig under tiden 
fr.o.m. december 1988 t.o.m februari 1989. Samtidigt höjs gränsen för 
totalt tillåtna nettoinsättningar i alkmanssparandet från 60 000 kr. till 
75000 kr. 

Regeringen föreskriver nu vidare krav på viss minsta kontantinsats eller 
motsvarande vid kreditköp. Kravet på kontantinsats sätts till 50 SI för bilar 
och 40 % för övriga varor. Denna åtgärd är avsedd att dämpa expansionen 
av konsumtionskrediter och därmed även motverka de sociala skadeverk
ningar som inte minst kontokortskrediter visat sig ge upphov till. 

Strukturåtgiirderfijr de finansiella marknaderna 

Regeringen har tidigare. för att dämpa aktiviten på penningmarknaden. 
föreslagit att omsättningsskatten på aktier utvidgas till att omfatta värde
papper som omsätts på penningmarknaden. Den likviditetsindragning som 
nu föreslås för de större företagen torde också innebära att aktiviteten på 
de finansiella marknaderna dämpas. 

Regeringen har nyligen föreslagit att ett krav införs på auktorisation för 
finansbolag. Auktorisationen skall ersätta nuvarande registrt:ring; ett krav 
på minst 5 milj. kr. i aktiekapital kommer att ställas för auktorisation. 
Dessutom har föreslagits att finansieringsverksamht:t riktad mot hushåll 
endast får bedrivas av auktoriserade institut. 

Vidare har regeringen uppdragit åt en särskild utredare att kartlägga 
pris- och kostnadsut vecklingen inom banksystemet. I uppdraget ingår 
också att belysa graden av konkurrens efter avregleringen av kreditmark
naden. 

I detta sammanhang bör också nämnas det förslag som regeringen nyli
gen lagt fram om att inrätta en femte fondstyrelse inom AP-fonden med rätt 
att placera medel på aktiemarknaden. 

På såväl aktie- och optionsmarknaderna som penningmarknaden har 
utvecklingen sedan börsfallet i oktober 1987 präglats av större stabilitet 
samt lägre omsättning än dessförinnan. En översyn av gällande regelverk 
på optionsmarknaden har skett och bankinspektionen har sett till att ruti
ner och kontroller skiirpts hos aktörerna på marknaden. Ytterligare åtgär
der kommer att aktualiseras i anledning av optionsutredningens nyligen 
framlagda förslag och <le väntade förslagen från viirdepappersmarknads
kommitten samt kreditmarknadskommitten. 
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Fi111111siaingcn a1· statens lånchehm· Prop. 1987 /88: 150 
Bilaga I Förutsättningarna för statens upplåning har förändrats radikalt under de 

senaste <lrcn. Sedan placcringsplikten för försiikringsbolagen och AP-fon
den avskaffades i november 1986 sker all upplåning p<i marknadsmiissiga 

villkor. Vidare har statens upplilningsbehov minskat kraftigt. från 53 mil

jarder kr. 1985 till en nettoamortering på 11 miljarder kr. 1987. Utan 

engångsskatten på livförsäkringsbolag m.tl. skulle statens lånebehov i tjol 

ha uppg<ltt till 5 miljarder kr. 
Under 1988 förutses ~tatens upplåningshchov vara forts<itt litet. ca 4 

miljarder kr. Normen att staten inte skall låna i utlandet ligger fast. 

Tabell 7 Finansiering a\· statens lånebehov 1986-1988 
\filj;trder kr. 

1986 1987 1988 

Statens kassamiissiga saldo 1 35 4 -2 
.!. v;1lutaförluster pii 

statens utlandsli'in 3 0 -3 
.! . engfmgsskatt I) It-i 0 
+ riksgäldskonton.:t s 

kreditgivning () 3 

Statens lånebehov 32 -Il 4 

Finansiering: 
I. Riksbanken 28 -8 -7 

Jiirav: nettoinsiittningar 
på olika invcs-
teringskonton 8 -8 -5 
kassakravsmedel 8 -I I 
övrigt 12 I -3 

2. Inhemsk marknad IO ·-3 11-16 
därav: allemanssparande l.'i IO Il 

premie- och spar-
obligationer 12 4 0 
övrigt -17 -17 0-5 

3. Utlandet -6 0 -5-0 

Summa finansiering 32 -Il 4 

1 Saldot anges hiir enligt kassamässiga principer, vilket innebär att det för 1988 är 
något lägre iin det budgetunderskoll som rik-;revisionsverkct redovisar CJCh som 
redovisas på annat håll i budgetförslaget. Skillnaden herm bl. a. p~i iimlradc regler 
för statens förskotti::ring av kommunernas kostnader för kommunala bostadstilliigg. 
Minustecken anger överskott. 

5.3 Lönebildningcn 

I linans planen i januari förekom två olika kalkyler för den ekonomiska 

utvecklingen under 1988. baserade p[1 två olika utfall av årets avtalsrörcl

se. De bada alternativen utgick friln timlöneökningar på 4 resp. 7 '/i. Såvitt 

nu kan bedömas. kommer timlöneökningen i år att bli ca 6 %. 
Det förhållandet att lönckostnadsstegringstakten under en följd av ?1r 

legat över vad som är förenligt med en långsiktigt hållbar samhällsekono

misk balans torde främst kunna förklaras av tvi! omstiindighctcr; dels det 

starka efterfrågetrycket på arbetsmarknaden. dels det förhärskande löne

förhandlingssystemet och den "löne-löm:-spiral" som drivs av krav pä 

kompensation för andras lönepåslag. 
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Den p1"il'ata sektorn 

Inom den privata sektorn har 1988 års avtalsrörelse präglats av avsaknad 

av centrala överenskommelser. Parterna har gått ifrån den modell för 
lönebildning som med enstaka undantag varit förhärskande under lång tid 
och som inneburit att uppgörelser har träffats mellan arbetsgivareförcning
en SAF, landsorganisationen LO och privattjänstemannakartellcn PTK 
om gemensamma och övergripande frågor. 

I stället har förhandlingar förts direkt mellan de olika förbunden p[t 

arbetsgivar- resp. arbetstagarsidan. Det innebär att innan dessa förhand
lingar är helt slutförda skall över 100 överenskommelser ha triiffats. Inom 

flertalet branscher har avtal nu tecknats. Inom vissa branscher har över
läggningarna ännu inte lett till överenskommelser. Sedan de förbundvisa 

förhandlingarna slutförts vidtar överläggningar på lokal niv[1. Ännu har 

endast ett mindre antal lokala uppgörelser träffats. 
Bilden av avtalsrörelsen inom den privata sektorn blir därmed splittrad 

och än så länge ofullstiindig. Innehållet i de avtal som triiffats på förbunds
nivå skiljer sig i nera avseenden mellan olika branscher och avtalsområ

den. De generella löncpåslag som avtalats är - med några undantag - av 
begränsad omfattning. På nera stora avtalsområden understiger de 2 %. 
Till detta kommer emellertid dels lokala potter, dels förbättringar av all

männa anställnings villkor. Vissa avtal innehåller också bestämmelser som 
garanterar medlemsgrupperna ytterligare löneökningar. De sammanlagda 

avtalsmässiga kostnaderna uppgår dock för stora avtalsområden till mind

re än 4%. 
Utöver dessa kostnader kommer emellertid en viss löneglidning. Att 

begränsa denna är en förutsättning för att lönekostnadsökningarna inom 
dessa områden skall kunna bli lägre än under de senaste åren. Avtalen 
saknar emellertid den typ av avräkningskonstruktioner som ingick i de 

centrala överenskommelserna för åren I 986-1987. Det innebär att ansvaret 
för en kontrollerad lönekostnadsutveckling nu vilar på de lokala avtalspar
terna. Därvid har arbetsgivarparten ett särskilt ansvar. På förbundsnivå 
har arbetsgivarorganisationerna hävdat att avtalens konstruktion kommer 
att medföra att löneglidningen hålls tillbaka under 1988. Den lokala löne
bildningen kommer att visa om denna förutsägelse förverkligas. 

Inom några branscher som saknar utländsk konkurrens, framför allt 
inom den privata tjänstesektorn. ligger de förbundsvisa överenskommel
serna på en betydligt högre nivå. Även om det relativa lönclägct inom 
dessa avtalsområden är lågt och löneglidningen traditionellt har varit liten, 

kan redan nu konstateras att sådana löneökningar för hela arbetsmarkna
den inte skulle vara förenliga med samhällsekonomisk balans. Om sådana 

nivåer skulle etableras för hela arbetsmarknaden, skulle Sverige ledas in 
på en väg mot stigande arbetslöshet och ökade underskott i bytesbalansen. 

Visserligen begränsas kostnadsökningarna under år 1988 något av att 

vissa löneökningar i dessa avtal läggs ut sent under avtalsåret. Men detta 
skapar ett s. k. överhäng in i 1989, vilket erfarenhetsmässigt försvårar 

möjligheterna alt för nästa år träffa avtal på en nivå som är förenlig med 

bevarad internationell konkurrenskraft. 
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Att sådana avtal kunnat träffas utan omfattande konflikter tyder på alt Prop. 1987 /88: 150 
arbetsgivarparten anser att kostnadsläge och vinstnivå inom de berörda Bilaga I 
branscherna medger betydande löneökningar. Regeringen utgi1r från att 
man inte försöker vliltra över kostnaderna för de träffade avtalen på 
konsumenterna genom prisökningar. Skulle så ske. iir det en bekräftelse på 
att det lönebildningssystem som tillämpats i år inte förmår generera sådana 

lönckostnadsökningar som är förenliga med samhällsekonomisk balans. 

Den offentliga sektorn 

Inom det statliga området har parterna träffat en preliminär central 
överenskommelse för 1988. Den berör sammanlagt ca 550000 arbetstagare 

och innebär en lönenivåökning om sammanlagt 6,6 %. Genom att vissa 

löneökningar. framför allt de som fördelas lokalt. läggs ut senare under 
avtalsåret begränsas kostnaderna för 1988 till ca 4,3 %. Samtidigt skapas 
emellertid ett kostnadsöverhäng till 1989 om 2,3 %. 

Av de sammanlagda löncnivåökningarna avser 3,5 % generella påslag, 

medan 0,3 % är beräknat för bl. a. förbättringar av vissa allmänna anställ
ningsvillkor. Resterande 2.8 %· har avsatts för lokala förhandlingar. Detta 

utrymme skall främst användas för att förbättra personalförsörjningsläget 

inom staten. 

Med stöd av riksdagens beslut lämnade regeringen i november 1987 ett 
förhandlingsuppdrag till statens arbetsgivarverk. Uppdraget innebar att 

1988 års förhandlingar skulle föras med utgångspunkt i att medelsbcräk
ningarna med hänsyn till avtalet för det statligt reglerade området skulle 

ske inom en ram av 4% per år. Ramen avsåg de totala nivåförändringarna 
till följd av löner och andra anställningsvillkor som avtalas i 1988 års. 
avtal srörel se. 

Regeringen redovisade samtidigt att särskilda åtgärder kan bli nödvändi
ga om det visar sig att löneut vecklingen under den gångna avtals perioden 
medfört förvärrade personalförsörjningsproblcm inom vissa delar av stats
förvaltningen. Riksdagen har bemyndigat regeringen att besluta om medel 
för sådana särskilda åtgärder. 

I uppdraget till arbetsgivarverket angavs att de riktlinjer som riksdagen 
lagt fast för personalpolitiken skulle vara utgångspunkt för i vilken ut

sträckning sådana särskilda åtgärder skulle kunna påverka medclsberäk

ningarna. Regeringen avser att återkomma med besked om vilken kompen
sationsnivå som kommer att utgå till myndigheterna när ett slutgiltigt avtal 

har triiffats. 
Inom det kommunala området har avtal träffa.Is mellan kommun- och 

landstingsförbunden samt kommunalarbetareförbundet. Avtalet, som om

fattar ca 500 000 kommunalt och landstingskommunalt anställda. är två
årigt. Avtalet präglas av särskilda insatser för anställda inom vård och 
omsorg. De sammanlagda lönenivåökningarna beräknas till 9,7 % för 1988 

och 3 % för 1989. Genom att vissa löneökningar läggs ut den I juli beräknas 

lönekostnadsökningarna uppgå till 6,1%för1988 och 5,1%för1989. Häri 
ingår ersättningar för obekväm arbetstid, viss arbetstidsförkortning för 
schemabunden vårdpcrsonal. m. m. 28 



lnfiir 1989 års m·talsriire/se 

En slutlig utvärdering av 1988 års avtalsrörelse och dess effekter på 
lönebildning och lönenivå kan ännu inte göras. Likväl är det uppenbart att 
den totala lönekostnadsstegringen i år överskrider vad som är samhälls

ekonomiskt försvarbart på längre sikt, liksom att det skapats överhäng, 
som kommer att försvåra avtalsrörelsen 1989. 

Lönebildningen är ett avgörande problem i den svenska ekonomin. Full 
sysselsättning innebär med nödvändighet att inflytandet över pris- och 

kostnadsbildningen i hög grad kommer att utövas av parterna på arbets
marknaden. I dagsläget betyder det ansvaret konkret att kostnadsökning
arna från 1988 års avtal - i den utststräckning de inte täcks av ökad 

produktivitet - måste tas av företagens vinstmarginaler. Men konsekven

serna är likväl sådana att det måste ifrågasättas huruvida lönebildningssys
temet förmår åstadkomma en löneutveckling som är förenlig med långsik

tig samhällsekonomisk -balans. 
På statens område iir erfarenheterna i ett väsentligt avseende goda av 

utgiftsramcn för lönckostnadsökningar, nämligen genom den ökade själv

ständighet för parternas förhandlingar som den givit. Ansvarsfördelningen 
mellan regeringen och de förhandlande parterna har blivit tydligare. Även 

1989 bör därför en utgiftsram gälla för lönerna i den statliga sektorn. Denna 
bör utformas som en ram för niHlhöjningar. Regeringen kommer senare i 

år att ange ramens storlek. 
En orsak till de snabba lönestcgringarna i den privata sektorn de senaste 

åren torde vara det goda vinst- och likviditetsläget i de stora företagen. 

Den indragning av likviditet som nu föreslås torde därför dämpa kostnads

stcgringarna. 
Vidare bör de för nästa år aviserade sänkningarna av inkomstskattesats

erna möjliggöra reallöneökningar efter skatt även vid mycket låga nomi

nella lönepåslag. En sådan skattesänkning måste emellertid baseras på ett 
grundläggande samförstånd mellan parterna på arbetsmarknaden om att 
skattesänkningen skall resultera i lägre nominella lönehöjningar. 

5.4 Fördelningspolitiken 

Strävan efter en rättvis fördelning, såväl av den ekonomiska tillväxten 
som av krisbekiimpningens bördor, är ett centralt inslag i den tredje vägens 
politik. En fördelning som ses som rättvis av den stora folkmajoriteten iir 
både ett mål för denna ekonomisk-politiska strategi och ett nödvändigt 

medel i densamma. 
Den väsentligaste enskilda insatsen för ökad rättvisa är att hävda den 

fulla sysselsättningen. Arbete åt alla ger en jämnare inkomstfördelning och 
förbättrar jämställdheten mellan kvinnor och män. Full sysselsättning ger 

också en högre produktionsniv[1 och därmed ett större materiellt välsttlnd 
att fördela. 

På denna punkt har den ekonomiska politiken varit framgångsrik. De 

arbetslösa var 31 000 färre 1987 än de var 1982. De sysselsatta blev samti
digt 164 000 fler. Därmed har fler människor kunnat försörja sig genom eget 
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arbete. medan färre drabbats av arbetslöshet. Detta är en viktig framgång i Prop. 1987 /88: 150 

striivan efter en rättvis fördelning. Bilaga I 
Också en låg inflation är nödvändig om en rättvis fördelning skall kunna 

åstadkommas. Inflationen omfördelar välståndet i stor skala och på ett 
godtyckligt och svårgenomskådligt siitt. Ofta är det småsparare och 111gin

komsttagare som drabbas hårdast. 
Även på denna punkt har den ekonomiska politiken nätt betydande 

framgångar. om än inte lika stora som när det gäller sysselsättningen. 
Inflationstakten har halverats sedan början av 1980-talet. vilket verksamt 

bidragit till att minska orättvisorna i samhället. 
För att fördelningen av tillväxten skall kunna upplevas som rimlig och 

riittvis av folkflertalet, måste också det egna arbetet ge resultat. Även pä 
detta område har utvecklingen varit positiv under senare år. Medan real
lönen för en genomsnittlig löntagare sjönk kraftigt mellan 1976 och 1983. 

har re<illönerna därefter återhämtat sig påtagligt och en stor del av stan
dardförsämringen kunnat återtas. Siirskilt snabb har reallönestegringen 

varit de senaste två ttren. Detta har medfört att fler människor i dag har 
förutsättningar att kunna leva ett gott liv p{i sin egen lön. 

Det är dessa tre områden - sysselsättningen. inflationen och reallönerna 

- som utgör grunden för en rättvis fördelning. I en situation med hög 

arbetslöshet, snabb inllation och sjunkande reallöner blir det utomordent

ligt svårt att fördela inkomster och förmögenheter på ett rimligt och rättvist 
sätt. Därför är det också siirskilt tillfredsställande. inte minst ur fördel
ningspolitisk synvinkel. att den tredje vägens politik inneburit sjunkande 

arbetslöshet. lägre inflation och stigande reallöner. 
Därutöver har det ocks~l. trots det kiirva budgetläget. varit möjligt att 

vidta en rad andra åtgärder i direkt fördclningspolitiskt syftt'. 
De fyra vallöftena från 1982 om att trygga centrala inslag i det sociala 

välfärdssystemet har infriats. Karensdagarna har försvunnit ur sjukförsäk
ringen. Ersättningen till de arbetslösa har hi.ijts. Stödet till barnomsorgen 
har förbättrats. V~irdesäkringen av pensionerna har återinförts. 

Landets pensionärer bidrog på ett påtagligt sätt till saneringen av Sveri
ges ekonomi genom alt 1984 avstå från kompensation för en del av den 
prishöjning som devalveringen medförde. Regeringen gav då löftet att den 
uteblivna kompensationen skulle ilterställas när de ekonomiska resurserna 
på nytt fanns. I enlighet med det löftet återställdes i fjol 40 % av den 

utlovade summan till pensionärerna genom en höjning av basbeloppet. 

Regeringen har föreslagit att de resterande 60 % skall i'ttcrstiillas genom en 

extra höjning av basbeloppet med 600 kr. den I januari 1989. Det betyder 
att utöver den uppräkning av basbeloppet som skall ske för alt upprätthålla 

pensionernas realviirdc höjs folkpensionen nästa är med ca 800 kr. För en 
genomsnittlig ATP-pensionär höjs pensionen med niistan I 500 kr. per år 

utöver vad som följer av den automatiska värdesäkringen. Åtgärden finan
sieras genom en höjning av ATP-avgiften samt genom att omsättningsskat

ten på värdepappershandeln utvidgas. 
Till detta hör också läggas de förbättringar som i frr genomförs av de 

kommunala bostadstilläggen och som framför allt går till de pensionärer 

som har de lägsta inkomsterna. 30 



Också för medborgarna i övrigt har viktiga reformer genomförts. Barn

bidragen och i synnerhet flerbarnstilläggen har höjts mycket kraftigt. Bety

dande förbättringar har också genomförts för de handikappade. Del pensio

nen har höjts. Sjukförsäkringen har reformerats. I och med att karens

dagen slopades 1987 höjdes ersättningsnivån för privatanställda arbetare 
och klasskillnader i sjukförsäkringen kunde elimineras. Införandet av den 
s.k timsjukpenningen gynnar deltids- och säsongsanställda. Regeringen 
har föreslagit en reformering av arbetslöshetsförsiikringen, vilken bl. a. 

innebär att karensdagarna tas bort. Ett förslag om nya studiemedel har 
lagts fram. som innebär att bidraget kraftigt ökar. Diirigenom bidrar man 
till att skuldbördan minskar och rekryteringen till högre studier kan bred

das. 

Den sociala viilfärden har således värnats. Samtidigt har emellertid den 

ekonomiska politiken skapat andra fördelningspolitiska spiinningar. Det 

var nödvändigt att låta företagens vinster stiga kraftigt för att stimulera till 

nya investeringar och nya arbdstillfällen i industrin. I det kortare perspek

tivet har detta skapat fördelningsproblem, bl. a. eftersom politiken först 
med viss fördröjning kunnat resultera i höjda reallöner. Fördelningspolitis
ka spänningar har i sin tur bidragit till den snabba nominella lönestegringen 

de senaste åren. För att motverka dessa inflationsdrivande effekter av 
vinstuppgången, och för att se till att vinsterna används på ett sätt som 
gagnar folkflertalet, har en rad ätgärder satts in. 

En särskild omsättningsskatt har införts på handeln med aktier och har 

nyligen föreslagits att gälla även handeln med viinlepapper på penning- och 

obligationsmarknaderna. Realisationsvinstbeskattningen för aktier har 

skärpts. En engångsskatt på livförsäkringsbolagens förmögenheter har 

tagits ut. Inkomstskatterna har sänkts, samtidigt som undcrskottsavdra

gens värde begränsats för höginkomsttagarna. Detta har försvårat noll

taxering och skatteplanering: 
Den s. k. generalklausulen mot skatteflykt har haft en återhållande ver

kan på vissa slag av skattetlyktsåtgärder. Den har också visat sig svara mot 
högt ställda krav på rättssiikerhet. Samtidigt kan det konstateras att dess 
tillämpningsområde är förhållandevis snävt. Mot denna bakgrund kommer 
regeringen att tillkalla en utredare som skall se över generalklausulen. I 
avvaktan på resultaten av denna utredning föreslår regeringen att general
klausulen får gälla även 1989. 

Resultatet av den förda politiken har blivit en mycket kraftig ökning av 
industrins investeringar - över 70 S{ sedan 1982. I nveskringarna har un

der de senaste åren ökat snabbare än vinsterna. En allt större del av 

produktionsresultatet har därmed avsatts till kapacitctsökningar, som ger 
arbetstillfällen och framtida produktion. Genom de likviditetsindragningar 

som nu föreslås. reduceras ytterligare den spekulativa användningen av 
storföretagens vinster. 

Regeringen har vidare i årets budgetproposition samt genom särskilda 
propositioner genom omprioritering satsat på angelägna omrttden. Dessa 

är den sociala välfärden, utbildningen, miljön samt regional- och trafikpoli
tiken. 

Sammantaget har dessa åtgärder bidragit till att tillväxten fördelas jäm-
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nare och att krispolitikens bördor bärs mer efter bärkraft än vad som 
annars skulle ha skett. Därigenom bidrar fördelningspolitiken till att hålla 
samman nationen. Under den period som föresti'1r. med de hot mot den 
svenska ekonomins styrka som nu kan urskiljas. och med fortsatta krav på 
god konkurrenskraft och en stark investeringsutveckling; kommer en 
kraftfull fördelningspolitik att vara av central betydelse för den ekonomis
ka politikens möjligheter. 

5.5 Sysselsättningspolitiken 

Den ekonomiska politiken har sedan 1982 varit inriktad på att stärka 
konkurrenskraften, skapa tillväxt och återställa den finansiella balansen i 
den svenska ekonomin. Inriktningen syftar till att uppnå den ekonomiska 
politikens viktigaste mål, full syssdsättning. 

Efterfrågan på arbetskraft har under det senaste året fortsatt att öka. 
Under 1987 ökade antalet sysselsatta med 36 000 personer och arbetslöshe
ten sjönk till 1,9 %. vilket var den lägsta nivån på sju år. Under 1988 
förutses en ökning av antalet sysselsatta med över 50 000 personer och en 
ytterligare sänkning av arbetslösheten. Mellan åren 1982 och 1988 beräk
nas antalet sysselsatta öka med över 200000 personer. Näringslivet svarar 
för ca 60% av ökningen. 

De senaste åren har sysselsättningsökningen varit särskilt stark, och att 
antalet sysselsatta i arbetsmarknad~politiska åtgärder har successivt mins
kats. Så minskade t.ex. antalet sysselsatta i beredskapsarbeten, ungdoms
lag eller med rekryteringsstöd från ca 92 000 personer 1984 till ca 40 000 
personer 1987. Arbetslösheten har minskat generellt i samtliga län. Där
emot kvarstår obalanser vid en jämförelse mellan regioner. 

Regeringen tog i budgetpropositionen ställning för en fortsatt priorite
ring av utbudsstimulcrande åtgärder. såsom insatser för att förbättra ar
betsmarknadens funktionssätt och höja de arbetssökandes kunskapsnivå. 
Detta är särskilt viktigt i ett läge som dagens, då ett flertal sektorer på 
arbetsmarknaden rapporterar brist på kvalificerad arbetskraft. En fortsatt 
överhettning med åtföljande löneglidning föreligger t. ex. på byggarbets
marknaden. Även inom tillverkningsindustrin och delar av hälso- och 
sjukvårdssektorn finns liknande problem. I detta läge blir en av politikens 
viktigaste uppgifter att minska överhettningen och fortsätta med åtgärder 
för att vidga flaskhalsar och avhjälpa brist på arbetskraft. Sådana åtg~irder 
stämmer viil överens med regeringens prioritering av arbetsmarknadens 
utbudssida och förbättrar samtidigt möjligheterna att nå en god ekonomisk 

tillväxt. 
Regeringen föreslår en hög nivå på utbildningsåtgärder för att höja de 

arbctslösas kompetens och stärka deras arbetslivserfarenhet. Bl. a. har 
särskilda insatser gjorts för att ge arbetsmarknadsutbildning i i'tldersgrup
pen 20-24 år. Samtidigt förutsätts behovet av direkta sysselsiittningsska
pande åtgärder fortsätta minska. Det goda arbetsmarknadsliiget bör ocks11 
utnyttjas för att så långt möjligt ge arbete åt dem med svagast ställning på 

arbetsmarknaden. 
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Regeringen har tidigare i vår lämnat förslag till riksdagen om jämställd
hetspolitiken. Bland annat framhålls där all det iir en viktig uppgift all 
bryta den köns uppdelade arbetsmarknaden. Kvinnornas deltagande i ar

betslivet inom fler bransd1er och totalt måste öka ytterligare. Detta måste 

vara ett naturligt inslag i den fortsatta arbetsmarknadspolitiken. 

Flyktingarna saknar ofta arbete. De är i stället i hög grad beroende av 
socialbidrag för sitt uppehälle. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet 
föreslär därför senare denna dag att särskilda åtgärder riktas mot denna 
grupp, bl. a förstärkta rekryteringsstöd och ökade möjligheter till utbild

ning i företag m. m. 

5.6 Tillväxt och förnyelse 

På längre sikt är uppgiften att åstadkomma en ny period av industriell 

expansion och ekonomisk tillviixl. En hög ekonomisk tillväxt är nödvändig 
för all förhiillra medborgarnas standard i form av såväl höjda reallöner 
som utbyggd social välfärd. Ekonomisk tillväxt krävs också för att kraven 

på rättvis fördelning, social trygghet och förbättrad livsmiljö skall kunna 
tillgodoses. 

Detta är dock inte liktydigt med att man till vai:ie pris alltid skall efter
sträva högsta möjliga tillväxt, sä som den mäts i ekonomiska termer. De 

åtgiirder som en sådan inriktning av den ekonomiska politiken skulle kräva 

skulle nämligen komma att delvis stå i konflikt med de mål som uppställts 
för rättvisa, trygghet och god miljö. Därför måste den ekonomiska politi

ken utformas <i att stor hänsyn tas till medborgarnas krav på god livskvali

tet. 
Grundliiggande för att nå en god tillväxt är en tillfredsstiillande konkur

renskraft och en god efterfrågan pii svenska varor och tjiinster. Detta kan 

inte åstadkommas genom ökade offentliga utgifter eller stora ofinansierade 

skattesiinkningar. Som centrala element i en politik för ekonomisk tillviixl 
milsle därför ing[1 andra åtgiirder, vilka syliar till all stärka konkurrens
kraften och förbättra ekonomins anpassningsförmåga till ändrade betingel
ser och öka dess effektivitet. 

Den fasta finanspolitiken måste drivas vidare iiven på längre sikt, i syfte 
att vidmaktht11la sunda statsfinanser, som inte likvidiserar marknaderna 
eller pressar upp riinlor och höjer avkastningskravet. Även för all hälla 
tillbaka inflationen och öka sparandet i ekonomin kriivs en stram finanspo
litik. Vidare är det nödvändigt att finanspolitiken hftller uppe beredskapen 

för att vid behov kunna kyla ned en överhettad ekonomi med alltför stark 

inhemsk efterfrägan. 

Lönekoslnadsstegringen mäste dämpas, inte bara i år och nästa [1r, utan 
bestående. Detta kräver att lönehildningssystemet reformeras, sf1 att den 
"löne-löne-spiral" som för närvarande utgör ett så centralt inslag i avtals

rörelserna kan brytas. 

3 Riksda;:cn /987!8ti. I sam/. Nr 150. Bilaga I 
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1::11 111er.flcxihel e/.:ono111i 

Enhart en lägre lönestegringstakt räcker emellertid inte. För att nå en 

långsiktigt god konkurrenskraft kriivs också att niiringslivct stiindigt förny

as och omvandlas. att resurserna flyttas från tillhakagåendc verksamheter 

till nya och framtidsinriktade. För detta kriiv~ i sin tur en god lönsamhet, 

liksom att investeringar i realkapital. forskning och marknadsföring premi

eras före improduktiv verksamhet. 

För att [istadkomma en mer flexibel ekonomi iir skatkpolitiken av stor 

betydelse. Under de allra senaste åren har en uppgång av skattetrycket 

skett. I grunden är detta en följd av den mycket snabba uppgången av de 

offentliga utgifternas andel av BNP. framför allt under perioden 1976-8~ <lii 

utgiftsandclcn steg fri\n ca 50 till ca 67 1>1 .. Delvis är dl!! ockst1 en automa

tisk följd av en alltför snabb pris- och lönestcgring. Vid en lugnare utveck

ling av priser och löner torde denna ökning av skattetrycket upphöra. I en 

lf111gsiktigt stabil ekonomi kan en siinkning av skattetrycket endast åstad

kommas genom en återhållsam utgiftsprövning samt genom förbättrad 

produktivitet i den offentliga sektorn. Att i <lagens konjunkturl:ige siinka 

skattetrycket genom ofinansierade skattesiinkningar är emellertid oliimp

ligt. 

Dilremot iir det både möjligt och önskvärt att också på kort sikt sänka 

vissa skatter och omfördela skattetrycket för att göra skatksystemct mer 

effektivt och riitt vist. För såväl fysiska som juridiska personer bör skatk

satserna sänkas och skattehascrna hreddas. Skattesystemet bör bli mera 

likformigt i behandlingen av olika typer av inkomster. Genom si\dana 

föriin<lringar minskar utrymmet för skatteplanering, samtidigt Sllm ökad 

rättvisa skapas. Den kommande reformeringen av kapitalbeskattningen 

bör dessutom syfta till att uppmuntra sparande och motverka skuldsätt

ning. 
Skattesystemet måste ocksii bli enklare. Ett krångligt skattesyst.::m leder 

till oriittvisor. Krångliga regler kan dessutom tolkas olika. och leda till att 

skattskyldiga uts~ltts för olika behandling. Det leder till ett minskat förtro

ende för skattesystemet som helhet och sannolikt ocksil till att skattemora

len fiirsiimras. Komplicerade regler inbjuder till skattefusk och skattepla

nering. Det iir viktigt för respekten för skattesystemet och för strävandena 

att åstadkomma en rilttvis fördelning att komma till rätta med dessa pro

hlcm. 

De finansiella marknaderna spelar en viktig roll för tillväxten. Kapital 

mi\stc kunna tlyttas dit diir det gör störst nytta. lJ ndcr de senaste {1ren har 

de inhemska finansiella marknaderna avreglerats. lJ ndcr de kommande 

åren iir det en viktig uppgift att ge de finansiella marknaderna ett nytt 

rcgclsystcm. anpassat till krawn p[t s~1väl riittvisa som effektivitet. I detta 

sammanhang mi\sce ock<i Sveriges stigancle internationella hcroendc be

aktas. 

I ett prngram för ekonomisk tillväxt spelar iiven kommunikationerna en 

central roll. På detta område genomför~ f.n. en del viktiga avregleringar. 

bl. a niir det gäller taxi och busstrafik. Under de nilrmastc åren kommer 

vidare ett omfattande prngram för utbyggnad av infrastrukturen att genom-
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föras, vilket också möjliggör ett effektivare utnyttjande av trafikapparaten. Prop. 1987/88: 150 
Statens järnvägar kommer att rustas upp och förnyas. Detta bör ge ett Bilaga I 

väsentligt bidrag till den ekonomiska tillväxten. 

En god tillväxt förutsätter ocksft tillgfmg till skicklig och viil utbildad 

arbetskraft. På arbetsmarknaden har under senare tid bristsituationer upp

stått på allt fler områden. Det kommer att vara en huvuduppgift för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitiken under de kommande faen att 

avhjälpa dessa och att komma tillriitta med flaskhalsar på arbetsmarkna

den. 

För att produktionen skall kunna växa på lång sikt, likaväl som bristsitu

ationerna avhjiilpas på kort sikt, krävs ett viil fungerande utbildningssys

tem, inklusive en llexibel arbetsmarknadsutbildning, som tar hänsyn till 

arbetsmarknadens krav. Arbetsmarknadspolitiken och utbildningspoliti

ken måste samordnas för alt nå detta syfte. L"tbildnings- och kunskapsni

vån m{1ste vara hög och utbildningssystemet mii.ste smidigt kunna förutse 

och ställa om sig till förändrade krav. För att Sverige skall kunna behålla 

sin stiillning som en första rangens industrination kriivs en forskning av 

hög klass. Det är mot denna bakgrund regeringen under de senaste åren -

trots den i övrigt strama budgetpolitiken - kraftigt prioriterat forskningen. 

Genom två forskningspolitiska propositioner har forskningen tillförts mer 

resurser och dess organisation förnyats. I E1r hi.ijs studicmcdlen kraftigt. 

Förnyelsefonderna stödjer utbildning av dc anställda i niiringslivet i ny 

tcknik. 

Den ekonomiska tillväxtcn måste fördelas så alt den kommer hela landct 

till godo. En viil utbyggd infrastruktur, ett geografiskt spritt utbildningsvii

sende och viil utbyggda kommunikationer iir i detta sammanhang helt 

centrala. 

Den ekonomiska tillviixten har ofta ställts i motsats till en god miljö. 

Denna motsatssliillning iir emellertid inte ni.idviindig. Tvärtom fi.irutsiitter 

en aktiv och cffektiv miljöpolitik ekonomisk tillväxt. Tillviixten är också 

beroende av en ansvarsfull hushållning med våra naturresurser. Det iir 
diirför regeringens föresats att under de kommande <\ren arbeta fiir silviil en 
god miljö som en hög ekonomisk tillväxt. Denna inriktning kommer till 

uttryck i den nyligen presenterade miljöpolitiska propositionen. Möjlighe

terna att nå de högt ställda målen ökar bl. a. genom ett ökat anviindande av 

ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken. 

Det är också rcgcringcns fasta ambition att bevara och viirna dct sociala 

trygghetssystemet. Ett viil fungerande trygghetssystcm understödjer den 

ekonomiska tillväxten genom att det hjälper medborgarna att klara av de 

oundvikliga anpassningskrav som den industridla omvandlingen och ut

vecklingen stiillcr. Ambitionen att bevara det sociala trygghetssystcrnet för 

emellertid inte tolkas som att reglerna för all framtid skall vara oföriindra

de. För alt utveckla och cffcktiviscra viilfiirdssystcmen krävs tviirtom att 

olika inslag i systemen löpande anpassas till nya förutsiittningar. 
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Fiimyel.1('/I ai· den oj/entliga sektorn 

Det är väsentligt att arbeta för en mer effektiv resurshushållning inom 

den offentliga sektorn. Om resurserna kan utnyttjas mer effektivt blir det 

liittare att n<l centrala viilfiirdsmål. Skall skattetrycket dessutom kunna 

sänkas utan att den offentliga verksamhetens kvalitet försiimras eller dess 

volym minskas. mt1ste produktiviteten i den offentliga sektorn ökas. 

För alla som vill viirna och bygga ut den offentliga verksamheten är 

därfi.ir en god effektivitets- och produktivitetsutvcckling i denna sektor en 

uppgift av första rang. Det finns stora och otillfredsstiillda behov, som bara 

den offentliga sektorn kan tillgodose. Samtidigt ffir detta ej ske sii snabbt 

att dess andel av bruttonationalprodukten ökar. Om utgiftsandelen fortsiit

tcr att minska. blir det pa sikt möjligt att också siinka skattetrycket. 

Samhiillsutvecklingcn kommer att ställa successivt nya krav pii den 

offentliga sektorn. En del redan existerande program och verksamheter 

kan Jii förutsiittas få higre angdiigenhetsgrad och bli mer umhiirliga. Vida

re kommer kvalitetsfrilgor som llexibilitct. valfrihet samt anpassning över 

tiden och till individuella behov att bli allt viktigare. För att den offentliga 

sekwrn skall kunna möta dessa krav från medborgarna måste den förnyas. 

Kravet ställs därmed p{t att den statliga verksamheten bedrivs dTcktivt. 

rationellt och iindam{tlsenligt. Jag kommer senare att redovisa det arbete 

som ptigiir för att i den statliga budgetprocessen skapa biittre förutsiittning

ar for en utviirdcring och analys av den offentliga verksamhetens resultat 

och diirmed förbiittra statsmakterna-; möjligheter att styra den offentliga 

verksamheten. 

Genom detta arbete möjliggörs en prövning av existerande l•ffcntliga 

verksamheter. så att de bättre svarar nwt medborgarnas behov och iinskc

m:tl utan att åtgiirdcrna giir ut i.iver de svagaste grupperna i samhiillet. 

Mtilct iir en viil fungerande offentlig ~cktor. som ger gl•d service med 

valfrihet od1 m{ingföld <it alla medborgare. 

Prop. 1987/88: 150 
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6 Det reviderade budgetförslaget 

B11dgelp11/i1ikcns i11rikt11i11g 

De prim.:iper för de senaste {trens budgdpolitik som flera giinger slagits 

fast av riksdagen iir alltjiimt giltiga: 

• Endast de allra mest angelägna reformerna bör gcnomforas. Omfattning

en av S:1dana utgiftsökningar måste hiillas nere. samtidigt som de finansi

eras genom att andra utgifter minskas. 

• Utgiftsbegriinsningar milste iistadkommas på vissa områden. 

• Arbetet med att begränsa utgiftsautomatiken mäste fortsätta. 

• Atgiirder rrn\ste vidtas för att effektivisera den offentliga verksamheten 

och i vissa fall f"öriindra dess organisations- och finansieringsformer. 

• En fortgiiende omprövning av existerande utgiftsprogram måste göras. 

Denna politik har haft en avgörande betydelse for förbiittringen av 

budgeten. Pi\ fem år har budgetunderskottet minskat fr~in 86,6 miljarder kr. 

budgetåret 1982/83 till beriiknade 5.ö miljarder kr. innevarande budgetiir. 

se tabell 8. Ullryekt som andel av HNP motsvarar detta en nedgång fr1in 

13.1 r.:; till 0.6 r.;;. Även det underliggande saldots ut vel.'.kling har varit 

myckL'l positiv. Det har kontinuerligt minskat till 7.6 miljarder kr. inneva

rande budgetilr. 

Budgetpolitiken har emellertid inte varit den enda orsaken till denna 

nedg{ing. En annan viktig faktor bakom de bilda senaste iirens minskade 

underskott har varit den snabba nominella inkomstökningen i samhiillet. 

Denna får på kort sikt en positiv effekt p<i budgetsaldot. eftersom skattein

täkterna ökar snabbt. Pt1 Hingre sikt riskerar emellertid effekten pii budget

undersko!let av si1 snabba inkomstökningar att bli negativ. via fiirsiimrad 

konkurrenskraft och långsammare tillviixt. Man kan d~irfor inte ta den 

snabba nedgilngen av budgetunderskottet till intiikt för att den strama 

budgetpolitiken skulle kunna upphöra. 

Delta framg~ir ocks:°1 av ltrngtidsbudgeten. I den offentliga sektorn iir det 

endast socialförsiikringssektorn som uppvisar ett positivt finansiellt spa

rande över hela den kommande l{ingtidsbudgetpcrioden: det försämras 

dock under de niirmastc <'i ren. framför allt eftersom antalet pensioniirer 

med full ATP-poiing ökar. Säviil l(rngtidsbudgeten som trdrskalkylerna 

visar all det kriivs en fortsatt stram finanspolitik för att öka sparandet och 

förhiittra bytesbalansen. 

Dessa övcrväganden har väglett arbetet med det revideradc budgetför

slaget fi.ir budgetilrel 1988/89. J\falet har varit att <iviil realt som nominellt 

Tabell 8 Bud~etprognos för 1987/88 
Miljarder kr. 

Inkomster 
Ut~ifter exkl 
statsskuldriintor 
Statsskuldräntor 
Redovisat budgetsaldo 

Statsbudget 

318,0 

287.2 
<>0,0 

·-2'J. I 

HP 88 

28'J.0 
59.I 

-14.7 

Nuvarande 
beriikning 

335.4 

286.Y 
54,6 
-5.8 
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hålla nere budgetunderskottet trots att inkomstökningen. vid de pris- od1 Prop. 1987 /88: 150 
löneökningsantaganden som gjorts för 1989. hlir avsevärt liigre iin tidigare Bilaga I 

år. De finanspolitiska åtgiirder som tidigare redovisats bidrar till att nå 

detta mi"tl. 

l311dgctdret 1987188 

I firets budgetproposition beräknades underskottet för budgetåret 

1987/88 till 14.7 miljarder kr. Det iir främst tvfi faktorer som förklarar att 

underskottet nu revideras ned till 5.8 miljarder kr. För det första sker en 

inkomstförstärkning till följd av att priser och liiner nu beräknas stiga 

snabhare under 1988 än vad som förutsattes i budgetpropositionen i janua

ri. För det andra har förtidsinlösen av utlandslån under vären givit drygt 4 

miljarder kr. i valutavinster. Dessa vinster piiverkar dock inte det underlig

gande saldot. vilket ocksil iir förklaringen till att detta inte förhiittras lika 

mycket som det redovisade saldot. 

Budgetärct 1988189 

I budgetpropositionen beräknades budgetunderskottet för nästkomman

de budgetår till 11.9 miljarder kr. Jag beriiknar nu att budgetunderskottet 

blir 5.2 miljarder lägre. dler 6.7 miljarder kr .. se tabell 9. Förändringen 

beror framför allt pil att skatteintäkterna riiknats upp till följd av att 

timlöneökningen 1988 nu väntas bli större än enligt bedömningen i januari 

samt på förslagen om höjd olje- resp. tobaksskatt. Vidare väntas den 

privata konsumtionens tillväxt bli snahbare än den hedömning som låg till 

grund för beräkningarna i budgetpropositionen. Det för med sig ökade 

momsintäkter. Till följd av det minskade upplåningshehovet minskar ock

så räntekostnaderna för statsskulden jämfört med beriikningen i januari. 

Vad betriiffar det underliggande budgetsaldot skiljer det sig. liksom vid 

januariberäkningen. med knappt 8 miljarder kr. frän .det kassamässiga 

saldot. Orsaken iir framför allt att den engångseffekt som uppstar till följd 

av ändrade bokföringsprinciper för ränteutgifterna p{1 statsskuld växlar inte 

pilverkar det underliggande saldot. 

Av tabell 10 framgår vidare att de statliga utgifterna exklusive stats

skuldräntor sjunkit mycket kraftigt som andel av BNP under de senaste 

sex budgetåren. Den tidigare utgiftstrenden har således brutits. Denna 

utveckling fortsätter nu. De realit statsutgifterna inklusive statsskuldräntor 

Tabell 9 Budgetsaldo 1988/89 
Miljarder kr. 

Inkomster 
Utgifter ex kl 
statsskuldräntor 
Statsskuldräntor 
Redovisat budgetsaldo 

BP 88 

341.4 

299,3 
54.0 

-11.9 

Nuvarande 
beräkning 

345.8 

299.5 
53,0 

-(1,7 
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Tabell 10 Bud~etsaldo för bud~etären 1982/83, 1986/87-1988/89. 
\1iljardcr kr. löpande priser 

1982/83 1986/87 1987/88 

Inkomster 191.2 320.I 335,7 
Andel av BNI' 28.hc:t 33.4 c.:; :i2.5 '7-(. 

Ctgifter exk\. 
statsskuldriintor 229.6 271.5 28(1.9 
Andel av BNP 34.4' .. I-· 2!U% 27.8 <:(. 

Statsskuldräntor 48.2 ti3.8 54.6 
Redovisat budget-
saldo -!\6.6 -15.2 -5,8 
Andel av B:"IP 13.o':; 1.6'.{ 0.6'/i. 
Underliggande 
budgetsaldo -13.4 -7.6 
Andel av BNP 1.4 r:; O.Yc· 

1988/89 

345.8 
-~ 1.7 '..:;, 

299.5 
27 .2 ~{· 
53.0 

-h,7 
0.6r.:;. 

-14.4 
1.3 '.+ 

minskar med ca I':(. mellan budgetåren 1987/88 och 1988/89. Även inkoms

terna minskar realt med ca I 'X. 
Eftersom de statliga löneutgiftcrna iir av stor betydelse för budgdpoliti

ken iir den utgiftsram för lönekostnad sökningar som staten hai· lagt av stor 

betydelse för att kunna kontrollera de statliga löneutgifterna. Den har 

därmed stor betydelse för budgt:tutfallet. 

Den konsoliderade 1~ffrntliRa sektorn 

Den konsoliderade offentliga sektorn inkluderar förutom staten även 

socialförsiikringssektorn och kommunerna. Den konsoliderade offentliga 

sektorns linansiella sparande redovisas i tabell 11. Där framgftr att det 

finansiella sparandet väntas hli niigot svagare under budgetåren 1987/88 

och 1988/89 än i den bedömning som gjordes i januari. Fortfarande kom

mer den offentliga sektorns totala sparande att visa ett överskott nästa 

budgetår. Som framgår av tabellen ligger överskottet i det offentliga spa
randet friimst inom socialförsäkringssektorn. Detta överskott beräknas 

dock krympa. vilket för det offentliga sparandet som helhet motverkar de 
positiva effekterna av det minskade underskottet i. statsbudgeten. Detta 
understryker ytterligare behovet av en fast budgetpolitik ~iven framgent. 

Tabell 11 Den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparand" 
Miljarder kr 

1986/87 1987/88 

Staten 1.2 8.6 
Socialförsäkringssektorn 25,0 23.7 
Kommunerna -5,7 -4.4 

Totalt 20,5 27,9 

Andel av BNP 2,1 2.7 

1988/89 

4,6 
27.5 
-3.9 

28.2 

'2.6 
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Stats budgeten och särskilda 
frågor 
1 Statsbudgeten budgetåren 1987/88 och 1988/89 

1.1 Beräkningsförutsättningar 

Vid en beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden som 
görs om inkomstutvecklingen i samhället av stor betydelse. Riksrevi

sionsverket (RRVJ har lämnat en beräkning av statsbudgetens inkomster. 

En sammanfattning av beräkningen bifogas till protokollet i detta ärende 
som bilaga 1.3. De antaganden som RRV grundat sina beräkningar på 

framgår av tabell I. Under slutskedet i arbetet med den reviderade natio

nalbudgeten har en delvis ny bedömning av den ekonomiska utvecklingen 
gjorts. Med anledning härav räknar jag nu med andra antaganden, vilka 

också redovisas i tabell I. 
I övrigt finns ingen anledning att avvika från RRV:s beräkningsförutsätt-

ningar. 

Tabell I Antaganden 

Procentuell förändring 

1987 1988 1989 
RRV Föredra- RRV Föredra- RRV Föredra-

ganden ganden ganden 

Lönesumma 8,8 8,8 5,2 7.2 3.9 3.8 
Konsumentpris. 
årsgenomsnitt 4 ') .- 4.2 4.4 5,2 3.3 3.4 
Privat konsumtion. 
löpande priser 9.3 9,3 6,5 8,5 4.8 4,9 

I RRV:s beräkningar avseende budgetåret 1987/88 (statsbudgetens in
komster och utgifter) och 1988/89 (statsbudgetens inkomster) har verket 
tagit hänsyn till beslut som riksdagen fattat före den 17 mars 1988. RRV 
har även beaktat förslag från regeringen före denna tidpunkt. Jag har för 

egen del beaktat även de riksdagsbeslut som fattats under återstoden av 
mars samt de förslag från regeringen som lagts fram under denna period. I 

några fall har jag även beaktat förslag som lagts fram efter den 31 mars. Det 

får ankomma på riksdagens finansutskott att göra justeringar för ytterligare 

förändringar som ej kunnat beaktas. 

1.2 Statsbudgetens inkomster och utgifter under budgetåret 
1987/88 

RRV:s senaste beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1987/88 utgörs 

av verkets budgetprognos nr 5 från den 11 april 1988. Beräkningarna av 
inkomsterna för budgetåret 1987/88 redovisas också i verkets reviderade 

inkomstberäkning. 
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Inkomster 

I sin inkomstberäkning har RRV för budgetåret 1987/88 beräknat inkoms

terna till 332 83 I milj. kr. 

I enlighet med vad jag har anfört om lönesummans 01.:h den privata 

konsumtionens utveckling räknar jag, så som framgår av redovisningen i 

tabcll 2, upp inkomsterna med sammanlagt 2 916 milj. kr. 

Tabell 2 Ändringar i RRV:s beräkningar av statsbudgetens inkomster budgetåret 
19117/88 

Tusental kr. 

Inkomsttitel 
l l l l Fysiska personers skatt 

ptt inkomst. realisations
vinst och rörelse 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsiikringsa vgift. 

netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1411 Merviirdesskart 

Summa inkomster 

Summa förändringar enligt föredraganden 

RRV:s be
riikning 

58 390 000 
42 998000 

-(>24000 
10012000 

I 182 000 
76000000 

332831486 

Förändring 
enligt före
draganden 

+1856000 
+ 398000 

+ 157000 
+ 93000 
+ 12000 
+ 400000 

+2916000 

RRV:s beräkningar föranleder i övrigt inte någon erinran från min sida. 

Sammantaget medför justeringarna av RRV:s beräkningar att jag beräknar 

inkomsterna för budgetåret 1987/88 till 335 747 milj. kr. 

Vrxift<'r 

I statsbudgeten för innevarande i'ir uppgår utgifterna till 347 150 milj.kr. 

RRV har i sin prognos beräknat de totala utgifterna till 343 803 miij.kr. 

Verket har beaktat beslut om och förslag till anslag pt1 tilliiggsbudget om 

sammanlagt I %8 milj.kr. Merbelastningen pt1 förslagsanslagen exkl. stats

skuldräntor bcriiknas diirutöver till 4840 milj.kr. Belastningen 1987/88 på 

reservationsanslagcn beriiknas diiremot bli I 044 milj.kr. lägre iin vad som 

avsatts i statsbudget. Tillsamnwns gör dclla att RRV prognosticcrar 111-

g(ftsans/agrn cxkf. statssku/Jriintor till 283 913 rnilj.kr. för 1987/88. Jag 

ökar utgifterna med 2 121 milj. kr. som ytterligare beriiknas belasta 1987/88 

framförallt till följd av proposition om siirskilda regionalpolitiska insatser i 

Norrbottens län m. m. (prop. 1987/88: 86) samt justeringar av prognoserna 

för grundskole- och studicmeclclsutgifter. Utgiftsanslagen exkl. statsskuld

räntor blir därmed 286034 milj. kr. 

RRV har bediknat utgifterna för stcrtsskuldriintoma till 57. I miljarder kr. 

för budgetiirct 1987/88. Hiiri ligger vissa valutavinster. somt. ex. uppkom

mit i och med att USD-kursen sjunkit jämfört med niir l{rnen togs upp. 

Sedan RRV gjorde sin beriikning har ytterligare valutavinster realiserats. 

Utgifterna för statsskuldriintorna uppg[ir diirför i min beriikning till 54.6 

miljarder kr. 
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Tabell 3 Räntor på statsskulden budgetåret 1987/88 

Miljarder kr. 

Budgetfir 

Räntor på inhemska län m. m. 
Räntor på utliindska Ian 
Valutaförluster, netlo 

Summa 

Statsbudget 

50,5 
9.7 

-0.'.! 

60,0 

Nuvarande 
beriikning 

48.6 
'J.9 

-3.9 

54,6 

Enligt RRV kommer de totala a11slagshehäl/11ingarna på reservationsan

slag under innevarande budgetår att öka med I 044 milj. kr. för att uppgå 

till 25 036 milj.kr. Några utgil"ter för n::servationsmedelsförbrukning (netto) 

kommer således inte att belasta 1987/88. RRV:s bedömning baseras bl. a. 

på uppgifter från de ansvariga myndigheterna. Jag gör två förändringar 

jämfört med RRVs beräkning av reservationernas storlek. Ovan nämnda 

proposition om Norrbotten medför att reservationerna ökar med 950 milj. 

kr. Samtidigt dras 868 milj. kr. in från reservationer för Beredskapslagring 

och industriella åtgärder. Detta gör att jag beräknar reservationerna till 

sammanlagt 25 118 milj. kr. I tabell 4 redovisas utvecklingen av anslagsbe

hållningarna mellan budgetåren 1986/87 och 1987/88. 

Tabcll 4 Anslagsbehållningarna vid utgången av budgetåren 1986/87 och 1987/88 

Miljarder kr. 

Huvudtitel 1986/87 1987/88 

Utrikesdepartementet 7.1 7.8 
Kommunikationsdepartcmentet 4.6 5.1 
Arbetsmarknadsdepartementet 2.2 '.!,7 
I ndustridepartemcntct 3.7 4,5 
~iljö- och energidepartementet 4.0 2.5 
Ovriga huvudtitlar '.!.4 '.!,5 

Summa 24,0 25,1 

Enligt RRV och min egen bedömning kommer rörliga krediter att netto 
ge 125 milj.kr. under budgetåret 1987/88. Återbetalningarna iir således 

större än nyutlåningcn under året. 

Jag vill också nämna att RRV för tillkommande utg(ftshc/1111·. netto tar 

upp 3 miljarder kr. Jag beriiknar denna utgiftspost till 1 miljard kr. I övrigt 

har jag inga inviindningar mot RRV:s beriikning. 

Sammantaget r~iknar jag därmed med att utgifterna under hudgetiirct 

1987/88 kommer att uppgå till 341 509 milj. kr. Beräkningarna sammanfat

tas i tabell 4. 
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Tabell 5 Statsutgifterna budgetåret 1987/88 

Miljarder kr. 

Statsbudget RRV 

Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor 
Statssku ldri1ntor 
Förändring i anslagsbehttllningar 
Andrad dispostion av rörliga krediter 
Beräknat tillkommande utgifts behov, 

netto 

Summa statsutgifter 

Finansfullmaktsutnyttjande' 

278150 
60000 

1500 
500 

7000 

347150 

283 913 
57075 
-I 044 1 

- 125 

3000 

343863 

1 Ökningen av anslagsbehållningarna pi1verkar inte utgifterna 

Före
draganden 

286 034 
54600 
-1126 1 

- 125 

I 000 

341509 

1.3 Statsbudgetens inkomster och utgifter under budgetåret 
1988/89 

/11ko111ster 

RRV beräknar statsbudgetens totala inkomster till 337 498 milj.kr. för 

budgetåret 1988/89. I det följande redovisar jag de förändringar av RRV:s 

beräkningar som jag funnit nödvändiga. 

I enlighet med vad jag nyss anförde om lönesummans utveckling för år 

1988 och 1989 samt den privata konsumtionens utveckling 1988 och 1989 

räknar jag upp RRVs beräkning med sammanlagt 7234 milj. kr. Fördel

ningen på inkomsttitlar framgår av tabell 6. 
I enlighet med de förslag som jag senare denna dag kommer att framföra 

om tobaksskatten beräknas inkomsttiteln Tohaksskatt öka med 500 milj. 

kr. i förhållande till RRV:s beräkning. 

Vidare beräknas inkomsttiteln 1:·11crgiskatt öka med 600 milj. kr. med 

anledning av de förslag jag senare i dag kommer att framföra. 

Dessa justeringar medför att jag heräknar de sammanlagda inkomsterna 

för budgetåret 1988/89 till 345 832 milj. kr. 

Tabell 6 Andringar i RRV:s beräkningar av statsbudgetens inkomst~r budgetåret 
1988189 

1000-tal kr. 

Inkomsl!itel 
1111 Fysiska personers skatt på inkomst. 

realisationwinst och rörelse 
1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift. nettn 
1231 Barnomsorgsavgift 
1:!41 Vuxenutbildningsavgift 
1281 Allmän löncavgif! 
1411 Mervärdeskall 
1424 Tobaksska!l 
1428 Energiskatt 

Summa inkomster 

Summa förändringar enligt föredraganden 

RRV:s beriik
ningar 

58 404 0(10 
44 757 000 
-916000 

10421000 
J :!29000 
I 889000 

81000000 
4400000 

14 150000 

337 497712 

För;imlringar 
enl. föredra
gande 

+4599000 
+ 797000 
+ )16000 
+ 185000 
+ :!~000 
+ 14000 
+1~00000 
+ 500000 
+ 600000 

+8334000 
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Avslutningsvis vill jag redovisa förändringarna i indelningen av stats

budgetens inkomstsida i förslaget till statsbudget för budgetåret 1988/89 

(tabell 7). 

Tabell 7 Fiirslag till förändringar i uppställningen ay statsbudgetens inkomster 
1988/89 . 

lnkom>ttilel 

1110 Fysiska personers ink11mstskatt 
1111 Fysi'ka personers inkom'1,kall 
1120 Juridi>ka personers inkomstskatt 
1121 Juridiska per>oners inkomstskatt 
113\l Ofördelbara inkomstskath:r 
1131 Ofönklbara inkomstskatter 
2327 Riinlor p~I statens vattenfallsverks statsl~in 
2395 Räntor p;\ siirskilda riikningar i riksbanken 
2626 Inkomster vid banvi::rket 

Utgifia 

Förslag 

Namnandring 
l'amniin<lring 
Namnändring 
Namnändring 
Namniindring 
Namniindring 
Ny inkomsttitel 
N\· inkomsttitel 
!\}'inkomsttitel 

I det slutliga förslaget till statsbudget för budgetåret 1988/89 uppgår utgif

terna till 352 520 milj.kr. 

I årets budgetproposition upptogs utgifterna för hudgetäret 1988/89 till 

353 308 milj. kr. Av detta belopp svarade minskade anslagshehållningar. 

ökad disposition av rörliga krediter och beräknat tillkommande utgiftsbe

hov. netto för 7 000 milj.kr. Utgiftsanslagen uppgick sålunda till 346 308 

milj. kr. 

Sedan riksdagen förelades budgetpropositionen har dels ett antal propo

sitioner innebärande anslagsförändringar förelagts riksdagen. dels riksda

gen beslutat om ett antal anslag som föreslogs i hudgetpropositionen. Om 
riksdagen bifaller förslagen i propositionerna innehiir detta att de samlade 

utgiftsanslagen ökar med ca 200 milj. kr. i förhållande till budgetproposi

tionen. Att utgiftsanslagen inte ökar mera beror främst pt1 att statens 

vattenfallsverks investeringsanslag liksom lånedelen av studicmedelsan

sl~tgct (fr. o. m. den I januari 1989) lyfts ut ur budgeten och istiillet finansi

eras via kreditgivning hos riksgiildskontoret. Beloppet inkluderar iiven de 

anslagsförändringar i förhftllande till budgetpropositionen som beslutats av 

riksdagen men inte de minskade utgifterna för statsskuldsriintor som jag 

strax återkommer till. I samband med min beräkning av anslagskonsekvcn

serna har jag littit upprtitta en specifikation över föreslagna m:h i förekom

mande fall beslutade anslagsföriindringar på statsbudgeten i förhållande till 

budgetpropositionen. Denna specifikation !hil. l.6J täcker i princip peri

oden t.o.m. mars 1988. 

Anslaget Riintor på st11tssk11/dc11 m. m. upptogs i budgetpropositionen 

för budgetåret J 988/89 med ett till 54 000 milj. kr. beräknat belopp. Belast

ningen på detta anslag iir beroende av den ackumulerade statsskulden 

under det budgetiir för vilket anslaget anvisas O\:h av rtinteniv[m inom och 

utom landet samt av bokföringsmässiga valutadifferenser på grund av 

ändrade ·växelkurser vid omsättning eller återbetalning av utlandslan. En 

beräkning av riksgiildskontoret ger vid handen att utgifterna för riintor p{1 

statsskulden m. m. torde bli ca I miljard kr. lligre iin vad som antogs i 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I 
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budgetpropositionen. I denna beräkning ingftr en positiv engängseffekt pä Prop. 1987/88: 150 
ca 7 .5 miljarder kr till följd av en omläggning av redovisningsprinciperna Bilaga I 

för statsskuldväxlar. Den inhemska räntekostnaden beräknas nu bli ca 0.7 

milj. kr. lägre främst till följd av ett minskat upplåningsbehov. förslag till 

inkomst- och utgiftsstat för anslaget Rilntor på statsskulden m. m. framgår 

av bilaga 1.5. Anslaget bör i enlighet med förslaget föras upp på statsbud-

geten för budgetäret 1988/89 med 53 miljarder kr. 

Tahell 8 Riintor på statsskulden hudgetåret 1988/89 

Miljarder kr. 

Budgetär Budget-
proposition 

Riintor på inhemska län m. m. 43.9 
Räntor på utländska lån 9.9 
Valutaförluster. netto 0.2 

Summa 54,0 

Nuv. he-
riikning 

43.2 
9.6 
0.2 

53,0 

Förändring 

-0.7 
-lU 

-1,0 

Sammantaget innebär detta att jag beräknar statsbudgetens utgiftsanslag 

för budgct<lret 1988/89 till sammanlagt 345 520 milj.kr. 

I syfte att få en så lfrngt möjligt riittvisande bild av hela belastningen på 

statsbudgeten beräknas. utöver utgiftsanslagen. p{1 statsbudgetens utgifts

sida även medel för förändringar i anslagsbehållningar. iindrad disposition 

av rörliga krediter och beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto. 

I budgetpropositionen beräknades .fi"irbruk11ingc11 m· a11slagsbelull/11i11g
ar komma att uppgå till 1500 milj.kr. budgetåret 1988/89. De propositioner 

innebärande anslagsförändringar som 1.Hirefter förelagts riksdagen motive

rar ingen ändring av den beräkning som gjordes i budgetpropositionen. 

Anslagsbehållningarna beräknas således minska med 1 500 milj.kr. under 

budgetåret 1988/89. 
Budgetutfallet. och därmed statens upplåningsbehov. påverkas även av 

förändringar i 11t11ytOa11dct ar rär/iga krediter hos riksg~ildskontoret. Såda
na krediter har enligt riksdagens beslut ställts till förfogande för vissa 

affärsverk. myndigheter och bolag. Dessutom vill jag erinra om att vissa 

myndigheter som bedriver uppdrags verksamhet disponerar en rörlig kredit 

i riksgiildskontoret. 

I syfte att förslaget till statsbudget så långt som möjligt skall visa en 

realistisk budgetbelastningen förs på budgetens utgiftssida upp posten 

Beräknat tillkommande 11t1-:{t'ts/Jelw1·, netto. Vid beräkningen av denna 

post görs en uppskattning av sådana utgifts- och inkomstföriindringar som 

inte förts upp på något annat ställe i budgeten. I budgetpropositionen 

ingick i denna post bl. a. budgeteffekterna till följd av siirpropositioncr som 

senare under riksmötet skulle komma att föreläggas riksdagen. Då dessa 

förslag numera föreligger har medel istället beriiknats under berörda anslag 

och inkomsttitlar. 
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Tabdl 9 Statsutgifterna för budgetåret 1988/89 

Miljont:r kr. 

Utgilhanslag t:xkL statsskuldräntor 
Statsskuldräntor 
Förändring av anslagsbchitllningar 
Ändrad disposition av rörliga krediter 
Beräknat tillkommande utgil'tsbdwv. netto 

Summa statsutgifter 

_ 1988/89 

Budget 
prop. 

292308 
~4000 

I _'>00 
~00 

~ 000 

353308 

Ny beräk
ning 

292 520 
~3 000 

I _'>00 
500 

5000 

352520 

1.4 Statsbudgetens saldo för budgetåren 1987 /88 och 1988/89 

Med hiinvisning till redovisningen i det föregående beräknar jag utfallet av 

statsbudgetens inkomster LH.:h utgifter för innevarande budgetår och försla

get till statsbudget för budgetåret 1988/89 enligt vad som framgår av tabell 

I 0 och 11. 
Bcriikningen av budgetutfallet för innevarande budgetftr ger vid handen 

att budgetunderskottet ll:ir budgetåret 1987/88 blir 8,9 miljarder lägre iin 

vad som beriiknadcs i budgetpropositionen. Nu förutses ett underskott om 

5.8 miljarder kr. 
Statsinkomsterna nästa budgetår uppskattas nu till 345,8 miljarder kr. 

Som framgi"1r av tabell 10 och tabell 11 iir det främst inkomsterna som 

beräknas öka jiimfört med budgetpropositionen. Orsaken är främst ökade 

skatteintäkter till följd av en annan bedömning.för timlönernas utveckling 

1988. Av samma skiil beriiknas den privata konsumtionen 1988 nu bli 
större iin vad som tidigare antagits vilket leder till större intiikter av 
mervärdcskatt. Utgifterna exkl. statsskuldriintor beräknades i budgetpro

positionen till 292.3 miljarder kr. Nu beriiknas utgifterna till 292.5 miljarder 
kr. Sammanfattningsvis innebiir beräkningarna att budgetunderskottet för 

budgetåret 1988/89 minskar med 5.2 miljarder ki". till 6.7 miljarder kr., 
jämfört med beräkningarna i budgetpropositionen. 

Förändringarna av inkomsterna och utgifterna i förslaget till statsbudget 

för budgetåret 1988/89 sedan budgetpropositionen har jag även låtit sam

manställa i en specifikation som bör bifogas till regeringsprotokollet i detta 

ärende (Bil 1.6). 

Tabell JO Utn:cklingen a\· statsbudgetens saldo budgetåren 1986/87-1987/88 

Miljarder kr. 

19R6i87 1987/88 

Utfall Budget- RRV Ny be-
prop(>- riikning 
,;itionen 

Inkomster 320.1 333,4 332.8 335.7 
Utgifter cxkl. 
statsskulclsriintor 271,5 21.<9,tl 286.7 286.9 
Statsskuldsräntor 63.8 59.1 57.1 54.6 

Saldo -15,2 -14,7 -11,0 -5,8 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I 
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Tabell 11 UtYecklingen av statsbudgetens saldo budgetåren 1986/87-1988/89' 

Miljarder kr. 

1988/89 Procentuell förändring 

Budget- Ny be- Från utfall Från ny be-
pn)pO- räkning 1986/87 till riikning 1987/88 
sitionen ny beriikning till nv heräk-

1987/88 ning ·19H8/89 

Inkomster ~41,4 345,8 +4,9% +1.8i;,;-, 
Utgifter cxl. stats-

skuldsriintor 299.~ 299.5 +5,7''.( +4.4% 
Statsskuldsräntor 54,0 53.0 

Saldo -tl,9 -6,7 

2 Extraordinära budgeteffekter 

Den underliggande utvecklingen av statsbudgetens saldo erhålls om det 

redovisade saldot korrigeras för effekter som är av tillfällig art eller hiinger 

samman med ändringar i redovisningsprinciperna. Det bör betonas att det 

ofta är en bedömningsfnlga om en enskild post skall betraktas som en 
reguljär inkomst alternativt utgift eller som en extraordinär effekt. Trots 
att avgränsningarna i de enskida fallen inte är helt självklara anser jag det 

ändå angeläget att redovisa en beräkning där de extraordinära effekterna 
exkluderats så statsbudgetens underliggande utveckling klargörs. 

På inkomstsidan betraktas följande effekter som extraordinära vid fram
räkning av det underliggande budgetsaldot: 

- engångseffekter somt. ex. omläggning av redovisning av egenavgifter 
- tillfälliga extra inleveranser från affärsverk till statsbudgeten 

- fondupplösningar som tillfälligt ökar statsbudgetens inkomster 
- utförsäljning av heredskapslager av olja. 

På utgiftssidan beaktas följande effekter vid frarnriikning av det under
liggande budgetsaldor: 
- valutaförluster och valutavinster som uppstfar vid amortering av statens 

utlandslån 
- rena budgetavlastningar. som t. ex. att kostnaderna för studielånen inte 

belastar statsbudgeten från och med år 1989 
- engångseffekt till följd av iindrad bokt'öringsprincip för statsskuldväxlar 
- att vissa affärsverk som t. ex. Vattenfall finansierar sina investeringar 

genom lån på kreditmarknaden eller direkt i riksgäldskontoret i stället 
för som tidigare över anslag på statsbudgeten. 

Som exempel på effekter vilka däremot inte beaktas vid framräkning av 

den underliggande budgetutvecklingen kan nämnas dels att ränteutgifter 

för statsskulden periodiseras på olika siilt för olika låneinstrument. dels de 

särskilda insatser inom arbetsmarknads- och industripolitik som gjorts 
med hänsyn till syssclsättningsliiget. 

Tabell I 0 visar statsbudgetens underliggande utveckling 
under perioden 1986/87-1988/89. 

Prop. 1987/88: 150 
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Tahell 12 Underliggande budgetsaldo för budgetåren 1986/87-1988/89 

Miljarder kr., löpande priser 

Underliggande budgehaldo 
Andel av HNP 

1986/87 

-13.4 
1.4% 

1987/88 

-7.6 
0.7% 

1988/89 

-14.4 
1,30( 

3 Statens lånebehov och statsskuldens förändring 

Det [ir vid en finansiell analys av intresse att studera hur likviditeten i 
ekonomin påverkas av statens inkomster och utgifter. Statens lånebehov 

bestäms dels av budgetutfallet och vissa kassamässiga korrigeringar av 

detta, dels av vissa inkomster och utgifter vid sidan av statsbudgeten pä 

statsverkets och riskgäldskontorets checkräkningar i riksbanken. 
Statsskuldens förändring bestäms av statens lånebehov samt av de 

skulddispositioner som riksgäldskontoret gör. 
Med det av RRV redovisade budgetunderskottet som utgfrngspunkt kr[ivs 
således en del justeringar för att man skall kunna utläsa .1·1atens lå11eheho1· 

och slatsskuldens.föriindring. r det följande redovisas kortfattat hur dessa 

begrepp är relaterade till varandra. 

Statens lånehehol' 

I. Det av RRV redovisade budgetunderskottet utgör utgångspunkt för 

kalkylen. 
2. Korrigeringar görs då det förekommer skillnader mellan när transak

tioner bokförs i myndigheternas redovisning och när de registreras på 
statsverkcts checkr~ikning. Sådana skil)nader uppstftr dels genom att in
komster och utgifter hokförs vid en annan tidpunkt iin motsvarande betal
ningar, dels genom att vissa transaktioner inte bokförs ·mot budgeten. Ett 
exempel på de sistniimnda iir regeländringcn den J juli 1987 beträffande 
statens förskottering av kommunernas kostnader för kommunalt bostads
tillägg ( Klff). Ändringen innebiir bl. a. en engångseffekt i form av ett 

minskat Hmehehov för staten i storleksordningen 3,6 miljarder kr. budget

året 1987/88. Denna engångseffekt kommer dock inte till uttry.:k i ett 

minskat redovisat budgctunderskot t. 
). Den tillfiilliga engångsskatten pft försiikringsbolag överfördes 1987 via 

en inkomsttitel på statsbudgeten. omedelbart till riksgiildskontoret för 

avskrivning mot statsskulden. Detta innebär att skatten inte påverkade 

budgetutfallet 1987 men medförde däremot minskning av statens liinebe

hov. 
4. En del av statens kreditgivning går via riksgäldskontoret och redovi

sas inte p[1 statsbudgeten. Exempel på detta är vissa krediter till de statliga 

affarsverken. Dessa krediter måste do.:k finansieras via statlig upplfrning. 
5. Genom en salderir.g av posterna I - 4 erhålls statens lånebehov. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I 
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Statss/.:11/dcn.1· ji"irändrin{: 

Statsskuldens förändring påverkas utöver statens lånebehov av transaktio
ner av dispositiv karaktär som riksgäldskontoret gör. Skulddispositioner 
utgörs t. ex. av uppköp av statsobligationer. utbetalningar av förskott för 

inlösen av obligationer och premieobligationsvinster samt tillfälliga bokfö
ringstransaktioner som påverkar statsskuldens storlek. Genom att skuld
dispositioner läggs till statens lånebehov erhålls statsskuldens förändring. 

Tabell 13 Statens lånebehov (netto) budgetåren 1986/87-1988/89 

Miljarder kr .. löpande priser 

1986/87 1987/88 

I. Redovisat budgetunderskott 15,2 5,8 
2. Kassamässiga korrigeringar -0,5 -4,8 
3. Tillfällig förmögenhetsskatt för försäkrings-

bolag m. tl. -7,9 -8.3 
4. RGK:s kreditgivning till vissa affärsverk 1.0 1.6 
5. Statens l[mebchov 7.8 -5,7 
6. Skulddispositioner .5,4 -0.7 

- uppköp obligationer (3.9) (0.3) 
- övrigt ( 1,5) (-1,0) 

7. Statsskuldens förändring 13.2 -6.4 

Riksdagen 1987188. I .l'aml. Nr 150. Bilaga I 

1988/89 

6,7 

5.5 
12.2 

12.2 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I 
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4 Statliga garantier 

4.1 Redovisning av statens garantiåtaganden 

l 1988 års budgetproposition redovisade jag att statens garantiåtaganden 

per den I juli 1987 uppgår till ca 158.5 miljarder. kr. 

Regeringen har därefter lagt fram förslag till riksdagen som berör omfatt

ningen av det statliga garantiåtagandet. Förslaget redovisas i tabell 14. 

Statens samlade garantiåtagande kommer därmed att uppgå till ca 

158.5 miljarder kr. den I juli 1988. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1 

Tabell 14 Fiireslagna förändringar av ramar för statligt garantiåtagande efter budgetpropositionen 1988 

(milj.kr.) 

Proposition 

1987/88:90 
om energi
politik i~för 
1990-talct 

Garantins 
~indarnål 

l:lorgen 
för liin 
till bolag 
i vilka stat
ens v;1ttcn
fallsvcrk för
valtar statens 
aktier 

4.2 Stöd till näringslivet 

4.2.1 Inledning 

Nuvarande 
garantiram 

. 14373 

Föreslagen 
g:1rantira111 

14356 

Föriindring 

17 

Riksrevisionsvcrket ( RRV) har på regeringens uppdrag gjort en översyn av 

verksamheten med statliga kreditgarantia. Verket har den 22 februari 1984 
redovisat uppdraget i rapporten ""Översyn av verksamheten med statliga 

garantier - vissa regler. rutiner och system"". I rapporten redovisas bl. a. 

den nuvarande administrativa styrningen av kreditgarantiverksamheten. 

RRV har i rapporten angett att regclsystemet iir svilröverskådligt och 

föreslagit att administrationen av all statlig garantiverksamhel. med undan

tag av exportkreditgarantierna. regleras genom en gemensam förordning 

för alla typer av kreditgarantier. 

I september 1985 gavs en siirskild utredare 1 i uppdrag att göra en över

syn av verksamheten om statliga kreditgarantier och lämna förslag till en 

enhetlig förordning med statliga kreditgarantier. I november 1986 utvidga

des utredningsuppdraget till att omfatta utarbetande av ett förslag till vissa 

enhetliga juridiska och tekniska regler även för verksamheten med statliga 

lfm och bidrag till näringslivet. 

Kreditgarantiutredningen överlämnade i juni 1987 betänkandet (SOU 

1987: 29) Stöd till näringslivet. Betänkandet har remisshehandlats. Som 

hi/aga 1.7.1 till protokollet fogas en förteckning av remissinstanserna. En 

sammanställning av remissyttrandena har uppriittats inom finansdeparte

mentet och finns tillgänglig i ärendet mnr 2748/87). 

1 Hovriittslagmannen I.ars Persson 

Tidpunkt för 
för~indring 

1988-07-01 
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Jag skall nu med utredarens betänkande och rcmissynpunkterna som Prop. 1987 /88: 150 
grund ta upp fr<igan om iindringar beträffande det statliga sti\det till nii- Bilaga I 

ringslivet. 
I ett avsnitt om samriskengagemang föresli'tr jag bl. a. en ändring av 

lagen t 1970: 65) om Sveriges allmiinna hypoteksbank och om landshypo

teksföreningar. I avsnittet om avgifter för statliga garantier har mitt förslag 

formen av en lag om avgifter rör vissa statliga garantier. 

..J.L? Stödets föreslagna komplementära roll 

l\litt förslag: Stöd liimnas i princip endast om ett finansieringsbehov 

inte kan tillgodoses av sökanden sjiilv eller av n;'igon bank eller 

annat kreditinstitut. 

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna: Utredningens förslag i lhigan har vunnit stöd eller i 

vart fall lämnats utan erinran av huvuddc 1en av remi~sinstanserna. Lant

bruksstyrelsen har efterlyst en flexibel tilliimpning av bestiimmclsen. Riks

gilldskontoret har inte haft n{tgon erinran mot förslaget men ansett att 

förslaget i alla fall som det forrnukrats, stilr i k,1111likt med utredningens 

förslag om ökad sjiilvrisk för kreditinstituten i fr~tga om statliga garantier. 

s. k. samriskcngagemang. som jag behandlar i avsnitt 4.2.4 Några remissin

stanser. däribland fiskeristyrelsen. Lantbrukarnas riksförbund. Småföre

tagens riksorganisation. har avvisat utredningens förslag. De av dessa 

instanser som uttryckligen motiverat sitt stiillningstagande har ansett att 

utredningens förslag står i direkt motsatsställning till de direktiv och inten

tioner som regering och riksdag fastlagt. 

Skälen för mitt förslag: Niir det giiller det grundläggande syftet med 

statligt stöd förekommer i en del författningar bestämmelser som gilr ut på 

att b..:griinsa stl.id..:! s?t att d..:tta ..:ndast tjiinar sorn ett komplement till de 

finansieringsmöjligheter som den allmänna krcditmarknaden kan erbjuda. 

En sådan bestämmelse finns dock inte inom alla stödomrftden. Enligt min 

mening bör den i princip gälla överlag. Om inte det statliga stödet begriin

sas till att vara ett komplement. finns det en risk för att stödet verkar 

snedvridande på konkurrensen i näringslivet och tiven för andra menliga 

effekter. 

Enligt min mening Himnar principen om stödets komplementära roll som 

den formulerats i mitt förslag tillriickligt utrymme för en flexibel tillämp

ning. Detta innebiir liksom hittills att i vissa fall kan stöd komma att lämnas 

som inte primärt syftar till att Hicka ett finansieringsbehov som inte kan 

tillgodoses på den allmiinna kreditmarknaden. 

Inte heller anser jag att principen om stödets komplementiira roll stiir i 

nägot motsatsförhällandc: till förslaget om s. k. samriskengagcmang i frt1ga 

om statliga garantier. Benägenheten att ge lån med statlig garanti blir dock 

sannolikt något mindre om kreditinstituten skall biira en del av en eventuell 

kreditförlust. Detta är en följd av att kreditinstituten kan förviintas göra en 

'.;triingare kreditbedömning niir de själva skall svara för en del av en 

eventuell kreditförlust. Jag ilterkommer till denna fråga i det följande. 
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Utredningen har betonat vikten av att en mera genomgripande översyn Prop. 1987 /88: 150 
av noran av stödrcgler kombineras med att man undersöker om inte det Bilaga I 
statliga stödet på en del områden kan begränsas eller slopas . .lag delar 
utredningens hedömning ll(;h vill betona vikten av att dessa frågor utreds 
under det fortsatta arbetet med att rationalisera det statliga stödet till 
näringslivet. 

4.2.3 Kra\·et på lönsamhet 

Mitt förslag: Statligt stöd skall i allmänhet lämnas endast om verk
samheten bedöms vara eller kunna bli lönsam från företagsekono
misk synpunkt. 

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 
Rcmissinstanserna: Utredningens förslag har vunnit stöd eller i vart fall 

lämnats utan erinran av flertalet remissinstanser. Några .remissinstanser 
har utan närmare motivering avstyrkt utredningens förslag. Andra n:miss
instanser, diiribland lantbruksnämnden i Norrbottens län. har ställt sig 
tveksamma till användningen av begreppet företagsekonomisk lönsamhet. 
eftersom begreppet kan vara svårt att exakt definiera. Länsstyrelsen i 
Norrbottens län har ansett att ett generellt krav på företagsekonomisk 
lönsamhet strider mot de grundläggande värderingarna för utveckling av 
rennäringen. Norrlands hypoteksförening har ansett det mera tveksamt 
om man i alla lägen skall kräva att åtgärden kan förväntas bli lönsam ur 
företagsekonomisk synpunkt. När det gäller jordbruk i norra Sverige är det 
enligt hypotcksförcningcn svårt att tro att en investering i ekonomibyggna
der skulle kunna bli lönsam om man inte i företagets kalkyl räknar in 
fortsatt statligt stöd till driften. Även inom andra angelägna verksamhets
områden finns det enligt föreningen önskvärda eller t.o.m. nödvändiga 
projekt. som inte kan antas hli lönsamma ur strikt företagsekonomisk 
synpunkt. exempelvis allmänna kommunikationer. 

Skälen för mitt förslag: En grundläggande fråga som utredningen haft att 
behandla gäller det allmiinna syftet med statligt stöd.· I de nu gällande 
förordningarna anges syftet vara att t. ex. "främja fritidsfisket" och 
"främja utvecklingen av främst små och medelstora företag". 

I mängden av nu gällande förordningar som reglerar statligt stöd före
kommer också utförligare bestämmelser som rör stödets ändamål. såt. ex. 
i rennäringsförordningen ( 1971: 438) där det heter att stödet skall lämnas 
endast "till åtgärd som är önskvärd från allmän synpunkt. samhällsekono
miskt motiverad och lönsam från företagsekonomisk synpunkt". Det åter
stående kravet - att åtgärden skall vara lönsam från företagsekonomisk 
synpunkt - är viktig som vägledning för när stöd får lämnas. Det uppställs 
också i flera förordningar. Det är väsentligt att stödmyndigheten. vid sidan 
av de t. ex. sysselsättningspoliska hänsyn som skall beaktas vid bestäm
mande av stöd enligt en förordning. gör en bedömning av lönsamheten och 
inte beviljar stöd såvida myndigheten inte kan räkna med att åtgärden blir 
lönsam från företagsekonomisk synpunkt. Enligt min mening bör denna 52 



princip gälla i fråga om statligt stöd till niiringslivet. Det iir också en Prop. 1987 /88: 150 
naturlig följd av tidigare omnämnda samriskengagemang. Bilaga I 

Utredningens förslag iir grundat på en vidgad affärsmiissig syn när det 

gäller det statliga stödet. Reglerna bör dock utformas så all regeringen elicr 
den myndighet regeringen bestämmer har möjlighet att undantagsvis vidta 
speciella åtgärder om det har avgörande betydelse med hänsyn till bl. a. 
sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska aspekter. 

4.2.4 Samriskengagemang 

\!titt förslag: Garanti för lån får omfatta högst 75 % av kreditenjämte 

ränta till och med kreditens förfallodag. Regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer bör dock ha möjlighet att. om det är av 

avgörande betydelse ur bl. a. sysselsättningspolitiska eller regional

politiska aspekter. lämna garanti för lån som omfattar hela uteståen

de lånebeloppet. 

Uredningens förslag: Överensstämmer i stort med mitt förslag. 

Remissinstanserna: De flesta -remissinstanserna har tillstyrkt eller i vart 
fall liimnat utredningens förslag utan erinran. Remissutfallet bland företrä
dare för kreditinstituten och andra näringslivsintressen har varit splittrat. 
Medan Svenska bankföreningen. PKbanken. Sveriges industriförbund. 

Sveriges fiskares riksförbund. Stockholms handelskammare och Skånes 
handelskammare har tillstyrkt förslaget. har bl. a. Småföretagens riksorga

nisation, Företaga1förbundet. Föreningsbankernas Bank. LRF. Svenska 
sparbanksföreningen och Sveriges allmiinna hypoteksbank avstyrkt försla

get. 

Exportkreditnämnden har framhållit att en viktig princip som också 
beaktas av utredningen är att garantitagaren skall stå en viss sjiilvrisk. 
Anledningen till detta är att garantitagaren bör ha ett direkt intress.: av att 
pröva riskerna. att vidta alla åtgärder som kan bidra till att det garanterade 
avtalet fullgörs och att de täckta fordringarna betalas i tid samt att efter 
eventuell skadereglering samverka till indrivning av skadereglerad ford
ran. Det egna kostnadsansvaret som självrisken innebär för garantitagaren 
är. enligt exportkreditnämnden. det särklassigt bästa incitament för en 
kraftfull insats från garantitagarens sida. Liknande synpunkter har anförts 
av lantbruksstyrclsen och fiskeristyrelsen. Den senare myndigheten har 
uppgivit att den vid något tillfälle har upplevt att bankerna inte har an

strängt sig speciellt mycket för att medverka till att de statliga förlusterna 

skall bli så små som möjligt. Liknande synpunkter har anförts av flera 

andra remissinstan~er. 
Bankinspektionen har uttalat att förslaget om samriskengagemang till 

följd av kravet på kapitaltäckning, åtminstone vad gäller bankerna. kan 
komma att höjas från 0 ';{ till 8 % på den icke statsgaranterade delen av en 

kredit. För den ökade risk som kreditinstituten här får ta måste de ha 
ersättning av låntagaren i någon form, t. ex. genom en högre ränta på 
denna del av krediten. Inspektionen har påpekat att detta kan komma att 53 



medföra att finanscringsformcrna itH1ga blir mindre attraktiva för en lånta

gare. 
Statens industriverk har bl. a. anfört följande. Om det skall vara me

ningsfullt med samriskengagemang milste dessa pantförskrivas separat och 
banken fftr inte pantförskriva sjiilvrisken i den generella panten. Enligt 

statens industriverks uppfattning har utredningen underskattat svårighe
terna att praktiskt hantera samriskengagemang. Statens industriverk har 
uttalat att samriskcngagemang bör användas i ökad utsträckning men att 

utredningens analys av behovet och konsekvenserna är otillräcklig för att 
ligga till grund för att nuvarande ordning helt skall överges. 

Lantbrukarnas riksförbund har uttalat att förslaget inte bara skulle inne
bära högre kostnader för kredittagarna utan även innebära att vissa kredit

ansökningar som i övrigt uppfyller villkoren för stöd avslås. Liknande 

synpunkter har anförts av andra rcmissinstanser. 

Svenska sparbanksföreningcn har bestritt riktigheten i utredningens hy
potes att ett effektivt siitt att öka kreditinstitutens bevakning är att ökit 

kreditinstitutens risk. 
Sveriges allmänna hypoteksbank har ifrågasatt om siikerheten för garan

til[in är betryggande i landshypotekslagens mening. om hypotcksförening

arna i fortsättningen själva skulle svara för en del av förlusten. Redan den 
omständigheten att landshypoteksföreningarna - om förslaget genomförs 
- har att svara för 25 ':1. av den slutliga förlusten gör att man, enligt 

hypoteksbanken. kan ifrågasätta om garantilånegivningen i fortsättningen 
utgör en sådan kreditgivning som kan siikerställas p[t ett betryggande sätt i 

överensstämmelse med landshypotckslagcns bokstav eller enligt dess 
anda. En minskad garantilånegivning vid landshypoteksföreningarna skul

le enligt hypoteksbanken innebära att låntagarna förlorade en fördelaktig 
finansieringskiilla. 

Med hiinsyn till landshypoteksföreningarnas speciella förhållanden och 
vad som i övrigt anförts ovan har hypotcksbanken hävdat att staten även i 
fortsättningen bör svara fullt ut för sin garanti när garantilån lämnas genom 
landshypoteksföreningar. Om staten anser att dess utgifter är oacceptabla 
till följd av förluster i samband med lämnade statliga garantier, synes det 
enligt hypoteksbanken riktigare att staten något reducerar den ram inom 
vilken sädana garantier kan liimnas. 

Hypoteksbanken har vidare anfört följande. Utredningen gör gällande 

att kreditinstituten - i motsats till staten - har resurser att kontinuerligt 

följa bevakningen av utelöpande garantil<'1n och de företag som erhållit 
statlig garanti. Vad gäller landshypoteksinstitutionen saknas emellertid i 

dag en organisation för omfattande individuell uppföljning av enskilda 

lantbruksförctags utveckling sedan företaget erhållit ett statligt garantilån. 
Institutionen iir starkt specialiserad på masshantering av lfmga lån mot 

standardiserad betryggande säkerhet, oftast pantbrev i fast egendom eller 
statlig lånegaranti förenad med de säkerheter som den garantiutfärdande 
myndigheten föreskrivit. De ~esurser som landshypoteksorganisationen 

saknar finns i stiillct hos lantbruksnämnderna och lantbruksstyrelsen. 

Skulle man bygga ut organisationen för att niirmare följa utvecklingen av 
alla de enskilda lantbruksföretag som beviljas garantilån leder detta till 
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ökade kostnader för lån och fördyrar därmed lanthrukets kapitalkostnader 
ytterligare. Liknande synpunkter anför Norrlands hypoteksförening. 

Skälen för mitt förslag: Enligt riksrevisionsverkets rapport "Översyn av 
verksamheten med statliga garantier" är den rättsliga innebörden av den 

statliga garantin oklar. Enligt rapporten uppfattar kreditinstituten s.tatens 
engagemang som en ren proprieborgen medan llcra myndigheter ser det 
som en enkel borgen eller i varje fall villkorlig proprieborgen (se rapporten 

s.47J. 
Den huvudsakliga skillnaden mellan enkel borgen och propriehorgen 

hänför sig till den tidpunkt då borgensmannens ansvar kan utkriivas. Vid 
enkel borgen kan detta inte ske förriin borgenären styrkt. främst genom 

utmätning eller konkursförfarande, all gäldenären iir oförmögen all fullgö
ra huvudförpliktelsen. Vid proprieborgen ("såsom för egen skuld") kan 

borgenären diircmot kräva borgensmannen omedelbart efter det all huvud

förpliktelsen lir förfallen, alltså utan att dessförinnan ha vänt sig mot 

huvudgäldeniiren. 
Enligt kreditgarantiutredningen kan de statliga garantierna med utgångs

punkt i de olika förordningarnas utformning sägas vara placerade på en 

skala från ell slags propricborgen till cll slags enkel horgen. Ett entydigt 

besked kan därför inte lämnas om hur de nuvarande garantierna hör 
betraktas från juridisk synpunkt. 

En utgångspunkt för utredningens överviigandcn har varit all resp. myn
dighets arbete med beviljade garantier skall minimeras och att kreditinsti

tutens specialkompetens skall utnyttjas. En annan utgångspunkt iir all 
arbetet med de beviljade garantierna bör bedrivas pil affärsmässiga grun

der. Man kan fråga sig om dessa önskemål bäst skulle tillgodoses genom 
att den statliga garantin motsvarade enkel horgen eller propriehorgcn. 

Om statens ansvar på grund av garantiåtagandena i fortsättningen utfor

mas på ell sätt som endast motsvarar enkel horgen skulle det tvinga 
bankerna att styrka all gäldenären är oförmögen all fullgöra sin förbindelse 
för att fö betalt enligt garantin. Det förefaller inte rimligt att tvinga banker
na att genom olika fttgärdcr. främst utmiitning eller konkurs. alltid behöva 
direkt bevisa all inget linns att ta. 

Om man i stället förutsiiller att statens ansvar skall motsvara en mer 
eller mindre renodlad prnprieborgen har hankcn i princip rätt att vända sig 
mot staten med krav på hetalning utan att ens ha krävt gäldenären först. 
Sedan staten infriat garantiföagandet, skulle myndigheterna själva fä han
tera regrcssfordringarna mot giildcnären. Ärendena rörande regrcsskraven 
är ej siillan komplicerade från juridisk och ekonomisk synpunkt och ford

rar särskild sakkunskap. Hos garantimyndigheterna finns inte tillräckliga 

resurser för all klara dessa uppgifter och det skulle vara förenat med 

betydande kostnader att bygga upp en adekvat organisation hä1för. Det lir 
diili"ör inte heller lämpligt att statsgaranticrna innefattar ett propriehor

gensansvar. 
Jag anser som tidigare berörts att reglerna om statsgarantit:r bör utfor

mas sä att bankernas sakkunskap och redan befintliga organisation för att 
hankra fordringar, siikerheter etc. utnyttjas i möjligaste mi'tn. Kreditinsti
tuten hör förvalta lånen, företa indrivningsiltgärder, begiira utmätning och 
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konkurs, delta i ackordsavtal m. m. i den utsträckning som instituten finner 

affärsmässigt. Givet vis bör instituten samråda med garantimyndigheterna 
innan åtgärder vidtas så att inte stödets syfte äventyras. 

Den här förordade ordningen för behandlingen av garantierna stämmer 

således väl överens med vad jag tidigare föreslagit rörande samriskcngage
mang och som går ut på att kreditinstitutet självt skall svara för en del av 

eventuell förlust på ett garantilån. 
Det är naturligt att banker och andra kreditinstitut koncentrerar sin 

bevakning till de engagemang där det finns större risk för egna förluster. 

Även om de har en viss skyldighet mot borgensm~in och andra garanter att 
bevaka deras intressen är det rimligt att anta att kreditinstituten inte lika 

uppmärksamt följer företag, vars lån är förbundna med säkra garantier. 

t. ex. statliga sådana. Man kan inte räkna med att kreditinstituten reagerar 

lika snabbt för varningssignaler rörande ett sådant företags finansiella 

situation. 
Det är uppenbart att kreditinstituten får ett större intresse av att göra en 

omsorgsfull kreditprövning och att noggrann! följa företagets verksamhet 

under kredittiden, om de får bära en del av en eventuell kreditförlust. Vad 
särskilt angår själva kreditprövningen gäller visserligen överlag att banker
na skall medge kredit åt ett företag, endast om detta kan på goda grunder 

förväntas infria låneförbindelsen. I praktiken är det dock naturligt att 

prövningen blir något mindre omsorgsfull. om det föreligger full garanti för 

allt som låntagaren inte själv kan klara. 
Ett samriskengagemang förutsätter att bedömningen både vid beviljan

det och uppföljningen av krediten sker på ett affärsmässigt och bankmäs

sigt sätt. Det kan givetvis inte krävas att banker och andra kreditgivare 

skall medverka annars. Har företaget råkat i ekonomiska svårigheter och 
kan det befaras att det inte kommer att infria låm:förbindelsen, bör kredit
institutet som långivare. efter samråd med garantimyndigheten, kunna 
säga upp lånet. detta med hänsyn till den självrisk institutet har. 

Jag föreslår alltsft att kreditinstituten skall biira en del av en eventuell 
kreditförlust när det gäller statligt garanterade lån. Storleken av denna del 
bör bestämmas till vad som kan behövas för att skapa de incitament för 
institutens handlande som nämnts i det föregående. Andelen kan lämpligen 
bestämmas till 25 1

){;. Regeringen eller myndighet som regeringen beslutar 

bör dock ha möjlighet, om det är av avgörande hetydclse från bl. a. syssel

sättnings-, energi- eller regionalpolitiska utgångspunkter. att hestämma om 

en annan andel. Det kan vidare förutses att det inte alltid blir möjligt att för 
varje enskilt garantiåtagande göra en sådan fördelning jag nu föreslår, 

nämligen beträffande mycket stora projekt inom t. ex. energiområdet. Re
geringen eller myndighet regeringen bestämmer hör ~i ven i dessa fall kunna 

besluta om annan fördelning. 

Med hänsyn till mitt förslag om riskdelning vid garantilån hör 41 ~lagen 
( 1970: 65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksför

eningar ändras. Utredningens fö1fattningsförslag till vilket jag ansluter mig 

har lämnats utan erinran av samtliga remissinstanser. Författningsförslaget 

redovisas i hi/aga 1.7.4. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I 

56 



4.2.5 Avgifter för vissa statliga garantier 

Regeringen beslutade den 7 april 1988 att inhämta lagrådets yttrande över 

ett inom finansdepartementet upprättat förslag till lag om avgifter för vissa 

statliga garantier. Förslaget bör fogas till protokollet som underbilaga I. 7.2 

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran. Lagrådets yttrande bör fogas till 

protokollet som bilaga I. 7. 3. I det förslag som jag nu skall liigga fram har 

det, i förhållande till det remitterade förslaget. gjorts vissa ändringar av 

redaktionell art. Vidare har övergångsbestämmelserna omarbetats. Moti

veringen för ikraftträdandet av de nya reglerna har ändrats på motsvarande 

sätt. 

Allmiinna synpunkter 

Frågan om avgiftsbcläggning av statlig garantigivning har tidigare anmälts 

för riksdagen. Det har varit vanligt att de statliga garantierna varit undan

tagna från avgifter, men vid införande av nya garantiformer har oftast 

också införts avgifter för garantigivningen. Fr. o. m. budgetåret 1983/84 tas 

avgifterna i flera fall ut i förskott. I regel betalar långivaren avgiften till 

garantimyndigheten. Oftast är det myndigheten som beräknar och kräver 

betalning av avgiften. 
Garantigivningen har bl. a. inneburit att kreditinstitutens motiv för kre

ditprövning begränsats. eftersom de kunnat vända sig till garantigivaren i 

de fall att givna lån inte infriats. Staten har alltså tidigare i stor utsträckning 

kostnadsfritt sUlllt upp som garant för kreditrisker. dvs. i sjiilva verket har 

långivarna inte löpt någon risk. 

Som tidigare framförts. bl. a. i budgetpropositionen 1987. innebiir garan

tigivningen en nettoutgift för staten. Statens nettoutgift för budgetåret 

1985/86 var drygt 1.3 miljarder kr. (prop. 1986/87: 100. bil I. s.47). Jag 

uttalade att inkomsterna skall täcka utgifterna. vilket kräver en betydande 

ökning av uttaget av garantiavgifter. Också iildre garantier borde i normal
fallet avgiftsheliiggas från den I juli 1987. 

Finansutskottet uttalade följande (FiU 1986/87: 10, s.68): 

I linansplanen redovisas översiktligt omfattningen av olika statliga ga
rantiihaganden per den 30juni 1986 (s. 45-48). 

Av redogörelsen framgfrr att statens garantiåtaganden minskat sedan 
föregående redovisningstillfälle. Det är första gången under 1980-talet som 
detta har inträffat. Salunda har den samlade kapitalskuld som staten ikliitt 
sig garantier för pä ett år minskat med 3.2 miljarder kronor till 92.8 
miljarder kronor. Härav svarar valutakursföriindringar för ca 3,5 miljarder 
kronor. 

Utskottet har tidigare med riksdagens gillande framhållit att garanti verk
samheten bör bära sina egna kostnader, sett över en liingre tidsreriod. 
Under budgetilrct 1985/86 resulterade garantiverksamhctcn i ett under
skott ptt 1,3 miljarder kronor. Eftersom inkomsterna skall tiicka utgifterna 
delar utskottet föredragand1.:ns bedömning att garantiavgifter bör tas ut i 
ökad utsträckning. I normalfallet bör såkdes även iildre garantier avgifts
beliiggas. 
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fordbruksutskottct uttalade följande UoU 1986/87: 16 s. 4 ff.J: 

Den kreditgarantiavgift som nu tas p~1 de kreditgarantier som liimnats 
efter budget~tret 1982/83 bör enligt propositionen fortsiittningsvis. iiven p{1 
jordbruksdepartementets omdde. tas ut pii samtliga heviljade kreditgaran
tier. Jordhruksministern anmiiler att han återkommer till regeringen i den
na fråga. 

Utskottet noterar att finansutskottet i sitt betänkande om riktlinjer för 
den ekonomiska politiken m. rn. uttalat sig till formiln för ett ökat uttag av 
kreditgarantiavgifter med motiveringen att garantiverksamheten bör biira 
sina egna kostnader. Under budget<lret 1985/86 resulterade garanti verk
samheten i ett underskott p{1 1.3 miljarder kronor. Enligt finansutskottet 
bör i normalfallet även iildre garantier avgiftsbcliiggas IFiU 1986187: 10 s. 
68). Betiinkandet har godkiints av riksdagen (rskr. 122). 

Med reservation för att utskottet inte haft n~lgon niirmare information 
om hur den av jordbruksministern avisen·.de avgiften kommer att kon
strueras ansluter sig utskottet till synpunkterna i motion Jo 224 att en avgift 
på redan beviljade kreditgarantier kan komma i konllikt med besthmmcl
serna i regeringsformen om retroaktiv skattelagstiftning (jfr prop. 
1978/79: 195. bil Is. 175). Huvudskiilet till att utskottet stiiller sig tveksamt 
till en avgift av ifdgavarande slag är emellertid att den aktualiseras i ett 
läge med vikande lönsamhet i jordbruksniiringen och dessutom i första 
hand drabbar de mest skuldtyngda företagen. Utskottet anser för sin del att 
den i propositionen aviserade avgiften inte bör tas ut på kn:ditgarantier 
beviljade före budgedret 1983/84. Finansutskottets uttalande utesluter 
enligt jordbruksutskottets mening inte att undantag fdtn avgiftsbeHiggning 
görs fi.ir kreditgarantier inom jordbruksdepartementets verksamhetsområ
de. 

4.2.6 A vgiftsuttag 

:\<titt förslag: Viss statlig garantigivning som beslutats före den l juli 

19!'8 skall avgiftsbcläggas. 

Skiilen för mitt förslag: Enligt vad jag tidigare redovisat har inriktningen 

av garantigivningen med riksdagens gillande varit en iikad avgiftsbeliigg

ning i syfte att iistadkomma att avgifterna täcker statens kostnader för 

garantigivningen. 

l ,iknande avgiftsbeliiggning har tidigare införts men d{i avsett garantier 

som heviljas efter ikrafttriidandet av de nya reglerna. Mitt förslag giiller 

emellertid redan fattade beslut enligt vissa stödförfattningar innefattande 

statlig garanti. Niir rn ny förordning inom ett stödL)mr{1de ersatt tidigare 

förordningar inom omri!det har dessa upphiivts samtidigt som överg<°mgs

bestiimmelserna till den nya förordningen föreskrivit att iildre bestämmel

ser alltjfönt skall giilla i friiga om ltin som har beviljats före ikrafttriidandet 

av den nya förordningen. Pil samma sätt brukar förordningar som upphävs 

utan att ersiittas av en annan fortsätta att gälla avseende stöd som beviljats 

enligt den upphiivda f1)rordningen. Det förekommer ocksfi att upphävda 

förordningar i sin tur ersatt iildre förordningar. som dock överg[ingsvis 

fortfarande giiller. 
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Den avgiftsbeläggningjag nu föreslftr bör av praktiska skiil begriinsas till Prop. 1987 /88: 150 
statliga J[rnegaranticr som har liimnats med stöd av författningar som Bilaga I 

förtecknas i en hilaga till de nya hestiimmelserna. 

4.2.7 Avgiftens storlek 

Mitt förslag: Avgift skall utgå till täckande av statens kostnad1.:r för 

administration och för förlust1.:r pf1 beviljad!.! garantier enligt vad som 

niirmare föreskrivs av regeringen. 

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt. med undantag av att 

utredningen förutsatte att avgiftsregleringen skulle ske i sin helhet i förord

ningsform. 

Skälen för mitt förslag: De avgifter som nu iir aktuella skall tas ut enligt 

en självkostnadsprincip. dvs. avgifterna skall motsvara statens kostnader 

för administration och för förluster inom garantigivningen. 

Regeringen bör niirmare föreskriva nivån på avgiften 1.:nligt den princip 

som nyss har sagts. Detta bör Himpligen ske genom att regeringen föreskri

ver den procentsats som skall gälla. Avgiftssiittning1.:n bör göras med 

utgångspunkt i en helhetssyn pti den statliga garantigivningen. dvs. att 

garantigivningen ses som ett verksamhetsomriide inom vilket kostnads

täckning skall gälla. Diirav följer att var:je niiringsgren för sig inte behöver 

vara kostnadstiickande. Det viktiga är i stiillet att bedöma kostnadstäck

ningen inom hela verksamheten. 

I förordningsform bör niirmare föreskrifier också ges om tiden och sättet 

för betalning m. m. 

4.2.8 A vgiftsskyldighet 

Mitt förslag: Umgivaren skall vara avgiftsskyldig. 

l:trcdningcns förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanscrna: Utredningens förslag i frilgan har tillstyrkts eller 

liimnats utan erinran av niira nog samtliga remissinstanser. Riksgiildskon

toret och bankinspektionen har dock i fråga om avgift på kreditgarantier 

uttalat att det är i låntagarens intresse som en garanti utfärdas och att det 

då iir följdriktigt att denne belastas med kostnader. Några remissinstanser, 

däribland Sveriges föreningsbankers förbund. har framhfillit vikten av att 

systemet med förskottsbetalning av garantiavgifter utformas efter samråd 

med berörda kreditinstitut. Lantbrukarnas riksförbund konstaterar att ut

redningen noterat riksdagens beslut om att inte införa retroaktiv ltrneavgift 

på garantilån till lantbruksföretag och förutsiitter att innebörden av riksda

gens beslut följs. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län och kammarkollegiet har ifrågasatt moti

ven till att staten tar ut avgifter för administration av stödlån. Bankernas 

motsvarande avgifter motiveras av strävan att få en rätt vis fördelning av 59 



kostnaderna mellan bankernas kunder. Det skiilet gäller inte för de statliga Prop. 1987 /88: 150 
stödh'inen. Avgifter för dessa innebilr dessutom enligt dessa bägge remiss- Bilaga I 
instanser en minskning av det stöd som länen skall vara och en onödig 
rundgiing med pengar och tilcker för övrigt inte på lftr1ga vägar kostnaderna 

för administrationen av dem. 
Skälen för mitt förslag: Visserligen kan jag i någon mån dela riksgiilds

kontorets och bankinspcktionens synpunkt att det är i låntagarens intresse 

som en garanti lämnas. Garantigivningen innebär emellertid ock sa. som jag 

nämnde inledningsvis. en Hittnad i fråga om kreditinstitutens kreditrisk. 

Förslaget. som inte avviker friln den rutin som oftast tillämpas. är praktiskt 

ur administrativ synvinkel. Förslaget har inte mött någon erinran från 

Svenska bankföreningen eller andra företrädare för kreditinstituten. 

4.2.9 A vgiftsunderlag 

Mitt förslag: A vgiftsunderlaget skall vara den utestående garantera

de kapitalskulden per den 1 juli varje <l.r. 

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt. dock att utredningen 

inte angav tidpunkten för fastställandet av avgiftsundcrlaget. 

Skälen för mitt förslag: Ur administrativ synvinkel är det lämpligt att 

underlaget för avgiften definieras till ett belopp som kan fastställas på ett 

enkelt s~itt. Av den anledningen bör underlaget också fastställas vid en 

given tidpunkt som ansluter till budget<lret. Med garanterad utestående 

kapitalskuld avses den del av skulden som per den I juli varje år inte är 
amorterad och som iir garanterad av staten. 

-'.2. lU Den förfaHningstekniska lösningen och ikraftträdande 

i\litt förslag: De nya reglerna tas in i en särskild lag. Reglerna skall 
träda i kraft ckn I juli 1988. Avgift för garantier enligt vissa av de 

förtecknade författningarna betalas första gången för det för~ta halv

året 1989 och beräknas på den utestående garanterade kapitalskul

den vid ingängcn av samma år. Avgift för övriga förtecknade författ

ningar betalas första gången för hudgetårct 1990/91 och beriiknas på 

den utestående garanterade kapitalskulden per den I juli 1990. 

Utredningen: Inget förslag om ikraftträdandetidpunkt. 

Skälen för mitt förslag: Som jag tidigare anfört har riktlinjerna om av

giftsheliiggning av garantigivningen redovisats för riksdagen, varvid även 

äldre garantier har inbegripits. Avgifter för statlig garanti har tidigare 

införts i förordningsform genom ändringar i olika stödförfattningar. Sådana 

avgifter har cmdlcrtid avsett endast garantier som lämnats efter det att 

ändringarna trätt i kraft. De avgifter jag nu föreslår skall dock omfatta 

sådana garantier som avgiftsfritt lämnats före ikraftträdandet. En sadan 60 



avgift kan komma att påverka redan existerande avtalsförhållanden. Bl. a. 
med hänsyn härtill anser jag att föreskrifterna bör tas in i lag. 

Enligt förslaget skall en årlig avgift betalas pfi beviljade garantier med en 

viss andel av den utestående garanterade kapitalskulden vid ingången av 
varje budgetår. De nya reglerna skall träda i kraft den I juli 1988, då ett 
nytt budgetår börjar löpa. De garantier som meddelats enligt de förteckna

de författningar som avser jordbruksdepartementets omdlde bör dock inte 
avgiftsbeläggas förrän vid budgetåret 1990/91. 

I en övergångsbestämmelse bör föreskrivas att avgift första g{mgen skall. 
betalas för det första halvåret 1989 och beräknas på ett underlag av skulden 

vid ingången av samma år. Med en sådan övergångsreglering kommer inte 
föreskrifterna i konflikt med reglerna i 2 kap. 10 § regeringsformen om 

förbud mot retroaktiv skatte- eller avgiftslag. Något rättsligt hinder -
såsom jordbruksutskottct befarat - mot att förslaget omfattar äldre garan

tier föreligger därför inte. 

4.2.11 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom finansdepartementet upprät
tats förslag till 

I. lag om ändring i lagen ( 1970: 65) om Sveriges allmänna hypoteksbank 
och om hypoteksföreningar 

2. lag om avgifter för vissa statliga garantier. 

Den föreslagna lagändringen under punkt I är av sådan beskaffenhet att 
lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som hilagor 1.7.4 och 
1.7.5. 

4.2.12 Befogenhet att cfterge statens rätt 

Mitt förslag: Regeringen eller den myndighet regeringen bestlimmer 
får i fråga om beviljat stöd till näringslivet efterge statens rätt. 

Utredningens förslag: De myndigheter som bevakar statens rätt i fråga 
om beviljat stöd får cfterge denna rlilt. 

Remissinstanserna: Utredningens förslag i frågan har vunnit stöd eller i 

vart fall lämnats utan erinran av samtliga remissinstanser utom riksgälds

kontoret. Riksgiildskontoret har ifrågasatt om denna fråga helt skall läm
nas till myndigheternas bedömning. I vart fall bör de kvalitativa inskränk

ningarna som återfinns i avskrivningskungörelsen ( 1965: 921) gälla i dessa 

fall. Dessutom bör det enligt riksgäldskontoret lämnas t:n möjlighet för 
myndigheterna att avskriva sina regressfordringar. 

Kammarkollegiet har tillagt att beslutanderiitten normalt bör ankomma 

på den instans som beslutat om stödet och att bcslutsorganet bör samråda 
med kollegiet eller annan låneförvaltande myndighet. Kammarkollegiet 

har kritiserat att utn::dningens förslag enhart avsett stöd till näringslivet 
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och inte andra stödformer. Kollegiet har iiven ansett att förutsiittningarna 

för avskrivning, antagamh: av ackord och annan eftergift bör preciseras i 

enlighet med förslagen i 18-20** den i departementspromemorian Ds Ju 
1983: 5 föreslagna rättshevakningsförordningen. 

Länsstyrelsen i Jämtlands liin har efterlyst en enhetlig policy för hur och 

(vilken omfattning statens riitt till följd av infriade kreditgarantier m. m. 

skall bevaka~ mot den enskilde llmtagaren. 

Skälen för mitt förslag: Vilka myndigheter som svarar för bevakningen 

på olika stödområden framgår av de olika stödförnrdningarna. Vissa myn

digheter som bevakar statens rätt i fräga om beviljat stöd har uttryckligen 

tillagts befogenheten att anta ackordsförslag och eljest elkrskiinka statens 

rätt. Befogenheten kan dock vara inskriinkt sil att iirenden som avser 

större belopp eller som har principiell betydelse skall hänskjutas till rege

ringens prövning. Riksrevisionsverket föreslog i samband med den över

syn verket {tr 1984 gjorde på regeringens uppdrag av den statliga garanti

verksamhetcn (se rapport Dnr 1983: 7IO s. 49J att samtliga garantimyndig

heter skulle ges fullt ansvar för bevakningen av garantierna och riitt att, 

utom i vissa fall som förbehölls regeringen. anta a1.:kordsforslag eller p{t 

annat sätt eflerskiinka statens rätt. Jag delar denna uppfattning och anser 

att möjligheten alt ef'terge statens riitt bör giilla iiven betriiffande statliga 

lån och bidrag till niiringslivct. Även återkrav av statsbidrag bör alltså 

kunna efterges. Det bör ankomma pil regeringen att ge föreskrifter om 

myndigheternas beslutanderMt i denna frt1ga. Regeringen kan dä bl. a. 

föreskriva särskilda beloppsgränser för myndigheternas beslutanderiitt. 
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5 Årsbokslut för staten budgetåret 1986/87 

Riksrcvisionsverkt:t (RRVJ har övt:rliimnat Årsbokslut för staten budgt:t

årct 1986/87. Detta årsbokslut omfattar de statliga myndigheterna inklusive 

affärsverken samt riksgiildskontorct ot:h övriga myndigheter undt:r riksda

gen. Riksbankt:n som tillhör den senare kategorin ingår dock endast med 

riksbankens grundfond pft I miljard kr. i årsbokslutet. Enligt riksdagens 

beslut upptogs riksbankens grumlfond den I juli 1938 till redovisning bland 

statens kapitaltillgångar. I övrigt ligger riksbankens tillgångar helt vid 

sidan av den statliga redovisningen. Riksbankens eget kapital uppgi<.:k vid 

utgången av ftr 1986 till 25 miljarder kr. 

5. I Balansräkning med noter 

Balansriikningcn i årsbokslutet bygger på de tillgångar och skulder som 

redovisas i ovanniimnda myndigheters bokslut. I dessa bokslut tas i n.:gel 

anläggningstillgångarna upp till anskaffningsvärdcn minskade med av

skrivningar. I årsbokslutet redovisas ockst1 tillgi"ingarna upptagna till be

räknade nukostnader. I beloppen för nukostnad ingilr såväl de hok}i"irda 

tillgångarnas nukostnad som viirdet av vissa icke redol'i.rnde tillgångar. 

Kravet pt1 tillgångsredovisning är inom staten begränsat så all i princip 

endast tillgångar som gt:r en finansiell avkastning behöver tas upp. Inom 

myndighctt:rna nyttjas såkdes tillgångar av betydande värde som inte linns 

med i tilfgiingsrt:dovisningen. För att fä uppgift om viirdet av dessa ort:

dovisade tillgångar och nukostnad för redan bokförda tillgångar har för

frågningar siints ut till ett stort antal myndigheter. Uppgifter som inkommit 

från myndigheterna har bearbetats och sammanstiillts i kolumnen för nu

kostnad i balansräkningen. Uppgifter från några störrt: myndigheter sak

nas. Bl. a. har underlag för beräkning av kapitalvärdd för tillgångar som 

används inom försvaret - flygplan. fordon och annan krigsmateriel - inte 

kunnat erhållas. Värdet av museisamlingar. bibliotek m. m. ligger också 
utanför redovisningen. Den största tillkommande posten bland nukostna

derna är viirdet av det statliga viignätet. som här beriiknats o<.:h tagits in i 

balansräkningen. 

Beräknad till nukostnad iir statens nettoförmögenhet -239,9 miljarder 

kr., medan den bokförda nettoförmögt:nheten iir -398.1 miljarder kr. 

Balansräkningen återges i nf1got förkortad form i tabell I .'i. 
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Tabell IS. Balansräknin~ för staten 

Miljarder kr 

TILLGÅNGAR 

Mataicl/a tillgiingar 
Lager och förråd 
Skepp. maskiner och inventarier 
Hyggnader och mark 
Statliga viigar~ 

Fi11un.1iclla tillgängar 
Aktier m. m. ·' 
Skattefordringar 
Övriga fordringar• 
Likvida til\gi\ngar 

Summa tillgångar 

SKULDER OCH KAPITAL 

Stat.1sk11/Je115 

Um i Sverige 
Umutomlamb 

ÖiTiga skulder 
Korcfristiga skulder 
Langfristiga skulder 

Drmutic 111sk11pital 

i·erhkupitul 

Konsoliserande avsiittningar i affärs
verken m. rn .'' 
l'onder m. m. 

Sta/<'llS nctt11f(·;m1c"igenh<'I 

Vid budgctån~ts början 
F öriindringar under budgetåret: 

- Verksamhetens nett~nmdcr
skott 7 

- Övriga kapitalföriindringar 

Vid budgetårets slut 

Summa skulder och kapital 

A11s1·11r.1Firhi11dclsc·r 
Gjorda garantiutfästelser 
Övriga statliga skuldförbindelser 
redovisade inom linjen hos riks-
giildskontoret · 

Hokförda viirden 
1987-06-30 1986-06-30 

13.2 14.7 
28.5 26.3 
73.7 65.1 

115.4 106,I 

27.5 26.5 
10.6 9,0 

161.1 157.6 
28.5 27.5 

227,7 220,6 

343,I 326,7 

473.9 469.5 
128.2 120.5 

602,l 590,0 

65.0 58.5 
10.\\ 9.3 

75,8 67,8 

2.5 2.2 

45,3 47 .K 
15.5 8.7 

60.8 56,S 

-389.8 -342.9 

9,5 - 47.5 
+ 1.2 -+- 0,6 

-398.l -389,8 

343,I 326,7 

134.7 133.5 

3.5 3,5 
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Beräknad nukostnad 1 

1987-06-30 1986-06-30 

17.0 
55.6 

196.2 
58.7 

327,S 

27,5 
7.1 

161.1 
2\\.5 

224.2 

551,7 

473.9 
m.9 
597,8 

65.0 
10.8 

75.8 

2.5 

10\l.O 
15.5 

llS,S 

-239.7 
0.2 

-239,9 

551,7 

21.1 
50.6 

179.5 
59.4 

310,6 

26,5 
6.2 

157.6 
27 .'.'i 

217,8 

528,4 

469.5 
122.6 

592,I 

58.5 
9.3 

67,8 

2.2 

97.3 
8.7 

106,0 

-204.7 
- 35.0 

-239,7 

528,4 

1 Nukostnad definieras ~om en tillgångs nyanskatfningsviirde minskat med avskrivningar grumlade p{1 detta 
värde. . 
~ Värdet pa de stittliga vägarna har beräknats med investeringarna i viigniitl!t under den senaste 40-{trsperio
dcn som underlag. Som investering har riiknats utfallet pa anslagen for hyggande av statliga viigar. Till detta 
värde har lagts I() C.:·r· av anslagen till drift av statliga viigar. Erfarenhetsmiissigt bl'diims nLimligen rn s[i stor 
andel av anslaget utgöra värdehöjande förbiillringsarbctcn. De s~llunda beriiknadc investcringsbelnppen har 
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5.2 Kommentarer till balansräkningen 

5.2. l Statens nettoförmögenhet 

Enligt balansräkningen minskade statens bokförda nettoförmögenhet un

der budgetårt>t med drygt 8 miljarder kr. och uppgick vid ilrets slut till 

drygt -398 miljarder kr. Den redovisade föriindringen utgör ett netto av den 

minskning av förmögcnheten som till övervägande del orsakas av statsbud

getens nettounderskott. I 7.4 miljarder kr., 1 och den iikning som orsakas av 

inkomsterna från den tillfälliga förmögenhetsskatten för livförsäkringsbo

lag m. fl. 
Den negativa förmögenheten består i stort sett av ackumulerade netto

underskott i statsbudgeten. En betydande del av statsbudgetmedlen har 

dock använts till investeringar som ej tillgångsredovisats. Så har t. ex. 

under den senaste 7-årsperioden nära 46 miljarder kr. gått till investeringar 

i försvarets kapitalobjekt och drygt I 5 miljarder kr. investerats i vägar. 

Medel som satsats på högre utbildning och forskning kan ses som en 

investering i immateridla tillgångar. Under tiden 1980/81 - 1986/87 har 

drygt 49 miljarder kr. ingått till detta ändamål. 

Det bokförda värdet av statens nettoförmögenhet kan följas bakåt i tiden 

eftersom det nuvarande rcdovisningssättet i detta avseende i stor utsträck

ning överensstämmer med det tidigare. Se diagram I. Av diagrammet 

1 Se not 7 till balansräkningen 
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omräknats till nukostnad med ledning av vägverkets vägkostnadsindex. Det erhållna bruttobeloppet har sedan 
reducerats med avskrivningar (avskrivningstid 40 ån. Anskaffningsvärdct för vägarna minskat med avskriv
ningar uppg<ir till 26,8 miljarder kr. 
1 Aktierna är upptagna till sina anskaffningsvärden. 
•Därav lånefordringar 119.4 miljarder kr. Lånefordringarna har tagits upp till sina nominella belopp. Fr. o. m. 
1985/86 finansieras och redovisas nya hostadsli'tn av Statens Bostadsfinansieringsakriebolag <SHAH). lJtest;1-
ende bostadslån hos SBAB uppgår till drygt 16 miljarder kr.. 
~ Friin statsskulden enligt riksgiildskontorets redovisning avgår skulder inom staten. I nukostnadskolumnen 
har statsskulden omvärderats enligt halansdagens valutakurser. 
' Enligt de regler som tidigare gällde för flertalet affärsverk skulle återanskaffningen av anläggningstillgångar 
finansieras med avskrivningsmedel. Reglerna var så utformade att avskrivningsmcdlen skulle täcka även det 
ökande behov av kapital ffir ätcranskallning som uppstou vid inflation. Om inga i:xpansionsinvcstcringar 
gjordes innebar detta i princip att det av staten tillskjutna kapitalets nominella viirde förblev oförändrat medan 
det successivt ökande viirdet av anWggningstillgängarna linansierades med driftmedel. Cnder 1986/87 tilläm
pades denna princip endast för Vattenfall. De avsiittningar som tidigare gjorts vid andra affiirsverk kvarstär 
dock i redovisningen. Vid sammans.tiillningen av halansräkningen fiir staten har det kapital som 1ill.1kj11tit.1 
frän s/lltcn förts till den i balansriikningen redovisade nettoförmögenheten under det att kapital. som til!fi'irts 
frän rerkens dr!ftintiikter redovisas som en särskild post i balansriikningcn. Uppskrivningar av statskapitalcts 
vimle har hänförts till nettoförmögenheten. 

När tillgångarna och skulderna omviirderas till nukostnad (vad avser skulder enbart statssskulden som 
omvärderats till halansdagens valutakurser) måste iivcn kapitalposterna omvärderas. 
7 Med verksamhetens nettounderskott avses statsbudgetens underskott justerat för dels finansiella transaktio
ner och invcsteringstransaktioner som i årsbokslutet förts som förändring av tillgångs eller skuldposter, dels 
för inkomster från den tillfälliga förmögenhetsskatten för livförsiikringsbolag m. tl. som redovisats direkt i 
balansräkningen som förmögenhctsökning enligt följande. 

Statsbudgelt!ns underskott 
Finansiella transaktioner avseende utlitning m. m. 
Investeringstransaktioner 

Statsbudgetens nettounderskott 

Inkomst frii.n tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag m. fl. 

V crksamhctcns nettounderskott 

4 Riksdu11en 1987/Rfi. I sam/. Nr 150. Bilaga I 

-15161 
- 3621 
+ 1345 

-17437 

+ 7937 

9500 
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Diagram 1 Utvecklingen av statens bokförda nettoförmögenhet under 16 år, miljarder 
kr. 
+ 50 
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Kiilla: Riksrevisionsverket 

framgår att nettoförmögenheten var positiv fram till slutet av 1970-talet för 
att därefter bli negativ och snabbt fallande fram till 1986. Den fallande 
tendensen börjar då avta beroende på främst minskande budgetunderskott. 

5.2.2 Utvecklingen av grupper av balansposter under sju år 

I diagram 2 har balansräkningens poster sammanförts i grupper. Diagram
met visar hur dessa grupper av balansposter har förändrats under de 
senaste s.iu åren. 
Diagram 2 Schematisk önrsikt över grupper av balansposter i balansräkningar för 
åren 1980i81-1986/87. Bokförda värden, miljarder kr. 675 

658 
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5.2.3 Statsskuldens relation till anläggningstillgångar, rörelsekapital och 

ackumulerade underskott 

I statlig verksamhet finns det i en helt annan utsträckning än i privat 
verksamhet samband mellan finansieringskällor och vissa grupper av ba
lansposter. I tabell I 6 har en ungefärlig bedömning gjorts av hur statsskul
den fördelar sig på rörelsekapital 1• anläggningstillgångar och ackumulerat 
underskott. 

Beräkningen är baserad pf1 antagandet att i myndigheternas balansräk
ningar posterna Skulder för speciella ändamål och Övrigt under Verkskapi
tal främst finansierar rörelsekapital samt att långfristiga skulder i övrigt. 
donationskapital och affärsverkens konsoliderande avsättningar främst fi
nansierar anläggningstillgångar. Sjukförsäkringsfonden slutligen har bidra-
git till att täcka de ackumulerade underskotten. 

Tabell 16 Andel av statsskulden 

I procent 

1980i8 J 8li82 82/83 83/84 84/85 85/86 86i87 

Rörelsekapital 5 4 3 3 4 2 2 
Anläggnings-
tillgångar 55 48 42 38 35 33 33 
Ackumulerat 
underskott 40 48 55 59 61 65 65 

De finansiella och materiella anläggningstillgångarna som bokförs av 
myndigheterna utnyttjas till övervägande del i verksamheter som ger en 
finansiell avkastning. Statsskulden motsvarades 1980/8 I till 55 % av sådana 
bokförda anläggningstillgångar. Över åren har statsskulden i allt större 
utsträckning tagits i anspråk för att täcka de ackumulerade underskotten 
och 1985/86 hade andelen anläggningstillgångar sjunkit till 33 %. För 
1986/87 var andelen anläggningstillgångar oförändrat 33 l?'t:. 

5.3 Förmögenhetsredovisning i övriga delar av den offentliga 
sektorn. 

Vid bedömningen av statens förmögenhet finns skäl att beakta att staten 
utgör endast en del av den offentliga sektorn. till vilken brukar räknas även 
kommunerna och socialförsäkringssektorn. 

Årsredovisningarna från kommunerna och olika delar inom socialförsäk
ringssektorn avser kalenderår och är därför inte helt jämförbara med 
årsbokslutet för staten som avser det statliga budgetåret. De ger dock en 
viss uppfattning om utvecklingen. 

Inom socialförsäkringssektorn ökade under kalenderåret 1986 AP-fon
dens egna kapital med drygt 26 miljader kr. till i det närmaste 293 miljarder 
kr. (därav löntagarfonderna 3.2 miljarder kr.). Ca 24 procent av fondernas 

1 Med ··rön.:lsekapital"" nvscs varulager och kortfristiga finansiella tillgångar mins
kat med kortfristiga skulder. 
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tillgångar utgörs av lån till staten och ca 4 procent av lån till kommunerna. 
De erkända arbetslöshetskassornas egna kapital ökade med 0,2 miljarder 
kr. under 1986 och uppgick vid slutet av året till 2.1 miljarder kr. 

Under samma period ökade den kommunala sektorns egna kapital med 
7 .5 miljarder kr. till nära 178 miljarder kr. samtidigt som de långfristiga 
skulderna endast ökade med 0,8 miljarder kr. Investeringar. verksamhets
kostnader och transfereringar inom denna sektor har alltså - med bevarad 
hög likviditet - till övervägande del kunnat finansieras genom skatter, 
avgifter och statliga bidrag. 

En väsentlig kapitaluppbyggnad sker s[tledes i andra delar av den oflent
liga sektorn genom skatte- och avgiftsuttag, medan staten till betydande 
del finansierar verksamheten genom upplåning. Detta återspeglas i den 
negativa statliga nettoförmögenheten. 

Tabell 17 nedan ger en översikt över statens, kommunernas. AP-fondens 
och de erkända arbetslöshetskassornas ställning vid utgången av respekti
ve räkenskapsår. 

Tabell 17 Offentliga sektorns finansiella ställning vid utgången av 1986 

Miljarder kr 

Tillgångar Skulder Eget kapital 

Staten 343, I 741.2 -398,I 
Kommunerna 263.7 85.9 177,8 
AP-fonden 294,3 1.6 292,7 
De erkända arbetslöshets-
kassorna 2.4 0,3 2, I 

Kiilla: Allmänna pensionsfonden, Arbetsmarknadsstyrclscn. Riksrcvisionsverket 
och Statistiska centralbyrån. 

6 Utveckling av styrningen av den statliga 
verksamheten 

I [1rets budgetproposition (prop. 1987/88: 100 bil I s. 55) anförde jag att det 
inom finansdepartementet pågick ett arbete med att utforma riktlinjer för 
ett samlat fiiriindringsarbete inom det budgettekniska området. Arbetet 
har kommit att beröra även lönepolitiska frågor och vissa frågeställningar 
som bereds inom civildepartementet. Enligt min mening bör riksdagen få 
en samlad redovisning av huvudinriktningen av det fortsatta utvecklingsar
bctet. Jag redogör därför i det följande kortfattat för denna. 

6.1 Bakgrund, inriktning 

Försök till mer genomgripande och samordnade förändringar av styrning
en av den statliga verksamheten har pågått sedan 1960-talct. Huvudmo
tivet till att det nu finns särskilt behov av och förutsättningar för ett samlat 
förändringsarbete inom detta område. är att utvecklingen under 1980-talet 
har nått en punkt där den offentliga sektorns andel av ekonomin inte längre 
kan öka på samma sätt som tidigare. Detta tillsammans med lien offentliga 
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sektorns tyngd i den svenska samhällsekonomin samt de krav på ut veck- Prop. 1987 /88: 150 
ling och utbyggnad av verksamheter som reses från många håll ställer Bilaga I 

budget prövning och styrning inför nya och omfattande krav. 

I. Förutsättningar måste skapas för att i budgetprocessen och i andra 

sammanhang fortlöpande kunna omfördela resurser från redan existe

rande verksamheter som inte Hingrc bedöms vara lika viktiga. till andra, 

mer prioriterade. För Sveriges del är det inte i första hand tal om 

resursbrist. Den offentliga sektorns andel av bruttonationalprodukten 

uppgår för år I 987 till över 60 %, drygt 600 miijarder kr. Vi har aldrig 

tidigare haft tillgång till lika stora resurser i offentlig verksamhet. Upp

giften är inte i första hand att öka dessa utan att finna metoder för att 

effektivisera verksamheten och kunna omfördela resurserna genom att 

kontinuerligt se över system och organisationsstrukturer. 

2. Den offentliga sektorns effektivitet och produktivitet måste fortlöpande 

förbättras för att med samma resursinsats producera ner eller mer 

ändamt1lscnliga tjänster. 

Arbetet med att skapa bättre förutsättningar för en n::dovisning och 

analys av den offentliga verksamhetens resultat och att förbättra statsmak

ternas möjligheter att styra verksamheten har i en inledande fas berört 

frågor om kompetensgriinser. definition av de olika nivåernas roller och 

ansvar. etc. En utförlig redovisning härav har lämnats framför allt i rege

ringens prop. (1986/87: 99) om ledning av den statliga förvaltningen. De 

riktlinjer som angavs i propositionen kan sammanfattas på föijande sätt: 

- Statsmakterna skall ange övergripande mål tKh huvudsaklig inriktning 

av verksamheten under den följande treårsperioden. Statsmakterna 

skall diirutöver ange ekonomiska ramar och andra ekonomiska villkor 

för verksamheten. 

- Myndigheterna ges successivt ökat ansvar att driva verksamheten med 

egen bcslutskompctens. Det giillcr minskad detaljreglering hilde av ut

nyttjandet av förvaltningsanslaget och sådana besHimmelser i instruk

tioner och andra förordningar som reglerar hur verksamheten skall 

organiseras och genomföras. 

- rö'rbättringar görs av både den formella och informella dialogen for att 

möjliggöra en fördjupad analys och biittre styrning av verksamhetens 

inriktning. 

- Kraven på redovisning och analys av vilka resultat som uppnåtts skiirps 

och intresset bör förskjutas från budgetering till uppföljning och ut v:ir

dering. 

Försök till förändringar av detta slag har gjorts tidigare men bara lyckats 

till viss del. Jag vill diirför särskilt peka på ett par vitala utgångspunkter 

som måste beaktas i det kommande arbetet: 

- Förändringar kan bara genomföras om de som är direkt verksamma 

inom området aktivt deltar. Den statliga verksamheten iir komplex och 

inrymmer verksamheter av vitt skild storlek och karakUir. De åtgärder 

och modeller som föreslås m{1ste utgå frän dessa grundförutsättningar. 

- Arbetet hör bedrivas med vcrklighctsförankring och ett stort mått av 

pragmatism. Det giiller inte minst arbetet med att ut veckla former för en 

mål- och resultatorienterad styrning. 
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- En betoning på uppföljning och utvärdering i arbetet kommer att ställa 

krav på ett förändra! arbetssiitt även i regeringskansliet. 

- Förändringarna m{1ste genomföras stegvis och nya förändringar kom

mer fortlöpande all aktualiseras. Det iir således inte fråga om alt införa 

en viss given lösning. Del handlar snarare om att pfthörja ett arbete i en 

viss riktning där beredskapen mfiste vara hög för en löpande ompröv

ning. 

6.2 Budgetprocessen, styrning av verksamheten 

I syfte att underlätta en fördjupad prövning av verksamheten samt möjlig

göra målstyrning och ekonomisk ramstyrning har en försöksverksamhet 

pågått under 1980-talet. Den tidsperiod som valts i försöken för all åstad

komma ett nödvändigt längre perspektiv har varit tre år. Sammantaget 23 
myndigheter har - fördelade på tre årsgrupper - i något stadium dt:ltagit i 

försöket. 
Statskontoret och RRV har ställt samman afarenheter av försöksverk

samheten. Båda myndigheterna pekar på i huvudsak positiva erfarenheter. 

Regeringskansliets erfarenheter är också i huvudsak positiva. De svaghe

ter som har påtalats bedömer jag har mer all göra med den konkn:ta 

utformning m. m. som försöket kom att rn iin de grundläggande tankarna 

bakom försöksverksamheten. Även jag anser därför att de försök som 

gjorts har gett intressanta och i huvudsak goda erfarenheter. De svagheter 

som har funnits bör enligt min mening kunna åtgiirdas genom vissa juste

ringar i modellen och avsevärt förstärkta slödinsatser, framför allt i form 

av information och utbildning. Jag vill som särskilt värdefullt - utöver de 

ökade kraven på uppföljning och utvärdering - siirskill peka på långsiktig

heten i den modell som har prövats. Den återkommande analysen av de 
resultat som uppnålls och möjligheten att kunna planera verksamheten på 
längre sikt än el! ilr är enligt min mening viktiga grundförutsättningar för 

att uppnå de ambitioner om en fördjupad budgetprövning med ökad inrikt

ning på den existerande verksamheten som jag har förordat. 
Jag föreslår därför att den statliga budgetprocessen läggs om för i princip 

hela förvaltningen på ett sätt som syftar till att skapa bällre förutsiiltningar 
för en långsiktig och ji"irdjupad 1·erk.rnmhet.1·11111ilys. Den modell som har 

prövats i försöksverksamhetcn kan utgöra utgångspunkt men vissa modi

fieringar bör göras. 

Det viktigaste inslaget i den förändrade budgetprocess som jag redovisar 

i det följande är en fördjupad redovisning och prövning vart tredje år av 

hela den verksamhet. dvs förvaltning, transfereringar. regclsyslem, till

syn. m. m., som myndigheterna administrerar eller ansvarar för. Den l{mg

sikliga och fördjupade analysen hör göra det möjligt för statsmakterna att 

lägga fast resurser och verksamhetsinriktning för en flerårsperiod. Förut

siitlningarna för och omfallningen av en s{1dan mer l<lngsiktig styrning får 

bedömas från fall till fall. Jag återkommer till detta i det följande. 

Modellen bör inte tillämpas p{1 de verksamheter som omfattas av den 

militära resp. civila försvarsramen. För dessa verksamheter finns redan en 

särskild flerårig hudgctprövningsmodcll. Sjiilvfallel giiller dock del grund-
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läggande synsiitt som jag här presenterar iiven verksamhet inom försvars

departementets omrf1de. Den modell som tillämpas inom försvaret kan 
komma att behöva revideras för att bättre stämma överens med den civila 
modellen. bl. a. bör en ökad tonvikt läggas vid verksamhetsanalys och 

resultatuppföljning. 

Avsikten iir att åstadkomma förutsättningar för de nödvändiga föränd
ringarna bl. a. genom ett mer ändamålsenligt innehåll i budgetprocessen. 
Den bör i ökad utsträckning inriktas mot den verksamhet som redan 
bedrivs och koncentreras p[i frågor kring de resultat som uppniHts och 

vilken inriktning verksamheten skall ha i fortsättningen. Analysen bör 

resultera i ett förslag till inriktning av verksamheten för den kommande 

treårsperioden. 
Övergången till en förändrad budgetprocess bör ske genom att en fördju

pad verksamhetsprövning genomförs inför budgetåret 1991/92 för verk
samhet som svarar mot ca en tredjedel av de myndigheter och andra organ 

som lämnar anslagsframställning. Ytterligare ca en tredjedel avses bli 

föremål för fördjupad prövning inför budgetåret 1992/93 och återstående 
verksamhet inför det därpå följande budgeti"iret. Tidplanen inncbiir att den 

första tredjedelen skall viiljas ut redan i den kommande höstens budgetar

bete. 

För att skapa ji"imtsiittningar fär den förändring av budgetprövningen 

som jag har förordat behövs således bl. a. vissa förändringar av den nuva
rande budgetprocessen. Det gäller friimst de dokument som tas fram. men 
till viss del iiven tidplanen. Jag redovisar i det följande huvuddragen i en 
sådan föriindrad budgetprocess. 

Rcgaingens direktiv 

De allmänna utgångspunkterna för samtliga myndigheters arbete med an

slagsframställningarna bör som hittills finnas i en hudgcthandhok. Den 
nuvarande miiste dock revideras och komph:tteras. Budgethandboken bör 
även i fortsättningen kunna kompletteras med s. k. ärliga direktfr. Dessa 
bör liksom hittills beslutas i februari, för de anslagsframställningar som 
lämnas senare samma år. Budgethandbok och årliga direktiv skall innehål
la de grundläggande krav och riktlinjer för samtliga de olika dokument som 
myndigheterna skall upprätta inom ramen för budgetprocessen. Jag åter
kommer till innehållet i dessa något senare i min redovisning. 

Budgethandbok och årliga direktiv iir generella till sin karaktär och ger 
grundläggande utgångspunkter för myndigheternas arbete med anslags

framställning m. m. En uttalad strävan bör vara att inför varje ny trdrspe

riod i betydande omfattning komplettera budgethandboken med m~·11dig

hets.1pec(f/ka direkti1·. Innehållet i dessa bör helt avgränsas till sådana 

direktiv som är av intresse för den aktuella verksamheten. De bör ges ut 
senast i juni aret innan den fördjupade anslagsframställning skall lämnas. 

De myndighetsspccifika direktiven är av grundläggande betydelse för mo

dellen med långsiktig och fördjupad vcrksamhetsanalys. l dessa kan rege
ringen ge olika planeringsriktlinjer for verksamheten, beställa särskilda 
redovisningar eller analyser inom niigot område. ange avgränsning och 
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inriktning av den fördjupade analysen för stora och komplicerade verk- Prop. 1987 /88: 150 
samheter m. m. Bilaga I 

MynJii.:hctcmas <l<1k11ment 

1:,·11 ji"irdjupad a11slag.1ji·amstiillnini.: lämnas till regeringen senast den I 

september vart tredje år. Den är det centrala informationsdokumentet i 

den fördjupade prövningen av varje verksamhetsområde inför en komman

de treårsperiod. Den fördjupade redovisningen skall omfatta myndighetens 

hela verksamhet oavsett hur denna linansieras. Myndigheterna skall även 

behandla inte bara den egna hanteringen av exempelvis tillsynsverksamhet 

och regelsystem och annat som myndigheten administrerar eller ansvarar 

för. utan iiven så l[ingt möjligt redovisa och bedöma effekterna av verk

samheten. 

Verksamhetens resultat skall analyseras. både vad gäller resursförhruk

ning. prestationer och effekter. Analysen skall i normalfallet omfatta den 

närmast föregi\ende frm[irsperioden. En långsiktig bedömning av den fort

satta verksamheten skall ocksft redovisas. Anslagsframstiillningen skall 

mot bakgrund av en sädan längsiktig analys innehålla förslag till de föränd

ringar av verksamhetens inriktning som anses motiverade och som bör 

undersUillas statsmakternas prövning. 

För att förbättra möjligheterna för en fördjupad prövning i regerings

kansliet bör regeringen i de myndighetsspecifika direktiven kunna ge myn

digheten i uppdrag att inkomma med en .1iir.1kild rapport redan under 

vären. Direktiven skall klargöra vilka fr[igor som i det enskilda fallet skall 

redovisas i rapporten. 

Under de två mellanliggande ären lämnar myndigheterna senast den 

15 september enj("irrnk/11J w1.1·/ag.1:fi·a111stii//11i11g som för mänga myndighe

ter bör kunna hegriinsas till tekniska heriikningar under förutsiittning att 

inget särskilt hiint som motiverar en ändring av den beslutade inriktningen 

för den p<lgf1ende treårsperioden. 

Samtliga myndigheter skall också liimna en årlig rcs11/tatredol"isni11g till 

regeringen. Denna skall kortfattat och pi'i ett iiven i övrigt lättilliingligt sätt 

med information om kostnader. prestationer, nyckeltal. produktivitetsut

veckling m. m. redovisa hur verksamheten ut vecklats under foregilende 

hudget<"ir. ekonomiskt och verksamhetsmiissigt. Resultatredovisningen av

lämnas senast den 15 september tillsammans med ett preliminärt bokslut. 

Den fördjupade prövningen vart tredje är förutsiitts för de llesta myndig

heter kunna resultera i en mer långsiktig styrning av verksamheten. Denna 

bör normalt komma till uttryck genom treilriga budgetramar för forvalt

ningsanslaget och riktlinjer för föriindring av inriktningen av verksamheten 

under den kommande treiirsperinden. Treäriga program med resursramar 

och riktlinjer för verksamheten kan iiven Higgas fast för verksamhet som 

finansieras av andra anslag eller andra medel. En l<lngsiktighet i styrningen 

innebiir normalt att budget prövningen de återstående tvii ilren i motsvaran

de m{in kan förenklas. 

Hur stora delar av verksamheten som kan omfattas av en mer långsiktig 

styrning beror i det enskilda fallet p~i verksamhetens karaktiir och den 72 



aktuella situationen. Hela den statliga förvaltningen utanför försvarssck
torn kommer således inte att kunna bli föremål för en flerårig styrning. Det 
kommer exempelvis att finnas situationer då det på grund av omorganisa
tioner eller dylikt för tillfället inte är lämpligt att lägga fast resurser eller 
verksamhetsinriktningen för en viss myndighet för en längre period. Verk
samhetens karaktär gör i vissa fall flerårig styrning tveksam. Jag vill 
emellertid understryka att undantagen bör minimeras så långt möjligt. Jag 
vill också betona att samtliga myndigheter. oavsett utformningen av styr
ningen, skall lämna en årlig resultatredovisning och en fördjupad anslags

framställning vart tredje år. 

6.3 Mål- och resultatorienterad styrning 

Ekonomisk ramstyrning samt ökade befogenheter och ansvar för myndig
heterna måste kopplas till krav på förbättrad uppföljning. Statsmakterna 
bör vidare i betydligt större utsträckning än hittills ge uttryck för vilka 
resultat som förväntas. Former för att styra de olika verksamheternas 
inriktning och innehåll måste därför utvecklas. Dessa bör anpassas till 
förutsättningarna inom varje verksamhetsområde. Utvecklingsarbetet 
måste därför i stor utsträckning komma att utgöra ett naturligt inslag i det 
reguljära arbetet i regeringskansliet. på myndigheterna och i samspelet 
mellan regeringskansliet och myndigheterna. Förändringen kan förväntas 
ske successivt och med olika takt inom olika områden. 

Det utvecklingsarbetc som nu bör inledas för att finna konkreta former 
för en mål- och resultatorienterad styrning bör därför ske från en delvis 
annan utgångpunkt än vad som vanligen gäller vid s. k. programbudgete
ring. En grundtanke i programbudgeteringen är att konkreta mål som kan 
följas upp skall kunna härledas från de övergripande politiska målen för 
verksamheten. E1farenheterna visar att detta innebär stora svårigheter. 
Till betydande del beror dessa på att de övergripande målen kan vara !lera 
och delvis motstridiga. För många verksamheter går det inte att undvika 
sådana svårigheter. Enligt min mening bör därför den konkreta styrningen 
av verksamheten ske med utgångspunkt i en utvecklad redovisning och 
analys av verksamhetens resultat. 

De övergripande målformuleringar. som normalt kommer till uttryck i 
myndigheternas instruktioner. bör kompletteras med en styrning av verk
samheten för den kommande treårsperioden. Baserat på den information 
som myndigheterna tar fram och presenterar för regeringen får statsmak
terna successivt sträva efter att klarare uttrycka dels krav på fortsatt 
resultatredovisning. dels önskad inriktning av resp. verksamhet för den 
kommande treårsperioden. Detta pragmatiska förfaringssätt ger enligt min 
uppfattning förutsättningar för att utveckla en verklighetsförankrad styr
ning av de statliga verksamheterna. 

Den konkreta styrningen för den följande treårsperioden bör uttryckas 
som riktlinjer för förändrinf?ar av verksamheten. I den mån verksamhetens 
karaktär tillåter det bör även konkreta krav på eller mål för förväntat 
vcrksamhetsresultat under perioden anges. Dessa bör vara så formulerade 
att en uppföljning - kvantitativ eller kvalitativ - blir möjlig. 
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Utvccklingsarbetet bör resultera i att iivcn det beslutsunderlag som 

riksdagen erhåller kan förbättras. Chefen för civildepartementet återkom

mer senare idag till denna fr~1ga .. 

Ekonomisk styrning, m. m. 

Statsmakternas styrning av hur myndigheterna får använda främst sina 

förvaltningsanslag bör ytterligare minska i.dctaljeringsgrad. För att både 

statsmakterna och myndigheterna skall kunna koncentrera sina resurser på 

analys av de olika verksamhetsområdenas utveckling och inriktning krävs 

_vidare att de bestämmelser som reglerar den ekonomiska styrningen ses 

över. Regelsystemet måste struktureras. göras mer lättbegripligt och Hitta

re att överblicka. Det måste i ökad utsträckning syfta till att ange ramar för 

myndigheternas befogenhet och i mindre utstrlkkning föreskriva vi~sa 

handlingsalternativ. 

Jag redogör i det följande för inriktningen av det fortsatta utvecklingsar

betet inom detta område. 

- Styrningen av i·erk.rnmheter som jinansieras med inkumster ses över i 

syfte att uppnå större enhetlighet. En förordning med enhetliga regler 

för den s. k. uppdrags't11odel/e11 utarbetas. 

- En förordning för hur myndigheterna får ta ut ersättning för tjänster 

m. m. utarbetas. 

- Samtliga myndigheter som genomgått en första fördjupad budgetpröv

ning tilldelas resurser för förvaltningsändamål under ramanslag. Där

igenom möjliggörs överföring av resurser mellan budgetåren och nor

malt även anslagskredit. Högstsättningen av lönekostnader slopas vid 

samma tillfälle. Normalt slopas även den särskilda anslagsposten för 
lokalkostnader. Förvaltningsanslagen hör tills vidare beslutas årligen <iv 

riksdagen. I normalfallet bör, som jag tidigare har nämnt, treåriga bud

getramar läggas fast för förvaltningsrcsurscrna. Resursramarna för and

ra och tredje året bör då betraktas som planeringsramar. De bör endast 
ändras om något inträffat som inte var känt när ramarna lades fast. 

- Fortsatt förenkling sker av arbetet med pris- och löneomräkningar och 

annan anslagsautomatik. 
- En ny finansieringsform för investeringar vid uppdragsmyndighcter och 

vanliga förvaltningsmyndigheter utformas. 

- Myndighctsanpassningen av redovisningssystemet främjas. bl. a. för att 

kunna möta de krav på information regeringen och riksdag kommer att 

ställa i framtiden. Successivt måste också kapitalredovisningcn förbätt

ras. i ett första skede för myndigheter med inkomstfinansierad verksam

het och stora tillgångar. 

- Fortsatt utvecklingsarbcte kring kassahållningsfrågorna. främst det stat

liga betalningssystemct, i enlighet med den inriktning jag redovisade i 

förra årets budgetproposition. Jag har erfarit att riksrevisionsverket 

under våren 1988 kommer att redovisa pågående utvecklingsarbete 

inom detta område till regeringen. 
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6.4 Information, utbildning, organisation, resurser 

Hela statsförvaltningen måste nås med information om det program jag här 
har redovisat. Det måste stå klart för alla vilka de bakomliggande motiven 
till denna förändring är. Dessutom krävs självfallet ingående kunskap om 
de konkreta förändringarna av budgetprocessen. m. m. Ett brett informa
tions- och utbildningsprogram bör därför genomföras med start redan i vår 
för regeringskansliets och verkslc<lningarnas del. Därefter måste både 
regeringskansliet och alla myndigheter nås med ytterligare utbildningsin
satser och få tillgång till metodstöd. De s. k. stabsorgancn har en central 
roll i detta sammanhang. 

För att klara genomförandet av bl. a. den förändrade budgetprocessen 
krävs enligt min uppfattning en sammanhållen organisation i regerings
kansliet. Detta ställer även krav på att särskilda resurser avsätts. 

Jag har för avsikt att återkomma till regeringen med förslag om erforder
liga resurser. 

Jag har vidare erfarit att statens förnyelsefonder under vissa förutsätt
ningar kan stödja utvecklingsprojekt som bl. a. avser att bredda personal
medverkan i detta utvecklingsprogram. 

6.5 Den arbetsgivarpolitiska inriktningen 

Jag har i det föregående redovisat huvudinriktningen för den fortsatta 
utvecklingen av styrningen av den statliga verksamheten. Inriktningen 
bygger bl. a. på att incitament tillskapas för myndigheternas eget effektivi
seringsarbete. Arbetsgivarpolitiken är ett viktigt medel i detta samman
hang. Efter samråd med statsrådet Johansson vill jag anföra följande. 

Riksdagen har lagt fast den personal- och lönepolitik staten som arbets
givare bör föra (prop. 1984/85: 219, AU 1985/86: 6. rskr 48). Den innebär 
bl. a. att verksamhetsintressct skall vara styrande och att lönesystemet 
skall främja flexibilitet. decentralisering och delegering. 

Denna inriktning har tilliimpats genom organisationsförändringar och 
genom att avtalen inom det statliga området utvecklas i riktning mot större 
verksamhetsanpassning och en decentralisering av förhandlingarna till de 
enskilda myndigheterna. 

För att arbetsgivarpolitiken skall fungera som ett styrinstrument i myn
digheterna måste den organisatoriskt och· planeringsmässigt samordnas 
med andra styrmedel som verksamhetsplanering, budget, redovisning 
m. m. Detta bör då få konsekvenser för utformningen av ekonomisystem, 
organisation och personalutveckling i myndigheten. 

En förutsättning för att arbetet med utveckling och styrning av den 
statliga verksamheten skall bli framgångsrikt är att stabsmyn<ligheterna 
bedriver ett mer aktivt samarbete. Det kant. ex. gälla stöd till myndighe
terna vid deras utveckling av redovisningssystem, organisatoriska model
ler, teknikstöd, kompetensutveckling m. m. I detta arbete berörs bl. a. 
statens arbetsgivarverk !SA V). 

För SA V:s del bör inriktningen mot ett bredare arbetsgivarpolitiskt 
synsätt fortsätta. Det innebär bl. a. att myndigheterna bör stödjas i tillämp-
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ningen av ett friare och flexiblare lönesystem och i deras arbete att få till 

stånd ett vidare perspektiv när det gäller kompetensutveckling och verk

samhetsstyrning. Vidare erfordras stödjande åtgärder i form av förbättrad 

information och insatser av konsultativ karaktär. 

Enligt vad jag erfarit avser statsrådet Johansson att i ett senare samman

hang återkomma till regeringen i frågan om hur statens arbetsgivarverk 

skall ta initiativ till ett ökat samarbete mellan de berörda stabsmyndighe

tcrna för att stödja statens samlade arbetsgivarpolitik. 

7 Placering av statligt förvaltade medel 

Statliga myndigheter förvaltar utöver anslagsmedel och avgifter som kan 

inflyta i myndighetens verksamhet ofta andra medel med mer eller mindre 

uttalat samband med myndigheternas uppgifter. Medelsförvaltningen kan 

avse donationsmedel från enskilda - inbegripet donationsfonder. stiftelser 

och forskningsbidrag - eller av statliga avgifter uppbyggda fondbildningar, 

vare sig tillgångarna förvaltas av en särskild styrelse eller inte. Medels

förvaltningen kan även omfatta medel som tillfälligt nedsatts hos en myn

dighet. Exempel på detta är hyresbelopp, som vid hyrestvist deponerats av 

hyresgästen. 

Medclsförvaltningen har byggts upp under en lång tidsperiod. Reglerna 

för medelsplaceringarna uppvisar bl. a. därför en stor variationsrikcdom. 

Det gäller inte bara när enskild donator satt siri prägel på reglernas utform

ning, utan även när det är fråga om förvaltningsföreskrifter som utformats 

under statlig medverkan. 

Utöver de donationsfonder som är underkastade placeringsreglcr som 

meddelats av donator. finns det medel för vilka särskilda placeringsreglcr 

fastställts i lag eller förordning eller annat särskilt beslut som regeringen 

meddelat. I fråga om de medel som nedsatts hos myndighet återfinns 

placeringsreglerna ofta i lag. Placeringsföreskrifterna för dessa medel inne

bär undantagslöst att medlen skall vara placerade på räkning i bank. 

Vad gäller den statliga medelshanteringen finns två i författning intagna 

regelsystem av mera övergripande natur. Jag avser kungörelsen ( 1968: 453) 

om placering av donations- och fondmedel som förvaltas av statlig myndig

het och förordningen <. 1974: 591) om skyldighet för statlig myndighet att 

anlita riksbanken eller postgirot. 

1968 års kungörelse är tillämplig på donations- och fondmedel som 

förvaltas av annan st~1tlig myndighet än domkapitel. universitet eller hög

skola och för vilka regeringen inte har meddelat särskilda bestämmelser. 

Om uttryckliga bestämmelser om tillgångarnas placering är meddelade i en 

donationsurkund. skall dessa gälla utan hinder av kungörelsen. 

Enligt 2 § i 1974 års förordning gäller följande. Kontanta medel som inte 

behövs för omedelbart förestående utbetalning skall, om inte annat har 

föreskrivits, vara insatta på checkräkning i riksbanken, på postgirot eller, 

efter beslut av regeringen i varje särskilt fall, på räkning i annan bank iin 

riksbanken. 
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Riksrc1·isivnsrerkets pirs/ag 

För att se över de betalningsströmmar med statliga medel som är placerade 
utanför riksbanken eller postgirot har riksrevisionsverket ( RRV) gjort en 
kartläggning (Placering av statligt förvaltade medel, Dnr 1987: 1454) av en 
mindre del av dessa. nämligen de medel som myndigheterna har placerade 
på räkning i bank. Närmare 3 miljarder kr. av de medel myndigheterna 
förvaltar var placerade i bank den 30 juni 1985. Placeringen av dessa medel 
är i regel föreskriven i lag eller förordning. 

Med de tekniska möjligheter som numera finns är det enligt RRV enkelt 
att skapa en räntebärande placeringsform också inom ramen för statens 
betalningssystem. Ett viktigt skäl för att inrätta en sådan placeringsform 
skulle enligt RRV vara att samla statligt förvaltade medel som för närva
rande är placerade utanför det statliga betalningssystemet och på så sätt 
förenkla medelshanteringen hos myndigheterna. Att samla statligt förval
tade medel i större utsträckning ger enhetlighet och ökar dessutom säker
heten, kontrollmöjligheterna och revisionsmöjligheterna. 

Förslaget om en räntebärande placeringsform inom ramen för statens 
betalningssystem har remitterats av RRV under utredningsarbetet till 36 
berörda myndigheter. I remissen redogjordes för den föreslagna place
ringsformen i enlighet med det slutliga förslaget samt tYra alternativ med 
varierande grad av placeringsobligatorium för olika typer av medel. 

Av de 31 myndigheter som besvarade remissen var endast kammarkolle
giet negativt inställd till placeringsformen. Övriga myndigheter hade inget 
att invända mot själva placeringsformen. men betonar vikten av att räntan 
blir marknadsmiissig och fullt jämförbar med den ränta som bankerna ger 
och att donators önskemf1I om placering av donerade medel tillgodoses. 

De myndigheter som endast förvaltar medel med huvudsaklig placering 
på bank var mer positivt inställda till ett placeringsobligatorium än de 
myndigheter som förvaltar medel med flera placeringsmöjligheter. 

I oktober 1987 överlämnade RRV sitt slutliga förslag till regeringen. Där 
föreslås att en räntebärande placeringsform knuten till statsvcrkets check
räkning i riksbanken inrättas inom ramen för statens betalningssystem. 
RRV lämnar också samtidigt förslag till principer for placering av samtliga 
statligt förvaltade medel. De myndigheter som använder den föreslagna 
nya placeringsformcn skall få motsvarande ränteersättning som de skulle 
ha fått vid placering i bank. Det innebär att det kan finnas olika riintenivåer 
i det nya systemet, beroende på bl. a. beloppets storlek och hur lång tid det 
står inne. RRV föreslår att riksgäldskontorct löpande skall fastställa dessa 
inlåningsräntor. 

RRV föreslär att postverket tar rätt att disponera ett särskilt anslag för 
räntegottgörelse för de medel som placeras i den nya formen. RRV föreslår 
att den räntebärande placeringsformen undantas från den s. k. floatcn, som 
är postgirots normala ersättningsform. och att behållningen på berörda 
konton istället utan fördröjning regleras mot statsverkets checkräkning i 
riksbanken. RR V har samrått med postverket om detta. 

RRV föreslår att inledningsvis endast vissa medel som förvaltas av 
länsstyrelserna och kronofogdemyndigheterna placeras i den nya formen. 
Dessa utgjorde sammanlagt ca 80 milj. kr. den 30 juni 1985. 
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Föredragandens öi•cn·iiganden 

1.nom RRV pågår ett arbete med att förbättra kassahållningen i staten. Det 
sker inom ramen för regeringens ut vecklingsprogram för den statliga eko
nomiadministrationen och utgör en viktig del av utvecklingen av styrning

en av den statliga verksamheten som jag redogjort för tidigare idag. I 
budgetpropositionen 1987 anförde jag att en viktig målsättning är att ytter

ligare förbättra statens kassahållning. En viktig del i det arbetet är att ett 
nytt betalningssystem utvecklas. Jag har erfarit att RRV under våren I 988 

kommer att redovisa pågäende utvecklingsarbetc inom detta område till 

regeringen. Jag har för avsikt att återkomma till regeringen i dessa frågor. 
Som ett led i arbetet med att effektivisera statens betalningssystem bör 

den placeringsmöjlighet som RRV föreslår utvecklas redan nu. Jag delar 
således uppfattningen att en riintebärandc placeringsmöjlighet bör öppnas 
inom ramen för statens betalningssystem för att möjliggöra en rationellare 

hantering av betalningsmcdel hos myndigheterna. 
Jag instämmer med RRV:s förslag att inledningsvis placera endast vissa 

av länsstyrelserna och kronofogdemyndigheterna förvaltade medel i den 

nya placeringsformen. Jag har för avsikt att åstadkomma till regeringen 
med närmare precisering av vilka medel som avses. 

RRV anför att flera olika principer för ränta kan tillämpas. Jag föreslår 
att i princip marknadsmässig ränteersättning skall utgä. 

För de myndigheti:r som idag har möjlighet att placera överskott hos 
riksgäldskontoret erhålls ränteersättningen från anslaget Räntor på stats

skulden, m. m. Pä så siitt nettoredovisas in- och utlåningsräntorna över 
statsbudgeten. Den ränteersättning som skall utbetalas i samband med den 

nya placeringsformen anser jag emellertid skall bruttoredovisas varför jag 
föreslår att ett nytt anslag under finansdepartementets huvudtitel inrättas. 
benämnt Ränteersättningar. m. m. Detta anslag fär disponeras för ränteer
sättningar för den föreslagna placeringsformen. Mot anslaget bör också 
kostnader som kan uppstå hos post verket för administration m. m. kunna 

redovisas. om det skulle bli aktuellt. 
Behovet av medel för budgetäret 1988/89 under det föreslagna anslaget 

är beroende ptt vid vilken tidpunkt under budgetåret som den nya place
ringsformen tas i drift. Anslaget bör däiför vara ett förslagsanslag och bör 
för budgetåret tas upp med 10 milj.kr. Samtidigt kommer utgifterna under 

anslaget Riintor på statsskulden, m. m. att i princip minska med motsva

rande belopp. 
RRV bör med anledning av det jag nu anfört få ett uppdrag att bl. a. i 

samarbete med postverket se till att placeringsformen utveckla~. Jag har 

för avsikt att återkomma till regeringen i denna fråga. 

De skäl RRV anför. kan motivera att den föreslagna placeringsformen 

tillämpas även på andra medelstyper än de jag nu föreslagit. Ställning kan 
emellertid inte tas till detta förrän den pågäende beredningen inom rege

ringskansliet av den statliga fondöversynsutredningens slutbetänkande 
(SOU 1985: 60 Statens förvaltningsfond) är klar. Jag har för avsikt att 

återkomma till regeringen i denna fråga. 
I samband med detta bör en översyn göras av de ytt~rligare medel som 

eventuellt kan placeras räntebärande i betalningssystemet. 
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8 Fördelningsmodellarbete 

I förra f1rets finansplan redogjorde jag för det ut1·eckling.rnrhete som he

drivs inom regeringskansliet för att kunna belysa fördelningspolitiska ef
fekter av bl. a. ändringar i skatte- och bidragssystem. Jag hänvisade ocksi1 
till statistiska centralbyråns !SCB) fördelningsmodellprojekt, som har stor 
hetydelse i sammanhanget. 

Berilkningar av förändringar i hushållens ekonomiska situation vid olika 

åtgärder kräver bl. a. tillgång till ett bra statistiskt grundmaterial. Detta 
måste innehålla avidentifierade uppgifter om inkomster. utgifter. skatt och 

transfereringar. Programsystem som beskriver gällande regler i skatte- och 
bidragssystem samt samhanden mellan olika delar av ekonomin måste 

också byggas upp. Detta innebär ett betydande utvecklingsarbete. 
En fördelningsmodell iir f. n. under utveckli.ng inom regeringskansliet. 

där ekonomiska effekter av fördelningspolitiska f1tgärder för hushåll och 

individer samt för statsbudgeten skall kunna beräknas. Inom SCB pågår i 
anslutning härtill arbete för bl. a. statistisk metodutveckling. programme
ringsinsatser och framtagande av riksrepresentativa statistiska mikromate

rial. 
För att få ett bra statistiskt grundmaterial krävs även samordning av 

olika myndigheters statistikproduktion. Produktionen av vissa statistiska 
uppgifter behöver också ske snabbare än f. n. Regeringen gav därför den 25 
juni 1987 riksrevisionsverket (RRV) i uppdrag att utreda möjligheter och -

efter samråd med riksskatteverket (RSVl och SCB - föreslå åtgärder i 

syfte att samordna och effektivisera produktionen av vissa inkomstfördel
ningsundersökningar. RRV:s rapport till regeringen (rapport Dnr 
1987: 1480) med föreslag till ~itgärder övervägs f. n. i regeringskansliet. 

Riksdagens revisorer har vidare granskat statistik pii inkomst- och för
mögenhetsskatteområdet och avl[imnat en rapport med förslag till åtgiir

der. Efter remissbehandling har riksdagens revisorer liimnat förslag <förs. 
1987/88: 11) till riksdagen angående produktion av statistik över inkomst
och förmögenhetsskatterna. Detta bereds f. n. av finansutskottet. 
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Hemställan 

Jag hemställer. mot bakgrund av vad som anförts, att regeringen 
dels föreslår riksdagen att 

1. godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 
som förordats i det föregående. 

2. godkänna de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som för
ordats i det föregående. 

3. godkänna beräkningen av statsbudgetens inkomster för budget
året 1988/89, 

4. godkänna beräkningen av förändringar i anslagsbehållningar för 
budgetåret 1988/89, 

5. godkänna beräkningen av förändringen i dispositioner av rörli
ga krediter för budgetåret 1988/89, 

6. godkänna beräkningen av Beräknat tillkommande utgijishehm·. 
netto för budgetåret 1988/89, 

7. anta förslaget till inkomst- och utgiftsstat rörande Riintor på 
statsskulden. m. m. för budgetåret 1988/89, 

8. till Räntor pli statsskulden, m. m. för budgetåret 1988/89 anvisa 
ett förslagsanslag av 53000000000 kr, 

9. godkänna de allmänna riktlinjer för stöd till näringslivet som 
har förordats i det föregående, 

JO. anta det av lagrådet granskade förslaget till lag om avgifter för 
vissa statliga garantier, 

11. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1970: 65) om Sveriges 
allmänna hypoteksbank och om hypoteksföreningar, 

12. godkänna vad jag anfört om räntebärande placeringar av statli
ga medel, 

13. för budgetåret 1988/89 till anslaget Ränteersättningar m. m. 
under sjunde huvudtiteln. anvisa ett förslagsanslag av 10000000 kr. 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad föredragandena har 
anfört om 

14. statliga kreditgarantier, 
15. årsbokslut för staten 1986/ 1987. 
16. utvecklingen av styrningen av den statliga verksamheten, 
17. arbetet med fördelningsmodeller. 
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Reviderad nationalbudget 
Förord 
Den reviderade nationalbu<lgeten, som härmed läggs fram, beskriver den 

internationella och den svenska ekonomins utveckling t. o. m. 1988. 
Nationalbudgeten bygger på material från fack<lepartcment och olika 

verk och institutioner. För bedömning av den internationella utvecklingen 

har material erhållits från bl. a. OECD. Beskrivningen av den svenska 

ekonomin baseras främst på material från statistiska centralbyrån och <len 

prognos för 1988 som konjunkturinstitutet publicerade den 28 mars 1988. 

Det ekonomiska rådet och en grupp konjunkturexperter har hörts. men 

berörda pers9ner biir inte något ansvar för de bedömningar, som görs i 

nationalbu<lgcten. 
Kalkylerna avslutades <len 20 april 1988. Arbetet mc<l <len reviderade 

nationalbu<lgeten har letts av statssekreteraren Erik Asbrink och departe

mentsrådet Svante Öberg. 
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Sammanfattning 

Internationella förutsättningar 

Tillviixten i OECD-omrildet blev bättre än väntat under senare delen av 

förra året. För heUiret 1987 beräknas BNP ha ökat med ca 3 %. Det finns 

dock anledning att vänta sig en avsaktande tillväxt under loppet av 1988. 
Den inhemska cfterfr11gan förutses öka långsammare i år än i fjol i både 

Förenta staterna och flertalet västeuropeiska länder. Till följd av den 

starka tillväxten andra halvåret 1987 torde emellertid BNP-tillväxten för 

helåret 1988 komma att diimpas bara marginellt till 2 314 ~/r .. 
Vidare förutses utvecklingen i år innebära en fortsatt låg inflation och 

hög arbetslöshet i OECD-området. se tabell 1: I. Till grund för prognoser

na ligger också beriikningstekniska antaganden om oförändrade räntenivå

er. valutakurser och oljepriser i förhållande till liiget i början av april 1988. 
I den prcliminiira nationalbudgeten ullrycktes farhågor för en internatio

nell recession under 1988 till följd av börsfallet i oktober förra faret. Ut

vecklingen i slutet av 1987 och bö1jan av 1988 har emellertid varit stark och 

nuvarande bedömning innebär en upprevidering av tillv~ixten i OECD-om

rådet bf1de 1987 och 1988. De stora betalningsobalanserna mellan de tre 

största industriländerna iir ändlt fortfarande ell allvarligt problem. som 

snarast har förstärkts av den fortsatt relativt starka dterfrågeökningen i 

Förenta staterna. I reala termer har visserligen en utjiimning av obalanser

na skett 1987 och en fortsatt utjiimning förutses 1988. Nettoexporten 

stärker tillviixten i Förenta staterna. men diimpar tillviixten i Japan och 

Förbundsrepubliken Tyskland. I nominella termer (i miljard1.:r dollar) vän

tas emellertid obalanserna vara nästan lika stora 1988 som 1987. Det kan 

inte uteslutas att det utlöser kraftiga förändringar pä världens valuta-. 
penning- och aktiemarknader senare i iir och recessionstcndenser i viirlds
ekonomin. Även om grundprognosen för 1988 iir optimistisk. iir siiledes 

risken för en påtagligt siimre ut veckling stor. 

Tahcll 1: I Internationella förutsättningar 

1985 1986 1987 1988 

HNP i OECD. "( 3.2 2.8 3,0 2 314 
Konsumentpriser i OECD 
t KPI iirsgenomsnitt). <.; 4.5 2.5 1.1 3 Il" ,_ 

Arbetslöshet i OECD. <;;. 8.4 8.2 7.9 73/4 
Riloljepris. dollar per fat 27.2 14.5 18.4 16.0 
Dollal'kurs i kr. 8.61 7.12 6,3_'> 5.90 

Kii/1111·: OECD och linansdcpartementct. 

Konsekvenser av börsfallet 

Ocksii niir det giiller den svenska ekonomin tycks konsekvenserna för 

utvecklingen i år av börsfallet i höstas hli mindre iin tidigare befarat. 

Aktiekurserna har delvis ilk'rhiimtat sig. Ef~er kursfallet pii 3.'i 'i( från 

toppniv~in i oktober 1987 till slutet av november har aktiekurserna p~1 

Stockholmsbörsen stigit med över 20 'T till mitten av april 1988. 
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Industriproduktion och export ut vecklades relativt starkt i slutet av 

1987. Detaljhandclns omsättning har fortsatt att öka och bilinköpen ligger 
på en hög nivå i början av 1988. Även sysselsällningen har fortsatt all öka i 

snabb takt och arbetslösheten har reducerats. 
Företagens förväntningar om 1988. såsom de kommer till uttryck i 

statistiska centralbyråns export- och investeringsenkäter från februari 
1988 och konjunkturinstitutets konjunkturbarometer från mars 1988. fö· 

optimistiska. Även hushållens förväntningar har blivit mer optimistiska. 
Efter en tillfällig nedgång i november 1987 i förväntningarna om den egna 

ekonomins utveckling de närmaste 12 månaderna hade optimismen stigit i 

januari 1988 till nästan samma höga nivå som före börsfallet. 
Mot denna bakgrund görs nu bedömningen att börsfallet i oktober 1987 

bara får marginella effekter på den svenska ekonomins utveckling 1988. 

Nya börsfall och en internationell konjunkturförsvagning skulle emellertid 

kunna medföra en betydligt sämre utveckling än den som återges nedan .. 

Löner och priser 

Fram till i början av april 1988 har ett stort antal löneavtal slutits för 1988. 
vilka sammantagna täcker större delen av den privata sektorn. I genom

snitt innebiir de en avtalsmässig kostnadsökning på drygt 3 '>!: 1988. Därtill 
kommer löneglidning. För den statliga och delar av den kommunala sek

torn har avtal slutits som innebiir kostnadsökningar med drygt 4 % resp. ca 

6 % 1988. Mot denna bakgrund baseras prognoserna för den svenska 

ekonomins utveckling på att timlönerna i genomsnitt ökar med 6?(. 1988. 

J slutet av januari 1987 infördes allmänt prisstopp. Det avvecklades 

successivt under sommaren m:h hösten och ersattes i december 1987 med 
en skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar. I april 1988 begränsades 

denna skyldighet till enbart vissa varu- och tjiinsteomrädcn. Dessa i\tgiir
der dämpade prisökningarna särskilt under första halvåret 1987. En del av 

prisökningarna försköts till höstcn och sannolikt iiven till de första måna
derna 1988. Under loppet av 191'7 (dec. 86-dec. 87) ökade konsumentpri
serna med 4.9 ~{. 

Med en genomsnittlig timlöneökning på 6'}f. 1981': beräknas konsument
priserna öka med drygt 5 S'i från december 1987 till december 1988. Även 

årsgenomsnittet för konsumentprisindex beriiknas öka med drygt 5 S·& mel
lan 1987 och 1988. Under vfiren och sommaren 1988 kan inOationstakten 
(Ökningen av konsumentprisindex under de senaste 12 månaderna) tillfäl
ligt komma att överstiga 6 '/i- till följd av den dämpade prisutvccklingen 
under motsvarande månader i ljol. 

Försörjningsbalans 

Den privata konsumtionen har ökat med drygt 4 'J'C både 1986 och 1987. se 
tabell I: 2. Hushftllens spark vot minskade med ca 2 procenten beter vartde

ra året. Den snabba konsumtionsökningen har varit en följd av förbättrade 

realinkomster i hushiillssektorn i kombination med goda möjligheter att 
låna pengar, stigande förmögenheter och optimistiska framtidsförviintning

ar. 
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Tabell I: 2 1-'iirsörjningsbalans 

Miljarder kr .. Procentuell volymförändring 
löpande priser 
1987 1986 1987 1988 

BNP I 009,2 1.2 2.8 2.2 
Import 307.3 5.6 6.9 4.9 
Tillgång 1316,S 2,2 3.11 2.9 

Privat konsumtion 525,0 4.3 4.1 3,0 
Offentlig konsumtion 271.7 u 0.7 I. I 

Stat 74.6 2.6 -0.6 0.8 
Kommuner 197.1 0.8 I. I 1.3 

Bruttoin vesteringar 19:!.3 -1.0 7,) 3.8 
Lagerinvesteringar 1 -6.4 -0.5 -0.3 0.3 
Export 333.9 3.2 4.8 2.7 
Användning 1316,S 2,2 3,11 2,9 

Inhemsk efterfrågan 982,6 1.9 3.4 3,0 

1 Förändring anges i procent av föregående års B'.'-IP. 

Kiillor: St:.itistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

A11111.: Det finns en het vdande skillnad mellan riksbankens och statistiska centralhv
r[ms redovisning av byicsbalansen 1987. Riksbanken redovisar ett underskott på 5. a 
fi miljarder kr. och centralhyrån ett överskott pi1 närmare I miljard kr. Denna 
skillnad innebär att tjiinsteexporten ingår med ett högre värde i ta hell I :2 än i tabell 
I :4. Den innebär ocksa en osiikcrhet niir det giiller bl.a. exportens och 131\P:s ni va 
och iikningstakt 1987 och tidigare iir. 

Ökningstakten i den privata konsumtionen har avtagit något under sena

re tid till ca 3 i::f andra halvf1ret 1987. Statistiken över bl. a. detaljhandelns 

omsättning i början av 1988 tyder pil en fortsatt ökningstakt av samma 

storleksordning. Det talar för att sparkvoten inte minskar lika mycket 1988 

som de två 5enastc åren. Hushållens realt disponibla inkomster beräknas 

öka med drygt '2 % 1988. Mot denna bakgrund förutses den privata kon
sumtionen öka med ca 3 i_:;;. 1988. 

Den offentliga konsumtionen har ökat betydligt långsammare de senaste 

åren än tidigare och en fortsatt mfittlig tillväxt förutses 1988. Kommuner

nas planer antyder en viss uppdragning av utbyggnadstakten. men den kan 

bli svtir att realisera pga. brist på arbetskraft. För statens del giiller fortsat

ta rationaliseringskrav, vilka hilller tillbaka konsumtionsutvecklingen. 

lnvesteringskonjunkturen var mycket stark 1987. De totala bruttoinves

teringarna her~iknas ha ökat med 7 .5 c:+. Det iir den högsta ökningstakten 

ett enskilt {\r sedan mitten av 1960-talet. De investeringsenkiiter som 

besvarats i februari 1988 tyder på en fortsatt höjning av invcsteringsnivim 

1988. Börsfallet i oktoher 1987 tycks inte ha påverkat investeringsplanerna 

för innevarande ttr i niigon större utsträckning. Bruttoinvestcringarna flir

utses öka med 3.8'.} 1988. Under 1987 minskade oljelagren och de senaste 

årens lagerneddragning inom industrin fortsatte. En minskning av lagren 

förutses även 1988. men av mindre omfattning iin under förra {iret. 

Den inhemska efterfrfigan. dvs. konsumtion och investeringar. har ökat 

starkt 1987 och en fortsatt hög ökningstakt förutses 1988. Erterfdgcök

ningen drog med sig bf1de en hög produktionstillväxt och en snabh import

ökning 1987. en utveckling som förutses fortsiitta 1988. BNP beriiknas ha 

ökat med '2.8 ~( 19~7 och förutses öka med '2.'2 C.:t· 1988. 
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Tabell 1:3 Bidrag till BNP-tillväxten 

Procent av förcgäen<le ärs HNP 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Konsumtion -0,7 1.4 2,0 2,5 2,2 1.8 
Privat -0.9 0.7 1.4 2.1 2.0 1.5 
Statlig -<U 0.1 0.0 0.2 o.o 0.1 
Kommunal 0.5 0.6 0.(1 0.2 0,2 lU 

Kapitalbildning 3,1 2,6 0,1 -1,3 0,5 0,4 
Bruttoinvestcringar 0.3 0.9 I.I -0.2 1.4 0.8 
l.agerinvcstcringar -0.4 0,7 1),6 -0.5 -0.3 0.3 
Nettoexport 3.2 0.9 -1.7 -0.7 -0.6 -0.7 

Summa DNP 2.4 3,9 2,1 1,2 2,8 2,2 

Kiil/or: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Med de bedömningar som nu görs beräknas BNP öka med i genomsnitt 

2.5 % per år under åren 1983-1988. Tillväxtens sammansättning har emel

lt:rtid förändrats väsentligt under perioden. se tabell I: 3. I grova drag kan 

man säga att kapitalbildningen bar 11pp tillväxten 1983 och 1984, medan 

konsumtionen. särskilt den privata konsumtionen. har varit drivkraften de 

fyra senaste åren. Det är i första hand nettoexporten som har svarat för 

omslaget i kapitalbildningens bidrag till BNP-tillväxten. Efter de första två 

årens ökning av nettoexporten har den starka expansionen av inhemsk 

efterfrågan dragit med sig en betydande importökning. vilket har medfört 

ett negativt bidrag från nettoexporten till tillväxten. Bruttoinvestcringarna 

och den offentliga konsumtionen har under i stort sett hela perioden 

bidragit positivt till BNP-tillväxten. 

Bytesbalans 

Exporten av bearbetade varor beräknas ha ökat med drygt 4% 1987. 

Marknad still växten för de svenska exportföretagen var svag, bl. a. till följd 

av att importen minskade i Danmark och Norge. vilka är viktiga mottagar

länder av svensk export. Marknadsandelarna på exportmarknadcn beräk

nas ha varit i stort sett oföriindrade 1987. För 1988 förutses en marknads

tillviixt p~I ca 5 %. Med hänsyn till det höga kapacitetsutnyttjandet i den 

svenska industrin torde exporten av bearbetade varor inte kunna öka med 

mer än drygt-4 9(. dvs. i samma takt som i fjol. 

Den starka ökningen av inhemsk efterfrågan drog med sig en kraftig 

importökning 1987. Importen av bearbetade varor ökade med nästan 12 %·. 
Även under 1988 väntas efterfrågetillväxten medföra en betydande import

ökning. Importen av bearbetade varor beriiknas öka med närmare 8 r;;, 
1988. 

Den privata konsumtionen var den viktigaste drivkraften bakom import

ökningen 1987. Av den totala ökningen av varuimporten med 25 miljarder 

kr. i löpande priser avs<tg 13 miljarder kr. konsumtionsvaror och person

bilar. A.ven investeringarna spelade emellertid en betydande roll. Importen 

av investeringsvaror ökade med 7 miljarder kr. 

Bytesbalansen uppvisade ett underskott på ca 5 miljarder kr. 1987. vilket 

innebar en försvagning med ca 12 miljarder kr. j~lmfört med året innan. se 
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Tabell 1:4 Bytesbalans 
Miljarder kr .. löpande priser 

1985 1986 1987 1988 

Export av varor 260.5 265, I 281.4 300.1 
Import av varor 244.7 232,5 257.4 276.7 
Korrigerings post -u -1.7 -1.6 -1.7 
Handclsbalans 14,5 30,9 22,3 21.7 

Tjänstebalans 4,7 3.3 -1.7 -4.0 
Transfereringsbalans -30.4 -27.4 -25.8 -28,5 
Bytesbalans -11,2 6,9 -5,2 -I0,8 

Källor: Statistiska centralbyrån. riksbanken, konjunkturinstitutet och finansdepar
tementet. 
Anm.: Se not till tabell 1 :2. 

tabell I: 4. Denna försvagning är till största delen hänförlig till handeln med 
bearbetade varor. Även tjänste- och transfereringsncttot försämrades 
1987. men en omläggning av statistiken över tjänsteexporten har medfört 
en viss osäkerhet om storleken på denna försämring. Prognosen för 1988 
innebär en fortsatt försvagning av bytesbalansen. Underskottet beräknas 
uppgå till närmare 11 miljarder kr. 1988. 

Den främsta orsaken till att bytesbalansen försämras 1987 och 1988 är att 

efterfrågan ökar mer i Sverige än på våra exportmarknader. Den svenska 
exporten utvecklas relativt förmånligt, men kapacitetsutnyttjandet i indu
strin är högt och begränsar möjligheterna att möta den starka inhemska 
efterfrågeökningen och den därav betingade starka importtillväxten med 
en lika stor exportökning. Trots hög investeringsaktivitct är svensk indu
stri fortfarande för liten för att ett överskott skall kunna uppnås i bytesba
lansen vid fullt kapacitetsutnyttjande och full sysselsättning i den svenska 

ekonomin. 

Sparande 

Försämringen av bytesbalansen mellan 1986 och 1988 innebär att det 
finansiella sparandet i den svenska ekonomin minskar (bytesbalansen är 
definitionsmässigt lika med summan av den offentliga och den privata 
sektorns finansiella sparande). I tabell I: 5 redovisas bytesbalansens för
ändring med utgångspunkt från sparandet i den svenska ekonomin. Det bör 
noteras att osäkerheten i statistiken över det finansiella sparandet är bety
dande. Särskilt gäller det företagens finansiella sparande. 

Hushållens sparande förutses minska påtagligt mellan 1986 och 1988. 
Den privata konsumtionen ökar betydligt snabbare än hushållens disponib
la inkomster. vilket medför att sparkvoten faller. Det finansiella sparandet 
förutses därmed minska med 20 miljarder kr. Även företagens finansiella 
sparande försvagas kraftigt mellan 1986 och 1988 enligt föreliggande pro
gnoser. Det minskar med hela 33 miljarder kr. Bruttosparandet är i stort 
sett oförändrat, men investeringarna (inkl. lagerinvesteringar och nettoköp 
av mark och fastighetcri ökar med 34 miljarder kr. 

Den offentliga sektorns sparande har förbättrats mycket kraftigt under 
senare år och en fortsatt förbättring förutses 1988 (om man som i tabell I: 5 
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Tabell I: 5 Finansiellt sparande 
Miljarder kr .. löpande priser 

Hush?11l 

Företag 
Därav bruttosparande 

investeringar 

Offentlig sektor 

B~·tcsbalans 

1986 1987 

1.8 -11.5 

11,R -16.6 
129.5 118,9 
117,7 135,5 

-6.7 22.9 

6,9 -5.2 

1988 Föriindring 
1986-1988 

-18.1 -19.9 

-21.2 -33,0 
130.9 1.4 
15:!.I 34.4 

28.5 ."15,2 

-10,8 -17.7 

Kallor: Statistiska centralbyrån. riksbanken, konjunkturinstitutet och finansdepar
tementet. 

Anm.: Exklusive engångsskatten på försäkringsbolagen 1987. Företagens investe
ringar inkluderar lagcrinvestcringar och nettoköp av mark och fastighdcr. 

exkluderar engängsskatten 1987). Till stor del sammanhiinga förbättringen 

med att skattekvoten. dvs. skatter och avgifter som andel av BNP, stiger. 

Företagens direkta skatter svarar för en stor del av ökningen. Mellan 1986 

och 1988 förutses den offentliga sektorns finansiella sparande öka med 35 

miljarder kr. Förbättringen av den offentliga sektorns finansiella sparande 

är emellertid inte tillräcklig för al! helt kompensera det minskade hushålls

sparandet och företagens ökade investeringar. Därmed försämras bytesba

lansen. 

Arbetsmarknad 

Efterfrågan på arbetskraft ökade starkt under 1987. Antalet sysselsatta 

ökade med 36 000 personer och arbetslösheten reducerades till 1.9 C.f .• 

Även i början av innevarande år har efte1i'rågetrycket varit högt. Antalet 

vid arbetsförmedlingarna nyanmälda platser var första kvartalet i år betyd

ligt högre än ett är tidigare. Uinsarbetsnämndernas prognoser för inneva

rande ftr är påtagligt optimistiska. 

Även med en förutsatt måttligare ökning av sysselsättningen under 

återstoden av f1ret beriiknas antalet sysselsatta öka med över 50 000 perso

ner 1988. Arbetslösheten beräknas minska till 1.7 %·. Med föreliggande 

prognoser har antalet sysselsatta ökat med mer än 200 000 personer mellan 

1982 och 1988. Ca 60 f/i. av ökningen äterfinns i näringslivet och återstoden 
i den offentliga sektorn. 
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2 Den internationella utvecklingen 

2.1 Allmän översikt 

De farhågor för en mycket negativ utveckling i världsekonomin som ut
trycktes efter börsfallet i höstas har dessbättre inte besannats. Utveckling
en på de linansiella marknaderna har varit relativt lugn, och industriländer
nas ekonomier har fortsatt att expandera i relativt gott tempo. Genom ett 
oväntat starkt andra halvår kom tillväxten i OECD-området 1987 att uppgå 
till ca 3 %. Detta är en upprevidering jämfört med uppskattningarna i den 
preliminära nationalbudgeten. Bland de större länderna var det främst de 
japanska och brittiska ekonomierna som utvecklades starkare än tidigare 
beräknat. I båda länderna var BNP-tillväxten drygt 4%. I våra nordiska 
grannländer verkar tillväxten 1987 ha blivit lika svag som antogs i den 

preliminära nationalbudgeten. 

Tahell 2: l Bruttonationalsproduktens utveckling i vissa OECD-länder 

Årlig procentuell förändring 

Andel av 1986 1987 1988 
OECD-
områdets 
totala 
BNPi%1 

De sj11 srora länderna 
Förenh1 staterna 45,5 2.9 2.9 2 1/2 
Japan !SJ 2.4 4,2 4 114 
Förbundsrepubliken Tyskland 7,2 2,5 1.7 I 3/4 
Frankrike 5,9 2.1 1.9 I 3/4 
Storbritannien 5.2 3.3 4,2 3 1/4 
Italien 4.1 2,7 2,9 2 1/2 
Canada 4,0 3.3 3,7 3 

Norden 
Danmark 0.7 3,5 -0,7 -I 
Finland 0,6 2.4 3,6 3 
Norge 0,7 4.4 1.3 I 
Sverige 1.2 1,2 2,8 2.2 

Vissa andra OJ::CD-länder 
Belgien 0,9 2,4 1,8 I 3/4 
Nederländerna 1,4 2,4 2,3 I 1/2 
Schweiz . 1,1 2.7 2, I I 1/2 
Österrike 0.8 1.7 I. I I 1/2 

OECD-Europa 33,I 2,7 2,6 2 1/4 

OECD-totalt 100,0 2,8 3 2 3/4 

1 1985 års BNP. löpande priser och växelkurser. 
Källor: OECD och finansdepartementet. 

Den starkare tillväxten av produktion och efterfrågan 1987 var särskilt 
uttalad före börskrisen. I flera länder ökade både den privata konsumtio
nen och näringslivets investeringar mer iin beräknat. En förklaring till 
denna oväntat starka efterfrågeutveckling kan vara den tidigare kraftiga 
uppgången av aktiekurserna med effekter på förtroendet hos såväl hushåll 
som näringsliv. Det kan heller inte uteslutas att tidigare års nedgång i 
inflationen samt det kraftiga oljcprisfallet för två år sedan med fördröjning 
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Tabell 2: 2 Konsumentprisernas utveckling i vissa OECD-länder 
Ärlig procentuell förändring av implicitprisindcx för privat konsumtion 

19R6 1987 1988 

De sju .l'tora liindemu 
Förenta staterna 2,2 4,0 4 
Japan 0,5 0 I 3/4 
Förbundsrepubliken Tyskland -0,5 0,5 I 1/4 
Frankrike 2.5 3.0 2 1/2 
Storbritannien 3,6 3.2 3 3/4 
Italien 6, I 4.6 4 3/4 
Canada 4.2 4.4 4 

Norden 
Danmark 3.4 4.1 4 
Finland 3,1 3,7 4 
Norge 7,1 8, 1 6 3/4 
Sverige 4,9 5,0 5 112 

\/is.rn andra OECD-liinder 

Belgien 1,3 1.6 I 3/4 
Nederländerna 0 -0,I 1/2 
Schweiz 0,1 1.3 2 
Österrike 1,9 u 2 

OECD-Europa 3,7 3,6 4 

OECD-totalt 2,8 3,5 3 3/4 

Kiil/or: OECD och finansdepartementet 

kommit till uttryck i en förstärkt efterfrågan. En annan förklaring till den 

starka utvecklingen i flera länder under 1987 är att en ackommoderande 
penningpolitik förts. 

Den relativt gynnsamma tillväxten i industriländerna 1987 drog med sig 
ett uppsving i det internationella varuutbytet. och världshandelns tillväxt 

uppgick till drygt 5 '7·~. Prisutvecklingen i internationell handel. uttryckt i 
lokal valuta, förblev mycket dämpad 1987. Den återhämtning av oljepriset 
från fallet i början av 1986 samt uppgången i priset på många andra råvaror 

innebar till en stor del endast en kompensation för fallet i dollarkursen. 
Som en följd av framför allt de stora växelkursförändringarna mellan 

dollarn och andra valutor ägde betydande förskjutningar rum i handeln 
mellan främst de stora industriländerna. Förenta staternas marknadsan
delar på exportmarknaderna för industrivaror ökade kraftigt, samtidigt 
som främst Japan och Förbundsrepubliken Tyskland tappade ytterligare 
andelar. En anpassning av de stora externa obalanserna skedde sålunda i 

reala termer. Däremot ökade obalanserna mellan de tre stora ländernas 
bytesbalanser i nominella termer. Förenta staternas bytesbalansunder

skott nådde sålunda en rekordnivå på över 160 miljarder dollar 1987, 

medan de japanska och västtyska överskotten likaledes nådde rekordnivå
er motsvarande 87 resp 44 miljarder dollar. 

I den preliminära nationalbudgeten förutsågs en lägre BN P-tillviixt i 

OECD-området de narmaste åren efter börsfallet i oktober 1987. Nämnba
ra negativa effekter av börskrisen har dock hittills uteblivit, och mycket 
tyder nu på att någon mer påtaglig dämpning av tillväxten inte intriiffar i år. 

OECD-områdets BNP förutses öka med 2 3/4% 1988. 
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Tabell 2: 3 Arbetslöshet i några OECD-länder 
Procent av arbetskraften, årsgenomsnitt, standardiserade definitioner 

1986 1987 1988 

Förenta staterna 7.0 6.2 6 
Japan 2,8 2.8 2 1/2 
Förbundsrepubliken Tyskland 7.9 7.9 8 1/4 
Frankrike 10.5 10,6 10 3/4 
Storbritannien 11.8 10.4 9 1/2 
Danmark 7.9 8.0 8 3/4 
Finland 5.2 5, I 5 114 
Norge 2,0 :!.2 2 112 
Sverige 2.1 1.9 1 3/4 

OECD-Europa 10,9 10,7 10 3/4 

OECD-totalt 8,2 7,9 7 3/4 

Kiillor: OECD och finansdepartementet 

I Förenta staterna förutses en viss dtimpning av konsumtionstillviixten. 

Till en del väntas den motverkas av en fortsatt stark exporttillväxt samt en 

invcsteringsuppgång i anslutning till återhämtningen för industrisektorn. 

Sammantaget förutses BNP-tillväxtcn mattas något jämfört med 1987 och i 

genomsnitt för 1988 uppgå till ca 2.5 %. För Västeuropas del - och då 

särskilt de kontinentaleuropeiska länderna - väntas en klart liigre expan

sionstakt i år än under de senaste åren. Detta beror hl. a. på att den 

amerikanska ekonomin inte som tidigare viintas ge något bidrag till tillväx

ten i omvärlden. Den amerikanska exporten ökar betydligt snabbare iin 

importen. Dämpningen i Västuropa är ockst1 ett uttryck för att flera liinder 

nu måste hålla igen på den inhemska expansionen med hänsyn till extern

balansen. I den västtyska ekonomin bidrar den svaga utvecklingen av 
näringslivets investeringar till de dämpade tillväxtutsikterna. Detta har 
sannolikt sin grund i fortsatt osäkerhet i det västtyska näringslivet om 

såväl den framtida kursut vecklingen för D-marken som stabiliseringspoliti

ken. Den väntat fortsatt svaga utvecklingen i den västtyska ekonomin 
verkar på olika sätt återhållande på tillviixtmöjligheterna i ett flertal andra 

länder i Västeuropa. Den japanska ekonomin förutses fä en fortsatt hög 

tillväxt stimulerad av en expansiv linans- och penningpolitik. 

Inflationen förutses bli fortsatt låg internationellt. Prisökningen på in

dustrivaror i internationell handel 1988 väntas sålunda bli relativt besked-

Tabell 2: 4 Bytesbalanssaldo i några OECD-länder 

Miljarder dollar 

Förenta staterna 
Japan 
Förbundsrepubliken Tyskland 
Frankrike 
Storbritannien 

OECD-Europa 

OECD-totalt 

1986 

-141 
86 
38 
3 

-1 

51 

-23 

Kiillor: OECD och finansdepartementet 

1987 

-161 
87 
44 
-4 
-4 

39 

-53 

1988 

-140 
86 
44 
-4 
-9 

23 

-48 
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Jig. eller i storleksordningen 2-Y{. En starkare uppgång för industriråva

ror uppvägs troligen av en fortsatt mycket svag prisutveckling för energi

produkter. Råoljepriset som i tjol låg över 18 dollar per fat har sedan i 

höstas fallit kraftigt och antas i genomsnitt för 1988 stanna vid 16 dollar. 

Utvecklingen av inhemska kostnadsfaktorcr i industriländerna liksom av 

efterfrågetillväxten pekar tillsammans med de externa faktorerna på en 

stabilisering av konsumentprisernas ökningstakt vid ca 3 112 % i ~tr. 
Efter en viss nedgång i den höga arbetslösheten i OECD-området under 

1987 har sysselsiittningsutsikterna l'örsiimrats. Detta giiller särskilt de kon

tinentaleuropeiska länderna i vilka arbetslösheten nu åta väntas stiga. I 

Förenta staterna oc.:h Japan förutses del senaste årets nedgång i arbetslös

heten upphöra och för OECD-området totalt sett väntas en stabilisering av 

arbetslösheten på niistan 8 ?i·. I Västeuropa förutses den uppgå till niirmare 

11 '?r. 
Som framhiillits ovan har förutsättningarna för en fortsatt relativt god 

tillväxt i OECD-området i år förbiittrats de senaste mtmaderna. Samtidigt 

kvarstår de stora externa obalanserna mellan de tre största industriliinder

na. vilka utgjorde en av huvudorsakerna till börsfallet i höstas. Visserligen 

förutses en fortsatt minskning av dessa obalanser i reala termer. men de 

väntas förbli stora i löpande priser. Det kan därvid inte uteslutas att 

problem kan uppkomma i anslutning till finansieringen av det amerikanska 

underskottet. som ändrar förutsättningarna för en fortsatt gynnsam ut

veckling i världsekonomin. Hittills gjorda förskjutningar i växelkurser och 

ekonomisk politik i de stora länderna är vidare sannolikt inte tillräckliga 

for att åstadkomma en utjiimning av obalanserna som lir hållbar på sikt. 

Därmed kvarstår risken för nya störningar på finansmarknaderna av den 

typ som ägde rum i höstas och därmed också risken för en betydligt 

svagare utveckling än den grundprognos som redovisas ovan. 

2.2 Ländcröversikter 

fören ta staterna 

BN P-tillväxten i Förenta staterna beräknas ha uppgått till 2.9 % under 

1987. Detta var det femte året i rad som den amerikanska ekonomin 
uppvisade en god tillväxt. Jämfört med de föregående åren i denna senaste 

uppgångsfas mattades den privata konsumtionen av betydligt under 1987. 

Medan den privata konsumtionen ökade med mer än 4 <;( per år under åren 

1983 till 1986 var ökningen endast 1.8%· under 1987. Dämpningen av 

konsumtionen var. till följd av börsfallet. speciellt markant under fjärde 
kvartalet 1987. 

Trenden med ett negativt nettobidrag till BNP-tillviixten från utrikeshan

deln bröts under 1987 då nettoexporten gav ett positivt bidrag på ca en 

kvarts procent till tillviixten. Investeringarna utvecklades svagt under året. 

Arbetslösheten sjönk och låg under 1987 på i genomsnitt ca 6 %. 
Det federala budgetunderskottet uppgick för budgetåret 1987 till ca 150 

miljarder dollar. vilket är en minskning frt111 ca 220 miljarder under föregå

ende budgetår. Ungefär hälften av reduktionen av underskottet torde 
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kunna tillskrivas Jen skattereform som triiddc i kraft vid årsskiftet 1986/87 

och var av cng<1ngskarakliir. Trots att en överenskommelse om en ned

sk:irning av budgetunderskottet träffades i november 1987 .väntas budget

underskollet inte minska under 1988 jiimfort med 1987. 
Den höga exporttillviixtcn väntas fortsäl!a under 1988. Samtidigt påver

kas iiven importen av deprecieringen av dollarn och utrikeshandeln väntas 

lHirmed ge ett relativt kraftigt bidrag till tillväxten under 1988. 

Den privata konsumtionen förviintas fortsatt Jämpas något. Ocks{i till

växten av den offentliga konsumtionen väntas bli svag. Investeringarna 

däremot torde utvt.:cklas mera gynnsam!. Kapacitetsutnyttjandet är högt 

inom industrin och den starka exporttillväxten talar för en uppgång i 

industrins investeringar. Sammantaget förväntas en HN P-tillviixl om ca 

2 112 r:;. 1988. 
Omsviingningen frf111 en under tidigare år konsumtionsledd tillväxt till en 

utveckling diir nettoexporten ger en betydande draghjälp till ekonomin 

förutses reducera det stora underskottet i bytesbalansen nf1got i år. Under

sko!let uppgick 1987 till hela 160 miljarder och en minskning till omkring 

140 miljarder viintas under 1988. 
Det höga kapacitt.:tsutnyttjandct. i kombination med sänkt arbetslöshet, 

har ingivit farhågor för en ökning av inllationstaktt.:n i Förenta staterna. 

Löncökningstakten har t.:mellertid varit måttlig under de senaste åren och 

förväntas så förbli också under 1988. Detta i kombination med avmattning

en i den privata konsumtionen talar för alt det inte föreligger någon stor 

risk för en snabb uppgting i inllationen. Denna förväntas därför ligga kvar 

på ca 4l.T unJer 1988. 

F"örsörjningsbalans för Förenta staterna och Japan 
Förändring i volym. procent (Finansdepartementets bedömningar) 

Förenta staterna Japan 

19!l7 1988 1987 1988 

Privat konsumtion I 3/4 I 4 3 3/4 
Offentlig konsumtion 2 112 I 1/2 - 1/2 3 
Brutwinvestering<tr 1/2 3 112 10 10 
Lagerinvesteringar 314 -J/4 0 1/4 
Utrikesbalans J/4 I J/4 - 314 -I 

B~P 3 2 1/2 4 114 4 1/4 

Anm: Förändring av lagerinvesteringar och utrikesbalans mäts i procent av förega
ende ärs BNP. 

Japan 

L;ndcr 1987 heriiknas BNP i Japan ha ökat med drygt 4 %. De faktorer som 

drog upp tillviixttakten var främst den privata konsumtionen som steg med 

närmare 4 % under firet och bruttoinvesteringarna som ökade med över 

IO'X. Exporten av varor och tjiinstcr ökade med närmare 4%. _i volym 

under 1987 medan importen ökade med drygt 9 <J'i-. Sammantaget gav 

utrikeshandeln ett negativt nettobidrag till BNP-tillväxten på närmare 

3/4 '/i. Bytesbalansöverskottt.:t låg kvar pft drygt 85 mdr dollar. 

Prop. 1987/88: 150 
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Den ekonomiska utvecklingen har understötts av en aktiv finanspolitik. Prop. 1987/88: 150 
Mot bakgrund av den svaga ekonomiska aktiviteten under slutet av 1986 Bilaga I. I 
och svårigheterna att nedbringa det stora bytesbalansöverskottet besluta-

des om två stimulanspaket på sammanlagt närmare 10.000 miljarder yen 

(drygt 70 miljarder dollar), vilket ökade de offentliga utgifterna och sänkte 

inkomstskatten. Också penningpolitiken har det senaste [ird stött den 

ekonomiska expansionen. Efter en sänkning av diskontot till 2 1/2 % under 

början av 1987 har räntan hållits nere på denna nivä. Penningmängden har 

underåret ökat med ca I 0 %. 
Den ökade ekonomiska aktiviteten bidrog också till en minskning av 

arbetslösheten från 3 1/4 9(, under våren till drygt 2 1/2 % mot slutet av 

1987. Prisnivån kom att ligga i stort sett stilla under året. bl. a. som en följd 

av att den japanska yenen apprecierades med ytterligare 25 % mot den 

amerikanska dollarn. 

Förviintade nominella löneökningar på inemot 51/f.- 1988 gör att den 

privata konsumtionen bedöms fortsätta att öka med närmare 4 % under 

1988. De offentliga investeringarna ska enligt fastställda utgiftsplaner ligga 

kvar på förra årets nivå samtidigt som hostadsbyggandct sannolikt brom

sas av höga markpriser och kapacitetsbrist. Industriinvesteringar förvän

tas dock öka kraftigt och medföra att de samlade bruttoinvesteringarna 

ökar med inemot 10% 1988. 

Mot bakgrund av styrkan i dt:n inhemska efte1frågan är knappast någon 

ökning av de offentliga utgifterna i stimulerande syfte att vänta. Det 

inhemska efterfrågetrycket bedöms vidare ge upphov till en ökning av 

importvolymen med I 0 %· och totalt sett förväntas utrikeshandeln ge ett 

negativt nettobidrag till tillväxten under 1988 på omkring I%. Tillväxt

mönstret liknar således ljolårets och även för 1988 förväntas en total 

tillväxt i ekonomin på drygt 4%. 

Arbetslösheten bedöms förbli fortsatt låg kring 2 1/2 S·~. medan priserna 

mätt i konsurnentprisledet mot slutet av 1988 väntas ligga niirmare 2 9(, 

högre än ett år tidiga~c. 

Västeuropa 

De direkta effekterna av börsoron hösten 1987 har hittills varit små i 

Västeuropa. För llera av de västeuropeiska ekonomiernajusteras nu prog

noserna för BNP-tillväxten 1988 upp något jämfört med den preliminära 

nationalbudgeten, men för Viisteuropa sammantaget förblir iindock till

växtutsikterna relativt svaga och arbetslösheten förväntas ligga kvar på en 

hög nivå. 

Trots en ökning av den inhemska efterfrågan med nästan 3 %· innebar ett 

negativt bidrag från utrikesbalansen att BNP i Förbundsrepubliken J:vsk

land under 1987 ökade med endast 1,7 %·. Det svaga utfallet förklaras bl a 

av fortsatta anpassningsproblem inom den västtyska exportindustrin samt 

en skärpt importkonkurrens på hemmamarknaden till följd av D-markens 

appree1cnng. 

De direkta effekterna av börsnedgången under hösten 1987 har varit 

små. Den privata konsumtionen har fortsatt att expandera relativt kraftigt 



och inga tecken p;\ konsumtionsavmattning har fiirmärkts. Däremot har 

den valutaoro som utlöstes i samband med börskrisen skapat osäkerhet i 

det västtyska näringslivet om såviil den framtida växelkursutvecklingen 

som stabiliseringspolitiken. Efterfrågan pä investeringsvaror har under 

den gftngna vintern varit svag. Enkiiter visar på nedjusterade investerings

planer mot slutet av 1987 och under inledningen av 1988. Det stora över

skottet i bytesbalansen minskade endast marginellt under 1987 och upp

gick till ca 80 miljarder D-mark. eller niistan 4S'l av BNP. 

I december 1987 tillkiinnagav förbundsregeringen vissa stimulansiitgär

der i form av hl. a. riintesuhventioner för vissa investeringar. Viktigare för 

den fortsatta ekonomiska ut vecklingen iir dock redan tidigare beslutade 

skattesiinkningar 1988 om ca 14 miljarder D-mark. motsvaramk 3/4'7~ av 

13NP. Såväl finans- som penningpolitiken kan för niirvarande betecknas 

som svagt expansiva. Ytterligare finans- eller penningpolitisk stimulans 

anses dock av förbundsregeringen resp. Bundesbank icke kunna övervä

gas utan snarare förviintas en påtagligt stramare finanspolitik inträda under 

1989. 
Skattesänkningar. en relativt gynnsam realinkomstutveckling samt fort

satt svagt fallande sparkvot innebär att någon diimpning av den privata 

konsumtionens ökningstakt inte förutses under 1988. Investeringsaktivite

ten under i:iret förutses bli diimpad. Maskininvesteringarna förutses öka 

nilgot. men byggnadsinvesteringarna förviintas i stort sett stagnera under 

året till följd av svag efterfrågan och försiimrade finanser i kommunerna. 

Diirmed kan de samlade bruttoinvesteringarna komma att öka med inte 

fullt 2 C:f 1988. Den negativa effekten från utrikesbalansen på tillväxten 

förviintas bli ungefär lika stor 1988 som 1987. BNP-tillviixten för heliiret 

bedöms under 1988 uppgå till ca I 3/4 r;;._ Bytesbalansöverskottet beriiknas 

i år till ca 70 miljarder D-mark. motsvarande drygt 3 % av BN P. 

Läget på arbetsmarknaden förutses försiimras ytterligare under 1988 och 

arbetslösheten väntas stiga till över 8 c;;.._ Prisstegringarna beriiknas stanna 

vid ca I r.-i 1988. 
Aven i Frankrike ägde en aktivitetshöjning rum moi slutet av 1987 med 

bl a höga investeringar och ökad konsumtion. För helftret 1987 beriiknas 

13N P-tillviixten ha uppgi!tt till ca 2 c;.;. Den inhemska efterfrfigan ökade med 

mer iin 3 ';:;., samtidigt som nettoexporten var kraftigt negativ. 

Under 1988 medverkar hushi'illens ökade avgifter till socialförsäkrings

systemet till att kor.sumtionsökningen diimpas till under 2 ';'(., trots bety

dande skattesiinkningar motsvarande ca 10 miljarder franc.:. Investeringar

na däremot bedöms öka något snabbare i år jämfört med l 9H7. eller med ca 

3 1/2 %. Till detta bidrar lägre räntor och skattesänkningar för företagen. 

Exporten ökade myi.:ket svagt (ca 1 '!i:·) under 1987 medan importen 

ökade med mellan 6 och 7 l.~i:. Handelshalansens underskott försämrades 

därmed kraftigt och bytesbalansen svängde fri\n ett överskott 1986 till ett 

underskott motsvarande ca 1/2 '/·(.av BNP 1987. Exporten bedöms kunna 

återhiimta sig nttgot i år. Samtidigt bör en svagare inhemsk efterfrågan 

diimpa importen och diirmed viintas nettoexportens negativa bidrag till 

BNP-tillväxten bli mindre iin under 1987. 
l\kd en fortsatt mycket hög arbetslöshetsnivi\. som niirmar sig 11 C:·io. 
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Försörjningsbalans för Förbundsrepubliken Tyskland, Frankrike och Storbritannien 
Förändring i volym, procent (Finansdepartementets bedömningar) 

Förbundsrcpub- Frankrike Stor-
liken Tyskland britannien 

1987 1988 1987 1988 1987 1988 

Privat konsumtion 3 3 2 1/4 I 3/4 5 4 
Offentlig konsumtion I 1/2 I 1/2 2 1/4 2 1/4 1/2 I 
Bruttoinvesteringar I 114 I 3/4 3 3 1/2 4 5 
Lagerinvesteringar I :1 0 3/4 -114 () 3/4 
Utrikesbalans -I -314 -I 1/4 -114 1/4 -I 

B'.'IP I 3/4 I 3/4 2 I 3/4 4 1/4 3 1/4 

Anm: Förlindring av lagcrinvesteringar och utrikesbalans mäts i procent av föreg[\
ende års BJ\P. 

bedöms löneutvecklingen förbli dämpad. Inflationen förviintas 1988 sjunka 
till ca 2 1/2 %. 

I Storhritan11ic11 beräknas BNP ha ökat med 4.2% under 1987. Det är 
den snabba ökningen av den inhemska efterfrågan som genererat denna 
höga tillväxt. Den privata konsumtionen ökade med 5 %. Den starka in
hemska efterfrågetillväxten i kombination med en viss försämring av kon
kurrenskraften ledde till en påtaglig försämring av bytesbalansen. Under
skottet i bytesbalansen uppgick till ca 4.2 miljarder pund 1987. Arbetslös
heten fortsatte att minska och uppgick i slutet av 1987 till 2.6 miljoner 
personer motsvarande 9.5 % av arbetskraften. 

En viss dämpning av den privata konsumtionen väntas under innevaran
de är. Investeringarna däremot förutses öka i en nägot snabbare takt under 
1988 jämfört med 1987. till följd bla av god lönsamhet i industrin. Vidare 
förutses en ytterligare försämring av bytesbalansen under 1988. Nettoex
porten väntas ge ett relativt kraftigt negativt bidrag till tillviixten under 
året. BNP-tillviixten torde under dessa förutsättningar komma att uppgå 
till ca 3 1/4 '.'·~ under 1988. Inflationen som uppgick till 3.2 % under 1987 
förviintas öka niigot under 1988. 

Norden 

Den ekonomiska utvecklingen i Norden 1987 blev klart svagare än i 
OECD-omd1det i övrigt. Stora bytesbalansunderskott i framför allt Dan
mark och Norge har tvingat fram en restriktiv ekonomisk politik i dessa 
länder. vilket i hög grad medverkat till minskningen av den inhemska 
efte11'rf1gan det senaste tiret. 

I Danmark bcriiknas BNP ha minskat med 0.?r.;; 1987. Nedgilngen 
förklaras till stor del av de åtstramnings- och sparstimulerande i'itgärder 
som under 1986 och 1987 sattes in mot en kraftig tillväxt i den inhemska 
efterfrågan och ett därav följande stort bytesbalansunderskott. Trots en 
reallöneökning undi.:r 1987 på omkring 3 '/( beräknas den privata konsum
tionen ha sjunkit med ca 2 ~:~. Även investeringarna minskade 1987. Den 
dämpade inhemska efterfr:°1gan förde med sig att importen av varor och 
tjiinster blev ungefär oförändrad från 1986 till 1987. Exportutvecklingen 
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hölls tillbaka av en stagnerande jordbruksexport. Den totala exporten 

ökade likväl med ca 5 ":f.. Sammantaget resulterade detta i att bytesbalans

underskottet minskade med ca 15 miljarder danska kronor till 20 miljarder 
danska kronor. Arbetsmarknadsläget försämrades. och vid utgången av 

1987 uppgick arbetslösheten till ca 8 %. 
Den förhållandevis låga ekonomiska aktivitet som för närvarande känne

tecknar den danska ekonomin väntas fortsätta under hela 1988. Det ex

portpaket som lades fram under höskn 1987 ber~iknas leda till en förbätt

ring av konkurrenskraften med 3 a 4 C.>i:, och bidra till en viss ökning av 

exporten. Den inhemska efterfrågan förutses däremot fortsätta att minska 

1988. En vändning uppåt i produktionsutvecklingen är därför knappast att 

vänta förrän under 1989. BNP beräknas minska med ca I <;f 1988. och 

arbetslösheten torde fortsätta att öka. Bytesbalansunderskottet beräknas 

minska endast marginellt. 

För Finlund beräknas BNP-tillväxten ha uppgått till 3,5 t;>(. 1987. Tillväx

ten bars framför allt upp av en kraftig ökning av den privata konsumtionen, 

vilken ökade med ca 5 %. Genom en god exportefterfrågan på västmarkna

den ökade den totala exporten med ca 2 )·i: trots att exporten till Sovjetuni

onen minskade med en femtedel. Den inhemska efterfrågeökningen med 

ett högt kapacitetsutnyttjande och en snabbt ökande import som följd 

bidrog i hög grad till att bytesbalansunderskottet 1987 fördubblades till 9,2 

miljarder finska mark. vilket motsvarade 2.4 {;:1·. av BNP. Andelen arbetslö

sa sjönk till 5. l q.,_ 

Mot bakgrund av framför allt det viixande bytesbalansunderskottet 

framlades i början av 1988 ett åtstramningspaket för ekonomin. Paketet 

omfattade bl. a. ökade drivmedelsskatter, konjunkturdepositioner i syfte 

att dra in likviditet samt investeringsskatt på vissa byggen i Hclsingforsre
gionen. Åtgärderna åtföljdes av en höjning av kassadepositonskravcn för 

affärsbankerna. 
En viss diirnpning av den ekonomiska aktiviteten iir att vänta under 

1988. BNP-tillväxten beräknas uppgå till ca 3 ','i 1988. Ökningen av den 

privata konsumtionen diimpas sannolikt till hälften jiimfört med 1987 och . 
den totala inhemska eftert'rilgeökningen väntas avta med drygt en procent

enhet till ca 3.5 ',f.·. Investeringsutvecklingen förutses också mattas av. 

Exportökningen kan viintas bli av ungefär samma storleksordning 1988 

som 1987. Härmed beräknas även byteshalansunderskol!et bli i stort sett 

oförändrat. Andelen arbetslösa förutses ligga kvar vid ca 5 r;i. 

Norges BNP-tillviixt beräknas ha uppgått till 1.3 '/( 1987. vilket innebar 

en avsevärd dämpning av tillväxten från 1986. Dämpningen var i hög grad 

en följd av en kraftig åtstramning av den ekonomiska politiken. Den 

privata konsumtionen minskade med ca 2 ':'r. medan den offentliga kon

sumtionen ökade med drygt 2.5 r,{. Investeringarna minskade 1987, fram

för allt p. g. a minskade investeringar i oljesektorn. Oen totala inhemska 

efterfrftgan sjönk med ca I .5 '7-L Därmed sjönk även importen. vilket till

sammans med en ca fyraprocentig ökning av exporten förbiittrade bytesba

lansen <bortsett friln handeln med fartyg) från ett underskott på drygt 40 

miljarder norska kronor 1986 till ett undcrskntt i storleksordningen 30 

miljarder norska kronor 1987. Andelen arbetslösa uppgick vid slutet av 

1987 till ca 2'7r.'. 
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Löneökningarna i Norge har de senaste åren varit förhållandevis höga. 

Timlöneökningarna uppgick i genomsnitt till 11,5 % 1987. Konsumentpri

serna steg med 8,7% 1987. För 1988 haren uppgörelse nåtts mellan norska 

LO och arbetsgivarföreningen om att begriinsa lönepf1slagen till I krona 

per timme jämte vissa låglönejusteringar. Uppgörelsen förutsätter att kon

sumentpriserna stiger med högst 5 r.-r. under loppet av året. Stortinget har 

senare beslutat att lönehöjningarna för i stort samtliga löntagare skall hålla 

sig inom de ramar som anges i LO-NAF-avtalet. En löneutveckling i 

enlighet med detta avtal skulle innebära att lönerna i genomsnitt för 1988 

ökar med högst 5 <:f. 
För 1988 förutses en fortsatt stram inriktning av den ekonomiska politi

ken. Därmed torde den privata konsumtionen fortsiitta att minska. Kon

kurrenskraften väntas inte försämras ytterligare eftersom löneökningarna 

nu förutses hållas på en liigre nivå iin tidigare. Detta kan medföra att 

exporten ökar något 1988. Investeringarna väntas uppvisa en ptltaglig 

ökning. Även importen beräknas öka något efter minskningen i fjol. Här

med skulle underskottet i bytesbalansen !exklusive fartyg) komma att 
förbättras nägot från 1987. Som andel av BNP skulle underskottet likviil 

uppgå till niirmare 5 ':(. En viss försämring av arbetsmarknadsläget förut

ses. 

Försörjningsbalans för Danmark, t'inland och Norge 
Förändring i volym, procent (Finansdepartementets bt!dömningan 

Danmark Finland Norge 

1987 1988 1987 1988 1987 1988 

Privat konsumtion - 2 112 - I 1/2 5 3 -2 - I 1/2 
Offentlig konsumtion I 0 3 1/2 3 2 3/4 1/4 
Bruttoinvesteringar - 7 - 3 1!2 4 1/2 3 - 3 1/2 4 
Lagerinvestcringar 1/4 0 li2 1/2 0 Ji1 

Utrikesbalans I 3/4 1/2 - I 3/4 - Ji1 

BNP - 3/4 - I 3 112 3 1 1/4 

Anm: Föriindring av lagerinvcsteringar och utrikesbalans miits i procent av föregå
ende års Hl\P. 

~ Rik1dagc11 1987/88. I sam/. Nr 150. Bilaga I. I 
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3 Utrikeshandeln 
3. I Exporten 

Marknad still växt 

Marknaden för svensk exportindustri utvecklades gynnsammare under 

1987 än vad som förutsågs i den preliminära nationalbudgeten. Marknads

tillväxten i de 14 OECD-länder som tar emot merparten - drygt SOS·~ - av 

den svenska exporten av bearbetade varor ökade med 4.5 %:·, vilket var I 

procent mer än väntat. 
Marknadstillväxten halverades dock 1987 jämfört med de närmast före

gående åren. Den svenska marknadstillviix.ten var ca 2.5 'X lägre än den 

totala importökningen i OECD-omrädet. vilket till största delen förklaras 

av att importen av bearbetade varor i de för svensk exportindustri stora 

mottagarländerna Norge och Danmark minskade med nästan 5 C:·b. Dessa 

två länder tar emot ca 20 '/i· av den svenska exporten medan deras andel 

som mottagare av den totala importen inom OECD-området inskriinker sig 

till ett par procent. 
Utanför ovanniimnda 14 OECD-länder ökade importen åter 1987 efter 

flera f1rs minskningar. Det var främst NIC-länderna i tjiirran östern samt 

Spanien ot:h Portugal som ökade importen kraftigt. Däremot. fortsatte 

importen att minska i OPEC-länderna och statshandelsliinderna. 

Även under 1988 kommer den svaga utvecklingen i de norska och 

danska ekonomierna ~annolikt att bidra till att marknadstillväxten för 

svensk exportindustri hlir lägre iin den totala importökningen i OECD-liin

dcrna. Marknadstillväxten för svensk exportindustri beräknas under 1988 

uppgå till 5 ~i inom OECD-omddet. 

Den kraftigaste importökningen inom OECD-omrädet - drygt 15 % -
förviintas i Japan. som dock är en tiimligcn liten marknad for svensk 
exportindustri. Ur svensk synpunkt är det betydligt viktigare att importök

ningen i bäde Storbritannien och Förbundsrepubliken Tyskland förviintas 

uppgfi till ca 8 q .. Utanför de 14 OECD-liinderna heriiknas marknaden viixa 

med ca 5C,L Även under 1988 förväntas Hinderna i tjiirran östern samt 
Spanien och Portugal vara de mest expansiva marknaderna. 

Konkurrenskraft 

Priser och löner inom den svenska industrin fortsatte under 1987 att öka 

mer iin i v~lra viktigaste konkurrenthinder. Inom den svenska industrin 

uppgick timlöncökningen till GI 6.5 q< medan ökningen bland våra 14 

vik.tigaste konkurrentliinder var drygt 4 ~L A vcn arbetskrafts kostnaden 

per produt:crad enhet ökade med t:a 2.5 procent mer i Sverige iin bland 

genomsnittet av övriga OECD-länder. miitt i nationella valutor. 

Den amerikanska dollarns fortsatta fall har dot:k medfört att den svenska 

kronan deprecierats gentemot samtliga viktiga europeiska konkurrcntliin

ders valutor - utom Storbritanniens och Norg•:s - samt mot den japanska 

yenen. I genomsnitt heriiknas den effektiva deprct:ieringen av den svenska 

kronan ha uppg:ltt till ca 2 r.:·i 1987. vilket medför att sftviil timlöneökningen 
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Tahell 3: l Exportmarknadstillväxt, relativa priser, marknadsandelar och export av 
bearbetade varor 
Procentuell föriin<lring 

19~5 1980 1987 1988 

Exp1>rl11111 rk1111ds I il I 1 ·iixl 
14 OECD-liin<ler 8.!i !i.8 4,5 5.0 
Totalt 7.1 o.O 4.4 5.0 

Pris1'r 
14-0ECD-länders importpriser. 
nationella valutor 3.9 -0.5 0.9 2.3 
14-0EC:D-liimkrs importpriser. SEK 4.9 -tU u 2.7 
Svenskt exportpris. SEK n.O 2.h 2.'J 3.4 
Relativpris 1.0 2.8 1.5 0.7 

Alorknudsundc/ur. 1·0/v111 

14 OECD hinder -1.6 -2.5 -0.I -0,8 
Totalt -2.0 -2.7 -0.2 -0.8 

EX{'li/'(\'(lf."tn 

14 OECD-liind.:r 7.1 6.1 4.4 4.2 
Totalt 5.0 3.0 4 , 4, 

Anm: Exponmarknadstillviixt avser importökningen av bearbetade varor till olika 
liin<ler samrnanviigt med liindernas andelar som nwttagan: av svensk export av 
bearhetadc varnr. OECD-ländernas importpriser vägs samman p;i nwtsvarande <1tt. 

l\ii/lor: OECD. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

som arbetskraftskostnaden per producerad enhet. miitt i gemensam valuta, 

ökat ungefär lika mycket i Sverige som hland konkurrentl~inderna inom 

0 EC D-området. 

Det svenska exportpriset på bearbi.:tade varor ökade med knappt 3 'X·. 
medan OECD-liindernas exportpriser var oföriindrade mellan 1986 och 

1987. Bland OECD-Hinderna var det under 1987 enbart Storbritanniens och 

Norges exportpriser som ökade mer än i Sverige. Stora exportliinder som 

Japan och Förbundsrepubliken Tyskland siinkte sina exportpriser med 4 

resp. 2 SL vilket hör ses mot bakgrund av att siiviil yenen som D-marken 
apprecierats kraftigt de senaste ~i.ren. De japanska expnrtpriserna har nu 

sjunkit varje iir sedan 1982. 
Sett över de senaste <'iren tyder de beriikningar som har gjorts p[t att den 

svenska industrins konkurrenskraft i termer av relativa lönekostnader och 

priser har fiirs~imrats något. Det finns emellertid ett flertal andra faktorer 

snm tyder p{t en god konkurrenskraft. Exportindustrins bedömningar om 

framtiden. som de uttrycks i t. ex. export- och investeringscnbterna fdn 

februari 1988. iir relativt positiva. siirskilt n~ir man heaktar att marknads

tillväxtcn för svensk exportindustri förvtintas bli ganska m~lttlig. Det iir 

sannolikt att det goda vinstliiget i den svenska expLirtindustrin och den 

höjda investeringsnivån har stiirkt konkurrenskraften gentemot omviirl

den. Företagen satsar ocks{t vid en internationcll jiimförelse ovanligt myc

ket p[i forskning och utveckling tFoU) och har. bl. a. genom omfattande 

investeringar i utlandet. fi.irst~irkt sina marknadsorganisationer. 

För 1988 antas timlönen i svensk industri öka med 6r;- och i OECD-Hin

derna med 4 . .'i '7( .. Arhetskraftskostnaden per producerad enhet bedöms 

öka med 3.5 1 .;. resp. I . .'i-2 r:;. .. V~ixelkurserna antas vara 11förändrade fri'tn 
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hörjan av april 1988. vilket mcdfiir en effektiv depreciering av den svenska Prop. 1987 /88: 150 
kr<.man gentemot våra viktigaste konkurrentländers valutor med 1 % 1988. Bilaga I. I 

Det svenska exportpriset på bearbetade varor beräknas öka med drygt 3 ex 
1988. vilket innebiir en höjning av det svenska relativpriset uttryckt i 

gemensam valuta med knappt I%. 

Marknadsandelar och export 

Den svenska exporten av bearbetade varor ökade med ca 6 % under fjlirde 

kvartalet 1987. Den kraftiga ökningen under slutet av året medförde att 

exporten av bearbetade varor ökade med drygt 4S·} mellan helåren 1986 

och 1987 trots en relativt svag utveckling under ärets första tre kvartal. 

Den svenska exportindustrins marknadsandel var oförändrad mellan 1986 

och 1987 trots att relativpriset steg. För närvarande synes den svenska 

exportindustrins marknadsandelar kunna hållas oförändrade om mark

nadstillväxten inskränker sig till ca 4 ~-L Om tillväxten blir högre synes den 

restriktion som det höga kapacitetsutnyttjandet inom svensk exportindu

stri samt bristen på yrkesutbildad arbetskraft har på exportindustrins pro

cluktionskapacitet medföra andclsförluster utan att konkurrenskraften för

sämras. 
Det var framförallt exporten av pappersvaror och kemivaror som bidrog 

till elen gynnsamma exportutvecklingen av bearbetade varor 1987. Där

emot ökade exporten av verkstadsvaror endast med 3.5 'X trots en kraftig 

ökning under fjärde kvartalet. Råvaruexporten ökade med knappt 4 %. Om 

man exkluderar exporten av petroleumproduktcr - som ökade med 18 % 

pga. neddragning av oljelagren - låg exporten av övriga rävaror kvar på 

föregående års nivå. Till den svaga utvecklingen bidrog kraftigt minskad 

export av jordbruksprodukter men liven exporten av järnmalm och träva

ror minskade. Diiremot ökade exporten av massa med knappt 4%. Det iir 

troligt att denna siffra hade varit högre om inte bristande maskin- och 
anläggningskapacitet förhindrat ökad produktion. Eftersom exporten av 
fariyg sjönk med ca 3oq. ökade elen totala varuexporten med endast 3.5 '?(, 

1987. 
Under de två första månaderna 1988 påverkades exportleveranserna av 

arbetsmarknadskonflikten inom verkstadsindustrin. Exporten av bearbe

tade varor och råvaror (ex kl. petroleum produkter) ökade iinclå med 4-5 % 
i volym första kvartalet 1988jämfört med motsvarande period 1987. Enligt 

uppskattningar gjorda av konjunkturinstitutet medförde konflikten att ex

porten blev sammanlagt 3-3 .5 miljarder kr. lägre under januari och febru

ari till följd av konflikten. Ungefär hiilften av bortfallet under de två första 

månaderna bedöms kunna tas igen genom ökad export under resten av 

året. 
Totalt beräknas exporten av bearbetade varor öka med drygt 4 % 1988, 

vilket medför marknadsandclsförluster på knappt 1 %. Relativprisutvcck

lingen indikerar visserligcn större andelsförluster, men SCB: s exportenkät 

från februari och ökningen av orderingången till exportindustrin under 

andra halvåret 1987 tyder snarast på en ännu hiittre utveckling. Även 

konjunkturbarometern från mars 1988 tyder på en påtaglig optimism bland 



Diagram 3: I Marknadsandel och rclativpris för Sveriges export av bearbetade va
ror till 14 OECD-ländcr 
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exportföretagen för resten av året. Det är snarare utbudssidan, dvs. bristen 
på arhetskraft och maskinkapacitet, än efterfrågeläget som begränsar ex

portökningen i dagsläget. 
Exporten av råvaror heräknas öka med endast 1.5 'Yr. Stora export

minskningar förväntas för trävaror och petroleumprodukter, men iiven den 

övriga råvaruexporten förväntas utvecklas tämligen svagt. Exporten av 
massa beräknas dock kunna öka med ca 4 '..{. Totalt sett beräknas varuex
porten öka med 3 '}(. 1988. 

Tabell 3: 2 Export a\' varor 

Miljarder kr. Yolymutvcckling. Prisutveckling. 
procent per år procent per <ir 

1986 1987 1988 1986 1987 1988 1986 1987 

Bearbetade varor 218.0 233,7 251.9 3.1 4.2 4, 2.6 2,9 
Fartyg 5.3 3.8 3.2 16.0 -31.0 -20.0 5.4 3.6 
Petroleumpro<lukter 6.8 7.6 5.9 10,0 18.3 - 6.0 -47.0 -5.5 
Övriga råvaror 35.0 36J 39. I -0.8 - 0.2 1.5 - 8.1 4,0 

Summa varor 265,l 281,4 300,l 3,0 3,5 3,0 - 1,2 2,6 

Kii/lor: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 
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3.2 Importen 

Importen av bearbetade varor ökade med nästan 12% 1987. Den höga 
siffran kan förklars av ett flertal faktorer som den starka ökningen av 

inhemsk efterfrågan i den svenska ekonomin. det höga kapacitetsutnytt

jandet i den svenska industrin och efterfrågans inriktning mot varor där 
hemmamarknadsindustrins varuutbud är litet. 

Den importvägda efterfrågan av bearbetade varor ökade med nästan 

7 %. I huvudsak förklaras den höga efterfrågeökningen av att den privata 
konsumtionen av bearbetade varor ökade med knappt 8 % samt att maskin
inwsteringarna ökade med 10 %. Bland konsumtionsvarorna har importen 
av personbilar och radio- och TV-apparater ökat med vardera ca 30 %. 
Höga ökningstal har även registrerats för videobandspelare. möbler samt 
kläder och skor. Bland investeringsvarorna har importen ökat kraftigt för 

datorer och pappersmaskiner. 

Tabell 3:3 Import av bearbetade varor 
Prnccntuell förändring 

!985 1986 !987 1988 

lmportvägd efterfrågan 6,7 l.O 6.9 5, ! 
Marknadsand.:lar -3.4 -l.9 -4.4 -2.6 

Import av bearbetade varor 10,5 3,0 11,8 7,9 

Relativ pris 2.9 2.6 -0.5 0,8 

Anm: Relativpris enligt producentprisindexsystemet. Dessa priser avviker något 
från priserna enligt utrikcshandelsstatistiken. 

Kiil/or: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finandepartcmentet. 

Efterfrågans inriktning mot varor med hög importandel illustreras av att 
den totala efterfrågan ökat med knappt 4 %. medan den importandels vägda 
efterfrågan på bearbetade varor ökade nästan dubbelt så mycket, eller med 

7%. 
Bland de 14 viktigaste konkurrentländerna var det endast Italien som 

hade en högre ökning av importen av bearbetade varor än Sverige under 
1987. I genomsnitt ökade dessa länders import med 4.5 %·. dvs. drygt 7 % 
mindre än den svenska importen. Detta torde vara huvudorsaken till att 

utrikeshandeln med bearbetade varor försämrades med ca JO miljarder kr. 

1987, se tabell 3: 5. 
Råvaruimporten minskade med 2 % 1987. De minskade oljelagren med

förde att importen av råolja minskade med 3 % och importen av petroleum
produktcr med 13 % . Denna minskning var dock betydligt mindre än vad 

som förutsågs i den preliminära nationalhudgekn. Importen av övriga 

rilvaror ökade dock med 5 ,5 % . Kraftiga importökningar noterades för 

livsmedelsprodukter och jordbruksprodukter. Totalt sett ökade varuim
porten med 7 .6 % . vilket är det högsta ökningstal som noterats under 

1980-talet. 
Under 1988 beräknas den importvägda efterfrågan för bearbetade varor 

öka med drygt 51:1-. Liksom under föregående år är det främst den privata 

konsumtionen samt maskininvesteringarna som drar upp efterfrågan, men 
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även exporten och ett positivt lageromslag bidrar till ökningen. Importens 

inkomstelasticitet samt en trendmässig andelsförlust på hemmamarknaden 

beräknas medföra att importen av bearbetade varor ökar med knappt 8 r.;;f,, 

Detta är knappt 3 1;; .. mer än importökningen i våra viktigaste konkurrent

länder och kommer även under 1988 att medföra att den svenska handeln 

med bearbetade varor försämras. 

Prop. 1987/88: 150 
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Importen av råolja och petroleum produkter förutses fortsätta att minska 

1988 eftersom neddragningarna av oljelagren inte blev av den storleksord

ning som planerats under 1987. Importen av övriga råvaror beräknas öka 

med 1-2 %, vilkd är en betydligt lägre ökningstakt än under 1987. Totalt 

sett beräknas varuimporten öka med drygt 5 %. 

Tabell 3:4 Import av varor 

Miljarder kr. Volymut veckling. Prisutveckling. 
procent per år procent per [ir 

1986 1987 1988 1986 1987 1988 1986 

Bearbetade varor 175.7 201.4 223.6 3.0 11.8 7.9 1,9 
Fartyg 2,2 2.5 1.9 -4,2 111.3 -25.0 2.9 
Råolja 12.4 12,9 10.9 14.6 - 3.5 - 1.0 -5n.O 
Petroleumproduktcr 10.9 8.9 6.9 8,6 -13.4 - 7.0 -47.0 
Övriga råvaror 31,2 31,7 33.3 1.6 5,5 1.5 - 3.1 

Summa varor 232,5 257,4 276,7 4,2 7,6 5,1 - 8,8 

Källor: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

3.3 Bytesbalansen 

Enligt preliminära beräknigar gav bytesbalansen ett underskott på 5,2 

miljarder kronor 1987. Det är en försämring med drygt 12 miljarder kronor 

jämfört med 1986. Handelsbalansen försämrades med nästan 9 miljarder 

kronor. Mer än hela denna försämring kan hänföras till handeln med 

bearbetade varor där överskottet sjönk från 42 till 32 miljarder kr. Impor

ten av bearbetade varor ökade med nästan 7 procent mer än exporten 
vilket förklarar det betydligt lägre överskottet. 

Den svenska handelsbalansen är dock fortfarande historiskt sett mycket 

stark (se diagram 3: 2). Även om man jämför handelsbalansen med övriga 

OECD-länder är den stark. Inom OECD-omrädet var det endast för

bundsrepubliken Tyskland och Japan som hade större överskott i handels

balansen än Svaige 1987. mätt som andel av BNP. År 1982 df1 förbättring

en av den svenska handelsbalansen började. var det ytterligare 8 länder 

inom OECD-området som hade en bättre handelsbalans än Sverige. 

Däremot har Sverige och övriga nordiska länder de största underskotten 

i tjänste- och transfcreringsbalanserna. Tjänstebalansen försämrades med 

5 miljarder kr. 1987. Hela försämringen är hänförlig till övriga transporter 

och övriga tjänster. Det är dock sannolikt att en del av denna försämring 

kan hänföras till den statistikomläggning som genomfördes av riksbanken i 

mars 1987. när det s. k. BOK Il-systemet infördes. 

Underskottet i rese valutanettot fortsätter att öka i snabb takt. Under de 

senaste tre åren har underskottet stigit från 4,8 miljarder kr 1984 till 10,9 

1987 

2,5 
0,3 
7.9 

-5,4 
-3,8 

2,9 

1988 

3,0 
4,0 

-15,0 
-17,0 

3.5 

2,3 

23 



Diagram 3: 2 Handels- och bytesbalans 
Procentandel av BNP 
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miljarder kr 1987, vilket innebär en försämring med i genomsnitt drygt 2 
miljarder kr per år. Sjöfartsnettot förbättrades dock med 1.5 miljarder kr .. 
beroende på att fraktpriserna ökade när världshandcln åter tog fart under 
andra halvåret 1987. 

Transfereringsbalansen förbättrades med ca 1,5 miljarder kr. 1987. I 
huvudsak förklaras detta av att lägre internationella räntor och fallande 
dollarkurs medförde att räntenettot förbättrades. 

Under 1988 beräknas underskottet i bytesbalansen öka med 5.6 miljar
der kr.. eller från 5.2 till 10,8 miljarder kr. Försämringen är huvudsakligen 
hänförlig till större underskott i tjlinste- och transfereringsbalansen. 

Överskottet i handelsbalansen beräknas minska något. Handeln med 
bearbetade varor fortsätter att försämras. Mellan 1987 och 1988 beräknas 
detta överskott reduceras med 4 miljarder kr. Detta beror på alt importen 
ökar betydligt mer än exporten även under 1988. Skillnaden förutses dock 
inte bli lika stor som under 1987. Fallande oljepriser samt en fortsatt 
neddragning av oljelagren medför att oljenotan heräknas minska med ca 
2,5 miljarder kr. 1988. Att handeln med övriga varor förutses förbättras är 
en effekt av att exportpriserna beräknas öka mer än importpriserna. Det är 
främst exportpriserna på massa och trävaror som drar upp det genomsnitt
liga exportpriset för råvaror. 

Tjänstebalansen bcriiknas försämras med drygt 2 miljarder kr. Hela 
denna förändring är en effekt av att resevalutanettot fortsätter alt försäm
ras med ytterligare 2 miljarder kr. 1988. Några tecken på att underskottet 
skulle öka i långsammare takt 1988 än föregående år har inte kunnat 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I.I 

24 



uttydas av den statistik som publicerats under början av året. Den relativt 

omvärlden höga ökningen av privat konsumtion talar dessutom för att 
underskottet fortsätter att öka i snabb takt. Övriga poster i tjiinstebalansen 
bedöms ligga kvar på ungefär samma nivå som 1987. Det bör dock påpekas 
att bedömningen av dessa posters utveckling iir synnerligen osäker p. g. a. 

det statistikseriebrott som uppkom under 1987. 
Det växande underskottet i bytesbalansen och den därmed växande 

nettoskulden gentemot utlandet beräknas medföra att räntenettot försäm

ras med drygt I miljard kr. trots oförändrad internationell räntenivå och 
lägre dollarkurs. För 1988 väntas en tämligen kraftig ökning av nettoutflö

det av transfereringar. Den främsta orsaken till detta är att SIDA från och 

med hösten 1987 betalar ut en allt större del av sina anslag. Underskottet 
niir det gäller övriga transfereringar förväntas öka med nästan 2 miljarder 

kr. mellan 1987 och 1988. 

Tabcll 3:5 Bytesbalans 
Miljarder kr. 

1985 1986 1987 1988 

Bearbetade varor 38,7 42,3 32,3 28.3 
Råolja och petroleumprodukter -31.5 -16,5 -14.3 -11.9 
Övriga råvaror 6,8 3.7 4,6 5.8 
Fartyg 2.0 3, I 1.3 1,2 
Korrigcringspost - 1.5 - 1.7 - 1,6 - 1,7 
Handelsbalans 14,5 30,9 22,3 21,7 

Sjöfartsnetto 6.9 6.2 7,7 8,1 
Ovriga transporter 4,7 5.8 5.2 5.2 
Rese valuta - 6.7 - 9.1 -10,9 -13.2 
Övriga tjänster - 0.2 0.4 - 3.7 - 4.1 
Tjänstebalans 4,7 3,3 - 1.7 - 4.0 

Avkastning pä kapital -21.1 -17.9 -17.0 -18.0 
(därav räntenetto) (-23.7) (-20.IJ (-18.7) (-20.0) 
Övriga transfcringar - 9.3 - 9.5 - 8.8 -10.5 
Transfereringsbalans -30,4 -27,4 -25,8 -28.5 

Bytesbalans -11,2 6,9 - 5,2 -10,8 

Kcillor: Statistiska centralbyrån. riksbanken. konjunkturinstitutet och finansdepar
tementet. 
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4 Industrin 
4.1 Produktion 

Efter en kraftig ökning av industriproduktionen under slutet av 1986 stag

nerade produktionen under första halvåret 1987. Under början av året drog 

emellertid kyla och snöhinder ned produktionen inom massaindustrin och 

trävaruindustrin. LI nder andra halvtiret 1987 ökade industriproduktionen 

åter i snabb takt. Uppgången mellan halvåren var drygt 2.5 C,'( .• 

Mellan hcl[iren 1986 och 1987 ökade industriproduktionen med 3 r,:;._ De 

största ökningarna visar den kemiska industrin. trävaruindustrin samt 

massa- och pappersindustrin. Inom verkstadsindustrin (exkl. varv). som är 

den bransch som gynnats mest av dollarfallet och deprecieringen gentemot 

D-marken. ökade dock produktionen med endast 2.5 S'i-. 
Den svenska industrikonjunkturen är för närvarande mycket stark. Ka

pacitetsutnyttjandet inom industrin steg under ljärde kvartalet 1987 till 

nästan 90%. vilket är den högsta siffra s0m noterats sedan denna statistik 

infördes 1980. Inom transportmedelsindustrin och massa- och pappersin

dustrin var kapacitetsutnyttjandet uppe i 95 (;-;. .. Aven vid en internationell 

jämförelse är den svenska industrins kapacitetsutnyttjande mycket högt. 

Kapacitetsutnyttjandet inom den svenska industrin var under fjärde kvar

talet ca 6 9c högre än i våra 14 viktigaste konkurrentländer. Det bör dock 

observeras attjiimförelser av statistik i olika länder i de flesta fall försvåras 

av olika definitioner m. m. 

Enligt konjunkturbarometern från mars 1988 har inte industrins order

stoeksomdömen varit så positiva sedan 1974. Arbetsmarknadskonflikten 

Diagram 4: I lndustriproduktionsindex 

Index 1980 = 100, säsongrensade halvårsdata 
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inom verkstadsindustrin i mfmadsskiftet januari-februari 1988 har således 

ej medfört någon negati'v förskjutning av orderstocksomdömen mellan 

de1.:ember 1987 och mars 1988. Inte ens inom transportmedelsindustrin. 

som var den bransch som drabbade~ hårdast av kontlikten. har order

stocksomdömena förskjutits i negativ riktning. 

Andelen företag som uppgav att det var bristen på produktionsfaktorer 

som begränsade produktionen steg kn1ftigt under loppet av 1987. I bö1:ian 

av 1987 var det endast 1/3 av företagen som uppgav sådan brist. Denna 

andel hade do1.:k stigit till över 50 % under slutet av året 01.:h låg kvar på 

denna nivå även under första kvartalet 1988. 

Under 1988 förväntas efterfrågan på industriprodukter fortsätta att öka 

men i något lägre takt än under 1987. Det är friimst cfte1frågan från 

hemmamarknaden som bedöms öka långsammare medan efterfrågan från 

utlandet förväntas öka i ungefär samma takt som 1987. Det höga kapaeitet

utnyttjandet inom industrin väntas dock medföra att produktionen inte kan 

öka i samma takt som efterfrågan. Enligt konjunkturinstitutets uppskatt

ningar torde ungefär hälften av produktionsbortfallet i samband med ar

betsmarknadskon!likten inom verkstadsindustrin kunna arbetas igen ge

nom bl. a. ökad övertid. För helåret 1988 bedöms kon!likten sänka indu

striproduktionen med knappt 0.5 1/r .. Trots konflikten bedöms industripro

duktionen öka lika mycket som 1987. dvs. 3 %. Konjunkturbarometern 

från mars \ 988 stärker denna relativt höga prognos. Produktionsplanerna 

för såväl andra kvartalet 1988 som andra halvåret 1988 är högt uppskruva

de i de flesta hrans1.:her. Även under 1988 förväntas produktionsökningen 

bli högst inom den kemiska industrin och massa- 01.:h pappersindustrin. 

Diagram 4: 2 Produktionsfaktorer som trång sektor inom industrin 
Procentandel företag som uppger att bristen på produktionsfaktorer (arbetskraft. 
maskin- och anläggningskapacitetJ förhindrar en ökad produktion. 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 

Källu: Konjunkturinstitutet. 
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Eftersom industriproduktionen beräknas öka mer än den totala produk- Prop. 1987 /88: 150 
tionen inom den svenska ekonomin även 1988 kommer industriproduktion- Bilaga I. I 

ens andel av BNP fortsiitta stiga i'tven 1988. Denna andel har nu stigit med 

1,5 procent sedan 1982. efter ett fall på ca 3.5 procent mellan 1975 och 

1982. 

Tabell 4: I Industriproduktion 
Procentuell volymändring 

1985 1986 1987 1988 

Grurnr och mineralbrott s.2 -8,0 -0,9 -1,0 

Livsmedelsindustri m. m. 0.4 -3.6 3.8 1.0 
Trävaruindustri -5.6 0.3 6,7 2.0 
Massa- och pappersindustri -0.5 4.0 4,5 4.0 
Kemisk industri 1 4.1 -1.2 7.3 4.0 
Järn- och stålvt:rk 2.5 -0.7 -5,3 2.5 
Verl;.stadsindustri exkl. varv 6.7 1.7 2.6 3.'i 
Varv -4.3 -5.7 -8.1 -5.0 
Övrig industri 2 2,3 -2.5 3.3 1,0 

Till\'erkningsindustri 3,3 -0,l 3,1 3,0 

Industrin, totalt 3,3 -0,l 3,0 3,0 

1 Exklusive petroleumindustri 
2 Te.xtilindustri. petroleumindustri. jord- och stenvaruindustri. grafisk industri och 
icke järnmetallverk. 

Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

4.2 Lönsamhet 

Industrins lönsamhet har varit god sedan 1983. Vinstandelen (driftsöver

skottet som andel av förädlingsviirdct) har varierat måttligt kring genom

snittet ca :n 7r·. se tabell 4: 2. En halv procentenhets minskning mellan 1986 

och 1987 resulterade i en vinstandel jämförbar med andelen 1983 och 1985. 

Tabell 4:2 Bruttoövcrskottsandcl i industrin 

Procent 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Basindustri 25.0 35.7 41.5 33.6 32.2 34.6 
Verkstadsindustri 18.7 25.8 27.I 26.5 27.1 25.0 
Övrig industri 32 .. ~ 35.9 35.9 36.6 37.9 38.0 

Totalt 25,3 31,5 33,2 31,6 32,2 31,7 32,1 

Anm.: l:lruttoöverskottsandelen är driftsöverskott brutto som andel av förädlings
värdct. Uppgifterna avser industri exkl. petroleumraffinaderier och varv. 

Kiillt1r: Statistiska centralhyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

. Marginalen. dvs. bruttoöverskottet som andel av de totala rörliga kost

naderna, har uppvisat samma utveckling som vinstandelen, se tabell 4: 3. 

Produktivitctsutvecklingen förbättrades mellan 1986 och 1987. vilket bi

drog positivt till lönsamheten. Produktivitetsökningen var dock den lägsta 

under de senaste ~\ren. med undantag för 1986. Ökningen av timlönckost

naderna gav tillsammans med produktivitetsutvecklingen upphov till en 

ökning av lönekostnaderna per producerad enhet på mer än 4 1/2 %. Att de 28 



totala rörliga kostnaderna per producerad enhet inte steg med mer än ca 

4% beror på den lägre ökningstaktcn för insatsvarukostnader per enhet, 

vilken trots en viss uppgång understeg 4 %. 
Som framgår av tabell 4: 2 varierar ofta totala industrins lönsamhet till 

följd av olikartade utvecklingstendenser hos delbranscherna. Vinstande

lens nedgång 1987 var en följd av att minskningen inom verkstadsindustrin 

inte fullt ut kompenserades av lönsamhetsökningarna inom basindustrin 

och den övriga industrin. Verkstadsindustrin har missgynnats av lönekost

nadsutvecklingen och prispresscn på den internationella marknaden. men i 

gengäld gynnats av deprecieringen gentemot EG-ländernas valutor samt 

den japanska Yenen. Den övriga industrin har gynnats av den starka 

inhemska konjunkturen. Även den goda utlandskonjunkturen för kemisk 

industri har bidragit till övrig industris lönsamhetsförbättring. 

Tabell 4: 3 Rörliga kostnader, produktpriser och marginaler per producerad enhet 
Procentuell förändring 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Insatskostnad 11.5 10,6 8,6 5.3 2,7 3,6 3,8 
Lönekostnad 1 4.3 0,8 5.1 8.8 6.6 4.7 3.1 

Lönekostnad per timme 7.2 8.4 9,9 12.2 7,8 7.2 6.0 
Produktivitet 2.8 7.6 4.5 3.2 I.I 2.5 2,8 

Summa rörlig kostnad~ 9.4 7,7 7.8 6.2 3,8 4,0 3,6 
Produktpris 10,6 I0.3 8.4 5,7 4.4 3.8 3,8 

Marginal3 I ,I 2,4 0,6 -0,5 0,6 -0,2 0,2 

1 Lönekostnad per timme avser löner inkl. kollektiva avgifter och icke varuanknut
na indirekta skatter per arbetad timme. Produktivitet avser bruttoproduktion per 
timme. 
2 Med avdrag för icke varuanknutna subventioner. 
-' Förändring i procentenheter. Marginalen är bruttovinsterna i procent av de totala 
rörliga kostnaderna efter avdrag för icke varuanknutna subventioner. 

A.11111.: Uppgifterna avser industri exkl. petroleumraffinaderier och varv. 

Kiillor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Lönsamhetsforbättringen inom basindustrin var koncentrerad till skogs

industrin 1987. medan den övriga basindustrins lönsamhet forsiimrades. 

Förbättringen för skogsindustrin berodde friimst på prisökningar utom
l<mi.ls och expansionen inom massa- och pappersindustrin. Aven silgver

kens lönsamhet förbättrades genom rationaliseringar. Försämringen inom 

den övriga basindustrin var koncentrerad till järnmalmsgruvor samt järn

oeh stfdverk. För järn- och stålverken blev dock utfallet biittre än väntat. 

Med undantag för den övriga basindustrin bedöms 1988 präglas av i stort 

sett samma tendenser som 1987. Lönsamhetsforbiittringar inom basimlu

strin och framförallt övrig industri väntas dock bli större iin den marginella 

försämring som kan förutses for verkstiiderna. vilket implicerar en vinstan

del för industrin totalt pii ca 32 l;(. Förbättringen inom basindustrin avser 

både skogsindustrin och de delar av den övriga basindustrin diir lönsamhe
ten minskade 1987. 

Tabell 4: 4 innchäller kalkylmässiga lönsamhetsberiikningar för indu

strin. De utgår ifrån bokföringsmässiga resultat enligt statistiska ccntralby

rilns finansstatistik l'ör företagen. vilka kompletterats med uppskattade 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.1 

29 



kapitalstockar, värdestegringsvinster. m. m. Det bör påpekas att de kalkyl
mässiga beräkningarna diirigenom kan visa en utyeckling som skiljer sig 

från finansstatistiken. 
Dessa beräkningar bekräftar i stort den bild som framgår av de övriga 

tabellerna ovan. Väsentliga ökningar i löpande priser har skett både 1986 

och 1987 vad gäller rörelseresultat och investeringar. De kalkylerade vär
destegringsvinsterna blev mindre 1986 i samband med den avtagande inlla

tionen. medan de ökade igen 1987. Avkastningen på materiellt kapital 

respektive räntabiliteten på totalt och eget kapital (alla dessa rensade för 

värd1.:stegringsvinster) har uppvisat en ganska hög nivå och stabil profil 
under de senaste åren. Därtill indikerar beräkningarna en förbättring i 
förhållandet mellan avkastningen på materiellt kapital och riskfria finansi

ella placeringar. Sannolikt har lönsamhetens nivå och stabilitet haft en 
gynnsam effekt på industrins investeringar under de senaste åren. 

Tahell 4:4 Resultat och räntabilitet m. m. för industrin 

1982 1983 1984 1985 

Resultat. miU11rder kr. 
Rörelseresultat exkl. värdestegrings-
vinster 18.5 39.9 45.4 44.1 
Resultat efter kalkylmässig avskrivning - 2,8 14,3 20,7 18, I 
Finansiellt netto - 8.8 -5.I -1.5 3.4 

därav: intäkter 15,6 16,5 20.1 25.3 
kostnader 24,4 21,6 21,6 21.9 

Resultat efter finansnetto -11.6 9.2 19.2 21,5 
Resultat inkl. värdcstegringsvimtcr1 27.4 41.4 35,5 38.3 

A l'kastning. procent 
på materiellt kapital-' 11.2 13.5 10,3 9.2 
Genomsnittlig intäktsränt<1 6.5 5.9 5,9 6.7 

Rii11t11hilitet. procent 
på totalt kapital 9.2 10,0 8.2 7,9 
på eget kapital 9.4 12.3 9.7 9,7 
"Real" rLintabilitet pt1 eget kapital' - 0.4 2.9 1,5 3.7 

Afi1111espo.1·tcr. procent 
Andel finansiellt kapital 42.5 44,8 48.4 49,5 
Soliditet 51.5 53.4 52.5 51.9 
Genomsnittlig skuldrtinta 8.9 7.4 6.5 6.0 
Riskfri ränta4 13.7 12.2 12.6 12. \ 

1 Resultat efter tinansnetto plus värdestegringsvinster på lager och fast kapital. 
~ Resultat efter avskrivning plus viirdestcgringsvinstcr i procent av [1teranskatl~ 
ningsvärde pii lager och fast kapital. 
-' Riintabilitekn detlatcrad med KPI:s föriindring dec.-dcc. 
4 Genomsnittlig ränta pf1 Hinga statsobligationer. 

Anm.: Tabellen baseras pii statistiska centralhyråns finansstatistik oi.:h nationalrä
kenskaperna. Till skillnad l'rfm finansstatistiken. som red,ivisar bt1kforingsmiissiga 
värden. redovisas hiir kalkylmiissiga resultat- och riintabilitctsviirden. L.:tvecklingen 
i stocken materiellt kapital baseras pii lagerinvestcringarna och de fasta investering
arna enligt de övriga tabellerna. 

1\.ällor: Statistiska centralbyrån och tinansdepartementct. 
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5 Arbetsmarknaden 

Läget på arbetsmarknaden förbättrades successivt under 1987 och känne
tecknas för närvarande av en hög efterl'rågan på arbetskraft, en snabbt 
stigande sysselsättning och en lägre arbetslöshet än tidigare under 1980-ta
let. Första kvartalet 1988 uppgick arbetslösheten säsongrensat till 1,7 %. av 
arbetskraften, mot 2.0'J{ vid samma tid förra året. Bristen på arbetskraft 

har vuxit till ett betydande problem för vissa regioner och branscher. 
Flera tecken tyder på en fortsatt god arbetsmarknad under 1988. Inflödet 

av nyanmälda lediga platser har under de tre senaste månaderna varit 

betydligt högre än under samma period förra [1ret. De 24 länsarbetsniimn
dcrna är i sina bedömningar av 1988 pätagligt optimistiska om dt::n fortsatta 

utvecklingen under året. Produktionstillväxten väntas bli god. Prognosen 

innebär att sysselsättningen växer i takt med arbetskraftsutbudet under 

resten av året och att arbetslösheten inte förändras nämnvärt från sin 

nuvarande nivå. 

5.1 Sysselsättning 

Efter en avmattning 1986. då antalet sysselsatta under loppet av året ökade 

med 15 000 personer, tog sysselsättningsutvecklingen ny fart under 1987 
och antalet sysselsatta beräknas under året ha ökat med nära 60 000 perso

ner. Eftersom tillväxten var särskilt kraftig mot slutet av itret blev föränd

ringen mellan årsgenomsnitten 1986 och 1987 lägre. eller 36 000 personer. 
Uttryckt i arbetade timmar ökade sysselsättningen 1987 med I, 7 ~-{. Av 

denna tillväxt svarar en ökad medelarbetstid per sysselsatt för 0.6 %. 
Medclarbctstidcn har stigit varje år sedan 1981 och uppgår räknat per 

normalarbetsvecka och sysselsatt enligt AKU till 31.3 timmar 1987 mot 
30,2 timmar 1981. För personer i arbete var mcdclarbetstiden 37. 7 timmar 

Tabcll 5: 1 Arbetsmarknad 

Tusental personer (i åldrarna 16-64 år) 

Nivå Föriindring från fiirt!giiende år 

1987 1983 1984 198.'i 1986 

Sys.1el.1ii1111ing: 

Jord- och skogsbruk 171 - 4 -10 - 6 - 9 
Industri I 013 - 4 13 18 Il 
Byggnadsvcrksamh.::t 278 -10 - 7 - 1 0 
Privata tjänster 1518 16 15 14 30 
Kommunal vcrksamht:t 1 154 19 34 23 - I 
Statlig verksamhet 201 - 5 - 4 0 - 4 

Totalt 4337 11 41 47 29 

Arbetskraften 4421 22 28 38 23 
Arbetslöshet 84 12 -13 -12 - 8 

% av arbetskraften 1,9 2,9 2.6 2,4 2.:! 
Sysselsatta i arbetsmarknads-
politiska åtgärder 1 40 14 34 -24 -16 

1 Bered~kapsarbete. ungdomslag och rekryteringsstöd 

Kii/lor: Statistiska centralbyrån <AKUl och finansdepartmentct. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I.I 

1987 1988 

- I () 

5 5 
15 10 
6 32 
8 12 
4 - 4 

36 55 

22 45 
-14 -10 
1.9 1.7 

-14 -IO 
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per vecka 1987 mot 36.5 timmar 1981. Räknat i årsarbetstid motsvarar den Prop. 1987 /88: 150 
höjda medelarbetstiden en normalarbetsvecka. dvs 40 timmar. Bilaga I. I 

Bakom den stigande medelarbetstiden ligger dels att andelen deltidsar
betande sjunkit. dels att medelarbetstiden för bfide hcltidsarbetande och 
deltidsarbetandc stigit. Den stigande medelarbctstiden torde iltminstone 
delvis vara en följd av att hushällen kompenserat en under tidigare år 
fallande reallön med en ökad arbetsinsats, vilket möjliggjordes då efterfrå
gan på arbetskraft steg. Den sänkta marginalskatten på arbetsinkomster 
har sannolikt också bidragit till de stigande arbetstiderna. 

De senaste årens sysselsättningsexpansion har varit koncentrerad till 
näringslivet. till skillnad från under 1970-talet dfa hela sysselsättnings
tillväxten lilg i den offentliga sektorn. medan näringslivets sysselsättning 
minskade varje år. Även om näringslivets produktionstillviixt efter 1981 
varit högre än under 1970-talet. 2.3 S::C. jämfört med 1,3 r;{ i genomsnittlig 
årlig tillväxt. är skillnaden inte lika stor som för sysselsiittningen, vilket 
innebär att produktivitetsutveeklingen varit svagare. Perioden 1971- 1981 
steg produktionen per arbetad timme med 3 ';1 per fir i genomsnitt. medan 
produktivitetstillväxten under de senaste fem åren varit i genomsnitt ca I 
112 ';-(. Den lägre produktivitetsutvecklingen iir siirskilt uttalad i tjiinstesek
torerna. Trots att den genomsnittliga produktionstillviixten den senaste 
fem[irsperiodcn varit densamma som under 1970-talct har produktivitets
ökningen i tjänstesektorerna varit i genomsnitt ca I';( per år mot 2,9q 
under 1970-talet. Inom industrin har produktivitetstillviixten de senaste 
fem åren däremot varit högre än under 1970-talet. 

Diagram 5: 1 '.\äringslivcts produktion och sysselsättning 
Årlig procentuell förändring 

6~----

Produktionsrnl)·m 

·.-. ----1: 
~4 
I 
f--3 

2 

5 

4 

3 

2 

1 

0 ---·~-+------- -- -- ---------+--- 0 

-1 i 
t- --1 

Antal arbetade timmar 
i- -2 
I 

-41' 
-5 ----,---~-~~-~ -· r·-----r--~~~~--,. -----.-------.----r-J =: 

71 73 75 77 79 81 83 85 87 
l\<illor: Statistiska 1.:entralbyr<in lnationalriikenskapernal nd1 finansdepartementet. 32 



Under 1987 fortsatte resursutnyttjandet inom industrin att öka och bris

ten på arbetskraft blev påtaglig. Andelen företag som i konjunkturinstitu

tets barometer anger brist på yrkesarbetare var 5011 i mars 1988 jämfört 

med knappt 40 0f. ett år tidigare. En tjärdedel av industriföretagen angav 

bristen på arbetskraft som det mest betydelsefulla hindret för en produk

tionsökning. Den andelen var endast drygt 10 % för ett år sedan. Bristtalen 

för arbetskraft inom industrin ligger nu pli samma nivåer som under liög

konjunkturåren 1979-80. 

Enligt konjunkturbarometern är industriföretagens kortsiktiga syssel

sättningsplaner fortsatt expansiva, särskilt vad gäller arbetare. och har 

dessutom reviderats upp nf1got i förhållande till föregf1ende barometer. 

Med hänsyn till att produktionstillväxten var relativt god under 1987 och 

att sysselsättningen normalt följer produktionsutvecklingcn med en viss 

tidsförskjutning. torde en fortsatt syssclsättningsökning kunna påräknas 

1988. Prognosen är en sysselsättningsökning inom industrin på 5 OOÖ perso

ner. 
Byggnadssektorn präglades 1987 av en mycket hög efterfrägan och tillta

gande brist på arbetskraft. Nyanmälningen av lediga platser ökade med 

23 % jämfört med 1986 och andelen byggnads företag som i konjunkturinsti

tutets byggbarometer anger brist på byggnadsarbetare steg till över 60 % 
mot slutet av året. Antalet sysselsatta beräknas enligt arbetskraftsunder

sökningarna ha ökat med 15 000 personer, vilket innebär ett markant 

trendbrott jämfört med tidigare år. 

Under 1988 väntas en fortsatt hög aktivitet i byggnadssektorn. N yanmäl

ningen av lediga platser i början av året ligger drygt 15 % över ljolårsnivån. 

Med hänsyn till att det finns en stor otillfredsställd efterfrågan på arbets

kraft i början av året. kan sysselsättningen förväntas stiga relativt kraftigt 

även 1988. En lika stor ökning i antalet sysselsatta som under 1987 iir dock 

knappast trolig. Prognosen är en sysselsättningsökning på 10000 personer 

mellan årsgenomsnitten. 

Med undantag för lågkonjunkturåren i· början på 1970-talet har antalet 

sysselsatta i den privata tjänstesektorn ökat oavbrutet med en genomsnitt

lig årstakt på ca 15 000 personer. 

Enligt arbetskraftsundersökningarna var syssclsättningstillväxten rela

tivt svag 1987, med en ökning av antalet sysselsatta med 5 000 personer 

efter att ha ökat med hela 29 000 personer 1986. Förändringen mellan 

årsgenomsnitten överdriver emellertid uppbromsningen av sysselsiitt

ningstillväxten. Under loppet av 1986 steg antalet sysselsatta med 19000 

personer och under loppet av 1987 med 13 000 personer. Dessutom ökade 

sysselsättningen kraftigt i slutet av 1987 och början av 1988. Det är troligt 

att nivån kring årsskiftet är tillfälligt uppdriven vilket kommer att medföra 

en svagare utveckling under återstoden av året. Prognosen iir att antalet 

sysselsatta blir i stort sett oförändrat från första kvartalet. Detta medför 

ändå en förändring mellan årsgenomsnitten 1987 och 1988 på 32000 perso

ner. 

Den kommunala sysselsiittningen återgick 1987 till en högre tillväxttakt 

efter den utomordentligt svaga utvecklingen under 1986. då antalet syssel

satta minskade för första gången. I slutet av 1987 var enligt arhetskraftsun-

3 Ri/.:scl11ge11 1987188. I .111111/. Nr 150. Bi/11g11 I. I 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I.I 
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<lersökningarna 19 000 fler kommunalt sysselsatta än vid slutet av 1986, 
vilket innebar samma tillväxttakt som under 1985. Förändringar i den 
kommunala sysselsättningen påverkas av förändringar i omfattningen av 
beredskapsarbeten och ungdomslag, som till största delen är kommunala. 
Under de tre senaste åren har dessa minskat i omfattning relativt kraftigt i 
takt med ett förbättrat arbetsmarknadsläge. 

Prognosen för den kommunala verksamheten 1988 (se kapitel 9) innebär 
en något högre expansion än under de två senaste åren. Antalet sysselsatta 
i den kommunala sektorn beräknas öka med 12 000 personer. Det har 
därvid antagits att omfattningen på beredskapsarbeten och ungdomslag 
ligger kvar på samma nivå som vid slutet av 1987. 

Tabell 5: 2 Produktion, produkth'itet och sysselsättning 
Årlig procentuell förändring 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I.I 

Produktion Produktivitet Sysselsiittning 
(timman 

1986 1987 1988 1986 1987 1988 1986 

]'l;äringslivet' 0,9 3,3 2,5 0,4 1.4 1.0 0,5 
varav: 

lndustri(SNI 2+3J -0.1 3.0 3.0 1,0 2.6 2.5 - I. I 
Byggnadsverksamhet 2.0 4.4 2.7 1.9 1.9 1.2 0.2 
Privata tjänster 2.4 3.0 1 1 1.2 0.8 ll . ." 1.2 

Offentliga tjänster 1,2 0,7 0,9 0,7 0,4 0,1 0,5 

Totalt' 1,0 2,7 2,1 0,5 1.2 0,8 0,5 

1 Inklusive produktionsrestpost resp. syssclsättningsdiskrepans 

Källor: Konjunkturinstitutet och finansdepartmentet 

Sammantaget viintas antalet sysselsatta öka med 55 000 personer mellan 
1987 och 1988. Det bör noteras att större delen av denna förändring redan 
inträffat genom den mycket kraftiga sysselsättningsökningcn i slutet av 
1987 och början av 1988. Under resten av året beräknas sysselsättningen 
växa i en långsammare takt. Mellan 1982 och 1988 beräknas sysselsättning
en sammanlagt öka med 219 000 personer. 

Medelarbetstiden för 1988 påverkas negativt av det bortfall av arbetstim
mar som vinterns arbetsmarknadskonflikt medförde. Samtidigt väntas en 
underliggande ökning av arbetstiderna. dock mer begränsad än förra årets. 
varför medelarbetstiden per sysselsatt beräknas bli oförändrad jämfört 
med förra året. Sysselsiittningen uttryckt i arbetade timmar växer därmed 
med 1.3 %. 

5.2 Utbudet av arbetskraft 

Befolkningen i de yrkesaktiva åldrarna ( 16-64 år) ökade med ca 13 000 
personer 1987. Befolkningstillväxten kan till allra största delen tillskrivas 
den höga nettoinvandringen, som under lopppd av 1987 och för alla 
åldersgrupper uppgick till 22 000 personer. Detta är den högsta netto
invandringen sedan 1970 och iir en kombination av såväl en hög invandring 
som en låg utvandring. Under några år vid mitten av 1970-talet var invand-

1987 1988 

1,9 1,4 

0.4 0.5 
2.5 1.5 
2.1 1.7 

0,4 0,8 

1.5 1,3 
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ringen lika hög som under 1987. men detta kompenserades då av en högre 

utvandring. 
De senaste åren har befolkningen i åldrarna 16-19 år och i åldrarna över 

55 år minskat i antal medan den ökat i åldrarna diircmellan. Eftersom 
arhetskraftsdeltagandet är lägre i de yngsta och äldsta åldersgrupperna har 

denna förskjutning av bcfolkningens åldersmässiga sammansättning mot 
åldrarna 20-54 år i sig givit ett positivt bidrag till arbetskraftsuthudet. För 
1987 beriiknas den sammantagna effekten på arhetskraftutbudct av både 

tillväxt i befolkningen i åldrarna 16-64 tLr och förändringar i dess fälers

sammansättning ha uppgått till 21 000 personer. 
År 1988 beräknas befolkningen i åldrarna 16-64 år öka med 20 000 

personer. Det har därvid antagits att nettoinvandringen i {11" blir av samma 

storleksordning som förra året. Bidraget frlm den inhemska bcfolkningstill

växtcn i yrkesaktiva iildrar bertiknas öka från i det niirmaste noll 1987 till 

6 000 personer 1988 räknat på årsgenomsnitt. Effekten på arbetskraftsutbu
dt:t av befolkningens tillväxt och föriindringar i dess åldersmässiga sam

mansättning iir beräknad till 23 000 personer 1988. 
År 1987 ökade enligt arbetskraftsundersökningarna antalet personer i 

arbetskraften med 22 000 personer. dvs. obetydligt mer än bidraget från 
hefolkningsförändringen. Detta innebär att förändringar i arbetskraftsdel

tagandet hade en mycket liten effekt på arbetskraftsutbudct. Den meto

domläggning som gjordes i arbetskraftsundersökningarna fr. o. m. 1987. 
och som särskilt berör arbetskraftsdeltagandet. medför emellertid att upp

gifter om förändringar mellan 1986 och 1987 lir osiikra. 
En jiimförelse mellan de första manaderna 1988 och motsvarande period 

förra f1ret visar att arbetskraftsdeltagandet för hela befolkningen i åldrarna 

16-64 år ökat relativt kraftigt och att uppgången varit särskilt stark för 
20-24-åringarna samt för kvinnor i åldrarna över 55 år. Aven för män i de 

äldsta åldersgrupperna har arbetskraftsdeltagandet ökat. I denna bdolk
ningsgrupp har tidigare andelen i arbetskraften minskat varje år sedan 
1976. bl. a. till följd av ett ökat antal förtidspensioneringar. För de vuxna 
kvinnorna under 55 iir har dock AK-talen ökat relativt svagt jämfört mcd 
tidigare ftr. För de yngre ungdomarna har arbetskraftsdeltagandet fortsatt 

Tabell 5:3 Relativa arbetskraftstal för olika åldersgrupper 
Årsmedeltal 1987 och förändring i procentenheter 

Nivå Förändring 

1987 1983 1984 1985 1986 

16-19 iir. män 44.6 -2,6 -0.3 0.9 -0.2 
kvinnor 48.4 -1.3 0.4 1.5 -2.2 

20-24 år. män 81.9 0,2 -1.0 0.1 -1.3 
kvinnor KO.Il -0.8 -0.2 0,6 -0.1 

25-54 år. miin 94.7 -1.5 1.6 0.3 0.1 
kvinnor 90.4 I. I I. I 0.8 0.9 

55-64 år. män 74.9 -0.6 -0.9 -0.2 -0.5 
kvinnor 64.1 0.8 -0.1 0.3 1.5 

Totalt 83,4 0,2 0.2 0,8 0,3 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I. I 

1987 1988 

-2.6 -0.5 
-I.I -0.5 
-I.I I. I 
-1.8 I. I 
-0.1 0 

0.1 0.7 
1.0 0 
2.7 1.0 

0,1 0,6 

Kiillor: Statistiska centralbyrån (AKU). konjunkturinstitutet och finansdcpartmentet. 
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minska. I prognosen på arbetskraftsutbudet 1988 har antagits att dessa 

tendenser för arbetskraftsdeltagandets förändring kommer att gälla även 
för hela året. De vuxna kvinnornas AK-tal har dock beräknats öka något 
mer än vad som hittills registrerats. 

Sammantaget ger den beräknade befolkningsutvecklingen och föränd
ringar i arbetskraftsdeltagandet en tillväxt i arbetskraften på 45 000 perso

ner 1988. 

5.3 Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Den genomsnittliga arbetslösheten under 1987 blev 1.9 %, vilket motsvarar 

84 000 personer. Då arbetslösheten var som högst 1983 var den ca 3 % .. De 
senaste fyra åren har således antalet arbetslösa reducerats med en tredje
del. 

De första månaderna t 988 uppgick arbetslösheten säsongrensat till 

I. 7 %. Enligt arbetsförmedlingarnas statistik har antalet kvarstående sö
kande utan arbete fortsatt att minska även de senaste månaderna. Progno

serna för sysselsättning och arbetskraft 1988 innebär att arbetslösheten 
som årsgenomsnitt blir 75 000 personer eller I, 7 % av arbetskraften. Ar

betslösheten väntas således inte fortsätta att sjunka under 1988 utan beräk

nas ligga kvar på ungefär nuvarande nivå även under resten av året. 

Diagram 5: 2 Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Tusental personer, 3-månaders glidande medelvärde på säsongrensade värden 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.1 

150---,- ------·-------------·---·-··-··· ------- --- ------.--150 

Antal arbetslösa 

Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

A.11111.: Med arbetsmarknadspolitiska åtgärder avses beredskapsarbete. ungdomslag 
rn.:h rekryteringsstöd. 
Ktl//or: Statistiska centralbyrän <AKUJ och arbctsmarknadsstyrelsen. 

50 
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Nedgången av arbetslösheten mellan 1986 och 1987 omfattade samtliga Prop. 1987/88: 150 
län. med undantag för Gotlands län där arbetslösheten förblev oförändrad. Bilaga 1.1 

Det skedde också en viss regional utjämning genom att arbetslösheten i 

skogslänen sjönk något mer än i storstadsläncn. Detta torde hänga samman 

med att arbetslösheten i Stockholms län. so.m 1987 var 1.0 %, nått en så låg 
nivå att den knappast kan sjunka i samma takt som tidigare. 

I takt med att läget på arbetsmarknaden förbättrats har omfattningen på 

de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna reducerats kraftigt. År 1984 upp

gick det genomsnittliga antalet sysselsatta i beredskapsarbete. ungdomslag 
eller med rekryteringsstöd till 92 000 personer. År 1987 hade omfatiningen 
mer än halverats till 40000 personer. Fr. o. m. budgetåret 1987/88 har dock 
arbetsmarknadsutbildningen byggts ut. Det genomsnittliga antalet AMU

elever 1987 var 36 000. vilket var 2 000 fler än 1986. Likaså fortsatte 

insatserna för arbetshandikappade att öka i omfattning. 

De arbetsmarknadspolitiska insatserna har ungefär samma regionala 
fördelning som arbetslösheten. I skogslänen var 1987 1 1/2 %·av arbetskraf

ten sysselsatt i beredskapsarbete, ungdomslag eller med rekryteringsstöd 
mot 1/2 % i storstadslänen. Arbetsmarknadsutbildningen hade en motsva

rande regional fördelning. De senaste fyra årens reduktion av arbetsmark

nadspolitiska insatser har dock varit större i storstadslänen, där de sysscl
sättningsskapande åtgärderna minskat med 60 % mot 40 %. i skogslänen. 

Omfattningen av AMU har under samma tid ökat med 30% i skogslänen 

men varit ungefär oförändrad i storstadslänen. 
De senaste åren har efterfrågan på arbetskraft stigit i hela landet, men 

efterfrågeuppgången. mäll med nyanmälda lediga platser. har varit särskilt 
påtaglig i storstadslänen och i andra delar av södra Sverige. Detta har rest 
ökade krav på geografisk rörlighet på arbetsmarknaden. Rörligheten mäts 

ofta med antalet tlyttningar över länsgräns. Enligt delta mått ökade rörlig

heten markant 1984-1986, efter all ha minskat under de första åren på 
1980-talct. då efterfrågan på arbetskraft var svag. Den geografiska rörlig
heten förfaller emellertid inte ha fortsatt att stiga under 1987. Det kan bero 
på att arbetslösheten har ko~mit ned på en låg nivå. Nivån på rörligheten 
är lägre nu än vid motsvarande konjunkturlägen under 1960- o<:h 1970-ta
len. Detta hänger samman såväl med en ·minskad beniigenhct till rörlighet 
som med att kraven vid rekrytering av arbetskraft: stigit. Det senare visar· 
sig bl. a. i att andelen av de lediga platserna som kriiver särskild utbildning 
eller erfarenhet är markant högre nu. 

Tabell 5:4 Relativ arbetslöshet i olika åldersgrupper 
Procentandel av arbetskraften i respektive åldersgrupp 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

16-19 ar 8,3 9.3 9.2 4.3 4,1 3,6 3.6 
20-24 år 3.9 5, I 5,7 5.5 5J 5, I 4,4 
25-54 år 1.6 2.0 2,2 2.0 1.8 1,7 1.4 
55-64 år 1.2 1,9 2.4 2,8 2,5 2, I 1,9 

Totalt 2,0 2;6 2,9 2,6 '2,3 2,2 1,9 

Anm: Siffrorna för åren 1981-1986 har reviderats med hänsyn till omläggningen av 
mätmetod i AKU 
Kiillor: Statistiska centralbyrån (AKU) och.finansdepartementet. 
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6 Löner och priser 
6.1 Löner 

Lönesummestatistiken i nationalräkenskaperna tyder på att timlönerna för 

samtliga löntagare ökat med 6.4 % 1987. Detta är en markant dämpning 

jämfört med föregående år. se tabell 6: I. Även statistiska centralbyråns 

förtjänststatistik för industriarbetare visar en timlöneökning på 6,4 % 1987. 

Höjningarna av lagstadgade och avtalsreglerade sociala avgifter inom in

dustriarbetarområdet uppgår till 0,6 % och den totala timkostnadsökningen 

således till 7 %. 
Den tillgängliga statistiken ger vid handen att löneglidningen varit fort

satt stark 1987. närmare 3 %. som genomsnitt för samtliga löntagare. Det 

höga efterfrågetrycket i ekonomin samt brist på arbetskraft har dragit upp 

löneglidningen särskilt i vissa sektorer av arbetsmarknaden. t. ex. bygg

branschen. För industriarbetare är statistik över uppdelningen på avtal och 

löneglidning ännu inte tillgänglig. Uppskattningsvis utgörs drygt hälften av 

industriarbetarnas timlöneökning 1987 av löneglidning. 

Tahell 6: I Timlöner och arhetskraftskoslnader 
Årlig procentuell förändring· 

Samtliga löntagare Industriarbetare 

Avtal J,öne- Timför- Avtal Löne- Tim för-
glidning tjänst glidning tjänst 

1980 .7.4 1.9 9,3 6.1 3,2 9,3 
1981 6,2 2,5 8.7 5,9 4.2 10.1 
1982 4.6 1.5 6.1 4.1 3.5 7.6 
1983 4,7 1.4 6,1 3.8 2.9 6.7 
1984 5,7 2.4 8.1 6.2 4.1 10.3 
1985 4.2 3.2 7.4 3.8 3,7 7.5 
1986 6.1 2.3 8.4 3.9 3,5 7,4 
1987 3.5 2.9 6,4 6.4 

Anm.: Uppgifterna för samtliga löntagare baserar sig på löncsummestatistik. Upp
gifterna för industriarbetare grundar sig på förtjänststatistik. Förtjänststatistiken har 
i förekommande fall kompletterats med engångsbelopp. som ej ingår i SCB:s stati
stik. 

Källor: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Trots att den genomsnittliga timlöneökningen har dämpats i fjol jämfört 

med tidigare år, ligger de nominella lönekostnadsökningarna i Sverige 

fortfarande på en hög nivå i förhållande till i våra konkurrentländer på 

världsmarknaden. Timlöneökningen inom industrin i OECD-området var 

ca 4 % 1987. I viktiga konkurrentländer som Förbundsrepubliken Tysk

land. Förenta staterna resp. Japan beräknas timlönerna ha ökat 4 1/2 %, ca 

2% resp. knappt 3% 1987. Timlönerna i industrin inom hela OECD-områ

det beräknas öka med ca 4 1/2 % 1988. 

I diagram 6: la jämförs den nominella timlöneökningen i svensk industri 

och i Sveriges viktigaste konkurrentländer inom OECD. Löneutvecklingen 

anges i nationella valutor och har vägts samman med s. k. konkurrensvik

ter, som avspeglar resp. lands betydelse som konkurrent till svensk ex

portindustri på världsmarknaden. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I.I 

Sociala Arbets-
kost- krafts-
nader kostnader 

0.8 10.2 
0.5 10.7 
0.2 7.8 
2.4 9.3 

-0.1 10.2 
0.2 7.7 
0.0 7.4 
0.6 7.0 
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Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I. I 

Diagram 6: IA Nominell timlön inom industrin 
Årlig procentuell förändring. nationell valuta 

Diagram 6: 1B Real timlön inom industrin 

Index 1980 = 100, nationell valuta 

12 ,----- -

i 
10-+ 

-- ------,12 

Sverige 

OECD-länderna 

~10 
~8 

115 115 

110 OECD-länderna 110 
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Anm.: OECD-länderna avser de viktigaste konkurrentländerna till Sverige. De är 
sammanvägda enligt varje lands betydelse som konkurrent till Sverige på världs
marknaden. Timlönerna är deflaterade med konsumentprisindex. 
Källor: OECD, statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet samt finansdeparte
mentet. 

De högre nominella timlöneökningarna i Sverige har emellertid inte 
resulterat i en bättre real timlöncutveckling iin i andra länder. Den högre 
inhemska inflationstakten i Sverige. - delvis framkallad just av de större 
nominella löneökningarna - har reducerat realvärdet av den högre nomi
nella löneutvecklingen. I diagram 6: 1 b jämförs den reala timlöneutveck
lingen i svensk industri med utvecklingen i konkurrentliindcrna. De nomi
nella timlönerna har detlaterats med konsumentprisindex. 

I mitten av 1970-talet steg lönekostnaderna mycket kraftigt i Sverige. 
Den reala timlönen i industrin nådde en toppnivå 1976. Av diagrammet 
framgår den anpassning nedåt av reallönerna som därefter ägde rum under 

perioden 1976-1983. Denna reallönesänkning hade ingen motsvarighet i 
OECD-området där reallönerna istället ökade under samma period. Efter 

1983 har reallönerna ökat i ungefär samma takt i Sverige och OECD-områ

det. 
De löneavtal som hittills slutits på den privata arbetsmarknaden tyder på 

en genomsnittlig avtalsmässig kostnadsökning inom näringslivet på drygt 

3 % 1988. Därtill kommer löneglidning. Löneavtalen som hittills slutits för 

den kommunala sektorn uppskattas ge en genomsnittlig kostnadsökning på 
ca 6 % 1988. Den statliga sektorns löneavtal innebär en genomsnittlig 39 



kostnadsökning på drygt 4% 1988. I kalkylerna uppskattas timlönen 

sammantaget för hela ekonomin öka med 6% 1988. Någon nettohöjning av 

lagstadgade sociala avgifter sker inte 1988. 

6.2 Priser 

Under loppet av 1987 steg konsumentprisindex (KPI) med 4.9%. se tabell 

6: 21 Mellan årsgenomsnitten 1986 och 1987 uppgick KPI-ökningen till 

4,2 %, vilket är lika mycket. som förändringen mellan årsgenomsnitten 1985 

och 1986. 
Prisutvecklingen på livsmedel. i synnerhet färska grönsaker och frukt 

samt jordbruksreglerade livsmedel, översteg den genomsnittliga konsu

mentprisutvccklingen 1987. Till viss del har den drastiska prissänkningen 

på kaffe under 1987 dragit ned prisökningen på hela livsmedelsposten. 

Även hyrcshöjningarna samt prisökningarna på transport och samfärdscl 

översteg den genomsnittliga konsumentprisökningen. Detsamma gäller 

prisutvecklingen på alkohol och tobak. Egnahemsboende och prisutveck

lingen på posten fritid, nöjen och kultur låg däremot under den genomsnitt

liga prisutvecklingen·. Prisökningarna på kläder och skor var också betyd

ligt lägre än den genomsnittliga konsumentprisökningen 1987. 

Hittills under året (december 1987-mars 1988) har konsumentpriserna 

stigit med 2,0 %. Inflationstakten räknad som 12-månaders förändringstal 

(dvs. från mitten av mars 1987 till mitten av mars 1988) uppgick till 5.7% .. 

Prisökningstaktcn i omvärlden var i början ~v innevarande år betydligt 

lägre, se diagram 6: 2. I diagrammet jämförs prisutvecklingen i Sverige 

med prisutvecklingen i hela OECD-området och i 14 s. k. korgländer. de 

länder (exkl. Spanien) som ingår i den svenska valutakorgen. Genomsnit
tet för OECD dras upp av mycket höga inflationstakter i bland annat vissa 

sydeuropeiska länder. Det är främst detta förhållande som medför att 
kurvan i diagram 6: 2 för 14 OECD-länder vanligen ligger under kurvan för 

hela OECD-området. Differensen mellan inflationstakten i Sverige och i 

omvärlden minskade kraftigt i början av 1987 för att under andra halvåret 
öka till drygt I % gentemot OECD totalt resp. ca 3 % gentemot de 14 

korgländerna. 
Bedömningen av prisutvecklingen 1988 utgår från de ·förutsättningar 

rörande lönekostnader. produktivitetsutveckling, importpriser m. m. som 

redovisas i andra delar av den reviderade nationalbudgeten och innefattar 

kalkyler av hur dessa faktorer väntas påverka prisutvecklingen under 

1988. 
Den genomsnittliga timlöneökningen för hela ekonomin uppskattas. som 

redan nämnts. till 6 ~f 1988. Under resten av året slår lönekostnadsök

ningarna främst igenom i posten övriga inhemska kostnader m. m .. se 

1 Siffran avser liksom den översta raden i tabell 6: 2 ökningen mellan den s. k. 
långtidsindex i december 1986 och 1987. Till skillnad från korttidsindex tar längtids
index hl. a. hiin.;;yn till förändringar i konsumtionsmönstret under innevarande år 
och ;111ses varu en biittrc miitarc av prisökningarna över längre perioder. Korttids
inde:- ökade med 'i.::!So mellan december 1986 och december 1987. 
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Diagram 6:2 Konsumentprisindex 
12-månaders förändringstal. utfall t. o. m. mars 1988 Sverige. t. o. m. februari 1988 
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Anm.: Oe 14 OECD-länderna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som 
konkurrenter till Sverige på världsmarknaden. 
Källor: OECD, statistiska centralbyråän, konjunkturinstitutet samt finansdeparte
mentet. 

tabell 6: 2. På många andra områden är prisutvecklingen vid denna tid på 
året i stort sett given av avtal (t. ex. hyror) eller särskilda beslut (jord
brukspriser. indirekta skatter och diverse taxor). På längre sikt har löne
kostnaderna emellertid en betydelse även för sådana delar av prisutveck
lingen. Lönekostnaderna svarar för ca I 1/2 procentenhet av det bidrag till 

Tabell 6:2 Konsumentpriser 
Årlig procentuell förändring och bidrag därtill 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

KPI dec.-dec. 9,2 8,1 5,8 3,2 4,9 5,3 

Därav hänförs till: 
Importpriser 1,7 1.6 o.o -1.3 0,7 0.5 
Jordbrukspriser 0,8 0.4 0,5 0.3 0.5 0.5 
Bostäder 0,8 1,9 1.5 0.7 1.2 1.3 
Indirekta skatter 2,0 1.2 0.2 0.2 0.6 0.5 
Diverse taxor 0,6 0,4 0.3 0,5 0,4 0.4 
Övriga inhemska 
kostnader m. m. 3.3 2.6 3.3 2.8 1.5 2,1 

KPI årsgenomsnitt 8,9 8,0 7,4 4,2 4,2 5,4 

lmplicitprisindex 10.6 8,3 6,9 4,9 5,0 5,5 

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 
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KPI-ökningen i år som redovisas under posten övriga inhemska kostnader 

m. m. Lönekostnadernas hidrag är av ungefär samma storlek som i fjol. 
Råoljepriset förutsätts i kalkylen ligga på 16 dollar per fat 1988. Detta är 

en nedrcvidering med 2 dollar jämfört med oljeprisantagandet i den preli

minära nationalbudgeten. Växelkursen mot dollarn antas ligga på samma 
nivå som i början av april 1988. Importpriserna på råolja och petroleum

produkter antas sjunka med ca 12 % under loppet av 1988. Importpriserna 
på övriga varor beräknas öka med drygt 3 % under året och förväntas ha en 
begränsat uppdrivande effekt på KPI 1988. 

Ränteläget förutsätts ligga kvar på samma nivå som i början av april 

1988. Både varmhyror och kostnader för cgnahemsboende beräknas öka 
med drygt 5 1/2 )'( 1988. 

Hänsyn har tagits till heslut om förändrade indirekta skatter och subven

tioner. De viktigaste förändringarna som pflverkar konsumcntprisutveck
lingen är de tidigare beslutade höjningarna av bensin- och alkoholskatter

na, de förslag som läggs i kompletteringspropositionen samt neddragning
en av mjölksubventioncrna. Regeringens proposition om reglering av pri

serna på jordbruksprodukter har beaktats och redovisas i tabell 6: 2 till
sammans med effekterna av de minskade mjölksubventionerna som jord

brukspriser. 

I posten diverse taxor har hänsyn tagits till beslutade taxchöjningar vid 

bland annat SJ, post verket och televerket. Vidare har en bedömning gjorts 
av de kommunala avgifternas utveckling i år. Huvuddelen av de kommuna

la avgiftshöjningarna sker i januari och iir således redan registrerade i 
statistiken. 

I slutet av januari 1987 infördes ett allmänt prisstopp. Det avvecklades 

successivt under sommaren och hösten och upphörde helt i december då 
det allmänna prisstoppct ersattes av en skyldighet att förhandsanmiila 
prishöjningar till statens pris- och kartellniimnd (SPK). Skyldigheten att 
förhandsanmäla priser omfattar även statliga myndigheter. Verksamheter 
som ligger under bank- eller försäkringsinspektioncns tillsyn har skyldig
het att förhandsanmäla prishöjningar till dessa instanser. I april 1988 beslu
tade regeringen att begränsa den allmänna skyldigheten att förhandsanmä
la prishöjningar till vissa varor- och tjänsteområden motsvarande ca hiilf
ten av den privata konsumtionen. De nya reglerna gäller fr. o. m. maj 1988. 

Pris stoppet dämpade prisökningarna 1987, särskilt under det första halv

året. Samtidigt innebar det att en del prishöjningar försköts till hösten 1987 
och de första månaderna 1988, vilket har höjt inflationstakten igen. I 
prognosen för helåret 1988 har därför antagits en viss återhämtning av 

priserna efter prisstoppets upphävande. Denna återhämtning ingår i posten 
övriga inhemska kostnader m. m. och förklarar varför bidraget till KPI-ök

ningen från denna post är högre 1988 än 1987. 
Under 1988 beräknas konsumentpriserna enligt dessa kalkyler stiga med 

drygt 5 %. De mycket låga eller negativa prisökningstal som noterades 
under de första månaderna 1987 efter prisstoppets ikraftträdande innebär 

att 12-månaderstalen för motsvarande månader 1988 kommer att bli rela

tivt höga. Under våren och sommaren 1988 kan 12-månaderstalen komma 
att överstiga 6 % för att mot slutet av året åter gå ned mot 5 % . 

En känslighetsanalys med olika antaganden ger tämligen små skillnader i 
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prisprognosen. En förändring av importpriset på råolja med I dollar per fat 
beräknas påverka KPI med ca 0, I procentenhet via ändrade priser på 
bensin och eldningsolja. Även en förändring av dollarkursen med 25 öre 
beräknas direkt påverka KPI med ca 0, I procentenhet via ändrade priser 
på bensin och eldningsolja. En förändring av räntenivån med I procenten
het förväntas ge ett direkt genomslag på KPI med knappt 0.2 procentenhe
ter via egnahemslån med rörlig ränta. 
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7 Hushållens ekonomi och privat konsumtion 

7. I Hushållens disponibla inkomster 

År 1987 steg hushållens realt disponibla inkomster med knappt 2 % enligt 
de preliminära nationalräkenskaperna. Det är något mindre än vad som 

beräknades i den preliminära nationalbudgeten. För 1988 .beräknas en 
fortsatt ökning av hushållens realt disponibla inkomster med drygt 2 %. se 

tabell 7: I. 

Tabell 7: I Hushållssektorns disponibla inkomster, konsumtion och sparande 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I.I 

Miljarder kr. Procentuell förändring 

1986 1987 1988 1986 

Liipande priser 

Löner 400,I 435,0 466,4 9,4 
Företagsinkomster 49.4 56.0 59.6 7.3 
Räntor och utdelningar. netto -4,8 -10,8 -12.6 
Inkomstöverföringar från offentlig sektor 182,3 200.4 222.3 10,5 
Övriga inkomster 52.9 59.0 65, l -2.0 
Direkta skatter, avgifter m. m. 202.8 228,8 250,6 11.2 

Disponihel inkomst 477,1 510,8 550,4 7,6 

Privat konsumtion 480,3 525,0 570,6 9,5 

1980 års priser 
Disponibel inkomst 288,8 294,4 300,7 2,5 

Privat konsumtion 290,7 302,5 311,6 4,3 

Sparkvot, nivå i % -0,7 -2,8 - 3,7 

Kii//or: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Löne~umman ökade med 8,7%· 1987 i löpande priser, vilket är något 
mindre än tidigare beräknat. Den beräknas öka med drygt 7 ','{ 1988. 
Bakom den beräknade ökningen ligger de förutsättningar angående timlön 
och sysselsättning som redovisats i tidigare kapitel. 

Inkomstöverföringarna från den offentliga sektorn till hushållen ber~ik

nas öka med ca 11 % 1988. dvs. i något högre takt än 1987. En orsak till den 

fortsatt höga ökningstakten 1988 är att en del förbättringar av de sociala 
förmånerna genomfördes under andra halvåret 1987 och får fullt genomslag 

först 1988. Förbättringen av sjukförsäkringen för arbetare i privat tjänst 

genomfördes den I december 1987. Arbetslösh.:-tsunderstödet höjdes den l 
juli 1987. Vid samma tidpunkt gjordes en extra höjning av basbeloppet och 
även reglerna för del pension förbättrades. 

Fdn halvårsskiftct 1988 förbättras stödet till d~ arbetslösa. Högsta 

ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 400 kr. till 425 kr. och 
det kontanta arbetsmarknadsstödet <KAS) höjs från 140 kr. till 149 kr. De 

tre nivåerna på utbildningsbidragen höjs samtidigt till 425 kr .. 255 kr. och 

181 kr. 

1987 1988 

8.7 7,2 
13.4 6,4 

9.9 10,9 
11,5 10,3 
12,8 9,5 

7,1 7,8 

9,3 8,7 
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4,1 3,0 

44 



I fasta priser väntas inkomstöverföringarna 1988, liksom under de senas- Prop. 1987 /88: 150 
te åren, öka med i storleksordningen 5 %, se tabell 7: 2. Pensionerna svarar Bilaga I. I 
varje år för en betydande del av denna ökning, men även andra delar av 
transfereringarna från den offentliga sektorn till hushållen ökar, främst till 
följd av särskilda beslut om förbättringar av förmånerna. 

Tabell 7:2 Inkomstöverföringar från offentlig sektor till hushåll 

Miljarder kr., Procentuell förändring, 
löpande priser 1980 års priser 

1986 1987 1988 1986 

Från staten 81,3 88,3 96,6 2,5 
Barnbidrag 8.3 10,2 10,I - 4,1 
Folkpension och delpension 52,7 55,0 59,6 2,1 
Pensioner till f.d. anställda 2.5 2,5 2.7 4.7 
Övrigt 17.9 20,6 24, I 6,7 

Från kommunerna 18,0 19,0 20,3 6,0 
Bostads bidrag 2.4 :u 2,8 -12,7 
Pensioner till f. d. anställda 3.1 3,5 3,7 12,2 
Socialbidrag 4,1 4.3 4.3 13,0 
Övrig! 8.4 8.9 9.4 7.3 

Från socialförsäkringssektorn 82,9 93,l 105,4 9,7 
ATP 48,4 53.8 60,7 10.3 
Sjukförsäkring m. m. 27,8 31,8 37.3 9.3 
Arbetslöshetsförsäkring 6.8 7,5 7.4 6.9 

Summa inkomstöverföringar 182,3 200,4 222,3 6,0 

Anm.: Deflatering är gjord med konsumentprisindex. 

Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

År 1988 genomförs flera förändringar av skattesystemet. Skattcsiink
ningar sker genom att grundavdraget höjs till I 0 000 kr. och griinsen för 
507to marginalskatt, den s. k. brytpunkten. höjs till 150000 kr. Antalet skikt 
i skatteskalan minskas till fyra och högsta marginalskattesatsen sänks till 
75% (vid en kommunal skattesats pä 30%1. I motsatt riktning verkar att 
kvittningsrätten mellan villaunderskott och inkomst av kapital slopas. 
Sammantaget innebär förändringarna att den statliga inkomstskatten sänks 
med 4,5 miljarder kr. vid oföriindrade inkomster. Den kommunala utdebi
teringen höjs med 12 öre. De ökade inkomsterna i kombination med 
progressiviteten i skattesystemet medför att hushållens inbetalningar av 
direkta skatter, avgifter m. m. ökar med närmare 107r 1988. 

Den reala timlönen. som har stigit oavbrutet sedan 1983. heriiknas öka 
med ca 1/2 '::'( 1988 före skatt och vara i stort sett oförändrad efter skatt. 
Som framgår av diagram 7: I har reallönen frire skatt och efter skatt haft en 
likartad utveckling sett över en liingre period. Det bör påpekas att bcriik
ningarna av reallön efter skatt inte är perfekta. Dels har hänsyn bara tagits 
till prcliminiir A-skatt. vilken kan skilja sig från den slutliga skatten och 
dessutom kan påverkas av andra inkomster och avdrag. Dels iir uppdel
ningen av total preliminiir A-skatt på sf1dan som avser löner och sådan som 
avser annat svår att göra både principiellt och praktiskt. 
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Diagram 7: I Reallön per timme före och efter skatt 

1980 års priser. index 1974 = 100 
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Kiill1>r: Statistiska centralhyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

I tabell 7: 3 redovisas lönesummans och pensionernas förändring i fasta 
priser före och efter skatt. Lönesummans utveckling påverkas av håde 

timlönen och antalet arbetade timmar. Eftersom sysselsättningen ökar de 
aktuella åren utvecklas den reala lönesumman mer positivt iin den reala 
timlönen. Lönesumman cfter skatt ökar mindre än lönesumman före skatt 
främst på grund av att skatteomläggningarna de aktuella åren har utgått 
från och kompenserat för lägre timlöneökningar iin vad som blivit fallet. 
Pensionsutbetalningarna beräknas öka realt med ca 4 1/2 '){. 1988 före skatt. 

Tahcll 7:3 Realinkomsternas förändring 

Miljarder kr .. Procentucli fririindring. 
löp;rndc priser 1980 iirs priser 

1986 19!\7 l'JHH 1986 1987 1988 

Lönesumma före skatt 400.1 435.0 466.4 5.0 4.4 1.7 
Lönesumma efter skatt 261.4 281.0 299.2 3.5 J.2 I.Il 

Pensioner före skall 117.6 126.4 139.J 5.9 J.2 4,6 
Pensioner cft.:r skall 90.8 %.4 I0".3 4.7 2.0 .>,6 

Disponibel inkomst 477,I 510,8 550.4 2,5 1,9 2.2 

Anm.: Liinesummans förändring inncfatlar förändringar i bi1de timlön och antal 
arbetade timmar. I pensioner ing;\r i denna tabell iiven privata tjiinstcpensioncr. I 
beräkningarna av lönesumma och pension.:r efter skall har hiinsyn endast tagits till 
preliminiir A-skatt. Detlatering av lönesumma o..:h pensioner iir gjnrd med kons11-
mentprisinde.x. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet. statistiska <.:entralhyrån och finansdepartementet. 
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skatt. Pensionsutbetalningarna ökar regelmiissigt i viisentligt liigrc takt 

efter skatt iin före skatt. Det beror huvudsakligen pil alt antalet pensoniirer 

med full ATP rortsiitter att öka. 

7.2 Privat konsumtion och sparande 

Den privata konsumtionsutvecklingcn sedan bö1jan av 1970-talet kaninde

las i tre perioder. Under första hiilften av 1970-talet steg konsumtionen 

parallellt med de disponibla inkomsterna. som framg{tr av diagram 7: 2. 

Mellan 197<1 och 198:1 stagnerade den privata konsumtionen på grund av 

den svaga inkomstutvecklingcn. Under början av 1980-talct sjönk hushi\.1-

lcns realinkomster och diirmed sparkvoten. Sedan 1983 har hushållens 

ekonomi förbiittrats r~itagligt. Den privata konsumtionen steg med 13 

1/2 r.; i volym mellan 198:-1 och l 9X7. Ar 1986 och 1987 ökade konsumtionen 

med över 4 r.;- per {1r och kL1nsumtionsnivi'rn översteg de disponibla inkoms

terna. 

Hur den starka konsumtionsuppg{mgen de senaste {trcn har finansierats 

framg~lr av tabell 7: 4. De tillrörda medlen iir hush{dlens bruttoinkomster 

(disponibl inkomst + kapitalförslitning) och ndtoupphlning 1
• l tabellen 

Diagram 7: 2 Disponibel inkomst och privat konsumtion 
tvi iljarder kr., I 9HO {1rs priser 
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l\ii//or: Statistiska centralhyriin. konjunkturinstitutet och llnansdcpartemcntet. 

1 I natinnalriiken<;kapcrna reduceras hushiillcns hruttoinlwmster med en kalkvlcrad 
kapitalt\:\p;litning vid heriikningen av disp11nibl·I ink11rnst. Kapitalfiirslitningl'1i skall 
moh\·ara en nedskrirning av viirdct pa hushitllcns kapitalstock. vilken hurndsakli
gcn bl'sU!I" ;1\" smiihus. 
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framgår hur dessa medel användes till konsumtion, investeringar och fi
nansiella placeringar. 

Avregleringen av kreditmarknaden i november 1985 medförde en kraftig 

ökning av nettoupplåningen 1986 och därmed av hushållens tillförda me

del. Den höga nettoupplåningen motsvarades av ännu större finansiella 

placeringar. vilket innebär att det finansiella sparandet var positivt. Den 

nedgång av de reala investeringarna, som pågått sedan 1979, fortsatte även 

1986. Den allt lägn: investeringsnivån i hushå\bsektorn beror främst på 

minskat småhusbyggande. 

Tabell 7:4 Finansieringsanalys för hushållssektorn 

1982 1983 1984 1985 

Miljarder kr .. /iipande priser 
Disponibel inkomst 335,6 367.1 402.1 443.4 
Kapitalförslitning 18.2 20.2 22.3 23.6 
Nettoupplirning 40.1 37.0 41.2 36.1 
Tillförda medel 393,9 424,3 465,6 503,I 

Konsumtion 333,9 362.7 398.4 438.7 
Reala investeringar 21.2 21.5 22.6 20.8 
Finansi1:lla placeringar 38.8 40.1 44,6 43,6 
Använd:i medel 393,9 424,3 465,6 503,I 

Pmcen/l/11Je/ m· disponibel itzkomst 
Kapitalförslitning 5.5 5.5 5,6 5.4 
Nettoupplåning 11.9 10.1 10.2 8.1 
Tillförda medel 117,4 115,6 115,8 113,5 

Konsumtion 99.5 98,8 99.1 98.9 
Reala investeringar 6.3 5,9 5.6 4.7 
Finansiella placeringar 11.n 10.9 I I. I 9.8 
Använda medel 117.4 115,6 115,8 113,5 

Atzm.: Exklusive hushållens andel (6.3 miljarder kr.) av den tillfälliga förmögenhets
skatten på försäkringsbolag \987. I tabellen har tillförda medel och finansiella 
placeringar höjts med detta belopp. 

Kiillor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

År 1987 lf1g net\ouppHmingen på en fortsatt hög nivå. De finansiella 

placeringarna återgick till Jen andel av de disponibla inkomsterna som 

rådde iiren före avregleringen. Det finansiella sparandet sjönk till ca minus 

18 miljarder. Därav svarade hushållens andel av den tillfälliga förmögen

hetsskatten på försäkringsbolagen för ca 6 miljarder kr. Investeringarna i 

småhus ökade 1987 i volym för första gången under 1980-talet. 

Att den privata konsumtionen steg så starkt 1986 och 1987 i förhållande 

till inkomsterna torde ha sin grund i tre faktorer. För det första var 

hushållens förväntningar om den egna ekonomins framtida ut veckling opti

mistiska fram till börsnedgången i oktober 1987, se diagram 7: 3. 

För det andra steg hushållsscktorns förmögenhet starkt till följd av 

värdestegring på aktier och fastigheter. se diagram 7: 4. Från slutet av 1985 

till mitten av oktober 1987. före börsfallet, steg aktiekurserna med i ge

nomsnitt 10017-1-. Prisökningarna på småhus överskg innationstakten 1986 

för första gången sen 1979. 

För det tredje har avregleringen av kreditmarknaden i november 1985 

medfört att hushållen i större utsträckning iin tidigare kunnat låna till 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.1 
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Dia11.ram 7: 3 Hushållens förväntningar om den egna ekonomin 12 månader framåt Prop. 1987 /88: 150 
Pro<.:i:nt Bilaga I. I 

20 20 

10 10 

-10 -10 

-20 -20 

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 

A.11111.: Diagrammet visar skillnaden mellan andelen hushäll som tror pä en förhätl
ring och andelen som tror pä en försämring, säsongrensat. De tre sista värdena i 
diagrammet avser oktoher 1987. november 1987 I extra undersökning) och januari 
1988. 

Diagram 7: 4 Hushållens tillgångar och skulder 
Miljarder kr. 1980 års priser 
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Kiillor: Statistiska centrnlbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 
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konsumtion. Den ökade tillgången till krediter har sannolikt haft särskilt Prop. 1987 /88: 150 

stor betydelse för den starka ökning av inköpen av bilar och andra kapi- Bilaga I. I 
talvaror som illustreras i tabell 7: 5. Inköp av kapitalvaror hetraktas i 
nationalräkenskaperna som konsumtion, men kan ur hushållens perspektiv 
delvis ses som investeringar. Aven för turistutgifter i utlandet har höga 

ökningstal registrerats de senaste åren. 

Tabell 7: 5 Privat konsumtion 

Miljarder kr., Procentuell förändring, 
löpande priser 1980 års priser 

1987 1983 1984 1985 

Total privat konsumtion 525,0 1,8 1,4 3,0 

Därav: 
Dagligvaror 162,9 - 1,3 0,1 0,2 
Sällanköpsvaror 118.4 2.8 3.1 4.0 
Bilar 25.4 -11.6 0.0 5,2 
Bostad 131.6 0.3 1.4 3.5 
Övriga tjänster 76.1 2.3 2,1 5,0 
Turistutgifter i utlandet 24,5 -10.9 3.2 10.9 

Anm.: I dagligvaror ingår icke varaktiga varor exkl. bränsle och el. vilka ingår i 
bostad. I sällanköpsvaror ingår varaktiga och delvis varaktiga varor. 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Flera faktorer talar för en fortsatt relativt stark ökning av den privata 

konsumtionen 1988. Förutom den fortsatta ökningen av realinkomsterna 
kan nämnas att hushållens förväntningar om den egna ekonomiska situa

tionen inom det närmaste året var nästan lika optimistiska i januari 1988 
som före börsfallet i oktober 1987. se diagram 7: 3. Den kraftiga nedgång av 
framtidsförviintningarna som noterades en månad efter börsfallet synes 
alltså ha varit tillfällig. Vidare har börskurserna gått upp med ca 25 c;f, 

sedan slutet av november 1987 till början av april 1988. Priserna på småhus 
och bostadsrätter steg kraftigt under loppet av 1987. Inga tecken finns än 
på att utlåningen till hushållen har dämpats. 

Ökningstakten i den privata konsumtionen diimpades under loppet av 
förra året från över 5 ~f. första halvåret till ca 3 %·andra halvåret. Tillgäng

lig statistik avseende detaljhandelns försäljning och antalet nyregistrerade 

bilar visar på en fortsatt ökning av den privata konsumtionen i ungefär 

samma takt under årets första månader. Mot denna bakgrund beräknas den 

privata konsumtionen öka med 3 % 1988. Prognosen innebär en fortsatt. 

om än dämpad. nedgång av hushållens sparande. 
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8 Investeringar 

8.1 Inledning 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I.I 

År 1987 blev betydligt starkare för investeringarna än vad som förutsattes i 
den preliminära nationalbudgeten. Enligt de preliminära nationalräkenska
perna utfall var de fasta bruttoinvesteringarna volymmässigt 7 .5 </r_. högre 
1987 än 1986, vilket iir den kraftigaste investeringsuppgången sedan mitten 

av 1960-talet. Det var kombinationen av en god utveckling för näringslivets 
investeringar och en snabb expansion av bostadsinvcsteringarna som gjor

de att investeringstillväxten blev så hög. De offentliga myndigheternas 

investeringar minskade något 1987, men den offentliga sektorns bidrag till 
investeringarna var ändä positivt genom att de statliga affärsverken kraf

tigt ökade sin investeringsaktivitet. 
Bruttoinvesteringarnas andel av BNP utgjorde 1987 drygt 19%·. Räknat i 

fasta priser har investeringskvoten stigit med 1,4 procentenheter sedan 
1983. Fortfarande är dock investeringskvoten lägre än vad den var under 
1970-talets första hälft, då den i genomsnitt uppgick till ca 21 l/2~'c. Denna 

skillnad ligger helt på bostadsinvesteringarna och de offentliga myndighe

ternas investeringar, som utgjorde en större andel av BNP under denna 

period än vad de gör nu. 

Tabell 8: 1 Bruttoinvesteringar efter näringsgren 

Miljarder Årlig procentuell förändring. 
kr. 1987. 1980 års priser 
löpande 
priser 1983 1984 1985 1986 

Näringsliv 126.9 3,3 6.0 10.4 -0,2 
Offentliga myndigheter 23.1 -0,8 -1.8 -3.7 -0,8 
Bostäder 4:!,3 -1,2 7,4 0.6 -3.2 

Totalt 192,3 1,6 5,1 6,0 -1,0 
därav maskiner 79,8 4.3 8.5 15.1 -3.9 

Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Under 1988 väntas investeringsvolymen fortsätta öka. även om tillväxt
takten inte blir lika hög som 1987. En stor del av de investeringsprojekt 
som påbörjades under andra halvåret 1987 kommer att pf1verka investe
ringarna även under innevarande år. Utöver en fortsatt men långsammare 

expansion för niiringslivets investeringar och bostadsinvesteringarna visar 

de offentliga myndigheternas investeringsplaner att även dessa kan beräk

nas ge ett positivt bidrag under 1988. Totalt innebär prognosen en tillväxt 

för bruttoinvesteringarna på 3.81/f.. Det kan noteras att handelsflottans och 

offshore-sektorns investeringar. som väntas minska kraftigt 1988. drar ned 
de totala bruttoinvesteringarna med drygt en halv procent. 

1987 1988 

8,1 2,5 
-1,5 5,7 
11.4 6,5 

7,5 3,8 
8.9 5,0 
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Diagram 8: I 
Bruttoin,·esteringskvot 
Procent av BNP, 1980 års priser 
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Kiillor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

8.2 Näringslivets investeringar 

Efter en relativt svag utveckling 1986 tog naringslivcts investeringar ny fart 

under 1987 och investerings volymen beräknas ha ökat med drygt 8 t;;(. 

Omsvängningen av investeringarna mellan 1986 och 1987 ligger i stor 

utstriickning p~\ industrins investeringar. men iiven andra delar av närings

livet ökade sin investeringsaktivitct. "ljänstesektorernas investeringar 

dämpadc:s dock markant 1987, efter en mycket kraftig uppg{ing 198.'i och 

1986. 

Jämfört med 1982 har näringslivets investeringsvolym stigit med sam

manlagt 30 r;(. till 1987. Mellan samma år viixte näringslivets produktion 

med I .'i';}. Niiringslivcts investcringskvot har si\lcdes stigit markant och 

var 1987 obetydligt lägre fö1 vid mitten av 1970-talet. lnvesteringsuppgting

en har varit koncentrerad till industrin och till maskininvestcringarna. 

I den prognos för investeringarna 1988 som gjordes i den preliminiira 

nationalbudgeten i januari fanns ett stort mått av osäkerhet, framför allt 

med hänsyn till att den investeringsenkät som låg till grund för prognosen 

var besvarad innan företagen kunnat beakta börsfallet i oktober 1987. 

Plancrn~t var expansiva men i prognosen justerades de ned med hiinsyn till 

börsfallet. Den nya investeringsenkäten frtrn februari 1988 tyder emellertid 

på att börsfallet inte har haft den negativa effekt pfi företagens investe

ringsvilja som kunde befaras i höstas. 

Nuvarande prognos för 1988 innebiir all niiringslivets invesh:ringar fort

sätter att öka i volym, men med en liigre tillväxttakt iin under 1987. I ännu 

högre grad än förra året iir det expansionen av industrins investeringar som 

bär upp investeringsökningen. 'ljiinstesektorcrnas investeringar väntas 

minska i volym. speciellt på byggnadssidan. Detta beror delvis på att 

Prop. 1987/88: 150 
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hyggn:gkringcn i storstadsområdena heriiknas fä ett hf\rdare genomslag iin Prop. 1987 /88: 150 

under förra året. Vidare rlanerar statens jiirnv~igar och televerket att Bilaga I. I 

minska sin investeringsaktivitet relativt kraftigt 1988 jämfört med förra 

året. Sammantaget beräknas näringslivets investeringar inklusive han-

delsflottan iika med 2.5 1A· i {1r. Exkluderas handelsflottan iir urrg{mgen 

3.5 r,,;-. 

Tahell 8: 2 Bruttoinvesteringar i näringslivet 

Miljarder Årlig procentuell föriindring. 
kr. 1987. 1980 års priser 
löpande 
priser 1983 1984 1985 

Jord- och skogsbruk 7.0 1.0 0,4 -8.5 
Industri 35.2 1.8 16.6 19.2 
El-. gas-. värme- och vattenverk 7.9 3.3 -10,5 -3.3 
Byggnads verksam het 2,7 0.1 5,5 -I. I 
Varuhandel 11.2 2.5 15.1 16.8 
B<tnk- och försiikringsinstitut 2.0 -15.0 62.7 37.5 
Samfärdsel exkl. h~ndelslloltan 10.3 I. I - 0.2 6.2 
l)ppdragwcrksamhet exkl. offshore 13.6 h9.I - 5.3 38.0 
Ovrigt 37.1 - 4.7 7.3 3.9 

Summa inkl. diskrepans 126,9 3,3 6,0 10,4 
därav byggnader 43.6 1.2 2.5 :!.9 

maskiner 73.0 4.5 8,6 15.7 

Kii/lor: Konjunkturinstitutet. statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Diagram 8: 2 Bruttoinvesteringar 
Miljarder kr.. 1980 års priser 
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Kii/lor: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 
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Den kraftiga omsvängningen av industrins investeringar. från en ned

g~ing med JS;'. 1986 till en uppgång på niira 14'.:; 1987. beror till stor del pf1 

svängingar i skogsindustrins investeringar. Exkluderas skogsindustrin 

ökade industriinvestcringarna med 6 '/i- 1986 och med 11 'Yi: 1987. Trans

portmedelsindustrin exklusive varv. ,\vs. i huvudsak hilindustrin. har de 

senaste {iren ökat sin investeringsvolym mycket kraftigt. Ar 1987 var 

uppgången hela 28 f7i. vilket var en nästan dubbelt så stor uppgång som 

under 1986. Av den totala uppgängcn för industriinvestcringarna på knappt 

14 c;. 1987 svarade skogs- och transportmedelsindustrin exkl varven för ca 

4 112 procentenheter vardera. Sammantaget har industriinvesteringarna de 

senaste fem åren ökat med nära 60 1.;;. i volym och är nu tillbaka pil samma 

nivå som de hade 1975- 76. innan den kraftiga nedgången började. 

År 1988 väntas industrins investeringar öka med 9r;;: .. Till skillnad mot 

under 1987 ber~iknas uppgången vara koncentrerad till maskinsidan medan 

hyggnadsinvesteringarna hlir ungefär oför~indrade i volym. Av de enskilda 

branscherna vtintas transportmedelsindustrin iiven 1988 stå för en stor del 

av uppgilngen. lnom basindustrin iir det framför allt järnverken och gruvin

dustrin som ökar sina investeringar. 

Tabell 8: 3 Industrins investeringar 

Miljarder Arlig procentuell för~indring, 
kr. 1987. 1980 års priser 
löpande 
priser 1983 19H4 1985 1986 1987 1988 

Basindustri R.3 -7.9 23,7 26.4 -28,3 19.9 14,7 
Verkstäder 14.8 1.5 32.0 16.I 9.4 13.9 5.6 
Övrig industri 12.l 10.1 -1.5 16.7 (i. 7 9J 9.3 

Totalt 35,2 1,8 16,6 19.2 - 2,9 13,6 9,0 

Byggnader 8.1 -9.3 44.9 16.1 12.4 13.6 2.0 
Maskiner n.1 4,5 10.7 20, I - 7.0 IJ.6 11.2 

Kiil/or: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och !inansdepartementet 

8.3 Bostadsinvesteringar 

År 1987 innehar en viindpunkt för nyproduktionen av bostlider. Bygg

nadsvolymen beriiknas ha ökat med drygt ~5 ~;.. fdn ill"et innan. efter att ha 

minskat {11ta år i rad. L!ndcr 1987 påhör:jades cirka 40000 Higenhctcr. mot 

drygt 30 000 under 1986. N ybyggandct ökade i stort sett i hela landet. 

Ökningstakten iir emellertid störst i storstadsliinen och särskilt i Stock

holms län. där antalet påbörjade liigenhcter ökade med 35 r/;. .. 
Bakom det ökade bostadshyggandet ligger en ökad cfterfdgan pil bosta

der. vilken bl a visar sig i att andelen av allmännyttans lägenheter som är 
lediga för omedelbar uthyrning minskade fr[in 4 ';(. 1983 till under I r;;. i 

september 1987. De senaste årens ökade hostadseftcrfrågan torde i hög 

grad :'1terspegla den relativt förmimliga utvecklingen av hushållens reala 

inkomster. Regionala hcfolkningsomtlyttningar kan ocksf1 ha haft betydel

se för bostadseftefterfrt1gan liksom de t1tgiirdcr som har vidtagits för att 

begriinsa annat byggande i storstadsomr;idena. se nedan. 
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Flera indikationer tyder på en fortsatt kraftig expansion av' bostadsbyg- Prop. 1987 /88: 150 
gandet 1988. Inkomna ansökningar om statliga bostadslån till nybyggnad Bilaga 1.1 
har ökat i antal. Bostadsstyrelsens enkäter visar att kommunernas planer 
för hostadshyggandet 1988 är mycket expansiva och dessutom har revide-
rats upp kraftigt i förhållande till tidigare enkättillfällen. 

Tahell 8:4 Bostadsinl·esteringar 

Miljarder Ärlig procentuell förändring. 
kr. 1987, 1980 års priser 
löpande 
priser 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Nybyggnad 19,8 - 9,8 -13,I -11,2 -12,8 26.3 30, I 
Flerbostadshus 10,0 - 1.4 - 8,1 - 6,2 -11.3 32.3 48.0 
Småhus 9,8 -15.0 -16.7 -15,2 -14.2 20.8 12.0 

Ombyggnad 22,5 16,9 41.0 12,6 4,5 1.4 -13,0 
Flerbostadshus 19,3 19,I 36,6 27.7 2,7 8.3 -13.0 
Småhus 3, I 10,5 54,2 -28,1 13,0 -28.5 -13.0 

Totalt 42,3 - 1.2 7,4 0,6 - 3,2 ll,4 6,5 

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartmcntet 

Avgörande för hur många nya lägenheter som kan påbörjas under 1988 
torde vara produktionskapaciteten i byggsektorn och utvecklingen av an
nat byggande än bostäder. Sysselsättningen i byggsektorn väntas öka 1988 
och prognosen för byggnadsinvesteringarna exklusive nya bostäder inne
bär en viss nedgång. Det torde därför finnas ett utrymme för en fortsatt 
expansion av bostadsbyggandet. 

Diagram 8: 3 Bostadsinvesteringar 
Miljarder kr.. 1980 års priser 
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Ombyggnaden av hoqäder visar en utveckling som varit motsatt den för 

nybyggnad. med en tillv~ixt under biide 1970- och 1980-talct. Ombygg

nadsinvesteringarna expanderade siirskilt i bö1:jan av 1980-talcn i samband 

med det s. k. ROT-programmet. som innebar att de resurser som frigjordes 

då nybyggandet minskade skulle föras över till ombyggnadsverksamhet. 

De f1tgiirder som vidtogs i slutet av 1986 hade emellertid till syfte alt 

begriinsa mnfattningen p~i ombyggnaden av bostiider. De innebar hl. a. en 

begriinsning av möjligheterna till statliga bostadsli'm för ombyggnad av 

bostider i storstadsomrf1dena. En mycket kraftig ökning av besluten om 

ombyggnadsl[in i slutet av 1986 medförde emellertid alt ombyggnadsverk

samheten i dessa omdden under 1987 inte reducerades i avsedd omfatt

ning. Under 1988 väntas lånebegriinsningarna fä en betydligt större effekt 

på ombyggnadsverksamheten i storstadsområdena. vilken emellertid del

vis !llrde komma att motverkas av en ökning av ombyggnaden av hostiicler 

i övriga landet. 

Sammantaget innehiir prognosen att det senaste årets förskjutning från 

ombyggnad till nybyggnad accentueras ytterligare under 1988 och att den 

totala investeringsvolymen i bostadssektorn fortsiilter öka. men inte i 

samma snabba takt som under 1987. 

Tabdl 8: 5 Offentliga im·esteringar 

Miljarder Årlig procentuell förändring. 
kr. 1987. 1980 iirs priser 
löpande 
priser 198."l 1984 1985 1986 1987 1988 

Statliga myndigheter 6,4 4 ') 3,8 -8.8 -6,0 10.5 9,9 
Statliga affärsverk 16.6 0.1 -HU 5.3 8.4 13.7 -3.8 
Summa staten 23,0 1,4 - 5,6 0,1 3,6 12,7 0,3 

Kommunala myndigheter 16.7 -2.5 - 3.9 -1,7 1.2 -5.7 4.0 
Kommunala affärsverk 1 4.7 2.6 - 3.7 -4.3 -8.7 -3.2 4.7 
Summa kommuner 21,4 -1,3 - 3,8 -2,3 -1,1 -5,I 4,2 

diirav primärkommuner 15,6 -3.4 - 6.0 -0,9 0.4 -3.4 5,3 
landsting 5.9 4,5 1.7 -5,7 -4.9 -9,6 0,8 

Totalt 44,4 -0,1 - 4,6 -1,2 l, l 3,4 2,1 

1 Inklusive kommunala företag, församlingar m. m. och exklusive bostäder. 

l\ii/l,Jr: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

8.4 Byggnadsverksamhet 

Den samlade byggnadsvcrksamhetcn ökade mellan 1986 och 1987 med 

drygt 4 112 ~,(.. Det största bidraget till denna tillväxt kom från den kraftiga 

expansionen av bostadshyggandet. men även niiringslivcts byggande gav 

clt positivt bidrag. Myndigheternas och affiirsverkens byggnads- och an

läggningsinvesteringar minskade däremot relativt kraftigt. Enligt arbcts

kraftsundersökningarna ökade antalet sysselsatta med hela 15 000 personer 

1987. Dessutom var löneglidningen stark i byggsektorn. 

I mitten på 1970-talet minskade byggvcrksamheten under flera år då 

först bostadsbyggandet och n[1gra år senare näringslivets byggnadsinveste

ringar föll. Denna utveckling f\tcrspeglas också i att sysselsättningen i 
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byggnadssektorn under 1970-talet minskade med ca 75 000 personer. En 
återhämtning i bi\de hyggverksamhet m:h sysselsättning skedde dock un
der åren 1978-80 framför allt genom en ökad aktivitet i bostadssektorn. 
Under den svaga byggkonjunkturen i böljan på 1980-talet minskade bygg
sektorns produktionskapacitet. Mellan 1981 och 1984 minskade tex syssel
sättningen med nära 30000 personer. Hälften av denna sysselsättningsför

lust återhämtades 1987. 
Statistiken möjliggör inte någon regional fördelning av den totala 

byggverksamheten. Regional statistik över antalet byggnadsarbetare indi
kerar dock att byggverksamheten under 1987 expanderade särskilt kraftigt 
i storstadslänen, där byggarbetarkåren ökade med drygt 3 1/2 % att jämföra 
med en ökning med knappt I lff. i landet i övrigt. 

Under 1987 var byggnadsverksamheten föremål för en rad särskilda 
regleringar. Syftet med dessa var dels att dämpa överhettningen av bygg
marknaden i storstäderna. dels att skapa ett större utrymme för nybyggan
de av bostäder i storstadsområdena. Regleringarna innebar att länsarbets
nämnderna i Stockholms samt Göteborgs och Bohus län anmodades ut
nyttja byggnadstillståndsgivningen för att begränsa den totala byggvoly
men till 1986 års nivå och för Stockholms län dessutom att begränsa annat 
byggande än bostadsbyggande till 70% av 1986 års nivå. Vidare fastställ
des för storstadsomrl1dena ramar för de statliga bostadslånen för ombygg
nad av bostäder. Dessutom undantogs företagen i storstadsområdena från 
möjligheten att utnyttja investcringsfonderna vid byggnadsinvestcringar 
och myndigheternas byggande drogs ned. I november 1987 beslutade rege
ringen att förlänga byggnadsregleringarna till att gälla även under 1988 och 
1989. Vidare utvidgades frisläppsstoppet för investeringsfonderna till att 
gälla hela landet utom stödområdena. Åtgärderna har inneburit att igång-

Tabell 8:6 Byggnadsverksamhet 

Miljarder Årlig proccn!Ut:ll förändring. 
kr. 1987. 1980 års priser 
löpande 
pris.:r 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Hyggnadsinvesteringar 102,2 - 0.4 3.0 -0,l 1.4 6,2 3,2 
därav näringsliv 43,6 1.2 2.5 2,9 9.0 7,6 -0.1 

offentliga 
myndigheter 16.3 - 1.5 -3.9 -6,9 -4.0 -7.6 3,5 
bostäder 42.3 - 1.2 7.4 0.6 -3.2 11.4 6.5 

Reparation och undcrht1ll 40,I 2.3 _,,5 2.7 2.8 1.0 u 
Summa byggnads,·crksamhet 142,3 0,4 3,1 0,7 1,8 4,7 2,7 

Reparationer. om- och 
tillbyggnader (ROT) 62.6 5.8 13,5 6,0 3.4 1.2 -4.0 

därav bostäder 42.4 9.7 19.2 7.9 2,8 1.2 -6.7 
övrigt 20,2 0.2 4.4 2.6 4.li 1,0 l,(i 

Anm.: Cnderlaget for beräkningarna av byggnadsverksamhcten har bt:tydande bris
ter. varför result<1ten bör tolkas med försiktighet. J\;iir del giilkr vissa reparationer 
1985-1986 har statistiska centralbyråns tidsserier ersatts av en trendmiissig ökning. 
Post~n ROT _definieras som summan av reparationer och underh<lll samt ombygg
nadsmvestenngar 1 endast hostadssektorn. dvs .. exklusive ombyggnader i andra 
sektorer. vilka inte bn siirskiljas friin nyinvesteringarna. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet. statistiska centralhyritn och finansdepartementet. 
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sättningen av nya projekt har minskat påtagligt i storstadsområdena samti
digt som påhörjandet av nya lägenheter har ökat kraftigt och prisutveck
lingen på nya bostäder dämpats. 

Trots åtgärderna förstärktes byggkonjunkturen påtagligt under loppet av 

1987. Kapacitetsutnyttjandet ökade successivt under året och i konjunk

turinstitutets byggbarometer från december 1987 uppgav 90 % av byggföre
tagen att bristen på arbetskraft, trots sysselsättningsökningen. är det främ- · 
sta hindret för att ytterligare öka produktionen. Detta är den högsta siffra 

som har noterats sedan byggbarometern startade 1974. Byggföretagcn 
väntar sig en ytterligare förstärkning av byggkonjunkturen första halvåret 
1988, men förutser en stagnation under andra halvåret främst p. g. a. bris

tande produktionskapacitet. 
Byggnadsinvesteringarna beräknas öka med 3,2 % 1988. Byggnadsrepa

rationerna väntas öka i en långsammare takt och den totala byggverksam

heten beräknas växa med 2,7 %·. Det har därvid tagits hänsyn till att 
kapacitetsutnyttjandet i byggsektorn är utomordentligt högt och knappast 

kan stiga nämnvärt under 1988. Tillgången på produklionsresurser sätter 
därmed en effektiv restriktion på den samlade byggverksamhetens utveck

ling. Byggandet kan därmed inte förväntas växa i samma snabba takt som 
under 1987. Prognosen innebär vidare att ROT-sektorn minskar i omfatt

ning. 

8.5 Lagerinvesteringar 

Bortsett från en lageruppbyggnad inom industrin under första halvåret 

1985 har lagren i den svenska ekonomin dragits ned successivt sedan slutet 
av 1980. Denna avveckling fortsatte även under 1987. Sedan 1980 har 
lagren dragits ned med 43 miljarder kr. Drygt hälften av neddragningen har 
kommit inom industrin men även partihandeln har pressat lagren kraftigt 

under denna period. 
Under 1987 reducerades lagren med ca 6,5 miljarder kr. - vilket motsva

rar 4,5 miljarder kr. i 1980 års priser, se tabell 8: 5 - trots att neddragning
en av oljelagren blev betydligt mindre än vad som förutsågs i den prelimi
nära nationalbudgeten. Däremot minskade färdigvarulagren inom industrin 

oväntat kraftigt under slutet av 1987. Denna neddragning berodde troligen 
på att industrin inte kunde producera i takt med den opåräknat höga 

efterfrågan, vilket medförde att man fick dra ned ytterligare på lagren för 

att kunna hålla uppe leveranserna. 

Det var endast inom detalj handeln som lagren ökade under 1987. Denna 
uppdragning kan till fullo hänföras till att bilhandcln ökade lagren kraftigt 

under andra halvåret 1987. vilket delvis förklarar den höga importökningen 

av personbilar under denna period. Totalt sett gav lagren ett bidrag till 
inhemsk efterfrågan motsvarande 0.3 % av BNP 1987. Om man exkluderar 

neddragningen av oljelagren, vilken medförde lägre import och högre 
export gav övriga lageriindringar ett bidrag på 0,2 % av BNP. 

Enligt konjunkturbarometern rrän mars 1988 fortsatte industrin att dra 
ned färdigvarulagren under första kvartalet i år. Neddragningen kan fram
för allt hiinföras till transportmedelsindustrin och järn- och stålverken. 
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Tabell 8: 7 Lagervolymförändringar 

Milj. kr.. 1980 års priser 

1985 1986 1987 1988 

Jord- och skogsbruk - 291 - 126 - 165 - (()0 
Industri exkl. varv I 1541 -1295 -1842 () 

Varv 45 - 610 -1540 ·0 
El-, gas- och vattenverk - 518 641 - 3'27 -1400 
Partihandel -1308 -1211 -I 021 - 900 
Detalj handel 394 -243 353 - 200 

Totalt - 137 -2844 -4542 -2600 
därav råolja och bränslen -1481 1225 -1765 -2100 

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepar.tementet. 

Inom transportmedelsindustrin torde neddragningen vara en effekt av 

konflikten på arbetsmarknaden. som ledde till att stora delar av transport
medelsindustrin stod stilla i nästan 3 veckor under januari-februari. U n

der konflikten framkom att de. nya lagerhanteringsrutincrna som införts i 
industrin under av 1980-talet - bl. a. den s. k. just-in-time principen. vilken 
innebär att undcrleverantörerna levererar varan exakt när kunden behöver 
den - märkbart har ökat sårbarheten vid konflikter. Det var främst under

leverantörerna inom verkstadsindustrin som inte kunde hålla uppe produk
tionen eftersom såväl underlcverantörcrna som de stora exportföretagen 

inom verkstadsindustrin dragit ned förvaringsutrymmen för lager. 
Under 1988 förväntas oljelagren dras ned med drygt 2 miljarder kr. ( 1980 

års priser), vilket medför att importen av pctroleumprodukter kommer att 
minska även under 1988. Industrins lagerstock beräknas totalt sett ligga på 

föregående års nivå. Inom delar av industrin. somt. ex. transportmedelsin
dustrin.järn-och stålverken samt massaindustrin, bedöms lagren för när

varande vara för små. Totalt sett förväntas detta dock motverkas av att 
andra branscher har planer på att fortsätta att avwckla lagren. Inom parti
och detaljhandcln förutses en mindre lageravvcc~ling. Inom hela ekono
min beräknas lagren reduceras med 2,6 miljarder kr. ( 1980 ~1rs priser). 
vilket ger ett positivt BNP-bidrag på 0,3 procentenheter. 
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9 Den offentliga verksamheten 

9.1 Den offentliga sektorn och samhällsekonomin 

Den offentliga sektorns samlade finansiella sparande har sedan 1978 varit 

negativt. främst beroende på kraftiga underskott i den statliga sektorn. 

Från 1982 minskade emellertid underskotten och 1987 blev saldot åter 

positivt. se tabell 9: I. Räknat som andel av BNP. har det finansiella 

sparandet ökat från -6.3% 1982 till 3.9% 1987. Även om intäkterna frtm 

engångsskatkn på livförsäkringsbolagens förmögenheter exkluderas. för

blir sparandet positivt 1987. Denna skatt beräknas ha inbringat drygt 16 

miljarder kr. 1987. Är 1988 väntas det finansiella sparandet minska. efter

som intäkterna av engångsskatten bortfaller: det underliggande sparandet 

ökar dock något. 

Tallell 9: I Den offentliga sektorns inkomster och utgifter 

Liipandc priser 
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l\1iljarder kr. Föriindring. c,.;. 

198h 1987 1988 1986 

Inkomster 592,8 664.0 697.9 9.5 
Skatter 3h9. I 416.0 448 . .'i 13.3 
Socialförsiikringsavgifter 124.5 137.3 153.7 5.9 
Övriga inkomster 99.2 110.7 95.7 1.2 

URifter 599,5 624,8 669,4 6,5 
Transfereringar till hushiill 182.3 200.4 222.3 Hl.5 
Ränteutgifter 70.2 6h.4 h::l.1 -3.4 
Övriga transfereringar 62.h 59.1 65.0 7.0 
Konsumtion 2.'i8. I 271.7 289.2 7.7 
Invcsteringar 1 26.3 27.::I 29.8 -1.9 

Finansiellt sparande -6,7 39,2 28.5 

Pnicent aY Bl'<P 
Skatter och avgifter 52.9 54.8 .'i5.2 
Utgifter 64,2 61.9 61.3 
Finansiellt sparande -0.7 3.9 2.6 

1 I investeringar ingår investeringar i personalhostiider. lagerinvcstcringar samt 
neuot av köp och för~iiljning av fastigheter och mark. 

Anm.: I tabellen har transfereringar (utom räntebetalningar) mellan de tre offentliga 
delsektorerna climin.:rats. Diircmot har inte interna skattebetalningar eliminerats. 

Källa: Finansdepartementet. 

I tabell 9: I redovisas ocksä skaltekvoten. dvs summan av direkta och 

indirekta skatter samt socialförsäkringsavgifter ultryckt som andel av 

BNP. Denna kvot beriiknas ha ökat från 51.5'.>; 1985 till 54.8!71 1987. !För 

1987 inkluderas t'.i den ovan niimnda engångsskatten.) Ökningen mellan 

1985 och 1987 förklaras till största delen av alt skatteintiikterna ökat som 

en följd av att löner och pensioner har ökat mer än vad som knmpenserats 

för genom de {irliga sk<1ttesiinkningarna och att skatteunderlagen ökat 

snabbare än BNP. Innevarande tir heriiknas den totala skattekvoten öka 

marginellt. 

1987 1988 

12.0 5,1 
12.7 7.8 
11).3 11.9 
11.h -13.(i 

4,2 7,1 
9.9 10.9 

-5.4 -5.0 
-5.6 10.0 

5.::1 6.4 
.\X 9.2 
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Tahell 9:2 Reala förändringar a,· den offentliga sektorns inkomster och utgifter 

Årlig procentuell volymfi\rlindring 

1983 1984 1985 1986 1987 198H 

Inkomster 4,9 3,1 3,5 5,1 7,5 -0,3 

Ctgifter 2,7 0,4 3,8 1,5 -0,2 1,8 
Transfereringar till hushåll 3.1 -1.2 4.7 6.0 5.5 -'.3 
Övriga transfcrc:ringar 6.0 -10.4 -1.6 2.6 -9.4 4.4 
Räntor 7!(, 9,6 12.0 -7.4 -9 .. ~ -9.9 
Konsumtion 0.8 2.4 2.1 1.3 0.7 I. I 
Investeringar -0.3 -::!.::! --1.7 -2.(i -1.8 5.5 

A.n111.: Föriindringstalen för den totala offentliga sektorns inkomster och utgifter 
redovisas med samtliga interna betalningsströmmar eliminerade !liksom i tabell 9: I). 
Inkomster och transl'ereringar har detlatcrats med KPI. Offentlig konsumtion och 
investeringar har dellaterats med respektive implicitdctlator. 

Kiilla: Finansdepartementet. 

Den konsoliderade offentliga sektorns inkomster har även i fasta priser 

ökat mer än utgifterna sedan 1982. se tabell 9: 2. Detta sammanhiinger 

främst med den ökade tillviixten i svensk ekonomi. Utgifterna för transfe

reringar har ökat kraftigt. vilket huvudsakligen beror på dels beslutade 

förbättringar av olika bidrag. dels det ökande antalet pensioniirer. Trenden 

mot ökade ränteutgifter bröts 1986 som en följd av lägre räntenivåer samt 

minskade budgetunderskott. Under 1988 väntas räntebetalningarna mins

ka i volym. De samlade konsumtionsutgifternas ökningstakt har minskat 

påtagligt sedan 1970-talet. Investeringarna inom den offentliga sektorn har 

sjunkit årligen under hela decenniet. men väntas öka innevarande år. 

Med tabell 9: 2 som grund. kan den offentliga sektorns inverkan på den 

övriga ekonomin beräknas. Med antaganden om marginella konsumtions

och importbcniigenheter. kan multiplikatorer riiknas fram. De anger hur 

förändringar av inkomster och utgifter i den offentliga sektorn bidrar till 

förändringen av BNP totalt. Eftersom kalkylerna bygger på reala föränd

ringar. inkluderas inte effekter via prishildning eller kreclitmarknad. !kräk
ningarna visar att staten har bedrivit en kontraktiv finanspolitik unckr de 

senaste tiren miitt pft detta siitt. Kommunernas och socialförsiikringssek

torns inverkan pil ekonomin har varit relativt liten. Under 1988 väntas den 

offentliga sektorn ha en i stort sett neutral inverkan p{1 samhällsekonomin. 

En ;l.tstram;rnde effekt rr;rn den statliga sektorn motvägs av en nilgot 

expansiv effekt frfrn den kommunala sektorn. 

Tahdl 9: 3 Finanspolitiska effekter 

Pff>cent av bn!ltonationalprodukt..:n i fasta pris..:r 

1983 1984 1985 

Staten -1.3 -2.7 -0.7 
So..:ialforsiikringssckt11rn 0.2 -0.2 0.1 
Kommunerna 0.6 O.' 0.8 

Totala offentliga sektorn -0,5 -2.4 0,2 

Kii/111: FinansJepartemcnt..:t. 

h Riksdai;,·111987i88. I sam/. Nr 150. Ril11ga I.I 

19X6 

-1.3 
0.2 
0.2 

-0,9 

1987 

-2.2 
-0.ll 
-0.2 

-2.4 

198R 

-0,4 
0.1 
0.5 

0,2 
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9.2 Statsskulden och den offentliga förmögenheten 

Den svenska statsskulden uppgick vid slutet av 1987 till 622 miljarder kr. 
till bokförda viirden. Med utlandsskulden räknad till aktuella valutakurser 
och med de smärre justeringar finansräkenskaperna gör uppgick statsskul

den till 619 miljarder kr.. se tabell 9: 4. Staten hade 1987. för första gången 
sedan 1976. ett positivt finansiellt sparande. Detta sparande bidrog till att 

statsskulden minskade under 1987. se tabell 9: 4. Till minskningen bidrog 

också att statens utlandsskuld minskade genom dollarkursens nedgång. 

Tabell 9: 4 Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar 
Miljarder kr .. löpande priser 

Statsskuld 

Statens tillgångar 
Kommunernas tillgångar, netto 
Socialförsäkringens tillgiingar. netto 
Riksbankens tillgångar. netto 
Summa 

Offentliga sektorns finansiella nettotillgångar 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Belopp 31 dcc. 

1986 1987 

628 619 

245 249 
-21 -22 
304 333 

51 50 
579 611 

-49 - 8 

Staten har ocksa omfattande finansiella tillgångar. Dessa uppgick vid 
slutet av 1987 till 249 miljarder kr. Statens finansiella tillgångar består till 
ca 40 '!(. av bostadslån och studielän. Insatskapitalet i statliga affärsverk 

och aktier i statliga bolag uppgick till drygt 50 miljarder kr. 
Skillnaden mellan hela den offentliga sektorns finansiella tillgängar och 

skulder utvisar den offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet. I 
slutet av 1987 uppgick nettoförmögenheten till -8 miljarder kr. Det bör 

noteras. att i denna ingår inte reala tillgångar i form av t. ex. mark. 

byggnader och maskiner. 
Socialförsäkringens finansiella tillgångar uppgick till 333 miljarder kr. 

Huvuddelen av denna förmögenhet utgjordes av obligationer och utlåning. 

en mindre del av aktier. AP-fondens och löntagarfondernas aktieinnehav 
uppgick sammantagna till ca 20 miljarder kr. Riksbankens förmögenhet. 

vilken i detta sammanhang räknas in i den offentliga sektorns nettoförmö

genhet. motsvaras huvudsakligen av valutareserven och uppgick till 50 

miljarder kr. Kommunerna hade en nettoskuld på ca 22 miljarder kr. 
Statsskulden samt den offentliga sektorns förmögenhet i fasta priser från 

1970 och framåt framgår av diagram 9: I. Den finansiella förmögenheten 
ökade successivt mellan 1970 och 1976 friimst genom uppbyggnaden av 
AP-fonden. Därefter minskade den snabbt till följd av de stigande statliga 

budgetunderskotten och 1983 uppstod en nettc.skuld. Sedan 1983 har dock 
försämringen av den offentliga sektorns finansiella ställning dämpats. Åren 

1986 och 1987 ökade den finansiella nettoförmögenheten igen. 
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Diagram 9: I Statsskulden och den offentliga sektorns finansiella förmögenhet 
31 decemhcr 1970-1987. miljarder kr.. 1987 ars priser 
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Kii/111: Konjunkturinstitutet. 

9.3 Staten 

Sedan 1982 har det skett en kraftig förbättring av statens budgetsaldo. 

Mellan 1982 oc:h 1987 har budgetunderskottet minskat från 83 miljarder kr. 

till I 0 miljarder kr. Som andel av BNP sjönk underskottet från 13 C,·( till 

1%. 
Bakom förbiittringen av statens finanser ligger dels en kraftig ökning av 

inkomsterna. dels en f1terhållsam utgiftsutveckling. Mellan 1982 och 1987 

ökade statens inkomster med 180 miljarder kr.. medan utgifterna steg med 

drygt I 00 miljarder kr. Ökningen av utgifterna har kunnat hållas nere dels 

genom en stram budgetpolitik. dels genom att det förbättrade ekonomiska 

läget har medfört att insatserna bl. a. inom de arbetsmarknads- och indu

stripolitiska områdena har kunnat minskas. Sedan 1985 har riinteutgifterna 

minskat till följd av siinkt räntenivå och under 1987 även genom att stats

skulden minskad'~. 

År 1988 förutses en fortsatt förbättring av budgetsaldot. Det linansiella 

sparandet försämras dock jämfört med 1987 genom att engångsskatten på 

försäkringsbolagen faller bort. se tabell 9: 5. 
Statens inkomster av skatter beräknas öka i väsentligt långsammare takt 

1988jämfört med under 1987. Det gäller både direkta och indirekta skatter. 

Beträffande de direkta skatterna genomförs 1988 flera föriindringar i 

inkomstskattesystemet för hushåll. Dessa ändringar innebär att grundav

draget höjs. den s. k. brytpunkten höjs. antalet skikt i skatteskalan minskas 63 



Tabell 9: 5 Statens inkomster och utgifter 
Löpande priser. Exkl. statliga atfärsverk och aktiebolag 

Miljarder kr. Förändring, % 

1986 1987 1988 1987 1988 

Inkomster 311,1 362,0 368,8 16,4 1,9 
Skatter mu 258.4 277.6 13,2 7,4 

56.8 IO.I 10.3 
34,5 44,7 -33.8 

Socialförsäkringsavgifter 46.8 51.5 
Övriga inkomster 36.0 52.l 

Vtgifter 336,2 346,7 360,8 3,1 4,1 
Transfereringar till hushåll 81.3 88.3 96.6 8,6 9.4 

55.6 -6.5 - 5.6 
126,4 l.4 4.7 

Ränteutgifter 63.0 58.9 
Övriga transfereringar 119,0 120.7 
Konsumtion 67.2 70.9 75.0 5.5 5.8 
Investeringar m. m. 1 5.7 7,9 7.2 38.6 - 8,9 

Finansiellt sparande -25,l 15,3 8,1 

Utlåning m. m. - 2,7 19,2 1,3 
Korrigeringspost 16.8 5,8 6.8 

Budgetsaldo -39,2 -9,7 0,0 
Budgetsaldo i % av BNP - 4 'l -1.0 0.0 

1 I investeringar ingår även lagerinvestcringar samt nettot av köp och försäljning av 
fastigheter och mark. 

Kiil/or: Finansdepartementet. konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statis
tiska centralbyriin. 

och kvittningsrätten mellan villaunderskott och inkomst av kapital slopas. 
Sammantaget beriiknas förändringarna i skattesystemet innebära ett skat

tebortfall på ca 4,5 miljarder kr. jämfört med 1987 års skatteregler. 
Inkomsterna från de indirekta skatterna, som svarar för ungefär hälften 

av statens inkomster. beräknas öka med endast ca 4 C:L Orsaken till den 
relativt låga ökningstakten är i huvudsak att den allmänna löneavgiften. 
vilken räknas som en indirekt skatt. sänks från 2 % till 0.34 % . Det beräk
nas ge ett inkomstbortfall på 7 112 miljarder kr. Genom denna sänkning 
neutraliseras beslutade höjningar av andra arbetsgivaravgifter, vilka inte 
klassas som indirekta skatter, så att det totala avgiftsuttaget blir oförändrat 

mellan 1987 och 1988. 
Bensinskatten höjdes med 25 öre per liter den I april 1988.· Den 6 april 

1988 höjdes skatten på spritdrycker och starköl. Vid samma tidpunkt 

slopades skatten på lättöl. I kompletteringspropositionen föreslås ytterli

gare vissa höjningar. Sammantagna beräknas dessa fi.kändringar ge staten 
en inkomstförsHirkning för 1988 med drygt I miljard kr. 

Statens övriga inkomster ökade mycket kraftigt 1987 genom engångs

skatten på försiikringsbolag, som gav 16,3 miljarder kr. År 1988 minskar 

inkomstposten i motsvarande grad. 
Transfereringarna till hushåll ökade med 8.6 ?(,till följd av en rad förbätt

ringar av de sociala förmånerna. För 1988 beräknas ökningen bli ännu 
kraftigare (9,4C.>c). Till en del beror den fortsatt starka ökningen på att en 

del förbättringar av de sociala förmånerna genomfördes den I juli 1987 och 

får full årscffekt först 1988. Höjningar sker 1988 av det kontanta arbets
marknadstödet och utbildningshidragen. Statens utbetalningar av bostads
tillägg till folkpensionärer beräknas öka ca 20 <)7<, till följd av regel ändringar. 
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Statens ränteutgifter minskade från ca 66 miljarder kr. 1985 till ca 59 
miljarder kr. 1987. För 1988 förutses en fortsatt minskning av ränteutgifter
na till följd av en omläggning i redovisningen av räntor på statsskuldväxlar. 
Omläggningen innebär att ränteutgifterna avräknas mot budgeten när väx
larna betalas och inte som tidigare när växlarna emitteras. Omläggningen 
medför en positiv engångseffekt på statsbudgeten 1988/89 om ca 7 1/2 
miljarder kr.. varav 5 miljarder kr. faller på innevarande kalenderår. 

Den statliga konsumtionen har haft en långsam ut veckling under 1980-ta

let. Nivån har varit i stort sett oförändrad sedan 1982. Antalet statligt 

anställda har minskat genom de rationaliserings- och besparingskrav som 
ställts på statliga myndigheter. För 1988 väntas en fortsatt minskning av 

sysselsättningen inom statliga myndigheter. till en del beroende på att 
sjöfartsverket blev affärsverk den I juli 1987. Genom att andra delar av 

konsumtionen, framför allt försvarets inköp. beräknas öka relativt starkt i 

volym 1988. antas den totala statliga konsumtionen öka något 1988. 

9.4 Socialförsäkringssektorn 

Socialförsäkringssektorn omfattar allmän tilläggspensionering (inkl. lönta

garfonderna). allmän sjukförsäkring (inkl. föräldraförsäkring) samt erkän
da arbetslöshetskassor. Den 1 juli 1988 föreslår en femte AP-fondstyrelse 
inrättas. Det finansiella sparandet inom socialförsäkringssektorn består i 

stort sett av ökningen i AP-fonden. då sparandet i de övriga delarna är 

marginellt. Enligt nationalräkenskaperna uppgick det finansiella sparandet 

i socialförsäkringssektorn till 26 miljarder kr. 1987, se tabell 9: 6. 
Socialförsäkringssektorns inkomster beräknas ha ökat relativt kraftigt 

under föregående år. Under hela 1980-talet har avgiftsinkomsterna vuxit 
långsammare än transfereringarna till hushållen - avgiftstäckningen har 

alltså minskat. Mot bakgrund av bl. a. detta höjdes arbetsgivaravgiften till 
ATP med 0,4 procentenheter 1988. Det medför att inkomsterna innevaran
de år ökar mer än den utbetalda lönesumman. Motsvarande gäller för 
avgiften till sjukförsäkringen, som höjdes för att finansiera timsjukpen-

Tahell 9:6 Socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter 
Löpande priser 

Miljarder kr. Förändring,% 

1986 1987 1988 1987 1988 

Inkomster 129,5 143,6 156,6 10,9 9,1 
Avgifter 77,8 85.8 97.0 10.3 13, I 
Bidrag från staten 18.1 21.1 20,2 16,6 -4,3 
Ränteinkomster m. m. 30,9 32.3 34,0 4,5 5.3 
Skaller 2.7 4.4 5,4 63,0 n.7 
Utgifter 105,8 117,3 129,7 10,9 10,6 
Transfereringar till hushåll 82,9 93,I 105,4 12,2 13,2 
Övriga transfereringar 19,4 20,5 :W.3 5,7 -1.0 
Konsumtion m. m. 3.4 3,8 4,0 11,8 5.3 

Finansiellt sparande 23,7 26,3 26,9 

Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet. riksförsäkringsverket och statis
tiska centralbyrån. 
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ningreformen. Den allmänna löneavgiften, som sänktes för att motverka 
dessa höjningar. förs som indirekt skatt till staten. Sänkningen påverkar 
med andra ord inte socialförsäkringssektorns inkomster. Sammantaget 
väntas avgiftsinkomsterna 1988 öka med drygt 13 %. medan lönesumman 
väntas växa med drygt 7 %. 

Ränteinkomsterna består till övervägande del av AP-fondens ränteintäk
ter, vilka uppgick till knappt 32 miljarder kr. 1987. Innevarande år väntas 
dessa inkomster öka något mer än förra året. bl. a. som en följd av den 
slopade placeringsplikten. De förbättrade placeringsmöjlighcterna väntas 
dock inte ge något större genomslag på ränteintäkterna i år. 

Statsbidragen till sektorn ökade kraftigt 1987. Det var framför allt bidra
gen till sjukförsäkringen som ökade. 1988 väntas bidragen minska, delvis 
beroende på att bidragen till arbetslöshetskassorna minskar som följd av 
den sänkta arbetslöshetsnivån. Skatteintäkterna ökade som väntat kraftigt 
föregående år. I år väntas intäkterna av vinstdelningsskatten stiga betyd
ligt, även om ökningen blir mindre än föregående år. Den skatt som betalas 
in av företagen överförs med en viss eftersläpning till AP-fonden. 

Då soeialförsäkringssektorn till sin natur är ett system för inkomstom
fördelning. är det följdriktigt att dess utgifter till övervägande del består av 
utgifter till hushållen. Dessa ökar trendmässigt eftersom antalet pensionä
rer och andelen pensionärer med full ATP ökar. Den I juli 1987 höjdes 
basbeloppet med 400 kr. extra utöver den årliga kompensationen för infla
tionen. Det bidrar till ökningen av pensionsutbetalningarna både 1987 och 
1988. Den förbättrade kompensationen vid korttidsfrånvaro, som genom
fördes i december 1987. medför ökade utgifter för sjukpenning 1988. Kost-· 
nadsökningen för denna reform beräknas till dryga 3 miljarder kr. på 
helårsbasis. Från halvårsskiftet 1988 höjs vidare den högsta dagpenning
nivån i arbetslöshetsförsäkringen, vilket beräknas kosta ca 250 miljoner kr. 
1988. Denna höjning uppvägs emellertid helt av sänkningen av arbetsliis
hetsnivån. 

9.5 Kommunerna 

Sedan 1985 har den kommunala sektorn, bestående av primär- och lands
tingskommuner samt församlingar och kommunalförbund, uppvisat nega
tivt finansiellt sparande. Enligt nationalräkenskapernas preliminära utfalls
beräkningar. ökade inkomsterna kraftigare än utgifterna 1987. varför den 
kommunala sektorns finansiella sparandeunderskott stannade vid ca 2 
miljarder kr.. se tabell 9: 7. Det är en förbättring, jämfört med vad som 
beräknades i den preliminära nationalbudgeten, med ca 4 miljarder kr. 
Skillnaden beror främst på att de övriga inkomsterna blev ca 3 miljarder kr. 
högre än beräknat samt statsbidragen ca I miljard kr. högre. Av de övriga 
inkomsterna, minskade de tillräknade pensionsavgifterna inte lika mycket 
som förväntat. Vidare blev intäkterna av kommunala avgifter samt räntein
komsterna högre än förutsett. 

Likviditeten inom den kommunala sektorn är fortfarande ganska hög. 
Vid slutet av 1987 uppgick de likvida medlen till ca 9% av utgifterna för 
primärkommunerna och till ca 10 % för landstingen. Variationerna mellan 
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Tabell 9: 7 Kommunernas inkomster och utgifter 
Löpande priser. Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser 

Miljarder kr. Förändring, '7c 

1986 1987 1988 1987 1988 

Inkomster 243,3 259,3 274,6 6,6 5,9 
Avgifter 138.1 153.3 165,5 11.0 8,0 
Bidrag från staten och 
socialförsäkringssektorn 65.7 69.2 70.3 5.3 1.6 
Övriga inkomster 39.5 36.8 38.8 -6.8 5.4 

Utgifter 248,7 261,7 281,0 5,2 7.4 
Transfereringar till hushåll 18.0 19.0 20.3 5.6 6.8 
Övriga transfereringar 22.5 26.3 '27.9 16.9 6.1 
Konsumtion m. m. 187.6 197.1 2!0.3 5, I 6.7 
Investeringar' 20.6 19,3 22.5 -6.3 16.6 

Finansiellt sparande -5,4 -2,4 -6,4 

1 I investeringar m. m. ingar investeringar i personalbostäder. lagerinvesteringar 
samt nettot av köp och försäljning av fastigheter och mark. 

Kiillor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet. riksförsäkringsverket och statis
tiska centralbyrån. 

kommunerna är dock stora. Ett par landsting har t. o. m. uppgivit att de 

mot slutet av 1987 hade negativt rörelsekapital. I mars i år gjordes de sista 
utbetalningarna till kommunerna av de medel som 1984 och 1985 drogs in 

för att motverka överlikviditet inom sektorn. 
För 1988 beräknas sparandeunderskottet öka till ca 6 miljarder kr. Som 

andel av utgifterna är underskottet fortfarande litet, ca 2 %: , jämfört med 

vad som var vanligt i mitten av 1970-talet. 

Kommunernas inkomster består till 60 % av skatter. varför förändringar
na i dessa förklarar större delen av de totala inkomsternas förändring. 

Skatteinkomsterna beräknas öka med 8 % 1988. Utdebiteringen i kommu
nerna höjs 1988 med 12 öre till i genomsnitt 30.56 kr. 

Bidragen från staten och socialförsäkringssektorn består av generella 
och specialdestinerade bidrag. De generella bidragen utgår utan koppling 
till de olika verksamheter kommunerna utövar. dels som skatteutjämnings
bidrag, dels som kompensation för slopandet av beskattningsrätt av juri
diska personer. Den sistnämnda posten minskar kraftigt 1988, medan den 
förra är i stort oförändrad. Skatteutjämningssystemet finansieras delvis 
genom en avgift. som för närvarande uppgår till 47 öre per skattekrona för 
primärkommunerna och till 34 öre för landstingen. Hela denna avgift 

frånräknas bidraget i nationalräkenskaperna. Den del av avgiften som 

beslutades våren 1987. den s. k. skolavgiften. bruttofors här och har såle

des inte avräknats från statsbidragen utan ingår bland kommunernas utgif
ter som en övrig transferering till staten. 

De övriga inkomsternas minskning 1987 förklaras helt av sänkningen av 
de tillräknade pensionsavgifterna. Dessa räknas fram kalkylmässigt av 

statistiska centralbyrån. då kommunerna som arbetsgivare ej fonderar 

speciella medel för framtida pensionsutbetalningar. År 1988 beräknas de 
övriga inkomsterna öka med drygt 5 %. Ränteinkomsterna förväntas mins

ka i takt med en fortsatt minskning av rörelsekapitalet i kommunerna. 
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Utgifterna väntas 1988 öka snabbare än förra året, och snabbare än 
inkomsterna. Omkring tre femtedelar av ökningen förklaras av ökningen i 

konsumtionsutgifterna. Den kommunala konsumtionen ökade 1987 enligt 
de preliminära heriikningarna med ca I C,:·(: i fasta priser. Vl)lymökningen 
bedöms detta år uppgå till drygt I C,:·~. vilket är betydligt higre än den 

genomsnittliga ökningen hittills under 1980-talct och ännu lägre än under 
1970-talct då den kommunala konsumtionen ökade med i genomsnitt 4 % 
per år. Omkring tre fjärdedelar av konsumtionsutgifterna består av löner 

inkl. lönekostnadspålägg. Antalet arbetade timmar väntas öka lika mycket 

som de samlade konsumtionsutgiftcrna i volym. Den underliggande ök

ningen är dock högre. eftersom antalet personer sysselsatta i beredskaps
arbete och ungdomslag väntas fortsätta minska till följd av den väntade 

nedgången i arbetslösheten. 

Utgifterna för investeringar m. m. minskade kraftigt föregående år. Det

ta förklaras delvis av att begreppet innefattar den finansiella posten netto
köp av mark och fastigheter, vilken uppgick till -2 miljarder kr 1987. Den 

kommunala sektorn nettosålde således mark och fastigheter i ovanligt stor 
utsträckning 1987. En annan förklaring är en kraftig minskning av de 

kommun~1la investeringarna med 5 % i fasta priser. Investeringarna har 
minskat i volym va1jc år sedan 1981. Mot bakgrund av det uppdiimda 
investeringsbehov det gett upphov till, samt de ökade bostadsinveste

ringarna 1987. vilka ger följd investeringar inom den kommunala sektorn, 

bedöms emellertid investeringarna öka detta år. Denna bild bekräftas 
också av de enkäter som gjordes i februari. 
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10 Kapitalmarknaden 

I 0.1 Ränteutvecklingen internationellt 

Under årets rörsta två månader var den internationella ränteutvcck!ingcn i 
huvudsak nedåtriktad. se diagram I 0: I. I Förenta Staterna sjönk den långa 

riintan med mellan en halv och en procentenhet från Higet i december. 

Bakom den amerikanska räntenedgången torde i första hand ha legat en 

förhållandevis stabil dollarkurs samt en låg inflation. Federal Reservc har 

fört en tämligen lätt penningpolitik i sytle att stödja den ekonomiska 

tillväxten och skapa lugn på värdepappersmarknaderna. Under mars ten

derade dock räntorna att stiga mot bakgrund av den relativt starka produk

tionstillväxtcn. 

Även i Japan har riintan sänkts för att minska apprecicringstrycket på 

yenen. Räntenedgången har emellertid där varit mindre markerad. Det 

skall ses mot bakgrund av en tämligen hög ekonomisk aktivitet i Japan och 

viss oro för att intlationen kan komma att tillta något. Penningmängdsök

ningen har varit kraftig sedan halv årsskiftet 1987. I Förbundsrepubliken 

Tyskland är den korta riintan historiskt sett låg. Den långa räntan är 

däremot fortsatt hög varför avkastningskurvan tenderat att bli allt branta

re. Centralbanken har uttryckt oro för att penningmängdstillväxten är för 

stark. 

Det internationella valuta- och penningpolitiska samarbetet torde ha haft 

en stabiliserande inverkan på räntorna under årets första månader. Den 

amerikanska räntan är alltjämt relativt hög. Räntedifferensen gentemot de 

Diagram IO: I Ränteutvecklingen i olika länder 
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andra större industriländerna har visserligen minskat något men ~ir fortfa
rande större än under t. l!X. 1986. Det återspeglar en kraftigt försvagad 
valuta och förväntningar om fortsatt stora underskott i budgeten och 
bytesbalansen. 

Den amerikanska ränteutvecklingen förblir under 1988 av vitalt intresse 
för Västeuropa och inte minst för Sverige. Även om den internationella 

tillväxten förutses bli relativt god och intlationsutsikterna är dämpade 
utgör obalanserna i utrikeshandeln mellan de tre största industriländerna 

en betydande osäkerhetsfaktor. Den amerikanska penningpolitiken måste 
gå en svår balansgång mellan behovet att stävja för starka efterfråge- och 

intlationstendenser och de finansiella marknadernas känslighet för en upp

dragning av riintenivån. 

10.2 Räntor och valutaflöde i Sverige 

Den internationella ränteutvecklingen har fått ett visst genomslag på den 

svenska marknaden. se diagram 10: 2. Statsobligationsräntorna sjönk i 
bö1jan av året med omkring en halv procent till 11 % mot slutet av februari, 

en nivå som de på nytt nådde i slutet av mars efter en temporiirt högre 

ränta under månaden. I motsatt riktning har verkat att riksbanken deklare
rat att den höga privata konsumtionen och stora låneefterfrågan motiverar 
en bibehållen hög lång ränta. Räntenivån har också hållits uppe genom att 

riksbanken interwnerat i den kortare delen av marknaden. 

Diagram 10: 2 Ränteutvecklingen i Sverige 
3-mimaders statsskuldväxlar samt statsobligationer förfallande om 5 år 
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De kortare penningmarknadsräntorna följde därmed inte den internatio
nella trenden under årets början. Den korta räntan har i stället stigit drygt 

en halv procent sedan årsskiftet. Räntan på sexmånaders statsskuldväxlar 
låg i slutet av mars på ca 9,7%. 

Mätt mot den s. k. korgräntan ökade räntegapet mot utlandet från drygt 
en till närmare två procent i mars. Det stadigvarande ehuru begränsade 
valutautflödet under andra hälften av fjolåret kunde därigenom vändas till 

ett mindre inflöde från mitten av januari, se diagram 10: 3. Valutakurs
index, som riksbanken tillåter variera inom en bandbredd av 1.5 % från 
riktvärdet, låg i början av året i stort sett på riktvärdet. Index sjönk 
emellertid i februari-mars, dvs. kronan blev starkare. Det innebär i sig att 
incitamenten till utlandsupplåning minskar något. 

Till bilden hör också att företagen under mars-april 1987 tog upp bety

dande utlandslån med förfallotid om ett år. Bakgrunden var dels en ökad 

räntedifferens. dels en ändring i valutaregleringen som innebar att löptiden 
för finansiella lån i utländsk valuta sänktes från två till ett år. Förekomsten 

av dessa lån föranleder riksbanken att driva upp de kortare svenska räntor

na. 
Det balanserade valutaflödet har inneburit att likviditetstillskottet från 

utlandet varit begränsat. Statens lånebehov har samtidigt kontinuerligt 
minskat och t. o. m. varit negativt under det senaste året. De stora likvidi

tetstillskotten i ekonomin utgörs i stället av bankernas låneexpansion. 

Penningmängden inklusive allemanssparande och statsskuldväxlar har 
ökat i en förhållandevis stabil takt under 1987 eller 7-8 %. 

Diagram 10: 3 Valutatliide och kursindex. 
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10.3 Aktiemarknaden 

Efter den världsomfattande börsnedgången i oktober 1987. som resultera
de i kursnedgångar på 30-40 % på de flesta större aktiemarknaderna har 
en viss återhämtning kommit till stånd. I bö1jan av april 1988 hade aktie
kurserna stigit i majoriteten av de större industriländerna jämfört med den 
kursnivå som rådde vid inkdningen av år 1987. I några länder. bland annat 
Frankrike och Förbundsrepubliken Tyskland, föregicks emellertid inte 
börsfallet av en kraftig kursuppgång under 1987. I dessa länder var kurs
nivån i början på april 1988 fortfarande 25-30 % lägre än vid ingången av 
1987. De ökade kursfluktuationerna på akticmarknaderna har i flera länder 
bidragit till en markant minskning av omsättningen. 

På Stockholms fondbörs steg aktiekurserna med ca 30% från bottenno
teringen i mitten av november 1987 fram till mitten av april 1988. se 
diagram 10: 4. Utvecklingen på den svenska aktiemarknaden har relativt 
väl följt det internationella mönstret med stigande kurser och avtagande 
omsättning. 

Nettoimporten av svenska aktier har fortsatt under vintermånaderna. 
Under börsfallets första veckor sålde utländska placerare aktier i stor 
omfattning på såväl Stockholmsbörsen som på i stort sett alla andra större 
börser. Totalt uppgick nettoimporten av svenska aktier till ca 3 miljarder 
kr. under oktober-november 1987. För de tre påföljande månaderna stan
nade nettoimporten på sammanlagt drygt en miljard kr. 

Diagram 10: 4 Kursutvecklingen i !llew York och Stockholm 
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Diagram 10: 5 Nettoexport av svenska aktier till utlandet 

Miljoner kr. 

2500 -,-----·- -12500 

=i· f: 
1000 ~f-, I~ . f 1000 

I I '--- ' I[ 

500i i ,
1 

: --.

1 

f500 

-50: ii " LLr jmJT rc'~r -·Jctrr ir 'L c 0500 

~:: . I j 
1 

• L:~~ 
-2000 j r.-----r-r··--r ' ' · --~.---.----,- T t ..----,---,-~-- t - .---.--.-!- -2000 

J M M S ~ J M M S N J 
1986 1987 1988 

Källa: Riksbanken. 

10.4 Utlåning och sparande 

Nettoutlåningen till allmänheten var omfattande även under 1987 men 
dämpades något jämfört med den mycket höga nivån 1986. Hushållens 

upplåning i bostadsinstituten sjönk tillbaka till 1985 års nivå medan upplå
ningen i banker och finansbolag var fortsatt kraftig (se tabell 10: I och 

10: 2). 
Den höga nettoupplåningen 1987 motsvarades emellertid inte av samma 

uppbyggnad av hushållens finansiella tillgångar som under 1986. Hushål
lens finansiella sparande försämrades därför avsevärt. Banksparandet in
klusive allemanssparandet i bank ökade med ca 14 miljarder kr. mindre än 
under året innan. Storleksmässigt motsvarar nedgången i banksparandet 
mer än en tredjedel av den totala privata konsumtionsökningen i löpande 
priser. 

Hushållens medvetenhet om banksparandets relativt låga realavkastning 
kan under senare år ha ökat i samband med att andra placeringsalternativ 

dels ökat i antal dels haft en relativt hög avkastning. En sådan omvärdering 

till nackdel för banksparande kan ha skett trots att avkastningen genom 

positiva realräntor och liigre marginalskatter förbättrats avsevärt jämfört 
med situationen under 1970-talet. 

Utlåningsstatistiken från hösten 1987 och de första månaderna 1988 
visade inte på någon avmattning i lånecfterfr;°1gan. Skatteplaneringskredi

terna var alltjiimt stora inför årsskiftet m:h synes i stor utstriickning ha 

tidigarelagts från december till november, delvis som följd av riksdagens 
beslut att inte tillåta avdragsriitt för förskottsräntor. Den sedvanliga minsk
ningen av nettoutlåningen i januari var i år mer begränsad iin i fjol. 
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Tabc.11 10: I Utlåning till hushåll 
Förändring i miljarder kr. 

Banker 
Bostadsinstitut 
Finansbolag 1 

Summa 

1 Uppskattade värden 

Kiil/11: Riksbanken 

1985 

-1.4 
20,1 

4,0 

22,7 

1986 

20.2 
47 .l 
12.0 

79,3 

1987 

31.9 
24.5 
13.0 

69,4 

Ställning 
1987-12-31 

171 
252 

55 

478 

Utvecklingen speglar ett nytt kreditklimat som har växt fram under 

senare år. Kreditutbudet är stort, marknadsföringskanalerna har ökat i 
antal och hushållens valmöjligheter är många. Lönsamheten på hushållsut

låningen torde därtill vara bättre än på flertalet andra affärsområden i 

bankerna. Ett uttryck för en tilltagande utlåningskonkurrens är att den 
överenskommelse om lägsta amorteringsvillkor som ingicks hösten 1986 
mellan riksbanken och de olika kreditinstituten, upphörde att gälla i febru

ari 1988 sedan den sagts upp av en avtalspart. Allt fler överträdelser hade 

då noterats. 
Börsfallet i fjol torde leda till större försiktighet vad gäller t. ex. värde

pappersbelåning. Effekterna på den samlade b0ineefterfrågan är dock osäk

ra. Den positiva börsutvecklingen hittills i år har återställt en stor del av 

höstens förmögenhetsförluster. Hushållens dominerande förmögenhets
massa återfinns emellertid i småhus och bostadsrätter. Senare års kraftiga 

prisökningar har resulterat i ett betydande bclåningsutrymme som bidrar 
till osäkerheten om hushållens kreditanspråk framöver. 

Hushållens stigande skuldsättning är ett internationellt fenomen. Ge
mensamma bakomliggande faktorer är kraftiga värdestegringar på aktier 
och fastigheter samt avregleringar av de finansiella marknaderna. De 
svenska hushållens samlade lån från de större kreditgivarna banker, bo
stadsinstitut och finansbolag steg frfrn ca 70 %· av disponibel inkomst åren 

Tabell 10: 2 Bostadsinstitutens utlåning, ändamålsfördelad 
Förändring i miljarder kr. 

1986 1987 

Småhu'i 44.2 n1 
.__,~ 

~ybyggnad 6.9 8.2 
Om- och tillhyggnad 10.6 3.0 
Annat 26,8 11.0 

Bostadsrätter 2,8 ~ 1 _ . .:.. 
Flcrbostadshus 27.3 28.1 
Kontorshus 7, I 3.3 

Summa 82,3 56,6 

Källa: Riksbanken 

Ställning 
1987-12-31 

219.2 

6,5 
171,6 
27.6 

431,6 
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1984-85 till ca 80% 1986 och 89% 1987. Bortsett från att avvecklingen av 
utlåningsregleringen till viss del ledde till en överflyttning av lån till den 

reguljära marknaden visar utvecklingen särskilt under 1987 att också en 
reell ökning i skuldsättningen skett. Med höga realräntor innebär detta att 
en ökad andel i hushållsbudgeten måste avsättas för räntor och amortering
ar. En sådan utveckling har emellertid de senaste åren motverkats av att 
ränteläget varit en a två procentenheter lägre än under 1984-85. Den 
genomsnittliga arnortcringsgradcn har också hållits nere i samband med att 
hushållen givits rnöjlighct att sanera sin lånebild som följd av utlåningsrcg

leringens avskaffande. Korta, dyra lån har kunnat läggas om till långa. 
billigare lån. Den effekten bör dock bli mindre framöver. Amortcringsbör

dan torde i stället komma att öka när de senaste årens nettoupplåning 

börjar betalas av. 
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Förord 

I denna bilaga analyseras den ekonomiska utvei;klingen under perioden 

I 9~9-199 I. Med hjiilp av finansdepartementets bcrLikningsmodeller be

skrivs en fortsatt väg mot balans för den svenska ekonomin. Diirtill görs 

kiinslighetsanalyser. som <tskt1dliggör konsekvenserna för den ekonomiska 

utvecklingen i Sverige av föriindringar i nt1gra centrala variabler; den 

inhemska pris- och löneökningst<i.kten samt den internationella utveckling

en. 

Syftet med treårskalkylerna i.ir att ge ett diskussions- och beslutsunder

lag för utformningen av den ekonomiska politiken under de niirmaste iiren. 

De komplette rar diirmed beräkningarna i nationalbudgeten. som traditio

nellt genomförs med ett etti'trigt perspektiv. 

I den senaste lt111gtidsutredningen frän år 1987 gjordes bedömningar fram 

till ~1r 1995. I denna bilaga görs förutom en framiltblickande analys även en 

jiimförelse mellan bngtidsutredningens s. k. balansalternativ och utveck

lingen under iiren I 9~7-1988. En motsvarande bedömning har redovisats i 

tidigare trdirskalkyler. 

Arbetet h<1r utförts inom finansdepartementets l<lngsiktsenhet under led

ning av planeringschefen Klas Eklund. och departernentsriidet Lars Hei

kensten. I den grupp som utfört arbt:tet har vidare ddtagit kanslididet Rein 

Hinno samt departemcntssekreterarna Lars Engström. Ingvar Linse och 

Thomas Olofsson. Underlag till vissa i trdirskalkylerna ing<'tcndt: lt!.xter 

har skrivits av kansliddet Kurt Arne Hall och ckpartementssekreterare 

Claudili V t:dovato. Ansvarig för utskriftsarbetct har varit Asa Lind ström. 
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l Inledning 

För den ekonomiska politiken kriivs ett beslutsunderlag som striicker sig 

liingre än det ettåriga perspektiv som nationalhudgetar'na traditionellt har 

haft. Ett s;)dant underlag ges i lilngtidsutredningcn som numera publiceras 

vart tredje itr. senast 1984 och 1987. Under de tv;\ mellanliggamk ftren 

utarbetas siirskilda treårskalkyler i anslutning till kompletteringsproposi

tionen. Tidigare har treårskalkyler publicerats 1983. 1985 och 1986. 

Trei\rskalkylerna kan ses som rullande <irliga uppföljningar av långtids

utredningarna. I de senaste långtidsutredningarna har den ekonomiska 

utvecklingen analyserats i flt:ra tidsperspektiv. I de liingre perspektiven 

koncentreras huvudintresset på strukturella förändringar. resursernas an

vändning och ekonomins funktionssiitt. I det kortaste perspektivet tas 

hiinsyn iiven till konjunkturliiget. Frägan iir om den ekonomiska utveck

lingen under de niirmaste {1ren kan viintas vara förenlig med de pt1 liingre 

sikt uppstiillda halansmf1len. Treårskalkylerna ägnas åt de sistnämnda 

frågorna. De ger därmed ett underlag för utformningen av stahilisering~po

litiken under de niirmaste åren. 

Kalkylerna i de senaste l<'u1gtidsutredningarna har karakteriserats som 

kravanalyser. Orsaken iir att kalkylerna syftar till att t1skt1dliggöra vad som 

kriivs av den ekonomiska politiken och av ekonomins funktionssätt för att 

uppnfi vissa specificerade mål för den ekonomiska politiken. Trdtrskalky

lerna ansluter sig till detta angreppssiitt. De heriikningar som redovisas 

skulle emellertid ocksf1 kunna beskrivas som betingade prognoser. De 

syftar till att beskriva en sannolik ekonomisk utveckling 0111 ctt u11tal o/i/.:.u 
reJm·i.rnd1· u11tag111ufr11ochfiimtst'itt11i11gur11ppfylls. Beriikningarna i före

liggande treiirskalkyler utgår exempelvis från vissa angivna antaganden om 

viirldsmarknadstillviixt. internationell inllationstakt och växelkursut veck

ling. 

Den internationella utvecklingen kan vi inte pi'\verka. Diiremot iir t. ex. 

löneökningstakten i den svenska ekonomin. liksom den offentliga sektorns 

tillviixt. p{1verkbara genom ekonomisk politik. I Jen halanserade utveck

lingsvtig för den svenska ekonomin som heskrivs i årets treftrskalkyler har 

förutsatts en löneökningstakt samt en offentlig utgiftsökningstakt som 

möjliggör att ~amhiillsekonomin utvel'klas i en önskad - av olika mtllvari

ahler angiven - riktning. I denna mening innehåller alltsf\ treårskalkylerna 

kravkalkyler. 

Analysen har utförts med hjiilp av finansdepartementets modell för 
aggregerad medelfristig analys, AMMA 1• Kalkylerna avser treårsperioden 

1 AMMA pre~cntcras i Ml'fodcr. modeller och heriik11ing11r, bilaga I till Umgtidsut
redningcn l'!H7. Nya ekonometriska skattningar har gjorts a\' en del av de i Al'vlMA 
ing;\cmk sambanden. 
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1989-1991. Uppgifterna för basåret 1988 bygger p<1 de bedömningar som 

presenteras i den reviderade nationalbudgeten (RN B 1988). 
I kapitel 2 redogörs för de senaste årens utveckling. Denna jämförs med 

balansalternativet i Långtidsutredningen 1987 (LU 87) vad avser utveck

lingen under 1987 och 1988. Syftet iir att faststiillda vilka avvikelser som 

förefaller ha inträffat redan i detta initial skede av LU :s balansbana. 

Mot denna bakgrund diskuteras i kapitel 3 utgångspunkterna och 

huvudfrågorna för den fortsatta analysen av utvecklingen fram till 1991. 

För att kunna analysera den svenska ekonomins utveckling krävs att en 

internationell bakgrund preciseras. Detta sker i kapitel 4. Osäkerheten om 

den internationella utvecklingen under kommande år - inte minst som en 

följd av rådande obalanser i världsekonomin - gör att det har funnits 

anledning att redovisa flera alternativa ut vecklingshilder. 

I kapitel 5 och 6 presenteras resultaten av kalkylerna för svensk ekono

mi 1989-1991. Detta görs dels i ett huvudalternativ av kravkaraktär, dels i 

ett par olika alternativ där konsekvenserna av variationer i bl. a. löneök

ningstakt och viirldsmarknadstillväxt belyses. 

I det sista kapitlet sammanfattas kalkylerna och dras några slutsatser 

rörande stabiliseringspolitiken under de niirmaste åren. 
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2 De senaste årens utveckling 

Den stabila internationella konjunkturen har tillsammans med det fortfa

rande goda konkurrensläget för svenskt näringsliv och den framför allt 

under senare år starka inhemska efterfrågan medfört en i många avseenden 

gynnsam ut veckling för den svenska ekonomin. Produktionen och syssel

sättningen har ökat hf1de i ekonomin som helhet och i industrin. En kraftig 

utbyggnad har också skett av industrin. vilket är nödviindigt för att det 

skall vara möjligt att p[\ sikt upprätthtilla en hög tillväxt. Den internatio

nellt sett låga arbetslösheten har kunnat pressas ner ytterligare. Samtidigt 

har de finansiella obalanserna i ekonomin minskat. 

Även om Sveriges ekonomi har förstärkts p[\ flera för dt::n framtida 

utvecklingen väsentliga områden är bilden inte genomgående positiv. In

flationen har varit snabbare än genomsnittet för övriga industriländer. 

Detta beror framför allt på att våra lönekostnader har ökat påtagligt mer än 

omvärldens. vilket i sin tur har sin bakgrund bl. a. i den låga arbetslösheten 

och det starka efterfrågcliiget på arbetsmarknaden. Den privata konsum

tionen har samtidigt stigit snabbare än hushållens reala disponibla inkoms

ter. med en fortgående minskning av sparkvoten som följd. Underskottet i 

den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande har visserligen 

vänts i ett överskott. men detta har inte varit tillräckligt för att balansera 

sparandeunderskotten i andra sektorer. Sveriges affiirer med omvärlden 

visar åter ett negativt saldo. 

I detta kapitel studeras de senaste årens utveckling i samhiillsc:konomins 

olika delar mera i detalj. Bl. a. jämförs den faktiska utvecklingen 1987 och 
den som beräknats för 1988 med den som i LU 87 angavs vara förenlig med 

god tillviixt och hög sysselsättning vid bibehållen yttre och inre balans i 

ekonomin. Avsikten iir att illustrera de stabiliseringspolitiska problem vi 

står inför i dag och ge en bild av deras betydelse. Därmed läggs en grund 

för den kommande analysen av den ekonomiska utvecklingen under åren 

1989-1991. 

En fortsatt gynnsam internationell utveckling 

Kalkylerna i LU 87 utgick från en relativt gynnsam bild av den internatio

nella ekonomiska ut vecklingen under de niirmast framförliggande åren. 

Tillviixten i OECD-liinderna hade visserligen försvagats något 1986 och 

1987. men utredningen bedömde att de liigre oljepriserna och dt::n liigrc: 

räntenivån skulle - med en viss eftersliipning - fii en positiv effekt på 

efterfrågan. BNP-tillväxten i OECD-området förutsattes mot denna bak

grund uppgft till 2.6 it 2.8 ~T per :lr fram till 1990. 

Utredningens bedömning baserades på förutsättningen att dt!l frdc:rala 
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budgetunderskottet i Förenta staterna skulle reduceras och att den ekono

miska politiken i Västeuropa även i fortsättningen i huvudsak skulle inrik

tas på en konsolidering av de statliga finanserna. 

Den förutsatta ekonomiska tillväxten hcrliknades leda till en ärlig (ikning 

av världshandeln med mellan 4 och 5 i;; .. För hearbctade varor bedömdes 

den exportviigda marknaden öka med ca 4 C;( per år. Den internationella 

inflationstaktcn förutsattes bli 3-4l;f per år 1988-1990, miitt med konsu

mentprisindex. Oljepriserna antogs ligga kvar på den nominella nivå som 

rådde i slutet av januari 1987. dvs. 18 dollar per fat, under resten av 

1980-talet. 

Som framgär av tabell 2.1 blev både produktionens och världshandclns 

tillväxt något högre 1987 iin vad som förutsattes i LU 87. Ett orosmoment i 

den internationella ut vecklingen utgör emellertid de stora obalanser som 

under första hiilftcn av 1980-talct byggdes upp i viirldsckonomin. De har 

inte reducerats i den takt som förutsattes i LU 87. 

Tabell 2.1 Internationell uh·eckling 1985-1988. 

Procentuell förändring 

Enligt LU '157 Utfall 

Bruttonationalprodukt, 
OECD 
Världshandel med bear
betade varnr, volym" 

" Prognos enligt R~B 1988. 
" i\ vser 14 OECD-liinder. 

1985 

3,2 

R,8 

1986 

2.8 

8.8 

1987 198'15 1987 

2.5 2.6 3.0 

4,3 3.8 4,5 

1988" 

2.7 

'.i.0 

Källa: OECD Economic Outlook. december 1987. LU 87 och finansdepartementet. 

De kvarstående obalanserna anses av miinga vara en huvudl"örklaring till 

börskrisen i oktober 1987. Denna har i sin tur fött vissa negativa effekter p;·; 

produktions- ol:h efterfrilgeutvcålingen. Likviil har nedgimgen inte hlivit 

så stark som många befarade i höstas. Utvecklingen synes ha stahiliscrats i 

början av 1988. Under förutsättning att fort~a\la kriser kan undvikas be

döms BNP-ökningen inom OECD-omrfulct bli ca 2 314 C.:'r 1988. Detta torde 

innebära att v~irldshandeln med bearbetade varor kan öka med ca 5 <::;. 
vilket är något högre lin vad LLJ 87 riiknadc med. Trots att produktionen 

ökar något l~\ngsammarc [in 19~7 förutses inllationcn ligga kvar på ungcfor 

samma nivå. Samtidigt kvarsh1r arhetslöshcten p{t en mycket hiig niv;'t i 

större delen av Europa. 

Minskade obalanser i svensk ekonomi 

Diagram 2.1 visar utvecklingen under senare år for fyra centrala ekono

misk-politiska variabler: arbetslöshet. intlation, hudgetundcrskolt och by
tesbalans. Utvecklingen har sedan 1982 gått i mycket gynnsam riktning. 

Underskottet i statens budget beriiknas under 1988 komma i paritet med 
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Diagram 2.1 Sveriges balansproblem 1982-1988. 
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vad som i LU:s balansalternativ angavs för 1990 som mål för en utveckling 
mot återstiilld balans i ekonomin. Även arbetsli.ishcten niirmar sig den 
målsatta nivån. Ocks;\ inllationen iir viisentligt liigre än 1982. Den iir dock 
inte lika läg som i vära konkurrentliinder. Detta iir en orsak till att utveck
lingen beräknas vända för bytesbalansens saldo. som 1988 åter bedöms bli 
negativt. Bakom den låga arbetslösheten. förhiillandevis snabba inflatio
nen och försiimrade bytesbalansen ligger en kraftig efterfrågetillviixl som 
kommit till ständ trots att den offentliga sektorns tinansiella sparande har 
forbiillrats kraftigt. 

Det kan vara av intresse all jiimföra Sverige med de europeiska OECD
länderna. Det mest markanta iir den l{1ga arbetslösheten i Sverige. 1 hela 
OECD-Europa beräknas arbetslösheten uppg;'i till ca 11 {; 1988. alljiimfo
ra med mindre tin 2 1~;. i Sverige. Ocksii den offentliga sektorns finansiella 
sparande - den i den internationella statistiken vanligare indikatorn pi'1 den 
offentliga sektorns finansiella stiillning än det i diagram 2. I angivna budget
saldot - iir viiscntligt hiittre i Sverige 1+2.5'>;- av BNP 1988J iin vad det 
genomsnillligt sell iir i de europeiska OECD-ltinderna (-3.6 1 h 

Den ekonomiska tillväxttakten beräknas 1988 bli minst lika hög i Sverige 
som i OECD-Europa. Diiremot beräknas bytesbalansen i Sverige visa ell 
underskott motsvarande J .0 ':'} av BN P medan ett överskott ptl 0.4 ';{ av 
BNP förutses i OECD-Europa (i Förbundsrepubliken Tyskland förutses 
ett överskott p{1 3,21/i-·). 
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Diagram 2.2 Konsumentpriser i Sveri~e och i OECD-länder 1975-1988. 
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ll:ti/111: OECD Ernnnmic Outlook. december l9S7. och finansdepartementet. 

Det iir emellertid friimst niir det giiller inflationstakt..:n som Sverige ligger 

n[1got sämre till iin gcnomsnittct för OECD-liindcrna. i\ v diagram 2.2 
framg~\r dock att prisstegringstakten i Svcrige ungeförligcn har halvcrats 

sedan 1982 och att den fram till 1987 n~irmat sig den genomsnittliga nivfin 

för OECD-liinderna_ Nedg;\ngen har dock upph(irt sedan 1986 och 1988 
fiirviintas intlati,men bli niigut hi\grc iin undcr de tvi! niirmast föreg[1ende 

årcn. 

Den snabbare inflationstakten päverkar tillsammans med det inhemska 

efterfriigcläget bytesbalansen5 utveckling. Som en effckt av dcvalveringar

na 1981 och 1982 - och av en :'tterhfillen inhemsk cfterfr[igan - reducera

des visserligen underskottet i bytesbalansen mycket snabbt frfö1 den re

kordhöga nivån 1982 s;\ att ett mindre överskott kunde noteras redan 1984. 

Därefter har saldot f\ter varit negativt (förutom 1986). även om underskot

tet under dessa år legat på en vtiscntligt ltigrc nivi't. Bedömningcn för 1988 

tyder dock på en viss försiimring i förhftllande till de föregåcnde aren. 

Utvecklingen under den tidsperiod som illustreras med diagram 2.1 har 

således inneburit cn mycket kraftig reduktion av utgiings{1rcts stora oba

lanser. Inflationens och bytesbalansens utveckling utgör dock en källa till 

oro. 

Stark inhemsk efterfrågeutveckling 

En mcr detaljerad beskrivning av den svenska utvecklingen under peri

oden 1985-1988 ges i tabell 2.2. I genomsnitt för {1ren 19X7 och 1988 

beräknas BNP-ökningen bli 2.5 Si·. vilket iir ni'tgot mer Lin i den balanscrade 

utveckling som beskrevs i LU 87. De olika etkrfr{1gckomponenternas 
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utveckling visar dock icke obetydliga avvikebcr fri1n den i LU 87 angivna Prop. 1987/88: 150 

banan. Den privata konsumtionen har fortsatt all öka i en betydligt snabba- Bilaga 1.2 

re takt än landets totalproduktion. Den starka konsumtionsefterfrågan har 

lett till att ocks[1 nettoimporten ökat alltför snabbt. 

Tabell 2.2 Försörjningsbalans 1985-1988. 

Fasta priser. procentuell foriindring 

Enligt LU 87 Utfall 

1985 1986 1987 1988 1987 1988" 

Hruttonationalprodukt 2.1 1.2 2.2 1.8 2.8 , , 
Import av varor och 
t.iiinst.:r 8.0 ."i.6 4.0 3.2 fi.9 4.9 
Tillgång 3.5 2.2 2.7 2.1 3.8 2.9 

Privat kom,umtion 3.0 4.3 3.0 1.2 4.1 3.0 
Offentlig konsumtion 2.1 1.3 1.0 0.5 0,7 I. I 

Stat 0.5 2.6 -0.3 -1.0 -0.6 0.8 
Kommuner 2.7 0.8 1.5 1.0 I. I 1.3 

Hruttoinvestcringar 6.0 -1.0 2.5 
, , 

7.5 3.8 
Industri 19.'2 -2.9 12.2 -0.9 13.6 9,0 

Lagerinvesteringarh 0,(l -0,."i 0,4 0.1 -0.3 tU 
Export av varnr och 
tjänster 

, , 
3.2 2.5 .•.o 4.8 '2.7 .:.., ..... 

A11vii11d11ing 3,5 2.2 2.7 2.1 3.8 2,9 
Inhemsk eftcrfdgan 4.0 1.9 3.0 1.4 3.4 3.0 

" Prognos enligt RN H 1988. 
° Föriindring i procent av föregående års Bl\P. 
J\ii/111: LU 87 och tinansdepartementet. 

Den offentliga konsumtionens tillväxttakt dämpades kraftigt under 1987. 

Under 1988 beräknas emellertid den offentliga konsumtionen föer öka i en 

snabbare takt, som både för stat och kommuner ligger över vad som 

angavs i LU:s balansalternativ. 
Positiv med tanke på framtiden iir uppg{ingen i hruttoinvesteringarna. 

främst inom industrin. Sälunda heriiknas industriinvesteringarna iika från 

1982 till 1988 med sammanlagt 70 S·i>. De har diirmcd mer iin ilterhämtat det 

starka fallet åren 1977 och 1978. följt av en stagnationsperiod t. o. m. 1982. 

Uppgången har möjliggjorts av en förm~inlig utveckling av företagens lön
samhet efter devalveringarna 1981 och 1982. Sålunda steg industrins vinst

andel, uttryckt som bruttoövcrskollets andel av föriidlingsviirdcl. fn[n 
22.1':/(1981till33.2c.'·i- 1984. Därefter beriiknas vinstandelen ha varit i stort 

sett oförändrad och 1988 uppgå till 32, 1 q. 

Diagram 2.3 visar utvecklingen 1975-1988 för näringslivets bruttoinve

steringar (exklusive bostadshyggandet) i Sverige och i de europeiska 

OECD-länderna. Sedan 1980 har dessa investeringar i Sverige utvecklats i 

samma riktning som i våra viktigaste konkurrentländer. En del av den 

stora nivåskillnaden från perioden 1977-1982 har emellertid hämtats in. 



Diagram 2.3 Privata hruttoinwsteringar exkl. hostadshyggandct i Sverige 
och i de europeiska OECD-Iänderna 1975-1988. 
Index: 1975= 100 
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Kiillu: OECD Ernnomic Outlook. december i9X7. och finansdepartementet. 

De senaste årens utveckling sammanfattas i tabell 2.). som visar de olika 

efterfrägekomponenternas och den totala produktionens utveckling. 

Tabell 2.3 Olika BNP-komponcnters och bruttonationalproduktens 
uh·eckling 1985-1988. 
I pniccnt av 131\P förcgficndc är. fasta priser. 

Knnsumtion 
Investeringar 
l\ettoc.:xport 
Bru11,1m1tionalprodukt 

" Prognos enligt R \/ H 198~. 
Kii/la: Fin;m,departementc.:t. 

1985 

2.0 
1.8 

-1.7 
:u 

1986 

2.5 
--0.7 
-0.7 

1.2 

1987 1988" 

2,2 1.8 
I. I I. I 

-0,6 -0.7 
2.8 :!.:! 

under ären 1985-1988 beräknas något mer än hela tillväxten av vår 

samlade produktion ha anviints för höjd konsumtionsvolym. Den helt 
dominerande delen faller pä privat konsumtion. medan den kommunala 
konsumtionens ökning svarar för i genomsnitt 0.3 procentenheter och den 
statliga för mindre iin 0.1 procentenheter per iir. 

Eftersom konsumtionen och investeringarna sammantagna har ökat 
snabbare i volym än landets totalproduktion har importen ökat snabbar\! 
iin exp,1rten. 
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Diagram 2.4 Bruttonationalprodukt, konsumtion _och kapitalbildning" 
1975-1988. 

1980 ftrs priser, index: 1975= 100 
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" Med kapitalbildning avses summa investeringar och netloexpon. 
Kalla: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

I diagram 2.4 ges en återblick av bruttonationalproduktens. den totala 

konsumtioni:ns och kapitalbildningens utveckling i ett nägot längre tids

perspektiv. Med kapitalhildning (som ofta också kallas sparande) avses 

summan av investeringar och nettoexport. Medan korisumtionen innebär 
en omedelbar förbrukning av produktionsresultatet påverkar förändringar

na i investeringar och nettoexport landets förmögenhetsposition och där

med förutsättningarna för den framtida utvecklingen. 

Under perioden 1975-1982 steg konsumtionen snabbare än landets to

talproduktion. Detta skedde r~1 bekostnad av investeringarna lH.:h nettoex

porten. Resultatet blev minskad kapitalbildning. Åren 1983 och 1984 ökade 

däremot kapital bildningen starkt. del första {1ret genom en snabb ökning av 

nettoexporten och det andra iiret genom en betydande uppgång i invesk

ringarna. Investeringsuppgången fortsatte iiven under 1985. medan net

toexporten röll igen. 

Sett över hela perioden 1975-1988 har såväl bruttonationalprodukt som 

konsumtion och kapitalbildning ökat med i genomsnitt 1,7 % per år. Den 

oförmånliga utvecklingen med svag kapitalhildning fram till 1982 har där

med brutits. Detta är emellertid ink tillriickligt eftersom bidraget till kapi

talstocken av en visserligen snabb ökning av kapitalbildningen under en

dast ett par år inte förmflr kompensera den mycket svaga utvecklingen 

under en Hingre tidigare period. 
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Hög aktivitet med tendens till överhettning 

Aktivikten i svensk ekonomi var myckt!t hög under 1987. Både sysselsätt

ning och produktion steg detta år snabbare än i den balanserade utveck

lingsbana som LU 87 tecknade. Uppgången faller helt på det privata 

näringslivet. där utvecklingen i främst hyggnadsvcrksamhcten kraftigt 

översteg den prognosticeradc. 
I tabell 2.4 visas produktionens, produktivitetens och sysselsättningens 

utveckling i industrin. Den snabba produktionsuppgången 1987 åstadkoms 

genom en motsvarande produktivitetsökning. I byggnadsverksamhetcn 

däremot ökade även sysselsättningen (i timmar) 1987 med 2.5 'X. vilket var 

2 procentenheter mer än enligt LU :s prognoser. 

I den privata tjänstesektorn beräknas produktionsökningcn 1987 till 

drygt 3 % . Produktiviteten beräknas ha stigit med ca 1 I/i· och sysselsiitt

ningcn med ca 2 'Il. I den offentliga tjänsteproduktionen beriiknas prnduk

tionsökningen 1987 till ca 112 '/1r .. Sysselsättningen har ökat i samma takt. 

Några produktivitetsför~indringar förutsätts - enligt nationalriikenskaper

nas beräkningsmetod - inte ske i offentlig tjänsteproduktion. 

Den totala produktionen beräknas ha ökat med 2.8'?-( 1987. I LU 87 

angavs denna ökning till 2.2 %. Sysselsättningsvolymen i timmar ökade 

med Ut;i mot 0.8C.'c· enligt LU 87. 
För 1988 förutses en något långsammare total produktions- och syssel

sättningsökning. 2,2 resp. 1.3 r;'(.. Bftda dessa tal ligger något högre än vad 

som bedömdes i LU 87. Detta har lett till tilltagande svårigheter att 

rekrytera arbetskraft. Andelen industriföretag och byggnadsförctag som i 

konjunkturinstitutets barometrar angett brist på arbetskraft ökade markant 

under 1987. Situationen med en inom vissa sektorer otillfredsställd ar

betskraftsefterfriigan bedöms prägla utvecklingen även under 1988. 
Syssclsiittningsutvecklingen sedan 1985 redovisas i tabell 2.5. Ifaknat i 

antal personer steg syssclsiittningen 1986-1987 med ca 36 000 eller med 

0.8 '/(. Detta kan jiimföras med en ökning av arbetskraftsutbudct pii 1.:a 

22 000 personer. Sysselsiittningstillväxten under loppet av :tret var iinnu 

kraftigare. niira 60 000 personer. Samtidigt fortsatte medelarbetstiden per 

syssel5att att stiga. Denna ökning förutses dock upphöra under 19X8. 

Tahcll 2.4 Produktion, produktivitet och sysselsättning inom industrin 

1985-1988. 

Procentuell foriindring 

Produktion 
Prnduktivitct. 
Syssels<illningh 

"Progncis enligt RNH l'J88. 
h I timmar. 

1985 

2.3 
3.1 

-0,8 

l\ii//a: LU 87 l'Ch finan'idepartementct. 

l986 

-0.1 
1,0 

- I.I 

Enligt l.U 87 Utfall 

1987 l988 1987 1988" 

2.8 1,8 3.0 3.0 
:?..4 1.7 :?..6 2.5 
0.4 0.2 0.4 0.5 
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Tabell 2.5 Arbetskraftsutbud, sysselsättning och arbetslöshet 1985-1988. 

Procentuell förändring 

Enligt LU 87 lit fall 

1985 1986 1987 1988 1987 1988" 

Arhetskraftsutbud 
(antal personer) 0.8 0.5 0.6 0.5 0.5 1.0 
Sysselsättning 
(antal personer) I.I 0.6 0.7 0,6 0.8 u 
Veckoarhetstid 
(antal timmar) 0,4 0,1 0.7 0.0 0.6 0,0 
Syssdsättning 
<antal timman 1.3 0.5 0.8 0.6 u 1.3 
Arbetslöshet, c,;, av 
arbetskraften. nivå :!J" ., ..,h 2.1" :!.O" 1.9 1.7 

" Prognos enligt R N B 1988. 
0 Siffrorna har rcvidt:rats med hänsyn till omläggningen av miitnu:tod i AKC. I LU 
87 angavs arbetslösheten för 1987 till 2.60· och för 1988 till :!.5 %. 
Källa: LC 87 och finansdepartementet. 

Utvecklingen har resulterat i en nedgång av arbetslösheten från 2.2 r;.;, av 

arbetskraften 1986 till 1,9'.'·( 1987 och de beriiknade 1.7')(, 1988. Samtidigt 

har antalet sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgiirder kunnat dras ner 

från 54 000 under 1986 till 40 000 undl:r 1987. För 1988 beriiknas motsva

rande siffra till 30 000. 

Löner - priser - arbetslöshet 

De nominella timlönerna för samtliga löntagare ökade 1987 med ca 6 112 <_;;. 
Då de nominella lönerna steg snabharc än den inhemska prisnivfm blev 

1987 det andra året i rad med starkt stigande reallöner i genomsnitt för 

löntagarna. I RNB 1988 baseras bedömningarna pii en li\neskgringstakt p<°1 

6Si-·. 
För att fii en bild av htir arbetsgivarnas lönekostnader ökar bör till 

timlönestegringen 1987 liiggas ytterligare 1/2 procentenhet till följd av 

höjningar av de lagstadgad!.! och avtalsreglcrade sociala avgifterna. Något 

motsvarande pfislag förekommer inte 1988 eftersom de tidigarl: beslutade 

höjningarna av arbetsgivar- och l:genavgifter samt ATP-avgiften neutrali

seras genom en sänkning av den allmitnna löneavgiften. 

Frtm internationell konkurrenssynpunkt är industrins lönekostnadsut

veckling av särskilt intressl:. Ar 1987 beriiknas timlönerna for industriarbe

tare ha stigit med ca 4 W i OECD-omr<'1det och rn lika stor stegring förutses 

för 19X8. I Sverige steg timlönerna 1987 med ca h 1/2 r;;. och timliinekostna

den med ca 7 c;;.. Ökningen i den svenska industrins timlönckostnalkr I 9X7 

blev därmed I procentenhet högre iin enligt kalkykrna i LU:s balansalter

nativ. Ar 1988 kommer liincökningstakten att bli viisl:ntligt högre iin vad 

LU 87 bedömde vara önskviirt !tabell 2.6). 

2 Riksclagrn l'Ni7/X8. I sa111I. Nr 151!. Bilaga I.:! 
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Tabell 2.6 Pris- och liincutvecklingen 1985-1988. 

Pnicentudl fiir~indring 

Enligt LU 87 

Timliinh 
Konsumcntrris'· 

" Prognos enligt RI\ B 19!\8. 
h Industrin. 

1985 

7.5 
6,9 

,. Imrlicit dctlator fiir rrivat konsumtion. 

Kiilla: l.U 87 och finansdepartementet. 

198'1 

7.4 
5.0 

1987 

6,0 
4.9 

1988 

3.0 
2.7 

Utfall 

1987 1988" 

6,4 6,0 
5.1 .\5 

Man kan normalt inte riikna med att denna uppgfö1g i viira rdativa 
lönekostnader motverkas av en förmftnligarc produktivitctsutveckling i 
Sverige jiimfort med v;fra konkurrentländer. Exempelvis steg enligt 
OECD:s statistik produktiviteten i niiringslivet under perioden 1979-1985 

i exakt samma takt i Sverige som i genomsnitt för OECD-omriidct. 

I LL X7 konstaterades att sambandet mellan inllation och arbetslöshet 
har förändrats under 1970- och 1980-talen i !lera liinJer. Den arbetslöshet 
som är förenlig med en viss intlatiofötakt har stigit undl!r 1980-takt: den 
s. k. Phillipskurvan har förskjutits ut[\l. Även i Sverige angavs en viss 
motsvarande förskjutning ha iigt rum. De senaste tirens utveckling i Sveri
ge har l'.mellertid giitt i n](ltsatt riktning: en intlatinnstakt p{1 mellan 4 och 
5 1/2 f'( ären J 9X6- I 9XX har varit förenlig med en successiv minskning av 
arbetslösheten. I Jenna mening har Sverige. jiimfort med omviirlden. för
bättrat sin förmiiga att i'1stadkomma lf1g inllation och l~ig arbetslöshet 
samtidigt. 

Diagram 2.5 visar hur sambandet mellan inflation och arbetslöshet har 
utvecklats i Sverige i förh;lllande till i övriga industriliinder. Arbetslö-;hl!
ten har under hela den i diagrammet redovisade pcrioJen varit liigre i 
Sverige iin i OECD-länderna i genomsnitt. Förskjutningen över tiden mot 
viinster i diagrammet beror pil att arbetslösheten har ökat starkt i OECD
liinderna. medan den i Sverige varierat endast i mindre utstriickning och 
under de senaste iiren sjunkit. 

Ltvecklingen sedan I 9X2 är av siirskilt intresse. U ndcr de första iiren på 
19XO-talet var prisstcgringstakten i Sverige nägot snabbare iin i OECD-liin
derna i genomsnitt. Som v~"intat steg elen relativa inflationen i Sverige efter 
devalveringen 1982. Efter 1985 har cktla gap emellertid minskat utan 
nägon negativ föriindring i relativ arbetslöshet. Tviirtom har den relativa 
arbetslöshetssituationen förbiittrats. I en omvärld med hög arbetslöshet 
och relativt låg inflation har Sverige siiledes lyckats med att b[ide öka 
syssclsiittningcn och pressa ner landets relativa prisliige. 
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Diagram 2.5 lnllation och arbetsliishct i Swrige rclatiYt OECD-liindcrna 
1970-1988. 
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:\11111: 1'{1 Jen vertikala axeln anges differenser mellan intlationstaktnna tkonsu
mentpri,ernas procentuella for;inJring friin li)rq!<knde iirl i Sverige 11ch i OECD-
1;1nJerna \lllll gen<.>msnitt. 1'<"1 den lwri'>11ntella a.xeln angt's nwtsvar<mdc differenser 
avsccndc arbetsllishct tantal arbetslösa i procent av arbetskrarti:nl. 

l\ii/111: OECD Economic Outlook. deC'embcr 1987. och fin:msdcparll'mcntet. 

Försämrad bytesbalans 

Som en effekt av devalveringarna 1981 och 1982 förbättrades Sveriges 
bytesbalans kraftigt friln det rekordhöga underskottet 1982 r~I ca 22 miljar

der kr. Utvecklingen med shindiga underskott sedan 1974 kunde h~irige

nom brytas och b[ide 1984 och 1986 visade bytesbalansen flter ett iivcr

skott. 

Kalkylerna i LU 87 utgick ifrån alt denna förbiittring av utrikeshalansen 

borde bli besti'1endc. Med den i utredningen förutsatta lönekostnadsut

vecklingen bedömdes de svenska företagen gradvis kunna föt-biittra ~in 

konkurrenskraft p[t sih·iil export- som hemmamarknaden <1 att ett över

skott skulle uppnils iivcn under den följande kalkylperioden. Som en följd 

av den förutsatta dämpningen av den internationella konjunkturen och de 

alltför höga lönekostnadsökningarna under förcg[1ende år heriiknades dock 

bytesbalansen saldo försiimras nilgot fram till 19X8 (tabell 2.7). 
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Tabell 2.7 Hytesbalans 1985-1988. 

Miljarder kr .. löpande priser 

1985 

Handelshalans 14.5 
Tj;instc- och trans-
fereringshalans -15.7 
Bytesbalans -11.2 

" Prognos enligt Rl\B 1988. 
/\ii/111: LL; 87 och finansdepartementet. 

1986 

30.9 

-24.I 
o.9 

Enligt LC X7 Llfall 

1987 1988 1987 1988" 

27 23 22.3 21.7 

-23 
,, -'27.5 -32.5 

4 - 5.2 -· I0.8 

Som framgår av tabellen blev bytesbalansens saldo negativt under 1987 

och beräknas försämras ytterligare under 1988. Utfallet 1987 blev ca 10 
miljarder kr. sämre iin vad som angavs i LL' 87. Ungefiir hällkn berodde 

på ett lägre överskott på handdsbalansen och hälften på ett större under

skott på tjiinste- och transfcreringsbalansen. 
En motsvarande jämförelse mellan LU och bytesbalansens beriiknade 

utfall 1988 visar en försämring på ca 12 miljarder kr.. varav 11 miljarder kr. 

avser tjänste- och transfcreringsbalansen. 
Det bör dock noteras att det råder en viss osiikerhct kring bytesbalans

siffrorna för 1987 och 1988. Detta hänger bl. a. samman med att del har 
uppstått en diskrepans mellan riksbankens och nationalräkenskapernas 

redovisning av tjiinsle- och transfereringsbalansen. Orsaken är att riksban
ken fr. o. m. 1987 använder ett annat statistik.underlag. L'ppgifterna i tre
årskalkylerna - liksom i RNB 1988 - bygger p<l riksbankens redovisning. 

I tabell 2.8 visas exporten av bearbetade varor - som svarar för ca 85 ''lr· 
av det totala varuexportvärdet - tillsammans med den för denna export 
bestämmande marknads- och prisutvecklingen. Som framgtir har världs
marknaden under 1987 vuxit något snabbare iin vad som förutsattes i L U. 
Motsvarande förhållande beräknas gälla även 1988. Världsmarknadspri
serna steg under 1987 något långsammare och de svenska exportpriserna 
endast obetydligt snabbare än enligt LU. Att våra relativpriser. såsom de 
mäts i tabell 2.8. inte ökade mer under 1987 - trots t:n betydligt snabbare 
ökning av lönekostnaderna i Sverige än. i våra konkurrentländer - sam

manhänger bl. a. med att den svenska kronan genom valutakorgens kon
struktion deprecierats gentemot en korg av valutor vägd med hänsyn till de 

14 ledande konkurrentländernas betydelse för svensk export. 
Uppgången i Sveriges relativpriser gentemot konkurrentländerna under 

1987 beräknas i sin tur ha lett till endast en obetydlig minskning av 

marknadsandelarna. Detta kan vara ett tecken på att de omfattande inves

teringarna medfört en modernisering av näringslivet som förbilttrat den 

svenska industrins stiillning på världsmarknaden. 
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Tahcll 2.8 Export av hearhctadc rnror" 1985-1988. 

Proccntudl föriindring 

Enligt UJ 87 Ltfall 

1985 1986 1987 1988 1987 19X8" 

V iirldsmark nad stillviixt 8.8 8.8 4 .. 1 3.X 4.5 5.0 
Viirldsmarknadspris. SEK 4.9 -0.3 2.0 1.2 u 2.7 
Svensk expllr!pris. SEK 6.0 2.6 2.5 2.3 2.9 3.4 
Rclativpris 1.0 :!.X lU -0.X 1.5 0,7 
Sveriges marknadsandi:I -1.6 -2.:' -1.0 0.0 -0.I -0.8 
Svensk cxportvlllym 7.1 h. I 3.3 J.7 4.4 4.2 

Anm: Exporlmarknadstillviixt avser impnrti\kningen av bearbetade varor till olika 
liinder sammanviigt med liindcrnas andelar som mottagare av svensk c.xpnrt av 
bearbetade varor. OECD-liindcrnas impllrtpris.:r viigs -;amman p[i motsvarande <itt. 
"Avser 14 OECD-liinder. 
" Prognl» enligt R I\ H 1988. 

Kiil/a: LL'. 87 och finansdepartementet. 

Förklaringen till försämringen av handelsbalanscn mellan 1986 och 1987 
ligger alltså på importsidan. Varuimporten exkl. oljeprodukter beräknades 

i LU öka med 6.0'71: 1987. Den faktiska ökningen blev niirmare 11 %. 

Orsaken är att den inhemska efterfrågan ökade starkare än vad som förut

sattes i LU. Det höga kapacitetsutnyttjandet bidrog dessutom till tämligen 

stora marknadsandclsförluster på hemmamarknaden. Denna utveckling 

motverkades emellertid till viss del av en neddragning av oljelagren. Den 

låga oljeimporten under 1987 återspeglar saledes inte en efterfrågeminsk-

ning på oljeprodukter. · 

Den förväntade Higre ökningstakten 1988 för privat konsumtion samt för 

maskininvesteringar. vilka båda har stort importinnehåll. beräknas leda till 

att ökningen av varuimporten stannar vid ea 5 %. Eftersom den totala 

varuexporten samtidigt beräknas öka med ca 3 %. leder detta till en viss 

ytterligare försämring av handclsbalansen i fasta priser. Räknat i löpande 

priser förutses däremot handelsbalansen visa ett i stort sett oföriindrat 

överskott 1988 jämfört med 1987. Detta beror på att de svenska exportpri

serna - speciellt r[1varupriscrna - förutses stiga något snabbare ~in im

portpriserna. 

Försämringen av bytesbalansen mellan 1987 och 1988 beror s?1ledes på 

ett större undcrsktitt i tjiinste- och transfereringsbalansen !se tabell 2.7). 

Försämringen jämfört med 1987 uppgår till ca 5 miljarder kr. och jämfört 

med LU:s beräkning för 1988 till 12 miljarder kr. Såväl högre räntor som en 

ökad utlandsskuld bidrar till stigande räntebetalningar 1988. Övriga trans

fereringar förutses öka till följd av eftersläpningar i utbetalningarna av 

u-landsbistftndet. 
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Alltför lågt finansiellt sparande 

Bytesbalansens saldo är definitionsmässigt lika med summan av de in

hemska sektorernas finansiella sparande. Den positiva utveckling av by

tesbalansen som LU 87 räknade med innebar således ett motsvarande krav 

på utvecklingen av landets totala finansiella sparande. Samtidigt förutsat

tes en omfördelning mellan sektorerna äga rum. För att uppväga under

skotten i de icke finansiella företagens finansiella sparande, vilka var en 

följd av en förutsatt hög investeringsnivå (vilken i sin tur kriivs för att få till 
stånd framtida tillväxt) ansågs det i LU 87 nödvändigt att i för~ta hand den 

offentliga sektorns finansiella sparande förstiirktes i betydande omfattning. 

men också att hush[lllcn ökade sitt sparande. 

Som visas i tabell 2.9 förstärktes den offentliga sektorns sparande redan 

under 1987. och detta i avseviirt större utstriickning än vad som angavs i 

LU. Det snabba omslaget i statens finansiella sparande. ca 40 miljarder kr. 

mellan 1986 och 1987. var en följd av en kraftig ökning av statsinkomster

na. med en samtidigt återhållen utgiftsutvcckling (i löpande priser ökade 

statsinkomsterna 1987 med 16.4 ':i och utgifterna med endast 3.1 '/{).Orsa

kerna till denna uppgång i statsinkomsterna var i huvudsak dels den 

snabba inkomstutvecklingen i ekonomin. dels engångsskatten p~'t livförsäk

ringsbolagcns förmögeheter. Utan engångsskatten hade statens finansiella 

sparande visat endast ett litet överskott 1987. 

Den totala skattekvoten (skatter och avgifter i prrn.:ent av BNPl steg från 

51,5 % 1985 till 54.8 '0{ 1987 (ex kl. engilngsskatten p{1 livförsäkringsbola

gens förmögenheter). I LU 87 beräknades skattåvoten 1987 till 52,91J'( och 

förutsattes sjunka därefter. Av den faktiska ökningen på 3.3 procentenhe

ter mellan 1985 och 1987 kan endast ungefär en halv procentenhet hänföras 

till statsmakternas beslut om höjda indirekta skatter och arbetsgivaravgif
ter. Resten var en effekt av den snabba inkomstutvecklingen i ekonomin. 

Under 1988 beriiknas skattekvoten stiga till 55.2'/f. 

Under 1988 beräknas statsinkomsterna öka med 1.9%. Hushållens skat

tebetalningar ökar långsammare till följd dels av att lönesumman heräknas 

öka mindre. dels genom de lindringar i inkomstskattesystemet som genom

förs 1988. Även de indirekta skatterna bcriiknas öka liingsammare iin 1987. 

till följd av en mera titerhiillen utveckling av den privata konsumtionen. 

Eftersom statsutgifterna väntas stiga med 4.1 ~+·. beriiknas överskottet i 

statens finansiella sparande 1988 sjunka med 7 miljarder kr. jämfört med 

1987. Det iir dock fortfarande över 30 miljarder kr. högre än i LU:s kalkyl. 

Alltsedan ATP-systemet infördes har socialförsiikringssektorn haft stora 

sparandeöverskott. Detta uppg{ir f. n. till drygt 25 miljarder kr. och hänför 

sig huvudsakligen till AP-fonderna. Fondförändringarna för sjukförsäk

ringen och arbetslöshetskassorna är. i enlighet med de regler som giiller för 

dessa system. obetydliga. 
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Tabell 2.9 Finansiellt sparande i olika sektorer 1985-1988. 

Miljarder kr., löpande priso:r 

Enligt Llj 87 Utfall 

1985 1986 1987 1988 1987 1988" 

Stat -50 -25 -15 -25 15 8 
Socialförsiikringssektor 22 24 23 21 26 27 
Kommuner - 4 - 5 --- 4 -- 7 -- 2 - 6 

Summa offentlig sektor -32 - 6 4 -Il .w 29 

Icke finansiella företag -22 -27 -19 -23 -62 -74 
Finansiella företag 35 38 28 44 36 52 
Hushåll 8 2 -10 - 9 -18 -18 

Summa prh·at sektor 21 13 I 12 -44 -40 

Bytesbalans -Il 7 3 - 5 -Il 

" Prognos o:nligt RN B 1988. 
Kiilla: LU 87 och finansd.::partcmentct. 

De stora - och växande - sparandeöverskotten i socialförsiikringssys

temet har under det senaste decenniet delvis balanserat underskotten i 
statens finansiella sparande. Uppgången i socialförsiikringssektorns finan

siella sparande bedöms emellertid upphöra undo:r de närmaste flren. I 

förhållande till kalkylerna i LU 87 har dock socialförsiikringssektorns 

finansiella sparande utvecklats niigot förmiinligare 1987 och beräknas göra 

så även 1988. 

Företagssektorn visar en motsatt utveckling i och med att det tidigare 

positiva finansiella sparandet vändes till ett underskott på närmare 30 

miljarder kr. 1987. Också för 1988 förutses ett stort underskott. Denna 

utveckling avviker kraftigt fdn kalkylerna i LU 87, men är i huvudsak 

önskvärd i den meningen att den sammanhänger med en omfattande inves

terings verksamhet. Vidare har företagens skattebetalningar ökat kraftigt. 

Försämringen sker huvudsakligen hos de icke finansiella företagen vars 

underskott i finansiellt sparande bertiknas stiga från 27 miljarder kr. 1986 
till 74 miljarder kr. 1988. 

Den avseviirda förbiittringen i den offentliga sektorns finansiella sparan

de var emellertid tillriickligt stor för att motverka den negativa sparande

utvecklingen i företagssektorn under 1987. Bytesbalansen hade således 

även 1987 visat ett överskott om inte samtidigt hushf1llens finansiella 

sparande hade viints i ett underskott på närmare 18 miljarder kr. Eftersom 

beräkningarna för hushf1llssektorns inkomster och utgifter tyder på ett 

sparandeunderskott av storleksordningen 18 miljarder kr. också under 

1988, utgör det negativa sparandet i hushållssektorn ett allvarligt problem. 

Stigande realinkomster i hushållssektorn 

För utvecklingen av hushållens inkomster är lönerna av avgörande bety

delse. Vidare påverkas de disponibla inkomsterna av sysselsättningens 

förändringar samt av skatte- och transfcreringssystemet. Effekterna p(1 de 

reala disponibla inkomsterna illusteras i diagram 2.6. 
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Diagram 2.6 Reallöner och realinkomster 1975-1988. 

Index: 1975= 100 
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Källa: finansdepartementet. 

Efter det starka fallet - sammanlagt 11%1979-1983 - stabiliserades de 

reala timlönerna under 1984 och 1985, för att sedan stiga både under 1986 
och 1987. Genom att också antalet arbetade timmar ökade relativt snabbt. 
kunde den tidigare nedgången i hushållens reala lönesumma återhämtas. 

Skatte- och transfereringssystemet tenderade under senare delen av 
1970-talet och början av 1980-talet att dämpa effekterna av reallönefallet på 
den reala disponibla inkomsten. Under de därpå följande <°lren fram till 
1987 - med en snabb ökning av den reala lönesumman - verkade skatter 
och transfereringar i motsatt riktning. Under dessa år steg den reala 
disponibla inkomsten något långsammare än löncsumman före skatt. 

De bedömningar som gjorts för kine- och prisutvecklingen under 1988 

innebär en viss fortsatt ökning i de reala timlönerna. Medan den reala 
lönesumman beräknas stiga under 1988 med ca 2 % före skatt och med ca 
I%· efter skatt. förutses inkomstöverföringarna från offentlig sektor till 

hushåll öka med drygt 5 0f realt sett. Totalt innebär denna utveckling att 

hushållens reala disponibla inkomster beräknas öka med 2.2 '::'l· under 1988. 
Sammantaget har denna utveckling inneburit att de svenska hushållen 

efter minskningar under 1980-talets första år erhållit kontinuerliga l"örbiitt

ringar i sina reala disponibla inkomster. Förbättringarna har emellertid 

kommit till stånd vid högre nominella löneökningar än vad som enligt LU 
87 angetts vara förenligt med en fortsatt god utveckling for den svenska 

ekonomin. 
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3 Utgångspunkter och huvudfrågor 

I föregående kapitel belystes den ekonomiska utvecklingen under de se

naste åren. Bl. a. redovisades skillnaderna mellan den utveckling mot 

ekonomisk balans som beskrevs i långtidsutredningen 1987 och den faktis

ka utvecklingen. Mot denna bakgrund diskuteras i detta kapitel de idag 

grundläggande problemen för svensk ekonomi. Diskussionen ger därmed 

en utgångspunkt för den följande analysen av den ekonomiska utveckling

en under åren 1989 till 1991. 

Av kapitel 2 framgår att tillst<lndet i den svenska ekonomin i de flesta 

avseenden är gott. Samtidigt finns det drag i ut1·eckli11gc11 som inger oro. 
Ett sådant drag är bristen på inhemskt sparamk. som tar sig uttryck i att vi 

åter har underskott i bytesbalansen. Ett annat drag - som sammanhänger 

med det första - är att priser och löner fortfarande stiger snabbare i 

Sverige än i utlandet. 

Problemet med bytesbalansen har ändrat karaktär 

Bytesbalansen är detsamma som ett lands totala finansiella sparande. 

d. v .s. skillnaden mellan landets bruttosparande och bruttoinvesteringar. 

Sparande och investeringar varierar normalt med den ekonomiska 

konjunkturen. Det innebiir att man inte bör förviinta sig att bytesbalansen 

alltid är i jämvikt. Underskott i bytesbalansen kan i vissa situationer vara 

ett resultat av att ett land har mycket goda invcsteringsmöjligheter. Det 

kan emellertid lika väl vara en indikator på allvarliga problem i en ekono

mi. 
Under senare delen av 1970-talet och de första åren på 1980-talet växte 

underskotten i bytesbalansen. Detta hiingde samman med ett allt för högt 

inhemskt kostnadslägc, vilket ledde till att efterfrågan på i Sverige produ

cerade varor sjönk. Den låga efterfrågan som riktades mot svenskt närings

liv gav upphov till en ökande arbetslöshet och till att den konkurrensutsat

ta sektorn i ekonomin krympte. Arbetslöshets problemen mildrades tillfäl

ligt av att kronan devalverades flera gilnger och av att den inhemska 

efterfrågan, via stora budgetunderskott. hölls uppe. Staten blev under 

denna tid en stor låntagare på den inhemska krcditmarknaden. Kostnader

na för de allt större offentliga underskotten dröjer sig kvar än i form av 
stora räntebetalningar på statsskulden, som milste finansieras med skatter. 

Parallellt med denna utveckling föll investeringskvoten bl. a. till följd av 

den försämrade lönsamheten. Mot denna bakgrund var bytesbalansunder

skotten ett allvarligt problem. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.2 

25 



Diagram 3.1 Sparande, investeringar och bytesbalans 1965-1987. 
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Anm. Viinsler skala: sparande och invesleringar. 
Högc:r skala: bytesbalans. 

Kiilla: Riksbanken och finansdepartementet. 

De senaste årens bytesbalansunderskott förefaller vara av en annan 
karakt;ir. Efterfrågan pi·1 svensk export har varit god. Det har skett o.:tl hnill 

i investeringst1I vecklingen. Under de senaste ~iren har investeringarna ökat 

kraftigt. En stor del av industrin uprger bristande kapacitet som thimsta 

hinder för en ökad produktion. Dagens bytesbalanst1mkrskoll fön:faller 

alltsfi delvis vara orsakade av omfattande investeringar i niiringslivet. 

U ppgfingen i investeringarna under senare år iir positiv. särskilt som det 

i hög grad iir inom industrin investeringarna har ökat. En fortsatt t1lhygg

nad av den konkurrcnsuha\\a sekwrn iir önskv;ird. Den kr~ivs för att det 

skall vara möjligt alt uppriitthålla full sysselsiittning och god tillviixt utan 

underskott i utrikesbetalningarna. 

En minst lika viktig förklaring till underskotten i bytesbalansen är emel

lercid den snabba ökningen av privat konsumtion. Denna tir mer problema

tisk. Under senare <°tr har den medfört att den totala konsumtionen ökat 

viisentligt snabbare ~in prnduktionen trots att den offentliga konsumtionens 

ökningstakt har lHimpah. 

Den hiiga inhemska efterfrftgan bidrar iiven till en snabbare pris- och 

löneutvec:kling. Diirmed sker en kontinuerlig försiimring av svenskt nii

ringslivs ställning p<I världsmarknaden. P<"t sikt riskerar svenska producen

ter att i!ter hamna i en situation med alltför höga produktionskostnader. 
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Lågt sparande i hushållen 

Uppgången i den privata konsumtionen beror delvis på att hushållens 
sparande har minskat. Nedgången i hushållssparandet under de senaste 
åren har accelererat samtidigt som kreditmarknadcn har avreglerats. Det 

är tänkbart att denna nedg{tng i sparkvoten iir ett resultat av en engångsan
passning av hushållens tillgångar och skulder i avregleringens fotspfa. 
Sparkvotcn kan i så fall förväntas stiga igen niir anpassningen är över. 
Under sådana omsHindigheter behöver inte det låga sparandet uppfattas 
som så alarmerande. 

Mycket talar emellertid li.'ir att nedgången i hushållssparandet är en följd 
av mer långsiktigt verkande faktorer. Troligen hiingcr det till viss del 

samman med utrormningen av pensionssystemet. Eftersom hushållen inte 
behöver avsätta något sparande idag för sina framtida pensioner har ett av 

de viktigaste sparmotiven bortfallit. Dessutom beskattar det svenska skat

tesystemet hushållens sparande nominellt. Detta innebär att även den del 
av ränteinkomsterna som utgör kompensation för inflationen beskattas. På 
motsvarande sätt har hushållen möjlighet att göra avdrag för den del av 

ränteutgifterna som utgörs av inflationskompensation. Skattesystemet 
missgynnar därmed systematiskt hushållens sparande på bank eller i andra. 

räntebärande tillgångar och stimulerar till skuldsiittning. Följden blir ett 
lägre finansiellt sparande än vad som är samhällsekonomiskt önskvärt. 

Överskott i det offentliga sparandet krävs 

När ATP-reformen beslutades i slutet av 1950-talct hade Sverige upplevt 
en period av enastående tillväxt. Vid denna tidpunkt var den allmänna 

uppfattningen att den snabba tillväxttakten skulle vara bestående under en 
lftng tid framöver. Mot denna bakgrund var det naturligt att det pensions
system som valdes blev ett fördelningssystem. Det innebiir att den arbe
tande delen av befolkningen genom avgifter eller skatter betalar pensionä
rernas pensioner. Med den tillväxt man då förväntade sig skulle detta 
system inte medföra nftgra problem. Va1jc ny generation skulle vara myc
ket rikare än de föregående och därför ha råd att betala deras pensioner. 

Med en lägre tillviixt, av det slag vi upplevt sedan böijan av I 970-tllleL 
blir dock betalningen av pensioner en tyngre börda för den förvärvsarbe
tande delen av befolkningen iin vad som tidigare kunnat förutses. Detta 
problem skärps under de kommande decennierna till följd av föriindringar i 
befolkningens illdcrsstruktur. Mycket talar därför för att morgondagens 

pensioniirer - som i dag iir yrkesverksamma - sjiilva måste generera en 

stor del av det sparande som är nödvändigt för att ekonomin skall kunna 
bära kostnaderna för deras pensioner. Konsekvensen blir annars att lan

dets inhemska sparande blir otillriickligt för att pensionsåtagandena rf1 
liingre sikt skall kunna finansieras. 

Ett iikat sparande i ATP-systemet kan i'tstadkommas genom att de ATP
avgifter som företagen betalar på sina lönekostnader höjs. Högre ATP-av

gifter skulle emellertid innebära att kostnadsproblemct för svenskt nä

ringsliv skulle förvärras ytterligare. För att lönekostnaderna inte skall stiga 

Prop. 1987/88: 150 
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krävs nämligen att alla avgiftshöjningar riiknas av från löneutrymmet. Prop. 1987 /88: 150 
Fortsatta höjningar av ATP-avgifterna ställer diirför mycket starka krav pil Rilaga 1.2 
löncbildningen. 

Även en uppgftng av andra skatter begränsar hushållens inkomster och 

riskerar därmed att kompli<.:t:ra lönehildningen. Ett skatteuttag p<'t nuvaran

tk niv{1 har också vissa snedvridande effekter pi\ ekonomin. Sammantaget 

medför detta att skattetryckt:t inrt: hör stiga ytterligare. Riksdagen har 

tHiti"ör ställt sig hakom målet all skattetrycket. mätt .som skatters och 

avgifters anckl av BNP. inte bör öka. 

Ambitionen att inte höja skattetrycket innebär att det ställs krav också 

på utvecklingen av de offentliga utgifterna. Dessa får inte öka riiknat som 

ande.::! av BN P. Enligt de regler som giiller kommer hl. a. ATP-pensiont:rna 

att medföra realt ökande utgifter under t:n lang tid framöver. Della -.kärpt:r 

kraven p{t återhållsamhet inom andra offentliga utgiftsomr:l.den. 

För en dämpad tillväxt av den dt:I av de offentliga utgifterna som g~1r till 

offentlig konsumtion talar också det rådande ekonomiska läget - med 

tendenser till överhettning pä arbetsmarknaden. 

I de beräkningar som redovisas i kapitel 5 och 6 har de offentliga 

utgifternas ökningstakt fastställts mt:d utgångspunkten att av regering och 

riksdag gjorda åtaganden skall fullföljas. På samma vis har den offentliga 

sektorns inkomster beriiknats under det huvudsakliga antagandet att exis

terande skatter och avgifter tas ut ei"ter de principer som gällt under senare 

{1r. l den balanserade ekonomiska utveckling som redovisas i kapitel 5 blir 

resultatet av dessa beräkningar att skattetrycket ~ir i stort sett oförändrat 

fram till l 991. Samtidigt sker en marginell försämring av den offentliga 

sektorns sparande. 

Löneökningstakten är fortfarande för hög 

Produktionskostnaderna i Sverige har under det senaste decenniet ökat 
snabbare än i omvärlden. Detta sammanhänger inte minst med utveckling

en av lönekostnaderna. De stora devalveringarna 1981 och 1982 gav. som 
framgått av kapitel 2, Sverige en konkurrensfördel gentemot utlandet. Den 

svenska industrins kostnader har dock även efter l 982 ökat mer än i 
utlandet. Som framgår av diagram 3.2 har de svenska lönerna de senaste 

åren stigit med ca två procentenheter mer per år än i våra viktigaste 

konkurrentländer inom OECD. 

Effekten av den snabbare kostnadsstegringstakten har mildrats genom 

devalveringar som fttersttillt konkurrenskraften och ökat företagens vins
ter. En politik med alltför höga lönt:ökningar och diirpft följande devalve

ringar blir dock. ju llingre den pågår. allt mer kostsam. Under länga 

perioder lir resursutnyttjandet alltför l~igt. Vidare flyttas resurser fdtn den 

konkurrensutsatta sektorn. nlir konkurrenskraften försiimras. för att sedan 

flyttas tillbaka efter devalveringarna. Fluktuationerna i konkurrenskraft -

och den ostikerhet de skapar - verkar hämmande på investeringsutveck

lingen. Återkommande devalveringar riskerar ocksfi att skapa intlations

·förviintningar och därmed så småningom en accelcrerandt: inflation. De 
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Diagram 3.2 Lönekostnadsökningarna för industriarbetare i Sverige och i 14 

OECD-länder 1980-1987. 
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Anm: OECD-llindcrna är sammanviigda enligt var:ie lands betydelse som konkurrent 
till Svt!rigc pä viirldsrnarknaden. 
Kiilla: OECD, statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartemen
tet. 

utgör diirför inte någon lösning på problemet med för stora pris- och 

löneökningar. 

På längre sikt kan konkurrenskraften förbiittras på andra siitt iin via låga 

nominella löneökningar. t. ex. genom utveckling av nya. bättre produkter 

eller genom etableringar p{1 mer snabbväxande marknader. Självfallet bör 
en sådan utveckling eftersträvas. Tecken finns ocks:°1 p[i att konkurrens

kraften i denna senare mening har förhiittrats under senare ii.r. möjligen till 
följd av Je omfattande investeringar som gjorts. Exporten har ökat snabba

re iin viintat. Historiska samhand visar att svensk industri var tvungen att 

sänka sina relativa priser för att hehålla sin stiillning på världsmarknaden. 

Sii verkar inte liingrc vara fallet. Men fortfarande krävs att pris- och 
löncökningstakterna kommer ner i nivä med de i våra konkurrentländer. 

I kapitel 5 beskrivs en utvccklingsbana för den svenska ekonomin som 

bl. a. karakteriseras av att lönerna antas öka långsammarl' iin vad Je 

historiska erfarenheterna skulle ge för handen. En timlöneökning pti 3 % 
per år under perioden 1989-1991 beräknas göra det möjligt att uppriitthålla 

den nuvarande låga arbetslöshetsnivån och samtidigt förstärka bytesba

lansen. Samtidigt kan kapitalbildningens bidrag till tillväxten öka, vilket 

krävs för att det skall vara möjligt att uppriitthälla en god ekonomisk 

tillviixt och en ökande sysselsättning vid bibch~ilh:n balans i ekonomin. 

Detta alternativ jiimt'örs i kapitel 6 med en ekonomisk utveckling base

rad på antagandet att löneökningstakten följer historiska mönstt:r. Löneök-
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ningstakten blir i detta sccnario i genomsnitt drygt 6 1/i. per år 1989- 1991. 

Därmed försämras nettoexporten samtidigt som investeringarna faller. 

Produktionen växer mycket liingsamt och arbetslösheten ökar. 
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4 Internationell bakgrund 

I ddta kapitel diskuteras den internationella ekonomiska utvecklingen. 

Mot bakgrund av denna diskussion pn::ciseras den internationella ut veck

ling som ligger till grund för beräkningarna i efterföljande kapitel. 

Fortsatt stora externa obalanser 

Utvecklingen i viirldsekonomin präglas idag av omfattande obalanser mel

lan de största industriländerna. I Förenta staterna iir sparandet mycket 

lågt. vilket återspeglas i omfattande underskott i bytesbalansen. Japan och 

Förbundsrepubliken Tyskland har på motsvarande siitt stora överskott i 
utrikeshandeln. Denna problematik kommer med all sannolikhet att utöva 

ett avgörande inflytande också på utvecklingen under den närmaste trdrs

pcrioden. 
En viktig orsak till obalanserna är skillnaden i ekonomisk politik mellan 

å ena sidan Fön:nta staterna och [i andra sidan flertalet övriga industrilän

der. Underskottet i den amerikanska federala budgt::ten ökade frf111 ca 60 

miljarder dollar 1980 till ca 220 miljarder år 1986. Det allt större budgetun

derskottet uppviigdes inte av ett ökat inhemskt privat sparande. Budgdun

derskottel har istiillet finansierats med kapitalllöden från omvärlden. I 

Japan och de större västeuropeiska länderna har del parallellt förts en i 

huvudsak restriktiv finanspolitik. 

Tabell 4.1 Bytesbalanssaldo i Förenta staterna, Japan och 
Förbundsrepubliken Tyskland. 

Pro..:cntamkl av BNP 

1985 1986 

Förenta staterna -2.9 -.u 
Japan 3.7 4.4 
förhundsn:publikcn Tyskland 2.h 4.2 

1987 

-3,6 
3.6 
3,9 

Kii/111: OECD Economic Outlook. december 1987. och finansdepartementet. 

Tillväxt under anpassning 

Fiirellta staterna är inne i en lång period med ekonomisk expansion. En 

snabb inhemsk efterfrågetillväxt har bidragit till denna ut veckling. medan 

nettoexporten fram t. o. m. år 1986 ut vecklats myl:ket negativt. Finansroli

tiken har varit expansiv. Skatteuttaget från hushfallcn har minskat. N{igon 

motsvarande restriktivitet har inte iakttagits när det giiller utgifterna. utan 

tvärtom har exempelvis försvarsanslagen vuxit kraftigt. Hushållens spar-
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kvot har legat på en för landet rekordlåg nivft under de senaste åren och Prop. 1987/88: 150 
den privata konsumtionen har ökat snabbt. Bilaga 1.2 

Samtidigt med den höga tillväxten har det uppstått stora underskott i den 

federala budgeten och i bytesbalansen. För att undvika en alltför snabb 

ökning av penningmiingden och därmed en intlationsuppgång. har budge

tunderskotten finansierats via upplåning på de inhemska och internationel

la kapitalmarknaderna. Kombinationen av en expansiv finanspolitik och 

denna restriktiva penningpolitik medförde under första hälften av 1980-ta

let höga räntor i Förenta staterna. vilket bidrog till en kraftig appreciering 

av dollarn. Detta var i sin tur en viktig orsak till att externbalansen 

försämrades. 
Växelkursförändringarna sedan 1985 har ändrnt förutsättningarna för 

utvecklingen. Deprecieringen av dollarn har medfört att exporten ökade 

kraftigt under 1987 och nettoexporten gav under året ett positivt bidrag till 

tillväxten. En motsvarande erterfrågestimulans kan förviintas från nettoex

porten även under den kommande treårsperioden. Oiirefter kan effekten 

av dollardeprecieringen antas plana ut. Vidare har den inhemska efterfril

gctillväxtcn dämpats. En uppgång i sparkvoten från dagens exceptionellt 

lt1ga nivå är sannolik. Mycket talar diirför för en betydligt svagare utveck

ling av den privata konsumtionen framöver. 

Finanspolitiken kan förväntas vara förhidlandevis stram under de niir

maste åren. Under 1987 reducerades hudgetunderskottet betydligt genom 

bl. a. ökade skatteintiikter till följd av den skattereform som introducera

des vid {\rsskiftet 1986/87. Som andel av BNP minskade den konsoliderade 

offentliga sektorns underskott fdn 3.5 'ii år 1986 till beriiknade 2.5 ')(under 

1987. Underskottet förv~intas hli i stort sett oföriindrat under 1988. medan 

en gradvis minskning iir trolig fr[in och med år 1989. 
Mellan penningpolitikens utformning: i Förenta staterna lich inllationens 

och dollarkursens utveckling finns ett starkt samhand. Om hudgetunder

skottct gradvis reduceras. s:1som avses i den s. k. Gramm-Rudman-Hol

lings-lagen. sii kornmer de finansiella marknaderna att kunna uppvisa en 

större stabilitet och dollarn behöver inte deprecieras kraftigt.· Diirmed bör 

penningpolitiken kunna inriktas pil att i första hand stödja den ekonomiska 

tillviixten. Samm<rntaget borde detta kunna medföra en BNP-tillviixl i 

Förenta staterna p<t i genomsnitt omkring 2 r.-; under den kommande treårs

perioden. 

Förenta staterna. 

1989 1990 1991 

H N P-tillviixt I V4 2 li4 2 I i, 
Klln>umcntpri-.;iikning 3 3/4 4 4 
Arbel ,Jöshct h li2 6 1/2 h 112 
Offentligt finansiellt 
sparande >lll11 andel ~l\' BJ\P -2.3 -1.9 - I.i 
Bytc~balans I miljankr lk>llarl -110 -10~ -105 

I J1111u11 har exporten under en lång rad av år givit en kraftig draghjiilp lit 

den ekonomiska ti\lvi'1xten. Till foljJ av den kraftiga appreciering av yenen 

som iigt rum sedan ~\r 1985 har emellertid ni.:ttoexporten kommit att ge ett 



negativt hidrag till tillv[ixten under 1986 och 1987. lstiilkt iir det den Prop. 1987/88: 150 
inhemska efterfral,!etillviixten som har stimukrat den ekonomiska ut veck- Bilaga 1.2 
!ingen. Den privata konsumtionen har i.ikat nch den ekonomiska politiken. 
speciellt penningpolitiken. har varit tillviixtstimulcrande. Den japanska 
ekonomin har diirfi.ir kunnat uppriitthiilla en f(irhiillandevis god tillviixt. 

Den inhemska efterfri1gan i Japan bedöms fortsiitta öka relativt snabbt 
umkr den kommande trdrsperiLiden. Detta hör kunna ge en BNP-tillviixt 
pfi knappt 3 1!2(;; .. i genomsnitt i Japan under kalkylperioden. 

Japan. 

1989 1990 1991 

B\"P-tillviixl -' L'4 -' 112 _, I i' 
Knns11mentprisiikning 2 2 2 
Arbetslihhct -' 1/-1 ' l-'-1 3 1/-1 
Offentligt finansiellt 
sparande som andel av B'-IP -1.2 -I -0.' 
Byte,halans (miljarder dnllarl 8.' 80 7' 

Utsikterna iir mindre goda för \'iistc11ropa. En svag exporttillviixt - till 
stor del en konsekvens av den amerikanska utvecklingen - kan forviintas 
diimpa den ekonomiska tillviixten. samtidigt som den inhemska cfterfr<°tgan 
i lkrtalet hinder förefaller sakna den dynamik som exempelvis Japan 
uppvisade redan förra i'1ret. 

I Fiir/m11dsrcp11hlikcn (r.1/.:la11d har. till följd av apprecieringen av 
D-marken. nettoexporten givit ett negativt bidrag till tillväxten under 1986 
och 1987. En svag inhemsk efterfri"1geutveckling har ytterligare begriinsat 
tillväxten. Speciellt de privata investeringarna har utvecklats svagt. '.\lct

toc.\porten förviintas inte heller under de niirmaste itren stimulera den 
ekorwmiska tillviixten. Samtidigt iir det troligt att iiven den inhemska 
cfterfriigeutvecklingen kommer att vara svag. 

Investeringarna och den ekonomiska tillvi"ixten riskerar att hiimmas av 
höga riintor i en del viisteuropciska liinder. bl. a. Frankrike och Italien. 
Samtidigt kan problem med externbalansen komma att begriinsa det eko
nomisk-politiska utrymmet i t. ex. Storbritannien. som efter n[il,!ra itr med 
en hög inhemsk efterfrågetillviixt och fop;iimrad externbalans kan forviin
tas fa en liigre BNP-tillviixt. Dessa problem sammantagna pekar på en 
m{1ttlig tillviixt p{t ca 2 r.::. riir Viistcuropa under den niirmaste treiirspcrio

den. 

Fiirhundsrepubliken Tyskland. 

H!\P-till\'~i.\t 

K<>nsurncnt pri,iik ni ng 
:\ rbl't -;löshct 
Olkntligt finan'iiellt 
,parande s<>m andel av 13'-IP 
Byte'ihalan' tmil_iankr d<1llar1 

---

Riksclat?<"ll 1987-'88. I 111111/. Nr 150. lli/aga I.] 

1989 

I 112 
I 1-'2 
8 li2 

1990 1991 

I Y-1 ' -
I I,, I 1:2 
s ·-

J."2 X 1/4 

.1.0 3.0 
-10 30 33 



Arbetslösheten i Västeuropa uppgick under 1987 i genomsnitt till ~trax Prop. 1987 /88: 150 

under 11 r.-;-. Trots en viss ökning av den ekonomiska aktiviteten sedan Bilaga 1.2 

1983 har sysselsättningen stagnerat och arbetslösheten ökat. I Förenta 

staterna däremot har syssels;ittningsut vecklingen varit betydligt gynnsam-

mare och arbetslösheten har minskat fr{m drygt 9 t:;; 198~ till ca 6 '/(- under 

1987. 
De stora syssebättningsproblemen i Västeuropa tycks ha hängt samman 

hl. a. med en li\ngsam ökning av dcn totala efterfrågan i ekonomin. Alltför 

höga reallöneökningar har också bidragit till att hiilla tillbaka syssclsätt

ningstillväxten. Mot bakgrund av att den förv;intade tillviixtcn ~ir måttlig 

kan man befara en viss uppgäng i arbetslösheten. 

Tillväxten i de nordiska grnnnlii11dema. Danmark. Finland och Norge. 

har under den senaste treårsperioden varit av ungefär samma storleksord

ning som i OECD-omrildet totalt. I Danmark och Norge diimpades emel

lertid den ekonomiska tillviixten kraftigt 1987. Försvagningen orsakades 

friimst av en restriktiv ekonomisk politik, i sin tur motiverad av stora 

underskott i utrikesbalanserna. I Finland förstärktes BNP-tillviixten 1987. 

med överhettningstendenser som följd. 

En viss föerhämtning är att vänta efter 1988 i Danmark och Norge. 

Problem med utrikesbalansen torde dock även fortsättningsvis komma att 

hämma den ekonomiska tillväxti:n, som beräknas bli mellan 0 och l %. 

under de närmaste åren. I Finland framst{ir en viss avmattning i den 

ekonomiska aktiviteten som trolig efter 1988. Med en beräknad fiirhållan

devis kraftig tillviixt i exporten - sf1viil till öst som väst - förul'ies BNP 

under kalkylperioden ändå öka med ca 3 % per år. 
Mot ovansti'tende bakgrund beräknas B!\JP-tillväxten i OECD-0111r1/de1 

!>Om helhet komma att uppgå till i genomsnitt drygt 2 '::{ per ilr under 

kalkylperioden. Flera faktorer talar emellertid för att utvecklingen kom

mer att vara svagare under inledningen av treiirsperioden. I Förenta stater

na är under de närmaste [1ren en förhfillandevis långsam ökning av den 

ekonomiska aktiviteten all vänta. Dt~tta är en följd bftde av att den privata 

konsumtionen förviintas stagnera och av att å1g;irder sannolikt kommer att 

vidt;1s för att reducera det federala budgetunderskol!et. Västeuropa rn:h 

friimst förbundsrepubliken Tyskland antas initialt fä vissa svhrigheter att 

anpassa sig till de växelkursförändringar som har ägt rum. Oeksa den 

l[mgsammare tillväxten i Förenta staterna väntas få negativa återverkning

ar på Västeuropa. Den något starkare tillväxten mot slutet av trdtrsperio

den iir en följd av att dessa anpassnings problem successivt övervinns. 

Risken för att iltflationen skall skjuta fart igen i industriländerna har 

minskat efter börsraset hösten 1987. Inflationen förväntas förbli högre i 

Förenta staterna iin i Japan och Förbundsrepubliken Tyskland. Denna 

skillnad återspeglar delvis effekterna av förändringar i viixelkurserna: i 

Förenta staterna kan de genomsnittliga ·priserna på importerade varor 

förväntas stiga medan motsatsen är det sannolika i Japan och Förbund~re

publiken. Till den högre inflationen i Fiirenta staterna bidrar ocksii det 

faktum att kapacitetsutnyttjandet iir högt och att vissa flaskhalsar kan 

komma att uppst<I.. speciellt i den konkurrensutsatta sektorn. För industri

länderna sammantaget förväntas inte inflationen öka mer än mycket margi- 34 



nellt. Den torde diirmed förhli på en lf1g niv~1 jämfört med i hii1jan av Prop. 1987 /88: 150 

1980-talet. Bakom denna prognos finns ett antagande om att penningpoliti- Bilaga I .2 

ken i de större liinderna fortsiitter att vara förhilllandevis stram. 

Tabell 4.2 Internationella förutsättningar i sammandrag. llurndalternatiL 
Procentuell for:indring 

19.~7 1'>88 1989 1990 1991 

B.Vl'-1i//1·ii.r1 
01-:CD" 3.0 2.7 1.9 2.2 2.4 
OEC:D !exportviigl)h 2.3 2.0 1.4 1.9 , , 

Förenta staterna 2.9 2.5 I 3/4 2 1/4 2 I /1 

Japan 4.2 4.2 3 1!4 3 112 3 1'!2 
!\orden lexkl. Sn~ricel 1.4 1.0 3/4 I 1/4 I 1/2 
Övriga Viisteuropa - 2.h 2.3 I 3/4 2 2 114 

Övriga viirlden 3.5 4.0 4 1n 4 1/2 4 I', 

Ert'< •n 11111 rk11a d.1·1iI!i·ii.r1° 4.4 5,0 4.0 4.5 5,0 

/'ris<'I' 
Kunsumentpriscr 10ECDL 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 
llearbctade varor'· 1.3 2.7 2.5 2.5 2,5 

"Lindcrnas Bl\P-ökning viigd med respektive andel av Ol-:°CD-områckts HNI'. 
" Uimkrnas U\11'-ökning viigd med svenska exportvikter. . 
c Prisökningarna viigda med svenska exportvikter. 

l\iilla: Finansdepartementet. 

l m~tnga 11tt·1·ckli11gslii11der fortsätter de stora utlandsskulderna att utgö

ra en hämsko på den ekonomiska utvecklingen. Skuldtjiinsten (riintor och 

amorteringar i förhiillande till export) har inte förändrats nämnvärt de 

senaste åren och förviintas förbli hiig för flertalet skuldsatta ut veeklings

liinder. Trots att underskottet i bytesbalansen förbiittrats för utvecklings

liinderna sammantagna. har bl. a. ett antal stora skuldländer fortsatta svf't

righeter. 

Utvecklingsländernas bytesförh[11lande (terms of trade) tycks ha stabili

serats. efter att ha försiimrnts under ett par iir. och kan t. o. m. komma att 

förbiittras n<'igot framöver. I kombination med de ekonomiska anpass

ningsprogram som genomförs i flera ut vecklingsliinder talar detta för en 

BNP-tillviixt p{1 nmkring 4 li2 '-"~· för utveeklingsliindernas sammantagna 

under den kommande treiirsperioden. Siirskilt de asiatiska utvecklingsliin

derna bör efter en viss avmattning under niigra tir kunna uppn{1 en god 

tillväxt. 

Risk för en s[lmre utveckling 

Det bör understrykas att dt.:t finns betydande risker för en avsevärt siimre 

utveckling iin den som skisserats. Friimst är det de fortsatt stora externa 

obalanserna mellan industriliinderna som inger oro. I det scenario som 

diskuterats ovan har antagits att t.:n gradvis minskning av obalanserna iiger 

rum och att inga allvarliga störningar p<1 de finansiella marknad<.:rna intriif

far. Detta resonemang förutsiitter bl. a. att fortsatl stora budget- och bytes-



balansunderskott kan finansieras utan att det kriivs drastiska ränte- och Prop. 1987 /88: 150 

viixelkursföriindringar. Bilaga 1.2 

Stora betalningsohalanscr och obeslutsamt agerande vad gäller den eko

nomiska politiken kan emellertid skapa förtroendeproblem med negativa 

återverkningar på den ekonomiska tillväxten. Om underskottet i Förenta 

staternas bytesbalans inte minskar, och myndigheterna inte lyckas vidta 

åtgiirder för att reducera det federala budgetunderskottet, kan <let leda till 

ytterligare en förtrnen<lekris för Förenta staternas ekonomi och för dol

larn. Detta skulle kunna leda till en okontrollerad depreciering av dollarn, 

vilket i sin tur skulle kunna hi<lra till en iikad inflationstakt i Förenta 

staterna. 

Den depreciering av dollarn som har iigt rum sedan 1985 har hittills inte 

genererat så stora prishöjningar. Detta hiinger bl. a. samman me<l att 

många företag som exporterar till den amerikanska marknaden pressat sina 

marginaler. '.\-löjligheterna att ytterligare minska marginalerna iir nu mer 

begränsade. En framtida depreciering av dollarn kommer diirmed sanno

likt att få större effekt pft inflationstakten. 

Tabell 4.3 Internationella förutsättningar i sa~mandrag. Altcrnath· med 
sämre uhcckling. 

Procentuell förandring 

1987 1988 1989 1990 1991 

BNf'-1illl'iixt 
OF.C:D" 3,0 2.7 I 112 I 112 2 1/4 
OEC:D (cxportv;igtit' :u 2.0 0,7 I. I 1.7 

Förenta stah:rna 2.9 2.5 314 I ln 2 1!2 
Japan 4.2 4.2 2 1n ,_ 2 li1 _, 

Nonkn (exkl. Sverige) 1,4 1.0 1/4 314 I 
Övriga v;iste11mpa 2J1 :. .. '\ 1 I 1/4 I V+ 

Ovriga världen '\,5 4.0 _I V4 4 4 1/4 

Lx1><1r1111<1r/.:11<1dsti//1·iixch 4.4 5.0 1.4 2.5 4.0 

f'risa 
Konsumentpriser 10EC:Dl :u 3.5 _, 3 3 1/4 
Bearbetad..: varor'· 1.3 2.7 2 2 2 

" Lindernas B'.\IP-iikning v;igd med respektive andel av OECD-områdets BNP. 
1> Uinderna'i U'.'11'-ökning v;igd med svenska exportvikter. 
' Prisökningarna viigda mt:d svenska exportvikt..:r. 

Kiil/<1: Finansdepartementet. 

En högre inflntionstakt i Förenta staterna kan förviintas medföra en 

stramare penningpolitik. Högre räntor hämmar investeringarna och 

diimpar konsumtionen. Följden skulle <lil kunna bli en recession i Förenta 

staterna. Denna skulle fri pföagligt negativa konsekvenser för viirldsekono

min i sin hdhet. Kombinationen av en ytterligare depreciering av dollarn 

och en kraftig avmattning av den ekonomiska aktiviteten i Förenta staterna 

medför niimligen minskade avsättningsmöjligheter pil den viktiga ameri

kan~ka marknaden. med piltagliga negativa konsekvenser för si\viil indu

striliinder som ut vecklingsliinder. Aktiviteten i industriliinderna skulle 

ocks<"i diimpas av en högre internationell riintenivt1. Samtidigt skulle de 36 



skuldsatla utvecklingsländernas situation komma all förvärras. inte enbart 
genom minskade exportmöjligheter till Förenta staterna och övriga indu
striländer, utan oåsil till följd av större räntebetalningar. 

I kapitel 6 redovisas alternativa beräkningar baserade på antagandet att 

tillväxten i OECD-området endast uppgår till i genomsnitt I 3/4 ~:'( per ttr 
under den kommande treårsperioden (se tabell 4.3). En sil l[lg tillväxt 
bedöms kunna följa av detta mer pessimistiska, men för <len skull inte 
osannolika, scenario. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.2 
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5 En väg mot balans 

I detta kapitel beskrivs en väg mot balans för den svenska ekonomin under 

perioden 1989-1991. Avsikten iir att visa vad som i olika avseenden kriivs 

- bl. a. när det gäller lönernas ökningstakt - för att det skall vara möjligt 

att fa en god tillväxt med bevarad li'lg arbetslöshet samtidigt som balansen i 

förhållande till utlandet förbättras. 

Det är värt att iin en gäng pilpekit att vad som redovisas inte är en 

prognos för den kommande treårsperioden. Med utgångspunkt från ett 

antal olika förutsättningar preciseras ett balanserat utvecklingsförlopp. En 

del av de gjorda förutsiittningarna har karaktiiren av prognoser. andra har 

utformats sä att de gi.ir ckt möjligt att realisera det balanserade förloppet. 

Beräkningarna har således karaktären av en kravkalkyl. 

Utvecklingens grunddrag 

Om det skall vara möjligt att upprätthålla tillviixten och sysselsiittningen i 

den svenska ekonomin kriivs en anpassning av pris- och löneökningstakten 

i Sverige till den i omviirlden. Exakt vilken löneökningstakt som iir ri1öjlig 

beror bl. a. pi\ den internationella utvecklingen och pfi hur företagen väljer 

att bete sig om lönei.ikningstakten avtar. 

Enligt den intemationella betfij111ni11g som redovisats i föregf1ende kapi

tel förväntas konjunkturen återhiimta sig ganska snabbt efter en avmatt

ning under 1989. Sf1ledes förutsätts världshandeln med bearbetade varor, 

viigd med hiinsyn till olika marknaders betydelse för sv..::nsk utrikeshandd. 

öka friin 4,(ll,;; 1989 till 5,0'1 1991. 

Priserna pä bearbetade varor i viirldshandeln har under de senaste åren 

ökat mycket l{rngsamt. Avgörande för denna utveckling har varit den 

relativt strama penningpolitik som under en stor del av 1980-talet har 

bedrivits i industri.viirlden. Till detta kommer nedgången i priset pil råolja. 

Det finns mot denna hakgrund inga starka argument för en väsentligt 

snahb:tre prisökningstakt under de närmaste tiren. N{1gon omHiggning av 

den ekonomiska politiken i västviirlden som helhet i mer expansiv riktning 

är inte sannolik. En något snabbare prisökningstakt kan emellertid tänkas. · 

som en följd bl. a. av att företag utanför Förenta staterna försöker kompen

sera sig för de sjunkande vinstandelar de under senare år har drabbats av 

när dollarn fallit. 

För n:'1got större prisökningar p[t bearbetade varor i viirldshandeln talar 

ocl.;s·1 att priset pil olja forviintas stiga under de niirmast..: i'1r..:n: Hiir har 

antagit-; att det genomsnittliga priset for ri1olja I Brent l blir I h dollar/fat 

und..:r 1988 och 1989 för att s..:dan stiga till drygt 17 dollar p..:r fat under 

1991. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.2 
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I balansalternativet har förutsalls nominella timlöneiikningar pii 3 r+ per Prop. 1987/88: 150 
år. vilket innebär en kraftig minskningjiiml"ört med de senaste {1rcns 6-8 1:/i Bilaga 1.2 
per ;\r. Under 1989 kommer dock företagens lönekostnader per timme att 
öka med 3,3 r:;. eftersom ATP-avgifterna höjs den 1 januari detta {1r. 

De bga lönekostnadsökningarna inncbiir - i kombination med de margi
ndlt stigande priserna på viirldsmarknaden - att den svenska industrin för 
en möjlighet att n~1got siinka sina relativpriscr och därmed att öka sina 
marknadsandelar pil export marknaden. Det blir dä möjligt att bevara nuva
rande 1{1ga arbetslöshet och samtidigt förstärka bytesbalansen. 

En del företag producerar nära sitt kapacitetstak och kan inte öka 
produktionen även om dkrfrägan ökar. Av bl. a. denna anledning förefal
ler det troligt att liigre löneökningar inte medför en fullt lika stor dämpning 
av prisökningarna. I balansalternativet har antagits prisökningar som med
för att företagens 1·inst1111dl'lar ökar nftgot under de niirmaste åren. Men de 
beräknade vinstandelarna är vid slutet av perioden inte högre iin de som 

ddde för ett par år sedan. 

Tabell 5.1 Uine- od1 prisuherklingen 1988-1991. Balansalternativet. 

Prucentucll flir;indring 

Timl<in" 
i.;.,,n,unh:ntpri," 

"l{r\B 14~H. 
" Industrin. 

19~8" 

li.(J 

~.:' 

' ]lllpliL·it d.;:1latc1r för [lf'iVat Ktll1'lllllti111l. 
l\iil/<1: Finan,dcpartemcntet. 

1989 1'19() l'i'll 

.\.ll :i.o 3.0 

' ' 2.1 2.0 

L:tvecklingcn för i111f>1J1'f<"11 och <'.\'{'<'l'f<'ll av varnr Ll<..:h tj;in,tcr har bcr~ik
m1h med hjiilp av ekvationer ~bttade p~i histt11·iska samband. I dessa 
ek\ atiLiner spelar rclati\'priset en avgörande roll. Vid Jcn foruhatta Lbrn
p<idc löncökningstakten kommer enligt 'iambanden exporten att lib l;ing
'amt under 1989. l"lir att sedan ta ny fart under 1990 och 19'Jl. Dcn -.;vaga 
e\ptirttillviixt.:n 1989 iir en l"öljd av en förviintad konjunktura\'Jn<1ttning 
detta ;ir. men m:k<i en k\·ardröjande effekt av den rc1<1tivt snabba liinci.ik
ningst;1kten I 98t\. 

E\portiikningen under 1991 blir <1 kr;1ftig att den cnda,t 1)\'erlrii!Tas av 

;'1rrn 19~(~ och 198-!. dv-; :1rcn direkt cl"Lcr devalveringen. Men trots att 
cxpl)rtl'll ökar snabbare iin importen h~idc under 1990 och 19'JI bcriiknas 
undcrskl1ttet i '1Ytcs/w!t1111e11 uppg:i till ca 8 miljarder kr. 1991. 

L:ndcr ,·1rcn 19X.~-19X7 v:i\tc den t"fr11111 /,1111.1111111io11e11 med i genom
snitt ca 2 r.; per ;·ir. Det mesta av denna ktinsumtillnsökning intriilfade -
som framgick av kapitel 2 - under de senaste <lrL'n. 1986 11l:h 1987. di1 den 
privata konsumtionen \'ii\lC med -!.3 •: 0

; respektive -l. I r.;. Under -;amma [1r 
: steg hushi.tllens disponibla inkomster endast med 2.5 r·; respektive 1.9'1. 

De senaste :·1rcns. i l"örh;.1llande till inkomsterna. höga konsumti1111sniv;i 
beror sanrwlikt delvis p;.1 den avreglering av krcditmarknaden som skett 
sL·dan 1983. En ut förligare di,kussion om hush~tllssparandets utveckling 
fors liingre fr<im i detta kapitel. Hiir fitr det riicka med att konstatera att det -!O 



;ir troligt att den privata komumtillnen p~I liingre sikt kllmmer att falla Prop. 1987/88: 150 
rdativt hush~·dlcns inkormter lh.:h att sparkv11ten diirmed kommer att stiga. Bilaga 1.2 
:\npassningcn kan dock fiirviintas ske lfingsamt och under de niirmastc 

:"!ren bedöms hföhållssparandct l"ortsiitta att vara negativt. 

Balansalternativet innehiir att hushallens reala di.1pc111ihla i11/.:.c1111s1a 

ökar med ca I .:'i<; per ;ir i genomsnitt. Den privata konsumtionen antas 

öka n~igot 1;111gsammare. niirmare bestiimt med 1.5 r;; under 1989 och mt:d 

1.0'.; per ~1r under 1990 och 1991. !\led denna konsumtiL111sutveckling 

kommer illl.1'1älle11s .1par<111tfr att öka n~1got under trdrspcrioden 191\9-

1991. 

Niir inllationstakten faller - 11ch anpassar sig till den i omdrlden radan

de - samtidigt som bytc~halansen förstiirks biir rii111c11wrgi11alc11 mot 

utlandet minska. I balansalternativet har diirför antagits att den korta 

riintan SLll.:ci:::ssivt faller fri1n knappt I() r;; i böi:jan a V 1988 till 8 r:;.. 1991. Den 

internationella riintan bedöms 1991 vara ca 8 '.'; .. 

Tabell 5.2 Fi>rsörjningsbalansens utveckling och vissa nyckeltal för 1988-
1991. Balansalternativet. 

Fas ta priser. procentuell förändring 

1987- 1988- 1989- 1990-
1988" 1989 199() 1991 

Bruttonationalprodukt 2.~ 1.7 1.8 :!.I 
Import av varor och 
tjänster 4.9 3.4 3.4 2.9 
Ti/lgånR 2.9 :!.I 2.2 :!.3 

Privat konsumtion 3,0 1.5 1,0 1.0 
Offentlig konsumtion I.I 0,8 0.8 0.8 

Stat 0.8 O.:! 0.2 0.2 
Kommuner 1.3 1.0 I.0 l.U 

Bruttoinvesteringar 3,R :u 2.9 3.4 
Industri 9.0 2.6 3.4 5.0 

Lagcrinvesteringar" 0.3 0.5 0.2 -0.:! 
Export av varor och 
tjänster 2,7 2.7 4.1 5.1 
Användning :!,9 2.1 2.2 :!,3 

Inhemsk efterfrågan 3.0 1.9 I.5 1.3 

Arbetslöshet I procent) 1,7 1.7 I. 7 1,7 
Bytesbalans I miljarder kr, 
löpande pris) -Il -13 -IJ -8 
Finansiellt sparande i 
offentlig sektor I miljarder 
kr. löpande pris) 29 26 25 :!8 

Om löneökningarna begränsas till 3 % per [tr kommer det att finnas goda 

förutsättningar fi.ir en fortsatt industriell expansion. Brut1oinvestcringarna 
förutsätts öka under hela trdirspcrioden. Det iir en följd av att produktio

nen stiger, vilket i sin tur beror på både en biittrc internationell bild och ett 

förbättrat kostnadsläge. Samtidigt är naturligtvis invcsteringsuppgången 

också en förutsättning för att produktionen skall kunna öka. För industrins 41 



del innebär utvecklingen en invcstcringsniv[i vid slutet av perioden som iir Prop. 1987/88: 150 
nära 90':'i högre iin 198~. Bilaga 1.2 

:-.Hir investeringarna i industrin har prognosticerats har hiinsyn tagits inte 

bara till produktionsutvccklingen utan iiven till lönsamheten. För alt riinta

hilitctcn p{1 kapital investerat i industrin skall vara högre iin avkastningen 

pft finansiella placeringar krävs all vinstandelarna i industrin stiger nt1gl1t 

över perioden. Historiska samhand talar snarast för att det skulle kriivas 

en vinstuppgi\ng som är större iin den som förutsatts. A andra sidan har 

investeringarna under de senaste [iren ökat snabbare iin vad de historiska 

erfarenheterna tyder pä. 

lndustrins lager har minskat umkr alla år efter 1981. Storleken på 

lagerminskningen viintas emellertid - till följd av en lftngsammare cfterfr<'i

gctillväxt - bli mindre under 1988 iin under 1987. vilket med for all lagcrin

vcstcringarna ger ett positivt hiclrag till BNP. Under 1989 och 1990 har 

indu~trin antagits nt1got öka sina lager av samma skiil. 

Den industriella expansillncn innchär all det finns risk för fortsatt brist 

på ar'bctskraft inom vissa sektorer. En fiir samhiillsekonomin tillfredsstiil

lande utveckling av niiringslivet stiillcr LHirför krav p;I en återhållsam 

ölrni11g av den <~f.frntliga ko11s11111tio11e11 och av den offentliga sektorns 

syssclsiittning. 
Det finns ocks{i finansiella skäl för att begriinsa den offentliga konsum

tionens ökningstakt. Riksdagen har uttalat som sin uppfattning att skatte

trycket. mätt som skatters och avgifters andel av BNP. inti: bör öka. Om 

detta skall vara möjligt utan att den olkntliga sektorns finansiella sparande 

försiimras - och utan att ingrepp görs i transfcrcringssystemct - kriivs en 

återhällsam offentlig konsumtionstillviixt. 

Beriikningarna utgår ifr?tn att gjorda offentliga fttagandcn infrias. vad 

avser säviil transfereringar som konsumtion. Detta innehfa att den offentli

ga hmsumtioncn ökar med 0.8 % per år. Med dessa antaganden är skatte
tryd.et som <mdcl av BNP i stort sett oförändrat under perioden. 

Tabell 5.3 Finansiellt sparande i offentlig sektor samt skatter och avgifter. 
Balaosaltcrnativct. 

Procentandel av BNP 

1987 1988 1989 1990 1991 

Finansiellt sparande i 
offentlig '>eklor 3.9 2.h 2.~ 2.1 2.3 
Skatter och avgifter 54.K 55.2 55,5 55.7 55.7 

Kii/la: rinansdepartcmentct. 

Sammantaget innebiir de bedömningar som gjorts av försörjningsbalan

scns olika delpllster alt BNP-ti//1·ii.\te11 bcriiknas uppg<i till ca 1.7',~ 19~9 

fi.ir att sedan gradvis stiga till 2.1 ''·i 1991. 

[kn fortsall relativt hiiga tillviixkn gör det möjligt att bevara den i 

dag.sliiget mycket liiga arhet~löshl'lcn. lJ ppgi\ngen i arbctskr;1ftsuthudct 

med ca 80 000 personer kan allt si\ i sin hel hel absorberas av arbetsmarkna

den. 42 



Diagram 5.1 Tillväxten och dess användning 1985-1991. 
Föriindring i procent av BNP föregående år. 
Årliga genomsnitt. 1980 års priser. 

1985-1988 1989-1991 

Kiilla: Finansdepartementet. 

Diagram 5.1 visar hur olika efterfrågekomponenter lKh BNP vuxit under 

de t vii perioderna 198.'i- 1988 och 1989- 1991. rnir frarng{ir all balansalter

nativet innebiir en p<'ltaglig förbiittring jiimflirt med utvecklingen under de 

senaste ~1rcn och innevarande ilr. Under perioden 1985-1988 beriiknas 

konsumtionen öka så mycket all enbart denna komponent medför en 

BN P-tillviixt pii 2.2 l .. :;. per år. om de övriga BN P-knmponcnterna iir oför

iindradc. Investeringarna bcriiknas samtidigt öka med cll belopp motsva

rande 0.8 ':( av BN P per år. Tillsammans medför konsumtionen LlCh inves

teringarna med andra ord en iirlig tillviixt av den inhemska cfti:11"ri'1gan 

motsvarande .~,()l:.; av BNP. All UNP trL1ts detta endast iikar med 2.1 r,:.;,. 

per ;ir beror p<i all nettoexporten minskar med ett belopp motsvarande 

0.9~i· av UNP rcr ilr. 

!\1inskningcn av ncttocxrortcn iir föl.iden av att imrortcn iikar snabbare 

iin exporten. diirmcd försiimras bytesbalansen. Eftersom försiimringcn av 

nc11oexportcn iir sli.irre iin iikningcn av invcstcringarna kan man siiga all 

hela invcsteringsi.ikningcn - och cn del av konsumtionsökningen - finan

sieras med liin friin utlandet. Den inhemska kapitalbildningcn bcriiknas 

dtirfi.ir bli ncgativ under åren I 985- 1988. 
Om Jcn utveckling som skisseras i balansalternativet blir verklighet 

kommer BNP under perioden 1989-1991 all öka l~ingsammarc iin tidigarc. 

men tillviixtcn riickcr ht1dc till för all öka konsumtionen och investeringar

na och all förbiillra nc\locxpor\cn. Av en gcnomsnilllig HNP-ökning pil 

1.9(:; per iir kommer drygt hiillicn alt g;'i till kapitalbildning. dvs. ökade 

investeringar och en större nettoexport. 

Prop. 1987/88: 150 
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Högt kapacitetsutnyttjande i industrin 

Statistiska cencralbyriin (SCHl gör va1jc kvart:11 en cnkiitunderslikning av 

de svenska rör.:tagens kapacitetsutnyttjande. l{esultaten friin d..:nna under

sökning redovisas i diagram 5.2. D.:t higsta kapacitetsutnyttjandet under 

1980-talct niiddes tredje kvartalet 1982. niir endast 79''( av den faktiska· 

produktionskapaciteten anviindes. 1-jiirde kvartalet 1987 var det faktiska 

kapacitetsutnyltjandct 89.4 1 i. Dt:t iir det högsta kapacitetsutnyttjandet 

under hela 1980-talct. 

I enkiitundcrsökningen frågar SCB också varför företagen inte produce

rar mer. Svaren tyder pft att 45 ':(.av industriföretagen under ljiirde kvarta

let 1987 inte kunde öka sin produktion p.g.a. utbudsrestriktioner. 

Den bild som tonar fram från SCB:s enkiiter är alltså en industrisektor 

som producerar nära sitt kapacitetstak. För att den samhiillsekonomiska 

balansen skall kunna upprätthftllas och produktionen fortsiitta att öka blir 

därmed investaingsutvecklingen. produktivitetstillväxten och tillgången 

pli arbetskraft kritiska faktorer. 

De flesta svenska företag är verksamma på marknader med ofullstiindig 

konkurrens. Företagen kan därför i viss nliln sjiilva besliimma priset pä 

sina varor och gör också detta utifrån en bedömning av möjlig forsäljnings

volym vid olika priser. 

Det höga kapacitetsutnyttjandet talar för att lägre löneökningar inte 

medför en fullt lika stor dämpning av prisökningarna. De företag som 

redan använder hela sin produktionskapacitet kan inte öka produktionen 

även om lägre prisökningar skulle medföra att efterfrågan ökar. I balansal

ternativet har diirl'ör antagits prisökningar som medför att företagens vinst-

Diagram 5.2 Kapacitetsutnyttjandet inom industrin 1980-1987. 

Faktiskt kapacitetsutnyl!jandc i procent av tekniskt möjlig pruduktionskapai.:itet. 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

l\iilla: Statistiska ccntralbyrän. 
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andelar ökar något under 1989 och 1990. De kommer diirmed upp pil Prop. 1987/88: 150 
ungefär 1984 <'trs nivå. Bilaga 1.2 

Niir ett företag överväger en investering i materiellt kapital finns alltid 

möjligheten att avsti\. frän denna investering och att isti}llet anviinda inves

teringsmedlen till finansiella placeringar. Fiir att tillriickliga investeringar 

skall komma till stiind kriivs enligt tidigare erfarenheter all avkastningen 

på medel investerade i materiellt kapital överstiger riintan p{1 finansiella 

placeringar med ca 2 '}i:·. Detta förutsätter i sin tur en viss uppg~mg i 

industrins vinstandelar jämfört med dagens nivå. 

De antagna vinstandelsökningarna iir med andra ord en följd biide av ett 

antagande om ett rimligt beteende vid prissiittning och ett krav p<l att 

avkastningen på materiellt kapital måste överstiga räntan pä finansiella 
placeringar. 

Tabell 5.4 Bruttoimcsteringar inom olika näringsgrenar 1982-1991. 
Balansalternativet. 

Ärlig prnccntu.:11 fiiriindring 

13rut toinvesteringar 
Niiringsliv cxkl 
bostiidcr 

därav industri 
Bostiidcr 

" Enligt R:-J B 1988. 

1982-
1985 

2.9 

4.9 
4.0 
1.2 

Ktllla: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

198()-
1981<" 

3.3 
o.3 
4.7 

1989-
1991 

2.9 

2.6 
n 
3.0 

Under {iren 1976-1981 minskade industrins bruttoinvesteringar med 

knappt 5 Sf per ilr. Ån:n efter 1981 har cHirför inneburit ett trendbrott. 

lndustriinvesteringarna ökar åter. Trots att industriinvesteringarna ökade 

med 4.or.:=;. per ftr under perioden 1982-1985 minskade emdlcrtid kapi

talkvoten. dvs kapitalstocken dividerad med industripniduktionen. Orsa

ken var att ncksä industriproduktionen ökade snabbt under samma period: 

den genomsnittliga ökningen var 3.4 !]i, per ilr. 
Under perioden 1986-1988 beriiknas industriproduktionen öka med ca 

2 % per :.'ir. Den heräknade tillviixten i industriproduktionen 1989- 1991 iir 
drygt 2 r;.;. per [ir i genomsnitt. Investeringarna beräknas ocks;\ öka under 

den kommande treiirsperioden. men i en n[1got liigre takt än under perioden 

I98n-1988. 

Åren 19!Q-1985 ökade produktiviteten inom industrin med i genomsnitt 

nästan 4.71i( per {ir. Uppskattningar av de senaste [1rens utveckling tyder 

dock p;\ en betydligt li1gre produktivitetsutveckling. En av orsakerna till 

denna nedgång iir naturligtvis att industriföretagen under bötjan av 

1980-talet hade ett betydligt liigre kapacitetsutnyttjande iin vid ing~lngen av 

1986. De senaste årens investeringar bör medföra all produk1ivi1e1en under 

perioden 1989-1991 åter ökar niigot snabban~. Hiir har antagits att produk

tiviteten i industrin i genomsnitt likar med drygt 2.5 '.'( per iir. 
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Fortsatt ökande arbetsutbud 

Inför långtidsutredningen 1987 utarbetade SCB en prognos över utbudet av 

arbetskraft till år 2000. 1 Denna prognos har legat till grund för den revide

ring av de närmaste årens utveckling som SCB har gjort till ärets treårskal

kyler. 

Tabrll 5.5 Arbrtskrartsuthudet i åldrarna 16-7.J år undrr :1rrn 1982-1991. 

Arlig pH11.:rn1uell for;indring 

Arbc'hkrafts111h11d 
i.a111al p<;:r-,nncr 
..\rsarhetslid per 
')"~\,all 

l'!X2 -
l'IX5 

0.:' 

0.5 

l 1.IX(1-
l'IXX 

O.fl 

0.2 

l'IX'l-
1'1'11 

11.2 

Under 1980-talet har arbetskraftsutbudct ökat med i genomsnitt ca 0.5 7r
per ilr. Denna ökningstakt antas bestf1 fram t.o.m. 1991. Under iiren 1988-

1991 beräknas befolkningen i åldern 16-74 iir öka med 0.2 ({ per år. Att 

utbudet av arbetskraft antas öka snabbare iin befolkningen i arbetsför ~tider 

beror för det första på att befolkningsökningen beräknas till 0.8 c.:/- per fa i 

den i1kkrsgrupp diir arbetskraftsdeltagandet är högst (25-59 <tr). För det 

andra bedöms arbetskraftsddtagandet bland kvinnor öka inom i stort sett 

alla i\Idersgrupper. 

Den genomsnittliga veckoarbetstiden minskade under hela 1970-takt 

fram till 1981. Denna trend har sedan viint 0<.:h efter 1981 har veckoarbets

tiden ökat. vilket förcfaller bero p;I. alt miinnen arbetar mer övertid och p[t 

att en del dcltid,arbdande kvinnor går iiver till heltid. 

Under bö1jan av 1980-talet minskade både hushttllens liineinkomstcr och 

Je disponibla inkomsterna. En Hinkbar förklaring till att l.ivertidsarbetet 

bland miinnen och heltidsarbetet bland kvinnorna har ökat är diirför att 

hush<illen har försökt att kompensera sig för de sjunkande inkomsterna. 

Andra tänkbara förklaringar iir t. ex. ökad efterfriigan p{1 arbetskraft och 

ändrade skatteregler. 

Pii liing sikt förefaller det troligt att hushf11len vill minska sin genomsnitt

liga veckoarbetstid. Det finns bl. a. attitydundersökningar som tyder p{1 

detta. I sin prognos till Lilngtidsutredningen 1987 räknade SCB med att 

ve<.:koarbetstiden ~kulle minska gradvis efter 1990. 

Det är naturligt vis inte liitt att avgöra om llCh niir attityder av detta slag 

piiverkar Je faktiska arbetstiderna. Den Ut\·cckling som beskrivs i detta 

kapitel bygger p[1 en viss fortsatt - om iin avtagande,---- uppgång i veckoar

betstiden. För detta talar det faktum att cfte1fritgan p~i arbetskraft i det 

balanserade utvecklingsaltcrm1tivet iir forts<tlt god. 

1 Statistiska centralbynin ( 1986). Sveriges arher.<krt(fi. Prog110.1 1ill tir :!000. lnfor
maticin nm arbt!lsmarknaden 1'1811: 7. bilaga 2 lill Umgtid-,utredningi:n l'IX7. 
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Dämpade löneökningar ger bättre bytesbalans 

Utrikeshandeln iir kiinslig för hur priserna p;'i svenska produkter utvecklas 
relativt priserna i konkurrentländerna. Denna kiinslighct inncbiir att liine
kostnadsut vecklingen iir av stor betydelse rör den ekonomiska utveckling
en. Normalt brukar man riikna med att exportvolymen av bearbetade varor 
minskar med ca I.~ rr d~1 de svenska exportpriserna ökar 1 c.-;, snabbare iin 
de utliindska priserna. c 

I balansalternativet har förutsatts att timlönerna endast ökar med J (.:-~. 

per är under 1989- 1991 liiven om limlönekostnadcn stiger med 3.3 C:I: {ir 
1989 till följd av den beslutade höjningen av ATP-avgifterna). Detta gör det 
möjligt att sänka relativpriset på bearbetade varor under b[ide 1990 och 
1991. 

Tahell 5.(1 Pris- och marknadsandelsutwckling för hearhl'lade varor 1988-

1991. Balansalternathet. 

l'r .. ic.::ntucll !"iiriindrin;; 

1-: \ pllrl pri.; 
R.::la t i\. pri'. c .\ p<>rl 
\ 1ar~11<1ds.1 mk Lir 

l'IXX' 

·'·4 
0.7 

-(I.X 

i'JX'J 1'1'111 

I.~ 
-I.il 

(1.11 

i'J<ll 

I..' 
I.~ 

l.J 

För tvii av de tre varugrupper var, llt\·cckling bely'e<. i bcriikningarna. 
n;imlii;cn he<1rbctade \'arL)r pch tjiinster. har den framtida utvecklingen 
prcignt>,ticcrats med hjiilp a\· eb·ationer skattade pii historiska -;amhand. I 

dessa ekvationer spelar rclativpri,et en viktig roll för cxp .. H·1cns ut\·eck
ling. Relativprisf(irbiittringarna under prpgnnscns senare i"tr hidrar till att 
c.xpurten av hearhct;1de varor under 1990 llCh 1991 heriikna' iib med 5. I r; 
n.:spekti\'l' 6.4 (:;. 

Tabell 5. 7 Exportens utwckling 1988-1991. Balansalternativet. 

l'r1>-:cn111.:ll f,iriind1.·_ir--'1g'--• __ _ 

l'!X'J 1'1'1(1 1991 
-------------------------

T<lt;il e.\p<lrl ;1v Yan.>r 
c>clr licin'ittr 

·Lkarbr1;1dc van>r 

"Fnligl R'lll J<IXX. 

r..·iil/11: Finaföckpartl:lll('!llt:l. 

, 7 

.\ . .J 
.J.I 

·'·I 
5.1 
<>.4 

Tidigare umkrsiikningar av den .;n·n.;k;1 rxporten tydi::r pil att lk~., 

, .. ,Jym under 1970-talet llCh biirjan av IYXO-talct inte lik<1de i takt med 
\iirldshandi::ln ;ivcn ,·id ofiiriindrade >\cll\ka relativpri>er. Denna ni::gativa 

' Se exempelvis Erport- och importfi111/.:1io11cr F>r l't1r11r 0'11 tiii11.111•r. Bilaga 9 till 
Linglidsutr.::dningen I 'lf.i7. SOU J 9K7: ~. 
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trend i exportutvecklingen kvarstod även sedan hänsyn tagits till att Sveri- Prop. 1987/88: 150 

ges export hade en relativt oförm1mlig ländersammansättning. Bilaga 1.2 
Cnder de allra senaste ttren tycks exportvolymen emellertid ha ökat 

snabbare än vad man skulle förviinta sig med hänsyn till den tidigare 

utvecklingen under 1970-talct och början av 1980-talet. Det finns ocksfi 

vissa empiriska beliigg för att den tidigare negativa trenden har försvunnit 

under J 980-talet. Det förefaller naturligt att söka förklaringen till denna 

föriindring i den strukturomvandling av svenskt niiringsliv som har iigt rum 

under senare år. Den snabba omstiillningen av svensk industri kan tänkas 

ha medfört att strukturen idag är bättre anpassad till den internationella 

konkurrenssituationen. 
I de beriikningar som hiir redovisas förutsiitts den negativa trenden. vad 

gill ler marknadsandelar. ha försvunnit. Detta lindrar kraven på rclativpris

sänkningar men förtar dem inte helt. Fortfarande giiller att svenskt nii

ringsliv mi'tste öka sina andelar ptt exportmarknaderna. om bytesbalansen 

p[i sikt skall nå ett jiimviktsliige vid full sysselsiittning. 

På samma siitt som exporten lir importen i berhkningarna indelad i tre 

grupper, Importen av tjänster och övriga varor har beriiknats med hjiilp av 

importekvationer. medan importen av oljeprodukter har bedömts utanför 

modellen. Av tabell 5.8 framg{ir att den totala importen ökar med en 

avtagande takt. Detta är huvudsakligen en följd av den importkonkurreran

de industrins förbiitt rade konkurrenskraft. 

Tahell 5.8 Importens utwckling 1988-1991. Balansalternativet. 

PniL"enlllcll föriindring 

Total irnrort av varor 
och tjiinster 

-- Oljeprodukter 

"Enligt RNH 1988. 
Kiilla: finans<lcparternentet. 

1988" 

4.9 
-3.5 

1989 

-~.4 
0.5 

1990 

3,4 
6.2 

1991 

2.9 
1.6 

Importen av oljeprodukter antas öka med i genomsnitt 2.8 ';) per ar 
under åren 1989- 1991. Skiilet till att importen minskar kraftigt 1988 för atl 

sedan öka kraftigt 1990 iir neddragningen av oljelagren som beriiknas påg;\ 

under 1988 och 1989. Eftersom importen av oljeprodukter iir betydande 

spelar det stor roll för bytesbalansen vilken utveckling av importpriset man 

utgår ifr{m. Här har antagits att det genomsnittliga priset för rilolja blir 16 

dollar/fat under 1988 och 1989 för att sedan öka till drygt 17 dollar per fat 

under 1991. 

Sammantaget hlir konsekvensen av denna utveckling att bytesbalansen 

kommer att uppvisa ett underskott under hela kalkylperioden. Underskot

tet avtar emellertid i storlek. Det är ocks:°t värt att notera att en orsak till 

underskottet under perioden iir den starka investeringsutvecklingen. 
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Ta hell 5. 9 Byteshalansens utveckling 1988-1991. BalansaltcrnatiHl. 

~liljarLkr kr .. !lipande priser. 

1988" 1989 1990 1991 

Handelshalans 19 20 21 27 
"lji1nstehalans " ' 4 5 

Summa 25 24 ::!5 32 
·1·ransfereri ngar" -3!1 -'l,7 -3X -39 

diirav riintcnetto -20 -21 
_,, 

-23 
Bytc,balans -Il -13 -l'l, - 8 

"Enligt RNB 1988. 
" Bytesbalansen bcriiknad enligt natiLrnalriikenskaperna 1ich riksbanken skiljer sig 
med <:a h miljarder kr. 1988. tSe kapitel 2.1 Bytesbalansen red1wisas hiir enligt 
riksbankens statistik. Differensen har inkluderats i transfereringsbalansen od1 
kvar~tCir pföriindrad under perioden 1989-1991. 

l\iilla: Finansdepartementet. 

Av tabell 5.9 framgår också att handelsbalansen förbiittras och att trans

fereringsbalanscn försiimras under kalkylperioden. Det senare beror i förs

ta hand pi\ att bytesbalansunderskotten leder till att utlandsskulden ökar. 

vilket i sin tur försiimrar räntenettot. 

Sparproblemct har ändrat karaktär 

Under perioden 1975 till 1982 ökade underskottet i bytesbalansen fr;\n 

drygt I miljard kr. till knappt 23 miljarder kr. Hytesb;1lansförsämringen 

sammanföll i tiden med en kraftigt nedg{!ng i den offentliga sektorns 

finansiella sparande. De offentliga underskotten var som störst 1982. då de 

uppgick till drygt 6 C:i: av BN P. Diirel"ter har det offentliga sparandet ökat 

och 1987 beräknas den offentliga sektorn ?iter. för första gången på tio år. 

ha uppvisat ett positivt linansiellt sparande <knappt 4 i,~ av BNP1. Det 

ökade offentliga finansiella sparandet har bidragit till att förbättra bytesba

lansen. Dess saldo var också positivt bilde 1984 och 1986. 

Tabell 5.10 Finansiellt sparande i olika sektorer 1988-1991. 

Balansalternativet. 

Miljarder kr., löpande priser. 

1988 1989 1990 

Stat 8 - I - 9 
Socialförsäkring 27 28 27 
Kommuner - 6 2 7 

Summa offentli~ sektor 29 26 25 

Icke-finansiella företag -74 -74 -82 
Finansiella företag 52 57 64 
Hushåll -18 -21 -20 

Summa privat sektor -40 -38 -38 

Byteshalans -Il -13 -13 

Källa: Finansdcpartem.:ntct. 

1991 

- 2 
23 
6 

28 

-92 
72 

-16 

-36 

- 8 

Trots det ökade offentliga sparandet har bytesbalansen försämrats under 

de två senaste åren. Det är nu priv'.lta finansiella sparandeundcrskott som 

ligger bakom den negativa bytesbalansen. Detta är en viktig skillnad mel-

4 Riksdagen 1987188. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.2 
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Ian dagens situation och den som rådde under senare hälften av 1970-talet 
och början av 1980-talct. 

De privata underskotten har uppstått bl. a. till följd av att investeringar
na ökat mycket kraftigt de senaste åren. Med årliga timlöneökningar på 
3 % förväntas företagens investeringar fortsäita att växa fram till 1991. 

Detta medför att de icke finansiella företagens finansiella sparandeunder

skott kommer att fortsätta att öka. trots den begränsade uppgången i 
företagens vinster. 3 

Underskotten i sektorn icke-finansiella företag uppvägs delvis av över

skott hos de finansiella företagen. Denna sektor har normalt finansiella 
sparandeöverskott framför allt till följd av det kollektiva pensionssparandc 

som sker i försäkringsbolagen. Hos såväl förs[ikringsbolagen som riksban

ken och bankerna finns stora finansiella nettotillgångar. Ränteläget får 

därför stor betydelse för sektorns finansiella sparande. 
I treårskalkylernas balanserade scenario beräknas de nominella räntorna 

falla något fram till 1991. Samtidigt fortsätter emellertid de finansiella 

företagens finansiella tillgångar att växa. Detta drar i motsatt riktning. Den 
totala effekten blir att sektorns finansiella sparande ökar under kalkylpe
rioden. Ökningen beräknas bli tillräckligt stor för att balansera sparande
minskningen i de icke-finansiella företagen. Sammantaget beräknas därför 
företagssektorns sparande vara i stort sett oförändrat under kalkylperio

den. 
De privata sparandeunderskotten uppstår inte bara till följd av stora 

investeringar utan också till följd av hög privat konsumtion. Sedan 1986 

har hushållssektorns konsumtion överstigit sektorns disponibla inkomster. 

Osäkerhet om hushållens sparande 

Hushttllssparandet [ir idag mycket lfigt. Under 1960- och 1970-talen hade 
hushilllen enligt nationalräkenskaperna ett betydande nettosparande (ti
nansiellt + realt sparande). Hushilllens sparkvot, dvs. kvoten mellan net
tosparandet och den disponibla inkomsten pendlade d{1 mellan 7 .5 '7c och 
2.5 ':'r·, se diagram 5.3. Det finns dock en fallande trend i sparkvotens 
utveckling som accentuerats pii 1980-talet. 

. Fördelningen mellan realt och finansiellt sparande har visat en betydan

do.: variation under tidsperioden. Hushållens reala sparkvot steg i bö1jan på 

1970-talct och låg fram till slutet av årtiondet på en relativt hög nivfa. 
D~irefter har den reala sparkvoten fallit kraftigt. Denna ut veckling ilr en 
spegelbild av småhusbyggandets utveckling under samma period. 

Utvecklingen av hushållens finansiella sparkvot förklaras sannolikt ock

s~1 till stor del av smähusbyggandet under 1970-talct. Detta finansierades i 
allmänhet med liln. vilket bl. a. iir förklaringen till att den finansidla 
sparkvotcn föll under senare delen av 1960-talet l>ch var negativ under 
större delen av 1970-talet. En kraftig höjning av realrilntorna i slutet av 

' Företagssektorn brukar i nationalräkenskaperna delas upp i icke-finansiella före
tag och finansiella företag. De icke-finansiella företagen omfattar samtliga företag 
utom banker, finansbolag och försäkringsbolag. Personliga företagare riiknas inte 
heller hit. utan ingår i hushållssektorn. · 
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Diagram 5.3 Hushållens sparkvot 1965-1988. 
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A11111: Under 1987 är ncllosparandet inte lika med summan av realt och finansiellt 
sparande. Det sammanhiinger med nationalriikcnskaperna> siill all redovisa konsc
kvenst:rna av dcn s. k. engi"ingsskattcn. 

Kiil/a: Statistiska centralbyrtm l>.:h finansdepartcrnentct. 

1970-talet. i komhination med regler om hegränsning av ränteavdragen i 
början av 1980-talet. iir antagligen den viktigaste orsaken till att husht1llens 
hostadsinvesteringar minskade och all deras finansiella spark vot ökade 
friln slutet av 1970-talct. 

Har de senaste årens negativa hu~hållssparande medfört att hushftllens 
förmögcnhetcr minskat? Detta behöver faktiskt intc vara fallet. Den domi
nerande delen av hushi"illens förmögenheter utgiirs av fastighder. Hush{tl
lcn har m:kså stora tillgångar placerade i aktier. Prisfiiriindringar på dessa 
lillg;\ngar påverkar emellertid inte hushiillcns disponibht inkomster och 
diirmed inte heller hushitllens sparande enligt de definitioner som anvHnds i 
nationalriikenskaperna. Aven om statistiken iir osiiker förefaller det som 
om de senaste firens prisstcgringar pil fastigheter och aktier. trots börsfal
let i oktober 1987. med en hctydande marginal uppväger den effekt de 
senaste ;'!rens registrerade negativa sparande har haft pfi hushiillens förmö
genheter. 

Dl' i dag dominerande nationalekonomiska teorierna fi.ir hushållssparan
det bygger pii föresUillningen att individerna varierar sitt sparande för att 
hidla en jiimn konsumtionsstandard över sin livstid. Under sin yrkesverk
samma tid antas de spara pengar som de förhrukar niir de blir pensionärer. 
Dessutom antas att människor försöker (iverbrygga tillfiilliga inkomstsvac;
kor genom all förhruka en del av sitt sparkapital eller skuldsiitta sig. Till 
detta konsumtionsutjiirnnade sparmotiv kommer sannolikt i rn{inga fall en 
ambition all bygga upp tillgångar. eventuellt för att fora dem viJure till 
niista generation. 
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Hushållens önskan att hålla en förmögenhet för att utjämna konsumtio
nen beror sannolikt bl. a. på hur väl utbyggt socialförsäkringssystemet är. 
Även möjligheten att täcka oförutsedda utgifter med lån har betydelse för 
hur stora "buffertar" hushållen behöver. Eftersom vi i Sverige har ett väl 

utbyggt socialförsäkringssystem och vi under de senaste åren dessutom 
fått en avreglering av krcditmarknaden är det inte förvånande att hushål
lens sparande fallit. Detta gäller .särskilt som skattesystemet i sin nuvaran
de utformning tenderar att missgynna sparande. 

Eventuellt kan de senaste årens registrerade negativa hushållssparande 
förklaras av en omfattande portföljanpassning i hushållssektorn, bl. a. till 
följd av avregleringen på kreditmarknaden. Om denna hypotes är riktig bör 

hushållssparandet åter bli positivt när anpassningen är genomförd. Det är 

dock svårt att bedöma när detta kan tänkas ske. 

Tabell 5.11 Hushållens inkomstutveckling och sparande 1988-1991. 
Balansalternativet. 

Procentuell förändring 

1988 1989 1990 1991 

Real timlön cxkl. 
kollektiva avgifter 0.4 -0,2 1.0 1.0 
Real lönesumma 1,7 0,5 1,6 1,8 
Real disponibel inkl•mst 2.2 I.I 1.5 1.9 
Privat konsumtion 3.0 1.5 I I 

Neltosparkvot" -3,7 -4.1 -3.5 -2,(i 

•Nivån på kvoten mellan nettosparande och disponibel inkomst i procent respekti
ve år. 
Kiilla: Finansdepartementet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte är självklart hur man 
skall tolka statistiken över hushållssparandet. Det förefaller dock som om 
sparandet minskat och det finns flera tänkbara och rimliga förklaringar 
som kan ha samverkat till detta. Det verkar klart all de senaste tirens 
snabba fall i sparandet delvis sammanhänger med all kreditmark
nadsregleringarna tagits bort. Diirmed är det troligt att hushallssparandet 

kommer att öka. Hushållens förbättrade förmögenhetssitutation kan dock 

innebära att det negativa hushållssparandet kan bestå under ytterligare ett 

antal år. I treårskalkylerna har mot denna bakgrund antagits att hushållens 

sparkvot förblir negativ under de närmaste åren - även om den stiger frtrn 
-3.7% till -:-2.6%. Samtidigt förbättras hushållens finansiella sparande 

från -18 miljarder kr. 1988 till -16 miljarder kr. 1991. 

Med de låga nominella löneökningar som krävs för en balanserad ut

veckling av ekonomin kommer den reala timlönen att falla 1989 för att 
därefter stiga de två följande åren. I genomsnitt beräknas den reala timlö

neökningstakten bli 0,6 % per år. Hushållssektorns reala löneinkomster 
kommer att stiga under hela perioden med i genomsnitt 1.3 % per år till 
följd av all sysselsättningen beräknas öka. 

Hushållens reala disponibla inkomster beräknas öka med i genomsnitt 

1,5 % per år. Den främsta orsaken till att de reala disponibla inkomsterna 

växer fortare än hushållens löneinkomster är den snabba tillväxten av 

pensionsinkomstcrna. 
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Skattetrycket i stort sett oförändrat 

Den offentliga se!.;torn best~tr i nationalräkenskaperna av tre delsektorer: 

staten. soeialförsiikringssektorn och kommunsektorn. Det sker betydande 

transfereringar mellan de tre delsektorerna. Om dessa elimineras erhföles 

en konsoliderad offentlig sektor. 

De 1(f.fr11t/ig11 11/g(ftema utgörs till drygt hälften av transfereringar. Re

sterande del av utgifterna gilr i huvudsak till offentlig konsumtion. En 

mindre andel utgörs av offentliga investeringar. Huvuddelen av konsum

tionen och investeringarna. knappt 75 r;.~. sker i kommunal regi. 

Transfereringarna gtir i huvudsak till hushr111ssektorn. Viktigast bland 

dessa iir folkpen<;ionerna och ATP-pensionerna som tillsammans utgör 

drygt 1/6 av den offentliga sektorns utgifcer. 

De 1(Uc'11t/ig11 i11ko111ster11a best?1r framför allt av skatter och arbetsgivar

avgifter. rnirtill kommer inlevererade överskott fr{m olika myndigheters 

och afnirsverks verksamheter. diverse mindre avgiftsinknmster samt de 

offentliga ränteinkomsterna. 

Om de offentliga utgifterna reduceras med myndigheternas och affärs

verkens utdelningar, avgiftsinkomster och ränteinkomster erhillls ett m[itt 

ptt den offentliga sektorns återst<'lcndc finansieringsb.:hov. Mt1ttet anger 

storleken pii sk11tt1·11ttagcr och 11pplå11i11gl'11 sammantaget. Detta är av 

intresse eftersom inte bara skatter utan även upplilning - via etkktcr p[i 

riintenivfi och intlationstakt - har snedvridande effekter pi[ samhiillseko

nomin. Det iir diirmed ett pi[ mänga s;itt minst lika intressant begrepp som 

det totala skattetrycket miitt som skattens och avgitkns andel av BNP. 

Som framgiir av tabell 5.12 blir det totala ~katteuttaget. definierat på detta 

s~itt. mellan 53 och 5 .. v;, av 13NP under kalkylperioden. 

I kalkylerna har antagib att den 1~/.1<'111/iga ko11.111mtio11cn och de offentli

ga investeringarna utvecklas si't att gjorda offentliga {1taganden kan infrias. 

Hiinsyn har i delt<t sammanhang hl. a. tagits till de ökade utgifter som kan 

följa med den demografiska utvecklingen. Sammantaget innebiir detta att 

den offentliga kon~umtillnen fram till 1991 kommer att minska n<tgot r~iknat 

som andel av 13NP i löpande prisL'L 

Tabell 5.12 Konsoliderade offentliga sektorns utgifter och inkomster. 
Balansalternativet. 

Procentandel av Bl\P 

1988 1989 1990 1991 

Totala utgifter 61.3 61.9 62.4 62.0 
Transfrrcringar 32.1 32.8 .U.J 33,0 

diirav: folkpens. och ATP 11,0 11.6 11.9 12.0 
arbetslöshetsförsäkring 
inkl. A'.\lL och KAS 1.1 1.1 I.I I.I 
övriga transf. till hush. 8.J 8.4 8,5 8.5 
räntebidrag till bostäder 1.4 1.5 1.6 1.6 
räntor 5.8 5 . ."i 5.7 5.4 
övriga transfereringar 4.6 4.6 4.5 4.4 

Konsumtion 26.5 26.J 26,2 26,I 
Bruttoinv<::stcringar 2,7 2,9 2,9 2.9 

Inkomster exkl. skatter 8.8 8.7 8.8 8J> 
därav: räntor 4.5 4,6 4.6 4.5 

Skatter och upplåning 52.5 ."iJ.3 5J.6 5.>.4 

l\ii/111: Finansdepartementet. 

5 Riksdagen 1987188. I sam/. Nr 150. Bilaga J .2 
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Trc111s/C'reringan111 antas ut vecklas enligt nu giillande regkr med det Prop. 1987 /88: I 50 
undantaget att de transfen:ringar. exempelvis barnbidragen. som ej iir Bilaga 1.2 

knutna till basbeloppet el kr något annat index. successivt justeras si\ att de 

bibehilller sitt realviirde. Resultatet iir att de offentliga transfereringarna 

exklusive pensioner ligger pt1 en konstant niv{i. rilknat som andel av BNP. 

Samtidigt kommer dock ATP-pensionerna alt kriiva en viixande andel av 

B:-.JP framöver. Detta iir en effekt dels av att systemet fortfarande iir i ett 

upphyggnadsskede. dels a\' att till\':ixten i ekonomin tidigare. niir de som i 

dag pensioneras tjtlnade in sina ,.\ TP-poiing. var högre iin vad den ilr i dag. 

Till detta kommer att regeringen föreslagit en extra höjning av basbeloppet 

med 600 kr fr. o. m. 1989. Sammantaget innebtlr utvecklingen att de offent-

liga utgifterna 1991 kan fön·:intas var n<lgot högre iln 1988 riiknat som andel 

a\' Bl'P. 
Ett problem vicl herilkningen av den citknrligu .1ekroms i11ko111stcr är att 

skattesystemet för niirvaranJe iir under utredning och att omfattande för

iindringar kan komma att genomföras under senare delen av den tidsperiod 

som studerats. De berilkningar som hiir redovisas utg<ir emellertid fr~111 

framskrivningar av nuvarande system. De utgör allts{1 inte en prognos p<'i 

konsekvenserna av ett eventuellt nytt system. 

ATP-avgifterna antas öka med 0.4 pnicentenheter fr. o. m. 1989. Dilref

tcr förutsiitts att avgiftssatserna ligger kvar pil 1989 itrs nivil. 

Tabell 5.13 Skatter och arbetsgivaravgifter. Balansalternativet. 

Procentandel av l:lNP 

1988 1989 1990 

Totala direkta skatter 24.4 24.7 25.0 
Indirekta 'katter" 14.8 14.8 14.7 
Arbetsgivaravgifter 16.0 16.0 16.1 
Summa skatter och arbetsgivar-
avgifter 55.:! 55.5 55.7 

1991 

25,I 
14.6 
16.1 

55.7 

" Fxkll1,i\'e de arhctsgi\·;iravgilkr S<llll enligt n;itioniiJr;ikc1hkarcrn;1 Idas''" S<)Jll 

indird.t skatt. 
A"iil/<1: Finan>Lkr:1rternentct. 

De indin:kta skatterna bcstitr av moms. ett antal punktskatter som utgiir 

pi1 förbrukning av olika varor. tullar samt fastighetsskatt. Den si.:nare antas 

vara nominellt oföriindrad. Övriga indiri.:kta skatter bi:r;iknas utgöra pför

iindradi: andelar av di:n privata konsumti\rnen. Detta innebi\r att :'v10MS

-,kattesatsen ;1r ofi.irilndrad samtidigt som iiwiga indirekta skatter justeras 

niir prisniv~'in ilndras. 

Hush<'illcns statliga inkllfnstskatt iir heriiknad <'1 att den iir kvar p[i 1988 

~irs andel av huskdlcns sammanriiknade nett!linkomster. Den kllmmunala 

he..kattningen av hushiillcn har hniiknats 11tifr{1n nu g:illande regler. Skat

tesahen iir kvar pii 1988 ,·irs niv:·1 dvs. :W.56 kr per skatteknina. 

Resultatet iir <itt hu-;hallens inkllfllstskatt. riiknat som andi:I av UNP. 

herilknas öka n:tgllt under perioden. Visserligi:n minskar hushi"dlcns liine

inklimster som andel av BNP. men samtidigt ökar pen~ionerna i snabbare 

takt iin HNP. 54 



Hiretagsskatterna har ökat kraftigt 191'6 od1 191'7. Detta förefalkr i Prop. 1987/88: 150 

huvudsak bero på att företagen tidigare. bl. a. till följd av höga vinstniv;1er. Bilaga 1.2 

uttömt en stor del av sina möjligheter till skattefria avsiittningar. De 
tvingades diirför 1986 och 1987 redovisa stora skattepliktiga inkomster. 
Eftersom företagens vinster iiven i fortsättningen förviintas vara höga 
beriiknas företagsskatterna ligga kvar ungefiir p{t den nivt1 som uppnåtts de 
senaste ären. 

Sammantaget resulterar kalkylen i att skattetrycket blir i stort sett oför
i\ndrat jiimfört med dagens nivii. 

Sparandet i socialförsäkringssektorn faller 

Fördelningen av sparandet mellan staten och kommunerna kan variera 

ganska kraftigt mellan enskilda år. Som framgår av tabell 5.10 sker en 
kraftig ökning av kommunernas finansiella sparande 1990 samtidigt som 
statens finansiella sparande försämras. Detta är en tillfällig förskjutning 
som uppstår till följd av utformningen av reglerna för uppbörden av kom

munalskatt och utbetalningen av denna till kommunerna. 
Ett trendmässigt fall sker emellertid i socialförsäkringssektorns finan

siella sparande. I denna sektor ingår sjukförsäkringssystemet. arbetslös
hctskassorna och AP-fonden. Det är emellertid AP-fondens finansiella 
sparande som helt dominerar sektorns sparande. 

Trots att det finansiella sparandet i AP-fonden faller något under kalkyl
perioden är det även 1991 til!riickligt stort för att AP-fondens realvärde 
skall kunna bibehållas. Detta beror dock på att realräntorna i kalkylen 
antagits ligga på en relativt hög nivå ända fram till 1991. Fondens avgiftsin

komster är sedan 1982 otillräckliga för att finansiera ATP-pensionerna. 
Den andel av pensionerna som kan finansieras med ATP-avgifter har varit 
fallande de senaste åren. År 1988 beräknas den uppgå till 81 % för att sedan 
falla till 71 l}'c. 1991 . 

Det bör understrykas. att kalkylerna ovan utformats utifrån antagandet 
att lönekostnadsökningen 1989 blir 3 %. Efter det att kalkylerna slutförts. 
har emellertid avtal slutits, enligt vilka lönekostnadsökningarna i kommu
ner och landsting kommer att bli ca 5 % 1989. Detta påverkar naturligtvis 
direkt det ekonomiska utfallet vad gäller kommunsektorns finansiella spa
rande. 

Allt annat lika innebär lönekostnadsökningar på 5 % i stället för 3 % att 
konsumtionsutgifterna i kommunsektorn stiger med 3,5 miljarder kr. 1989, 

3.6 miljarder kr. 1990 och 3.8 miljarder kr. 1990, utöver vad som redovisats 

ovan. Därmed försämras det finansiella sparandet i motsvarande grad. om 
inte extra produktivitetshöjande åtgärder vidtas. Försvagningen av det 

finansiella sparandet motverkas emellertid i praktiken något av att också 

kommunernas skatteintäkter 1991 ökar till följd av den snabbare löneut
vecklingen. 

De nya löneavtalen på den kommunala sidan innebär således en försäm

ring av kommunernas finansiella sparande jämfört med kalkylresultaten 
ovan. Skulle lönekostnadsökningarna också inom resten av ekonomin bli 
5 % i stället för de 3 % som antagits för 1989, skulle liven en rad andra 

kalkylresultat ändras i riktning mot de utfall som gäller för alternativet med 
högre pris- och lönestegringstakt. 
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6 Några alternativa utvecklingsvägar 

De kalkyler som redovisades i kapitel 5 bygger på ett antal olika förutsätt
ningar och antaganden. Särskilt centrala är de antaganden som görs röran
de den inhemska pris- och löneökningstakten och den internationella ut

vecklingen. 
I detta kapitel redovisas ett par olika känslighetsanalyser. För det första 

belyses konsekvenserna av att pris- och löneutvecklingen följer historiska 
mönster. För det andra studeras vad som händer vid en väsentligt sämre 
internationell utveckling. Slutligen kombineras dessa båda altenativ. 

Högre löneökningar 

Den utveckling som beskrivs i kapitel 5 förutsätter att det tidigare mönstret 
för pris- och lönebildningcn bryts, men vad händer om så inte blir fallet? 
För att belysa denna fråga presenteras ett scenario med högre löneökning
ar. I detta alternativ beräknas pris- och löneökningarna med beteendesam
band som har skattats på historiska data. En fortsatt stram finanspolitik, 
definierad på samma vis som i balansalternativet. inkluderas även i denna 

utvecklingsbild. 
De historiskt rådande pris- och lönesambanden genererar en betydligt 

snabbare ökningstakt än den som är förenlig med en fortsatt väg mot 
balans för den svenska ekonomin. De ökningstakter för timlöner och 
konsumentpriser som känslighetsanalysen bygger på framgår av tabell 6.1. 
Där anges också motsvarande siffror för balansalternativet. 

Tabell 6.1 Löne- och prisutvecklingen 1988-1991. 

Procentuell fiiriindring 

Balansalternativet 
Timlön 
Konsumentpris" 

Alternativ med högre löner 
Timlön 
Konsumentpris" 

" Implicitprisindex. Årsgenomsnitt. 
Kii/lo: Finansdepartementet. 

1988 

6,0 
5,5 

6,0 
5,5 

1989 

3,0 
3,3 

• 7,2 
5,7 

1990 

3,0 
2,1 

5.7 
4,1 

1991 

3,0 
2.0 

5,4 
4,0 

De nominella pris- och löneökningstakterna är högre än i balansalterna
tivet under hela treårsperioden. De faller emellertid något vilket samman
hänger med att kapacitetsutnyttjandet i ekonomin minskar och att arbets-
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lösheten - till följd just av den högre kostnadsstegringen - ökar under Prop. 1987 /88: 150 
perioden. Bilaga 1.2 

Konsekvensen av den snabbare pris- och lönestegringstaktcn är kraftiga 
marknadsandclsförluster för svenskt näringsliv både på hemma- och ex

portmarknaden. Att exporten trots detta ökar något under kalkylperioden 

beror på den internationella marknadstillväxten. 

Tabell 6.2 Pris- och marknadsandelsutveckling för bearbetade varor 1988-
1991. Alternativ med högre löner. 

Procentuell fiiriindring 

Exportpris 
Relativpris. export 
Marknadsandelar 

" Enligt RN H 1988. 
Källa: Finansdepartementet. 

1988" 

3.4 
0.7 

-0,8 

1989 

4,7 
2.1 

-1.9 

1990 1991 

3.6 
I.I 

-1,7 

3.4 
0.9 

- I. I 

Jmportmlymen växer förhållandevis långsamt till följd av att den in

hemska efterfrågan stagnerar. Inte minst betydelsefull är i detta samman

hang den kraftiga nedgången i industrins investeringar jämfört med i ba

lansalternativet. 
Försämringen av bytesbalansen - jämfört med balansalternativet - är 

under perioden inte särskilt stor. Detta beror i första hand på den stagne

rande inhemska efterfrågan och på att importen växer långsamt. Till detta 

kommer att det dröjer några år till dess att den totala effekten av höjda 

relativpriscr kan ohserveras på exportvolymen. Just det år en relativpris

ökning inträffar är effekten på bytesbalansen positiv, eftersom den procen

tuella minskningen av exportvolymen under det första året enligt heräk

ningarna blir mindre än den procentuella ökningen av relativpriset. 

Den försämring av konkurrenskraften som följer av de snabba löneök
ningarna kan tillsammans med den nilgot svagare bytesbalansen medföra 

att förtroendet för växelkurspolitiken minskar. Under perioden 1976- 1982 
devalverades ju kronan vid llera tillfällen för att motverka effekterna av en 

alltför snabb kostnadsstegring. 

En förutsättning för penningpolitiken är, i likhet med vad som gäller i 

balansalternativet, att staten inte nettolånar utomlands. Detta innebär i 

detta alternativ - tillsammans med ewntuella förväntningar om växel

kursjusteringar - att trycket uppåt på riintorna kan komma att öka. Det iir 

mot den bakgrunden som det i denna känslighetsanalys har förutsatts ett 

något större räntegap i förhållande till omvärlden än i den tidigare tecknade 

vägen mot balans. De .1Te11ska 111ark11adsrii11toma har antagits vara 4 IJ'c. 

högre än de internationella räntor analysen bygger på. 
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Tabell 6.3 Försörjningsbalansens utveckling och vissa nyckeltal för 1988-
1991. Alternativ med högre löner. 

Fasta priser, procentuell förändring 

1987 1988 1989 1990 
1988" 1989 1990 1991 

Bruttonationalprodukt ,, , 
-·~ 

1,0 0.7 0,9 
Import av varor och 
tjänster 4.9 3,6 3.1 2.6 
Till1tång 2.9 1,7 u u 
Privat konsumtion 3.0 1.8 0.8 0.2 
Offentlig konsumtion I. I 0.8 0.8 0.8 

Stat 0,8 0,2 0.2 0.2 
Kommuner 1.3 1.0 1.0 1,0 

Bruttoinvcsteringar 3,8 1.3 1.6 2.3 
Industri 9,0 - 3,0 - 3.0 0.0 

Lagerinvestcringarh 0.3 0.5 0.2 0,0 
Export av varor och 
tjänster 2.7 1,2 1.8 2,8 
Användning 2,9 1.7 1.3 1.3 

Inhemsk efterfrågan 3.0 1.9 I. I 0.8 

Arbetslöshet (procent) 1,7 2.2 2.8 3,3 
Bytesbalans (miljarder kr. 
löpande pris) -11 -13 -14 -10 
Finansiellt sparande i 
offentlig sektor (miljarder 
kr, löpande pris) 29 29 22 17 

"Enligt RNB 1988. 
h Andel av föregående {irs BNI'. 
Kii//11: Finansdepartementet. 

De försämrade förutsiittningarna att nf1 extern och intern balans p{1ver

kar också i11n>.\lcri11g.1·111n'cklinge11. När räntorna stiger och vinsterna 

faller bör resultatet bli en nedgång i tillverkningsindustrins investeringar. 

De beräknas i genomsnitt minska med 2.0 t;{ per {1r. De totala bruttoinve

steringarna ökar emellertid fortfarande. om iin med en lägre takt än i 
balansalternativet. Att bruttoinvesteringarna fortsätter att öka beror i förs

ta hand pil bostadsinvesteringarna men även pä de offentliga investeringar

na som förutsiitts vara av samma srorleksonlning som i balansalternativet. 

De högre nominella löneökningarna leder. huvudsakligen via effekterna 

pil utrikeshandels- och investeringsutvecklingen. till att tilli·iixttaktc11 för

sämras jämfört med förloppet i balansalternativet. I genomsnitt blir den 

årliga tillväxten i ekonomin under perioden 0.9 '.:i. En konsekvens av den 

låg<1 tillviixten är att sysselsiittningen i ekonomin stagnerar. Dilrmed ökar 

arhetslösheten till drygt 3 % i slutet av perioden. Uppgången i den öppna 

arbetslösheten blir troligen i praktiken inte fullt sä stor. Dels kan arbetsut

budet förväntas växa något långsammare när efterfrågan pti arbetskraft blir 

lägre. dels är det sannolikt att antalet personer i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder ökar. 

Den reala timliinen beriiknas i genomsnit1 öka med 1.5 c;; per r1r fram till 

1991. Detta är högre iin i balansalternativet. Skillnaden krymper emellertid 

över tiden. När tidsperspektivet utstriicks bortom trdrsperioden blir real

löneutvecklingen silmrc i alternativet med snabba nominella löneökningar. 
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Även den reala löncsumman växer något mer i alternativet med snabba 

nominella löneökningar. Skillnaden gentemot balansalternativet är emel
lertid mindre än när det gäller reallönernas utveckling eftersom sysselsätt

ningen nu växer långsammare. Innebörden iir s<'iledes att den högre nomi

nella löneökningstakten på kort sikt ger högre reallöner för dem som har 

arbete men att arbetslösheten samtidigt ökar. 

Likväl viixer hushållens disponihla inkomster långsammare än i balans

alternativet. Det beror på att samma skatteskala förutsatts i båda alterna

tiven. Eftersom skatterna är progressiva leder större löneökningar till ett 

större skatteuttag. 

Tabell 6.4 Hushållens inkomstutveckling och sparande 1988-1991. 
Alternativ med högre löner. 

Procentuell förändring 

1988 1989 1990 1991 

Real rimlön exkl. 
kollektiva avgifter 0.4 u 1.6 1.5 

Real lönesumma 1.6 1.7 1.6 L7 
Real disponibel inkomst 2.1 1.4 IJ 1.2 
Privat konsumtion 3.0 1.8 0,8 0.2 
Ncttosparkvota -."l,7 -4.1 -3.5 -2.6 

" l\iviin på kvoten mellan nettosparande och disponibel inkomst i procent respekti
ve ar. 
Kiilla: Finansdepartementet. 

Med hänsyn till den lägre ökningstakten för de disponihla inkomsterna 

bör också den prim ta konsumtionen öka långsammare än i balansalterna
tivet. Erfarenheten fr[m senare delen av 1970-takt talar för att nedgången i 

den privata konsumtiorn.:n kan bli annu större: hush~illen valde d{1 att öka 
sitt sparande niir det blev siirnre tider. Å andra sidan pekar ekonomisk 

teori snarast p<I motsatsen. dvs. att hushålkn skulle dra ner sitt sparande 

för att hälla en jiimn konsumtionsnivä. 
Eftersom osäkerheten när det giiller sparandets utveckling iir stor har 

hiir antagits att sparandets andel av den disponibla inkomsten utvecklas p[1 

samma siitt som i balansalternativet. Detta innebär att den privata konsum

tionen i genomsnitt ökar med I'::{ per år. men att ökningen är koncentrerad 

till 1989 och 1990. År 1991 ökar konsumtionen endast med 0.2 % . 
Den <dfrntliga konsumtionen har beräknats på samma sätt som i balans

alternativet. Utvecklingstalen utgör därmed inga prognoser: de är det 

direkta resultatet av antaganden om en oförändrad ambitionsniv[1 i den 

offentliga verksamheten. 
I alternativet med en snabbare pris- och·löneutveckling blir alltså tillväx

ten i ekonomin viisentligt lägre än i balansalternativet. Dessutom sker en 

förändring i resursanvändningen som inte iir önskviird: nästan hela tillviix

ten konsumeras. (Se diagram 6.1 .. 1. 
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Diagram 6: 1 Tilh·äxten och dess användning 1989-1991. 

Flirändring i procent av HNP föreg[icnde år 
Årliga genomsnill. 19!\0 fas priser 

2 

Balansalter
nativ 

Kiilla: 1-inansdeparternenh:t. 

Alternativ med 
högre löner 

2.5 

2 

I halansalternativet kunde vi konstatera att det offl>ntliga finansiella 

sr111n111dct föll något 1989 för att diirefter öka fram till 1991. Om Sveriges 

relativa kostnadsHige försämras gentemot utlandet och detta medför ett 
högre ränteliige fortsätter nedgången i det offentliga finansiella sparandet 

trots att skatteinkomsterna ökar. Försämringen är delvis en följd av växan

de arbetslöshetsunderstöd. Till detta kommer också effekterna av det höga 

ränteläget. 

Högre riintor påverkar direkt statens räntekostnader men dessutom 

driver de upp kostnaderna för hostadssubventionerna. De senare iir nämli

gen så utformade att staten mr härn hela kostnaden av de räntehöjningar 
som drahhar ägare till suhvcntiom:radc bostadshus. Hade kalkylen dragits 

fram ylterligarc n[1got ftr skulk sannolikt utvecklingen av det offentliga 

finansiella sparandet förvärras kraftigt eftersom den långsamma tillväxten 
successivt leder till minskade skatteinkomster. 

Av cabell 6.5 framgf1r vidare att .1ocia(f/irsiikri11gs.1cktt1ms .fi111111siella 
sparande förbättras jiimfört med halansalternativct. Detta sammanhänger 

med de högn: r\intcintäkter som AP-fonden kan tillg.ndor;ikna sig. Aven 

detta iir emellertid en tillfällig effekt. Niir tillviixten och sysselsiittningen i 

ekonomin blir liigre leder det till att AP-fonden ff1r lägre intiiktt:r. Efter 

n[igra :'ir dominerar denna effekt över den positiva elkkten av högre 

räntor. 

I dt:tta alternativ mt:d snabba pris- och löneökningar blir för:o,~imringcn 

av hytesbalanscn begriinsad jämfört med balansalternativet. Detta beror 

p;I att den inhemska dterfrågan - säviil investeringar som privat konsum

tion - växer viiscntligt l{ingsammart:. särskilt i slutet av pt:rioden. Eventu

ella försök att med expansiv finanspolitik kompensera det l'fterfrf1gehort

fall som den konkurrensutsatta sektorn drabbas <W skulle medföra en 

6 Riksdagen /987!8R. I sam/. Nr I 50. Bilaga 1.2 
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Tahell 6.5 Finansiellt sparande i olika sektorer 1988-1991. Alternativ med Prop. 1987/88: 150 
högre liiner. 

Miljarder kr.. löpande rriscr 

1988 1989 1990 1991 

Stat 8 8 - 3 - 12 
Social J'iirsilkri ng 27 30 31 30 
Konununcr - (, - 9 - (i 0 

Summa offentlig sektor 29 29 22 17 

kke-finamiella företag -74 -78 -87 -101 
Finansiella företag 52 58 72 89 
I lushiill -IH ,, -21 - I(, 

Summa prim! sektor -40 -42 -36 28 

B~'teshalans - Il -13 -14 - 10 

Kiilla: finansdepartementet. 

upprepning av det sena 1970-talets utveckling. dä en alltför snabb kost

nadsutveckling tilläts generera vidgade finansiella obalanser. 

En snahb pris- och lönestegringstakt får emellertid iindå mycket allvarli

ga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen under de niirmaste 

åren. även vid en relativt gynnsam internationell utveckling. Tillväxten 

och sysselsiittningen stagnerar samtidigt som statsskulden fortsätter att 

växa till följd av den bestående obalansen i statens finanser. Produktions

förlusterna blir omfattande. Samtidigt drabbas stora grupper av arhetslös

het. 

Diagram 6.2 Sysselsättning och ekonomisk tillväxt 1989-1991. 
Index= 100 for <lr 1988. 

106~--- ------·-·· ------- -------------

A:ii//a: Finansdcrartcmcntct. 

106 
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En sämre internationell utveckling 

I kapitel 4 diskuterades den internationella ut vecklingen. Diir framhölls att 

de stora ohalanscrna mellan de tongivande ekonomierna skapar osiikerhet 

om cxi::mpclvis v~ixclkurscr. riintor O\:h aktiekurser. Det finns dii1for all 

anledning att närmare diskuti:rn konsckvi::nserna för di::n svenska ekono

min av en siimri:: internationell utveckling. 

Ett llertal olika mer negativa utvccklingshanor iir naturligtvis ttinkbara. 

Ett huvuddrag i det altanativ med lägrc internationell tillväxt som lagts till 

grund för bi::riikningarna i dt:tta avsnitt iir att hudgctundcrskottet i Förenta 

staterna fortsiitter att vara av samma storleksordning som idag. Dollarkur

si::n kan då förväntas falla ytterligare och hamna pii en nivfi klart under den 

som långsiktigt motsvarar köpkraftsparitct. Det iir ocks(1 troligt att riintc

niv{m kommer att stiga. till följd av dc svfirighctcr att linansicra buJgt:tun

dcrskottct som kan uppkomma när förtroendet för den amerikanska eko

nomin undermineras. 

Europa drabbas i ett sl'1dant scenario av att efterfhlgan från Förenta 

st<1tcrna minskar kraftigt häJc till följd av dollardcprecieringen och ränte

uppgängcn. Därcmot kan inllationcn komma att reduceras; importprisök

ningarna blir ju i detta fall lägre. Till denna bild hör också att de stora 

ekonomierna i Europa kan förväntas föra en stram ekonomisk politik. för 

att undvika en alltför snabb försämring av sin utrikeshandd med Förenta 

staterna. 

Konsekvenscrna för Sveriges del blir en långsammare tillväxt på export

marknadcrna. Tabell 6.6. åskådliggör en sådan tiinkbar ut veckling. 

Tabell 6.6 Exportmarknadstillväxt och prisökningstakt för bearbetade 
varor. 

Prncentucll föriindring 

1988 1989 1990 1991 

H11rnclaltcm11ti1·ct: 
Viirldsmarknadstillviixt 5.0 4.0 4.5 5,0 
Världsmarknadspris 2.7 '2.5 2.5 :!.'i 

f.iigrc internationell tilll'iixt: 
Viirldsmarknadstillviixt 5.0 1.4 2.5 4.0 
Viirldsmarknadspris '2.7 2.0 2.0 '2.0 

Kii//a: Finansdepartementet. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga I.~ 



Även om löne- och prisulvecklingen i Sverige följer den bana som 
antagits i det halanserade alternativet. kommer det efterfrågebortfall som 
hlir följden av den liigre exporttillväxten att medföra en lägre tillviixt i 
ekonomin. Några nyckeltal i ett sådant scenario återfinns i tabell 6.7. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.2 

Tabell 6. 7 Vissa nyckeltal. Alternativ med låg världsmarknadstillväxt och låga löneökningar. 

Procentuell förändring 

Balansalternativet Alternativ med låg 
världsmarknadstillväxt 

Bruttonationalprodukt 
Export 
Import 
Relativpris, export" 
Timlön 

Arbetslöshet (procent) 
Finansiellt sparande i offentlig 
sektor (miljarder kr. J 
Bytesbalans (miljarder kr.J 

" Bearbetade varor. 

Kiilla: Finansdepartementet. 

1989 

1.7 
2,7 
3,4 
OJ 
3,0 

1.7 

26 
-13 

1990 

1.8 
4,1 
3,4 

- 1.0 
3.0 

1,7 

25 
-13 

1991 1989 

2,1 I.I 
5.1 0,7 
2,9 2,9 

- 1.2 0,8 
3,0 3.0 

1,7 2.1 

28 24 
- 8 -17 

Denna känslighetskalkyl. med lägre internationell tillväxt och prisök
ningstakt, är en partiell beräkning av effekterna på den svenska ekonomin. 
Beräkningarna är gjorda under förutsättning att konsumtions- och investe
ringsutvecklingen följer samma bana som i balansalternativet. Detta ger 

naturligtvis inte en fullständig bild av vad som inträffar i ett sådant scena
rio, eftersom hänsyn inte tagits till att bl. a. löne-. pris-. konsumtions- och 

investeringsbeslut anpassar sig till förändrade förutsättningar. Kalkylen 
kan därför ses som ett försök att bdysa effekternas riktning under förut

sättning att ingen intern anpassning sker. 
Det växande umh:rskottet i utrikeshandeln reflekterar i första hand den 

långsammare utländska efterfrågetillväxten. Till detta kommer att de 
svenska relativpriserna jiimfört med halansalternativet blir något högre till 

följd av de långsammare prisökningarna i omvärlden. 
I den mån den s1·enska lii11e11tvecklingc11 inte iiverstiger den 11tlii11dska 

behöver en viss nedgång i bytesbalansen i och för sig inte vara alarmeran

de. Det försämrade bytesbalanssaldot kan tolkas som att hushållen och 

den offentliga sektorn accepterar en viss utjämning av konsumtionen över 

tiden. I verkligheten skulle troligen bytesbillanseffekterna dessutom bli 
mindre dramatiska eftersom en viss negång i konsumtions- och investc

ringstillväxten skulle iiga rum. 
Konsekvenserna för den svenska ekonomin av en ogynnsam internatio

nell utveckling. samtidigt med att lönekostnaderna ökar snabbt. blir emel

lertid mycket bekymmersamma. vilket framgår av tabell 6.8. 

1990 1991 

1.3 1,8 
2.4 4,0 
3,0 2.7 

- 0,6 - 0.8 
3.0 \0 

2,6 2,9 

20 20 
-22 -20 
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Löneökningarna antas i detta fall bli lika stora som i alternativet med 

höga löner. Priserna är beräknade med hjälp av en prisekvation. I övrigt är 

detta scenario konstruerat så att konsumtions- och investeringstillväxten 

blir densamma som i alternativet med höga löneöknigar. 

Prop. 1987/88: 150 
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Höga löneökningar medför förluster av marknadsandelar. Marknadsan

delsförlusterna kan dock till viss del vägas upp av en snabbt växande 

världshandcl. så att svensk export ändå ul vecklas tillfredsställande. Om 

världshandcln växer långsamt för emellertid krympande marknadsandelar 

kraftiga effekter på exportvolymen: två negativa faktorer verkar därmed i 

samma riktning. 

Av tabell 6.8 framgår att exporten t. o. m. minskar i absoluta tal under 

1989. Jämfört med balansalternativet ger alltså en långs<tm tillväxt av den 

internationella efte1frågan. i kombination med höga löneökningar. mycket 

kraftiga effekter på den ekonomiska tillväxten och exportutvccklingen. En 

tillbakag[mg av den internationella tillväxten skärper alltså ytterligare 

kraven på en anpassning av den inhemska kostnadsutvecklingen. 

Tabell 6.8 Vissa nyckeltal. Alternativ med låg världsmarknadstillväxt och höga löneökningar. 

Procentuell föriindring 

HNP 
Export 
Import 
Relativpris. export" 
Timlön 

Arbetslöshet (procent) 
Finansiellt sparande i offentlig 
sektor I miljarder kr.J 
Bytesbalans (miljarder kr.) 

" Bearhetade varnr. 

l\.ii/la: Finansdepart.::mentet. 

Alternativ med högre 
löner 

1989 1990 1991 

1.0 0.7 0.9 
1.2 1.8 2.8 
3.6 3.1 2,6 
2.1 I. I 0.9 
7.2 5.7 5.4 

2.2 2.8 3J 

29 22 17 
-13 -14 -IO 

Alternativ ined låg 
världsmarknadstillviixt 

1989 1990 1991 

0.6 0.3 0.7 
- 0.6 0.4 2.0 

3.1 2.8 2.4 
2.:! 1.2 1.0 
7.2 5.7 5.4 

2.5 3.4 4.1 

26 lh JO 
-18 -23 -23 
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7 Sammanfattning och slutsatser 

I trdrskalkylerna analyseras den svenska ekonomins utveckling under 

perioden 1989-1991. Detta sker med hjälp av ett antal scenarier baserade 

på olika förutsiittningar avseende utvecklingen bi'tde i Sverige och interna

tionellt. 

Syftet med treårskalkylerna är att ge ett underlag för utformningen av 

stabiliscringspolitiken under de närmaste åren. Avsikten tir alltså inte att ta 

upp frågor rörande t. ex. ekonomins funktionssiitt eller rcsursanviindning

cn i olika sektorer. Problem av denna art belyses bl. a. i l{mgtidsutrcd

ningarna. som numera publiceras vart tredje år. 

I det andra kapitlet i treårskalkylerna stäms den faktiska ekonomiska 

utvecklingen av mot den balanserade utvecldingsväg som beskrevs i LU · 

87. Mot denna bakgrund preciseras i det diirpfi följande kapitlet utgfmgs

punkterna för analysen av utvecklingen 1989- 1991. Vad som händer i 

vtirldsekonomin iir av central betydelse för den svenska ekonomin. O:irför 

tecknas i det ljärde kapitlet en internationell bakgrund. Denna följs av två 

kapitel om den swnska ekonomin. I det första studeras en utvecklingsväg 

som innebär att ekonomin rör sig i en gynnsam riktning. där den nuvarande 

liiga arbctslöshetsnivi'tn kan bevaras samtidigt som bytesbalansen för

sliirks. I det andra studeras hur ekonomin pi'tverkas om pris- och löneök

ningstaktcn följer historiska mönster eller om den internationella utveck

lingen blir väsentligt sämre. 

Kostnadsutvecklingen ett problem på sikt 

Syftet med de stora devalveringarna i början på 1980-talet var att förbättra 

det svenska näringslivets kostnadsliige. Därmed skulle kapacitetsutnytt

jandet i ekonomin kunna höjas. produktionen öka och arbetslösheten 

minsk<J. Men det gällde ocksi"i att fri till st:'md en utbyggnad av den konkur

rensutsatta sektorn i ekonomin. Detta var en förutsättning för att det skulle 

g;:i att uppriitthålla full sysselsättning och samtidigt ha balans i utrikesbetal

ningarna. 

Politiken har i dessa avseenden varit framgångsrik. Vi har bakom oss en 

femärsperiod under vilken den ekonomiska tillviixten i genomsnitt har 

varit 2.5 S'(. Antalet sysselsatta har under samma period ökat med ca 

I 50 000 personer. Det har därmed varit möjligt att siinka den öppna arbets

lösheten till 1.7 c;;. .• vilket i ett internationellt perspektiv iir en mycket bra 

siffra. En god grund har också lagts för fortsatt hög ekonomisk tillv;ixt. 

Den konkurrensutsatta sektorn har byggts ut: industrins investeringar har 

stigit med nästan 60 % samtidigt som antalet industrisysselsalta har ökat 

dter en lång tids stagnation. 
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Industrin har ocksil genomgått en omfattande omstrukturering. Det finns Prop. 1987 /88: 150 

tecken som tyder pil al! detta medfört en förbättrad konkurrensförmåga. Bilaga 1.2 
Tidigare studier av exportutvecklingen visade att svensk industri tendera-
de att förlora marknadsandelar vid ett oförändrat relativt kostnadsläge. Så 
förefaller idag inte hingre vara fallet. Det underlättar strävandena att 

åstadkomma full syssdsättning vid balans i utrikesbetalningarna. 

Sedan devalveringarna i början av 1980-talet har emellertid industriföre
tagens arbetskraftskostnader per producerad enhet ökat snabbare iin i 

konkurrentbnderna inom OECD-området. Trots detta var de relativa ar
betskraftskostnaderna per producerad enhet inom tillverkningsindustrin 

fortfarande ca 8% Higre vid ingangen av 1988 än vid början av 1982. miitt i 
gemensam valuta. Om den snabba kostnadsstegringen fortsätter. kommer 
emellertid denna kvarstående effekt av devalveringen 1982 att försvinna. 

Därmed rörsvilras den utb~ ggnad av ckn konkurrensutsatta sektorn som 

fortfarande krävs. Det kommer då knappast att bli möjligt att uppriitthålla 
full sysselsättning i ekonomin och samtidigt ha balans i utrikesbetalningar

na. 
En markant försämring av bytesbalansen har skett under de senaste två 

åren. Eftersom en stor del av industrin uppger bristande kapacitet som 

friimsta hinder fi.ir ökad produktion förefaller bytesbalansförsiimringen 

emellertid inte i första hand vara en följd av ett alltför högt kostnadsläge 
med åtföljande efterfrågebortfall. U ndcrskotten i bytesbalansen iir .i stället 
i huvudsak orsakade av en stark uppgång i inhemsk efterfrågan. Denna har 
i sin tur haft effekter pi\ pris- och löneutvecklingcn. Inte minst tydligt 

framgår detta av de löneavtal som slutits inom flera hemmamarknadsorien
taade avtalsområden. Dagens höga inhemska eftetfrågeläge har med and

ra ord försvårat strävandena att fä till stånd en anpassning av pris- och 
löneökningstaktcn. Denna anpassning iir i sin tur en förutsiittning för en 
god ekonomisk utveckling pft sikt. 

Sparandet är för lågt 

Uppgången i den inhemska efterfrågan har orsakats av en snabb stegring 
av den privata konsumtionen - framför allt av varaktiga konsumtionsva
ror - samt av omfattande investeringar i näringslivet. En fortsatt gynnsam 

ul veckling för den sven~ka ekonomin förutsätter att exportens och investe
ringarnas andel av den totala resursanviindningen i ekonomin ökar. De 

h'"igre investeringarna lir 1nt1t denna bakgrund positiva. Problemet är den 

privata konsumtionen. som under de båda senaste åren ökat i en takt som 
viisentligt överstiger den som iir förenlig med fortsatt samhällsekonomisk 

balans. 
Uppgången i den privata konsumtionen beror delvis på att hushftllens 

sparande har minskat. Nedgången i hushållssparandet har accelererat un
der de senaste åren samtidigt som kreditmarknaden har avreglerats. Det är 
tänkbart att denna nedgång i sparkvoten iir ett resultat av en engångsan

passning av hushflllens tillgi'mgar och skulder till följd av avregleringen. 
Sparkvoten kan i s:'t fall förväntas stiga igen när anpassningen är genom
före!. Under sådana omständigheter skulle det E1ga sparandet vara ett 

övergi'1ende problem. 
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Mycket talar emellertid för att det låga hushållssparandet också är en 
följd av mer långsiktigt verkande faktorer. Troligen hänger den lftga spar
viljan till viss del samman med utformningen av pcnsionsystemet. Efter
som många hushftll inte behöver avsiitta något mer betydande sparande 

idag för sina framtida pensioner bortfaller ett av de viktigaste sparmotiven. 
Skattesystemet tenderar dessutom att missgynna hushällens sparande på 
bank eller i andra räntebärande tillg{ingar och att stimulera till skuldsiitt
ning. Följden blir ett lägre linansicllt sparande än vad som är samhiillseko

nomiskt önskvärt. 

Fallet i det privata finansiella sparandet under senare år har motverkats 
av en uppgång i den offentliga sektorns finansiella sparande. Denna upp

gång har emellertid inte varit tillräcklig för att undvika ökande underskott i 
bytesbalansen. 

Den ut veckling som kan skönjas för ATP-systemet under kommande år 
försvårar strävandena att rn till stånd ett tillräckligt offentligt finansiellt 
sparande. Vid tillväxttakter i ekonomin motsvarande de som rått under 
1980-talet och med de föriindringar i befolkningens ålderssammansättning 
som nu är kända minskar sparandet i AP-fonden under 1990-talet. 

Ett ökat sparande i ATP-systemet kan åstadkommas genom att de ATP
avgifter som företagen betalar på sina lönekostnader höjs. Högre ATP-av

gifter skulle emellertid innebära att kostnadsproblcmet för svenskt nä

ringsliv förvärras ytterligare. För att lönekostnaderna inte skall stiga krävs 
nämligen att alla avgiftshöjningar i motsvarande utstriickning minskar ut

rymmet för löneökningar. Fortsatta höjningar av ATP-avgifterna ställer 
därför mycket starka krav på lönebildningen. 

Även en uppgång av andra skatter begränsar hushållens inkomster och 

riskerar därmed att komplicera löncbildningen. Ett skatteuttag pä nuvaran
de nivå har också vissa snedvridande effekter på ekonomin. Sammantaget 
medför detta att skattetrycket inte bör stiga ytterligare. Riksdagen har 

därför ställt sig bakom målet att skattetrycket. mätt som skatters och 
<tvgifters andel av BNP. inte bör öka. 

Ambitionen att inte höja skattetrycket innebär att det ställs krav på 
utvecklingen av de offentliga utgifterna. Detta gäller särskilt som ATP
pensionerna kommer att kräva realt ökande utgifter under en lång tid 
framöver. För en återhållsam tillväxt av den del av de offentliga utgifterna 
som går till offentlig konsumtion talar också det rådande ekonomiska läget 
med tendenser till överhettning på arbetsmarknaden. 

En väg mot balans 

I kapitel fem redovisas en förhållandevis gynnsam utveckling för den 
svenska ekonomin under perioden 1989- 1991. Avsikten har varit att för

söka åskådliggöra vad som krävs för att det skall vara möjligt att uthålligt 
upprätthålla en god tillväxt och ha en oförändrat låg arbetslöshet samtidigt 

som bytesbalansens saldo förbättras. 

Även i denna sammanfattning kan det finnas skäl att påminna om att de 
redovisade beräkningarna inte är en prognos i vanlig mening. Med utgångs

punkt från ett antal olika antaganden rörande exempelvis den internatio-
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nella utvecklingen och demografiska tendenser i Sverige preciseras en 

pris- och löneökningstakl som iir flirenlig med en fortsatt balanserad ut

veckling i ekonomin. Beriikningarna är diirmed i huvudsak upplagda p[i 

samma vis som i siiviil tidigare trdirskalkylcr som i den senaste långtidsut

redningen. 

I den internationella hild som lagts till grund för analysen av den svenska 

ekonomin har tillviixten i industriliinderna förutsatts öka något under peri

oden 1989-1991. från 1,9r;;:. 1989 till 2,4'/i 1991. Viirldshandeln, viigd med 

hänsyn till olika marknaders betydelse för svensk utrikeshandel. beriiknas 

dii öka med 4.0 q, 1989 och i genomsnitt 4.5 '.;i: per iir för hela treiirsperio

den. Att det sker en uppg~111g sammanhiinger bl. a. med att en viss ~[ter

hämtning förutses ske i vi!ra grannliinder Danmark och Norge, där den 

ekonomiska tillviixten for niirvarande iir mycket lilg. Niigon mer påtaglig 

uppgång i viirldsinllationen förutses inte. Detta beror i första hand på att 

den ekonomiska politiken i OECD-området förutsiitts vara fortsatt stram 

och arbetslösheten hög. Oljepriset förutsätts uppgå till drygt 17 dollar per 

fat vid slutet av perioden. 

Om tillviixten i den svenska ekonomin skall kunna upprätthållas och det 

skall vara möjligt att viirna den fulla sysselsiittningen utan någon försäm

ring i bytesbalansens saldo krävs en god konkurrenskraft. 

Hur rclativpriserna utvecklas heror dels pf1 löneökningstakten. dels på 

vinstutvecklingen. För att dl!! skall vara möjligt att uthålligt upprätth~11la 

tillviixten i svenskt niiringsliv krävs fortsatt höga investeringar. I industrin 

beräknas investeringarna i genomsnitt öka med 3. 7 '7(' under treårsperio

den. Detta torde förutsiitta vinstandelar som iir något högre iin dagens. De 

fagre relativpriser som kriivs för att förhättra byteshalansen kan mol denna 

bakgrund bara {1stadkommas genom en nominell löneökningstakt som nå
got understiger den i värn konkurrentländer. 

Under {1ren 1989-1991 förutsiitts de nominella lönerna öka med 3 ':'( per 

år. Till detta kommer en redan beslutad höjning av ATP-avgiften med 0,4 

procentenheter 1989. Lönekostnadsökningar av denna storlek resulterar i 

att priserna relativt omvärlden sjunker med ca 0.5 '/i: per år under perioden. 

Därmed blir det möjligt för svenskt nii;·ingsliv att ert\vra marknadsandelar 

på export marknaderna. 

Över perioden sker en förbättring av bytesbalansens saldo från -13 
miljarder kr. 1989 till -8 miljarder kr. 1991.- UtgångsHiget iir emellertid 

sftdant att det inte iir realistiskt att räkna med ett positivt saldo under 

perioden. Med en ut veckling enligt de skisserade banorna bör emellertid 

saldot bli positivt efter ytterligare ett par år. 
Beräkningarna utg(ir vidare fr~tn att det iir nödvändigt att hålla tillbaka de 

offentliga utgifternas ökningstakt. Den offentliga konsumtionen förutsätts 

öka med 0.8 o/r per år. Detta är den takt som krävs för att gjorda offentliga 
åtaganden skall kunna infrias. P[1 samma vis har den offentliga sektorns 

inkomster skrivits fram under antagandet att existerande principer för 

skatte- och avgiftssystemet i huvudsak bihehålls. Med dessa antaganden 

försämras den offentliga sektorns finansiella sparande marginellt. De anta

ganden som valts innebiir vidare att skattekvoten är i stort sett oföriindrad 

under perioden. 
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Det iir vanskligt att göra en prognos för den privata konsumtionens 

utveckling under de närmaste ;\ren. Det mesta talar emellertid för att den 

privata konsumtionen inte kommer att öka med den takt som varit fallet 

under senare år. Dels medför anpassningen nedåt av lönernas ökningstakt 
att hushållens disponibla inkomster under de niirmaste åren kommer att 

öka långsammare. Dels iir det inte sannolikt att hushftllen i Hingden kom

mer att vilja öka sin skuldsiittning. I de redovisade beräkningarna har 

antagits att den privata konsumtionen under 1989 ökar med 1.5 ~-(. Under 

de därpå följande åren beräknas ökningstaktcn vara 11/f· per år. 

Den förhållandevis långsamma ökningstakten för såviil offentlig som 

privat konsumtion gör att det skapas ett realekonomiskt utrymme för en 

nödviindig uppgf111g i investeringarna. Siirskilt är det investeringarna i den 

konkurrensutsatta sektorn som skjuter fart. Detta sammanhiinger i hög 

grad med att nettoexporten ökar kontinuerligt under perioden. Den önsk

värda vridningen av resursanvändningen från konsumtion till kapitalbild

ning kommer diirmed till stånd. 

Sammantaget medför detta att tillväxten i ekonomin under de komman

de tre åren i genomsnitt kommer att bli strax under 2 % . Under 1989 

minskar tillviixten något, vilket iir en följd av dels en avtagande inte1:natio

nell efte1i"rågan, dels att relativpriserna på svenska varor har stigit under 

föregående iir. Till detta kommer en lilngsammare ökningstakt både för 

privat och offentlig konsumtion. När tillväxten i detta scenario ökar under 

1990 och 1991 beror det i allt väsentligt pft en förbättrad nettoexport men 

även pä en uppgång i investeringarna. I båda fallen hänger uppsvinget 

samman med en snabbare tillväxt av de internationella marknaderna och 

ett förbättrat prisläge p[1 svenska produkter. 

Om ovanstående förutsiittningar infrias kommer sysselsättningen i eko

nomin att kunna öka med ca 80 000 personer. Detta innebär i sin lur att 

arbetslösheten kan vara oförändrat låg. I, 7 S-L trots ett växande arbets

kraftsutbud. 
Slutsatsen är alltså att det iir möjligt att under kommande år upprätthålla 

tillväxten i ekonomin, bevara den låga arbetslösheten och samtidigt för

bättra bytesbalansen. För detta kriivs emellertid väsentligt liigre nominella 

löneökningar iin under senare år. 

Större löneökningar slår på sysselsättningen 

Kostnaderna för svenskt näringsliv har under en följd av år ökat viisentligt 

snabbare iin för konkurrenterna i omvärlden. Detta borde normalt ha 

resulterat i betydande problem för den svenska ekonomin. Antingen borde 

bytesbalansen ha försiimrats eller så borde tillviixten ha minskat och 

arbetslösheten ha ökat. Så har emellertid av flera skäl inte skett. Viktigast 

är att de båda devalveringarna i början av 1980-talet gav svenskt näringsliv 

en piitaglig kostnadsfördel. Svenska exportföretag har också under senare 

år gynnats p<l vissa marknader av föriindringarna i vissa större valutors 

kurser. Till detta har kommit draghjälp från utlandet i form av bl.a.fallande 

oljepriser. Det iir svilrt att idag se några utifrån kommande faktorer som på 

motsvarande sätt kommer att gynna den svenska ekonomins utveckling 
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under den kommande treårs perioden. Detta gör att det inte förefaller 

troligt att ett positivt bytesbalanssaldo skulle kunna uppn~is under de 

närmaste tre åren. 

Om inte löneökningarna dämpas. utan följer det mönster som varit 

rådande historiskt. blir situationen betydligt allvarligare under de kom

nwnde tre åren. Vid löneökningar på ca 6 ~''c· per år i genomsnitt försämras 

industrins konkurrenskraft snabbt. Detta medför i sin tur fallande mark

nadsandelar och en vikande export. Om inte denna kompenseras med en 

uppgång i den inhemska efterfrågan faller också tillväxten. 

Utg(rngspunkten är här att finanspolitiken är fortsatt stram. lJ nder 1989 

ökar i sjiilva verket statens inkomster till följd av att de alltför höga 

nominella löneökningarna inte kompenseras fullt ut med förändringar i 

skatteskalorna. Mot bl. a. denna bakgrund framstilr det som troligt att den. 

privata konsumtionen i genomsnitt ökar något fangsammare ( l % per årl i 

detta alternativ iin i balansalternativet. 

Inte heller investeringarna kan förviintas kompensera det efterfnlgcbort

fall som den konkurrensutsatta sektorn drabbas av till följd av det alltför 

höga kostnadsliiget. Tviirtom beräknas investeringarna i industrin och i 

övrigt niiringsliv utvecklas siimre än i balansalternativet eftersom vinster

na pressas och efterfrf1gan blir liigre. I industrin beräknas investeringarna 

t.o. m. falla med i genomsnitt 2 ~;-( per år. 
Sammantaget innebär denna utveckling att tillviixten i ekonomin blir ca 

0,9% 1991. Vid denna liiga tillväxt förmär ekonomin inte ge jobb till alla 

dem som söker sig ut pil arbetsmarknaden. Arbetslösheten beräknas däit'ör 

i slutet av perioden uppgå till drygt 3 %. 

Bytesbalansens saldo blir diircmot inte nämnviirt sämre än i balansalter

nativet. Detta beror i första hand på den långsammare inhemska efterfråge

tillviixten. Till detta kommer att relativprisuppgttngcn pä svenska varor 

inledningsvis resulterar i högre intiiktcr. Det är först efter någöt ftr som 

relntivprisökningarna sl<lr igenom fullt ut i marknadsandelsförlustcr. 

Det ~ir värt att understryka att det beskrivna scenariet skiljer sig från 

situationen i slutet av 1970-talet bl. a. i det avseendet att den offentliga 

sektorns utgiftsökningstakt är väsentligt ltmgsammare och att finanspoliti

ken är stram. Därmed förhindras att de alltför snabba löneökningarna 

driver fram drastiskt ökande bytesbalansunderskott. En expansiv politik 

skulle i en situation av detta slag inte kunna bota problemen. Försök att 

kompensera det efterfrågebortfall som följer med alltför snabba pris- och 

löneökningar skulle föra oss tillbaka till den situation som rådde under 

senare delen av 1970-talct. med stigande budget- och bytesbalansunder

skott. 

Risk för en sämre internationell utveckling 

Det finns också skäl att framhålla osiikerheten i den internationella bedöm

ning som gjorts. Det grundscenario som presenterats innebär en förhållan

devis gynnsam internationell utveckling. Den torde i första hand förutsätta 

att de stora obalanserna i världsekonomin inte vidg'as. Detta torde i sin tur 
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kräva bl. a. ett lägre efterfrågetryck i Förenta staterna. Det torde även Prop. 1987/88: 150 
underlättas av en snabbare tillväxt i Västeuropa och i Japan. Bilaga 1.2 

I en känslighctsanalys i kapitel 6 studeras konsekvensana för den 

svenska ekonomin av en viiscntligt siimre internationell utveckling. Ut

gångspunkten är hiir svårigheterna att komma tillr~itta med det federala 

budgetunderskottet i Förenta staterna. Det medför en förtroendekris för 
dollarn med en fallande dollarkurs och ett högre riintcliigc. r:ör att undvika 

bytesbalansunderskott i Västeuropa bedrivs samtidigt en stram politik. 

Detta resulterar i en stagnerande världshandel. 
Konsekvenserna för den svenska ekonomin blir d{1 allvarliga. ii1·en om 

pris- och lönckostnadsutvecklingen anpassar sig till den i omviirldcn. Den 

ekonomiska tillväxten faller till i genomsnitt 1.4 ','(· per ilr under perioden 

1989- 1991 samtidigt som arbetslösheten ökar till 2.9 r;';(. och bytesbalan

sens saldo blir -20 miljarder kr. 

Om inte kostnads ut vecklingen i Sverige anpassas nedåt utan ligger kvar 

på en fortsatt hög nivå. blir konsekvenserna iinnu viirre. Kombinationen 

av en lägre viirldsmarknadstillviixt och alltför höga lönekostnadsökningar 

leder till en drastisk nedgång i tillviixt m:h sysselsiillning. Den rådande 

osäkerheten i viirldsåonomin och risken för en viiscntligt siimre interna

tionell utveckling understryker diirmed kraftigt behovet av att åstadkom

ma en anpassning av pris- m:h löneökningstakten till den som rftder i de 

viktigaste konkurrcntliinderna. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988 
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Långtidsbudget för perioden 
1988/89-1992/93 
1 Inledning - Slutsatser 
Beräkningarna i långtidsbudgeten visar den inkomst- respektive utgiftsut

veckling för perioden 1988/89-1992/93 som följer av statsmakterna fattade 

beslut och gjorda åtaganden. Långtidsbudgeten kan härigenom ses som en 

kalkyl över vilka finansiella resurser som minst kommer att krävas under 

den studerade perioden. Långtidsbudgeten är således varken en plan eller 

en prognos för den framtida utvecklingen. Istället kan långtidsbudgeten 

betraktas som en konsekvensberäkning som bygger på beskriven beräk

ningsmetodik samt redovisade antaganden. 

Beräkningsresultatet påverkas i hög grad av de antaganden som görs om 

den framtida allmänekonomiska utvecklingen. Utvecklingen av utgifter 

och inkomster har bedömts med utgångspunkt från två antagandestruktu

rcr; ett s. k. "lågalternativ" och ett "högalternativ". Alternativen redovi

sas under 1.1. 

Under perioden fram t. o. m. 1992/93 beräknas_ statsbudgetens inkomster 
i Jågalternativet öka med i genomsnitt 3.5 % per år. från 345.8 miljarder kr. 

till 396,9 miljarder kr. och i högalternativet med i genomsnitt 4.7 % per år 
· till 415 ,2 miljarder kr. . 

I löpande priser ökar statsbudgetens utgifter enligt långtidsbudgetens 

lågalternativ med i genomsnitt 3,3 % per år från 352,5 miljarder kr. till 

401.6 miljarder kr. I högalternativet ökar utgifterna med i genomsnitt 7, 1 % 
per år till 463 ,0 miljarder kr. budgetåret 1992/93. Den enskilt största utgifts

ökningen realt är bostadssubventionerna, framförallt räntebidragen. som 

med gjorda antaganden även framöver fortsätter att öka mycket starkt. 

Diagram I Budgetsaldots utveckling 1987/88-1992/93 
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Budgetsaldot förbättras i lågalternativet från ett underskott på 6,7 mil- Prop. 1987/88: 150 

jarder kr. budgetåret 1988/89 till ett underskott på 4. 7 miljarder kr. budget- Bilaga 1.3 

året 1992/93. l högalternativet försämras saldot till ett underskott på 47,8 

miljarder kr. för slutåret i perioden. Skillnaden på 43.1 miljarder kr. mellan 

alternativen beror i första hand på den höga pris- och löneutvccklingen 

som för med sig ökad upplåning och därmed ökade statsskuldräntor. I 

detta alternativ är för slutåret statsskuldräntorna 12 miljarder kr. högre iin i 

lågalternativet. Statsskuldräntorna beräknas således för slutåret av perio-

den uppgå till 58 miljarder kr. resp. 70 miljarder kr. i de båpa alternativen. 

En särskild beräkning visar att om utgifterna under perioden 1988/89-

1992/93 skulle växa i samma takt som BNP skulle budgetsaldot i lågalterna
tivct försämras med ca 17 miljarder kronor. 

En klarare bild av hela offentliga sektorns finansiella utveckling kräver 

förutom av statsbudgeten även särskilda beräkningar av socialförsäkrings

systemet samt kommunsektorns åtaganden. Socialförsäkringssystemet vi

sar ett försämrat sparande under perioden till följd av den ökande belast

ningen på försäkringssystemct p.g.a. växande antal pensionärer och ökat 

antal med hög eller full ATP. Kommunsektorns sparande beräknas tillfäl

ligt förbättras i mitten av perioden, för att sedan återigen försämras. 

Slutsatsen av dessa bcriikningar är entydig. Givet ett fortsatt negativt 

sparande i den privata sektorn iir det förbättrade budgetsaldot nödviindigt 

men inte tillräcUigt för att uppnå det erforderliga sparandet inom den 

offentliga sektorn. Därutöver krävs att den negativa utvecklingen i social

försäkringssektorn bryts. 

Det samlade inhemska sparandet i den privata och offentliga sektorn är 

definitionsmässigt lika med bytesbalansen. Ett försämrat finansiellt spa

rande inom någon inhemsk sektor förutsätter således ett motsvarande 
förbättrat finansiellt sparande inom ·någon annan sektor om en försiimrad 

bytesbalans skall kunna undvikas. Om skatter och avgifter höjs för att 
bibehålla den offentliga sektorns finansiella sparandeutveckling, innebär 

detta emellercid högre kostnader inom den privata sektorn. Do.: ökade 
kostnaderna påverkar intlationstakt och konkurrenskraft. Tillviixtbctingel
serna i samhällsekonomin försämras och diirmed i sin tur även skatteun

derlagets ut veckling på sikt. Detta kan innebära risk för att den ekonomis

ka utvecklingen kommer att bli ännu sämre än den som förutsetts i högal

ternativet. med åtföljande siimre utveckling ~iven av den offentliga sek

torns ekonomi. 

1.1 Antaganden 

Antaganden om utvecklingen av volymförändringar i BNP. priser. löner 

och räntenivi\ bildar utgångspunkt för liingtidsbudgctkalkylen. Lilngtids

budgetkalkylcn ~ir statisk och partiell i så måtto att den görs med fasta 
antaganden för hela perioden. Resultatet for ett år påverkar sftlcdes inte 

förutsiittningarna för återstoden av perioden. 

1 tabell 1 redovisas de antaganden som ligger till grund för de utgifts- och 

inkomstberiikningar som längtidshudgeten bygger på. 
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Tabell I Antaganden 

l.aga/1a11a1i1·e1 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Timlön 6.0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Löm:summa 7.2 3.8 3,5 3.8 3.7 3.6 
KPI (ärsgenomsnitt) 5,4 3,4 2.8 2,5 2.3 2.0 
Nyupplåningsränta, 

inhemsk 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 
utländsk 8,0 8.0 8,0 8,0 8.0 8.0 

BNP. volym 2,2 1.7 1.7 2.0 2.3 2.5 

H1)g11il<'l"llllli l'I'/ 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Timlön 6,0 5.5 5,0 4,5 
Liinesumma 6.0 5.5 5.0 4.5 
KPI (årsgi:nomsniltl 5.0 5,0 5.0 4,5 
Nyupplåningsriinta. 

inhemsk 12.0 12.0 12.0 12.0 
utl~indsk 8.0 8.0 8.0 8.0 

BNP. volym 0.5 0.5 0.5 0.5 

1.2 Beräkningsmetodik 

Inkomsterna 

Beräkningarna av inkomsterna i långtidsbudgeten grundar sig pf1 antagan

den om hl. a. löncsummans. prisernas och den privata konsumtionens 

ut veckling. Vid beräkningen av framförallt inkomstskatter. socialavgifter 

och merviirdeskatt iir dessa antaganden av central betydelse för resultaten. 

Vad beträffar inkomstskatten från fysiska personer har. som en heräk

ningsmässig föri.nsiittning. skattens andel av beskattningsbar inkomst hål

lits konstant under långtidsbudgetperioden. 

Företagens taxerade inkomst ber:iknas schablonmässigt öka med 10 j·(. 

per år i l{1galternativet och med 7 '!!: per ilr i högalternativet. 

Skatterna på alkohol och tobak har riiknats upp med prisutvecklingen. 

För övriga punktskatter antas att skattesatserna ligger kvar pil oföriindrad 

nominell nivå. Någon justering av dessa skattesatser med hänsyn till 

prisutvecklingen har således inte lagts in. 

Utgifterna 

Beriikningarna av utgifterna utgår från anslagsbeloppen för budgetåret 

1988/89 enligt 1988 års reviderade budgetförslag. Heriikningarna i fasta 

priser utg<l.r normalt från oförändrad pris- och lönenivå jiimfört med I 988 

års budgetproposition. Utvecklingen i fasta priser speglar sfdedes volym

föriindringar under pcrioden. Löneutveckling i ofiiriindrad pris- och löne

niv{i återspeglar säkdcs cnbart sysselsiittningsutvecklingen. Vad beträffar 

t. ex. sjuk- och föräldrafi.irsiikringen ttlerspeglar utgiftsutvccklingcn för

ändringen av antalet ersiittningsdagar. 
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Följande principer har i huvudsak tillämpats vid bedömningen av hur Prop. 1987/88: 150 
utgifterna i fasta priser utvecklas under perioden. Bilaga 1.3 
- Utvecklingen av s. k. transfereringsanslag - exempelvis folkpensions-

anslaget, bidragen till driften av grund- och gymnasieskolan, skatte

utjämningsbidraget - beräknas med antaganden om förändringar av de 

utgiftsstyrande faktorerna. bl. a. förändrade volymer.. Utvecklingen av 

dessa anslag styrs ofta av automatiskt verkande regelsystem. (se vidare 

appendix Il Ändamålsavsnitti. 

- Anslag som förutsätter separata beslut av statsmakterna dft ambitions

nivån för iindamålet skall fastställas, förutsätts ha en oförändrad an

slagsnivå under perioden. 

- Vissa anslag styrs av att statsmakterna lagt fast långsiktiga ramar eller 

program för verksamheten. Som exempel kan nämnas utgiftsramen för 

det militära försvaret samt olika forsknings- och utvecklingsprogram. 

För vissa anslag styrs volymutveeklingen av olika typer av avtal. Sty

randt: för anslagsberäkningen är i dessa fall bl. a. avtalsperiodens längd 

och de faktorer som reglerar volymen av den verksamhet som avtalet 

gäller. I de fall klara uttalanden om tidsbegränsningar av åtagandet 

föreligger. har i långtidsbudgetberiikningarna antagits att utgifterna 

bortfaller när programmet eller motsvarande upphör. I övriga fall har i 

regel schablonmässigt antagits att utgifter för de olika ändamålen kvar

står under hela långtidsbudgetperioden. Utgifter för investeringsända

mfil har behandlats på motsvarande sätt. 

- Beräkningen av utgifterna för arbetsmarknads- och näringspolitik har i 

tågalternativet gjorts med utgångspunkt från att inga nya utgiftsåtagan

den görs under långtidsbt1dgetperioden. Samtidigt faller medel för tillfäl

liga insatser bort under perioden. Viss merbelastning inom dessa områ

den har förutsatts i högalternativet. 

- I beräkningarna av förvaltningsanslagen har det antagits att huvudför

slaget dvs. det produktivitetsavdrag som årligen görs. tillämpas scha

blonmiissigt umkr långtidsbudgetperioden. 

Utgiftsutvecklingcn i löpande priser har beriiknats med utgfingspunkt i 

utvecklingen i fasta priser och med de antaganden om förändring av priser. 

löner, m. m. under perioden som redovisats ovan. Utgifterna har heräknats 

med tvft alternativa antagandestrukturcr baserade på två antaganden om 

löneökningstakten. Dock har även i grundkalkylen vissa bidragsniv{1er 

kalkylmässigt anpassats till pris- och löncutvecklingen trots att någon 

formell indexkoppling inte föreligger. 

I appendix I ges i den realekonomiska redovisningen även den historiska 

utgiftsutvecklingen I 98::!/83-1986/87 i fasta priser. Omräkningen till fasta 

priser har skett med olika index för de skilda utgiftsslagen. 
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2 Statsbudgetens inkomster 

2.1 Inledning 

Inkomsternas utveckling är nära kopplad till den ekonomiska utvecklingen 
och d.ärmed i hög grad beroende av de antaganden som presenterats i 

avsnitt 1.1. De beräkningar som har gjorts inom ramen för långtidsbudge
ten bygger i huvudsak på att inga nya beslut tas som påverkar statsbudge

tens inkomstsida. Som en beräkningsmässig förutsättning har dock skat
tens andel av beskattningsbar inkomst för fysiska personer hållits konstant 

under beräkningsperioden. Juridiska personers skatt har räknats upp scha

blonmässigt. Vidare har skatterna på alkohol och tobak räknats upp med 

den allmänna prisutvecklingen. 
Den starka kopplingen mellan inkomsternas utveckling och den ekono

miska tillväxten åskådligörs klart i den faktiska utvecklingen under de sista 

tio åren. Under slutet av 1970-talct stagnerad·~ inkomsterna i takt med att 
den ekonomiska tillväxten avstannade. Från ~~örjan av 1980-talet har stats

inkomsterna återigen ökat och hart. o. m. budgetåret 1986/87 årligen ökat 
realt med drygt 5 % i genomsnitt. 

Inkomsterna nettoredovisas i statsbudgeten. På inkomstsidan i budgeten 

finns utgifter för t. ex. kommunalskattemedel. sjukförsäkring och arbets

skadeförsäkring. I det fortsatta redovisas endast nettobelopp. 

Inkomsterna från fysiska personers skatt. juridiska personers skatt, 
lagstadgade socialavgifter samt skatt på varor och tjänster svarar för 

närmare 85 % av de totala statsinkomsterna. Framställningen i det följande 

koncentreras därför till dessa inkomstslag. 

2.2 Resultatet av beräkningarna 

Den beräknade utvecklingen av statsbudgetens inkomster i lågalternativct 
framgår av nedanstående diagram och tabell. 

Diai:ram 2 Statsbudgetens inkomster 1988/89 fördelade på olika huvudgrupper. 
Miljarder kronor 

R a rit o r m 
19 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.3 
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Tabell 2 Vtnckling av statsbudgetens inkomster, tågalternativet 

Miljarder kronor. löpande priser 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.3 

Årlig 
genom
snittlig 
förändring 
1982/83-
1986/87 

Förändring jämfört med föregående år Årlig 

Inkomstskall 18,2 % 
Socialavgifter 12,9 % 
Mervärdeskall 12.3 % 
Ovriga indirekta skatter 10.6 % 
Ränteinkomster och ftter-
betalning av lån 13.1% 
Övriga inkomster 1 I ,0 <;-;, 

Totala inkomster 

Summa inkomstnivå 

Andel av BNP. 'le 

2.3 Inkomstskatt 

13,7 % 

1988/89 

89,8 
54.6 
82.3 
62.4 

19,9 
36.4 

345.4 

31.4 % 

1989/90 

-2.3 
0.9 
4.4 
o.8 

0 
2,2 

+6.0 

30,9 % 

1990/91 1991192 

7,7 8.9 
2,0 2.2 
4.1 4.1 
0,8 0.9 

-1.5 -I.I 
1.5 1.4 

+14,6 + 16,4 

31.1 %- 31,0 % 

Inkomstskatterna utgörs av skatt på fysiska personers och juridiska perso

ners inkomster och uppgår till 25 % av statsbudgetens inkomster. Två 
tredjedelar av inkomstskatterna pä budgeten härrör från fysiska personer. 
Den statliga skatten på fysiska personers inkomster uppgår till drygt 10 I/i- i 
genomsnitt. Utvecklingen av statens direkta skatteinkomster beror på 

faktorer som skattesatser och avdragsmöjligheter samt skattebasens, t. ex. 

lönesummans. utveckling. 
Inkomstskatterna från fysiska personer beräknas öka med i genomsnitt 

3.5 % per år i lågalternativet och 6,9 % per år i högalternativet under 
långtidsbudget perioden. Under perioden 1982/83- 1986/87 ökade dessa in
komster med i genomsnitt 15,2 % per år. Den kraftiga inkomstutveckling
en under den historiska perioden förklaras i hög grad av den snabba pris
och löneutvecklingen under perioden I 98 I /82-1985/86. 

Juridiska personers inkomstskatt utgör ca 7 % av statsbudgetens in
komster. Andelen har vuxit kraftigt de senaste åren. I genomsnitt har 
inkomsterna ökat med 28,3 % per år under perioden 1982/83-1986/87. 

Bedömningen av utvecklingen under denna inkomsttitel är förenad med 
stor osäkerhet. Det heror på att grunden här utgörs av prognoser dels över 

företagens vinstutveckling. dels över inbetald skatt i förhållande till vins

ten. 

2.4 Lagstadgade socialavgifter 

De lagstadgade socialavgifterna svarar för knappt en sjättedel av de totala 
inkomsterna. Vid givna avgiftssatser följer inkomsterna lönesummans ut

veckling. 
Vissa inkomster förs helt eller delvis till fonder utanför statsbudgeten. I 

genom-
1992/93 sniulig 

förändring 
1988/89-
1992/93 

6.7 +5.4 % 
2.1 +3.1 % 
4.5 +4.8 % 
1.0 +1.4 % 

-0,3 -3,9 % 
0,5 +3.6 'X--

+14.5 +3.5 % 

30.8 % 
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avsnitt 5 redovisas de totala statsinkomsterna av socialavgifter och <le 

olika avgiftssatserna som ligger till grund for beräkningarna. 

I statsbudgeten beräknas inkomsterna från de lagstadgade socialavgif

terna öka med i genomsnitt 3.1 %· arligen i lågaltcrnativet och 6.9 %·årligen 

i högalternativet under långtidsbudgetperioden. 

Några socialavgifter nettoredovisas som nämnts i budgeten. När det 

gäller de utgifter som redovisas hiir. finns det skäl att siirskilt framhålla 

utvecklingen inom arbetsskadeförsiikringen. Utgifterna beräknas på denna 

post öka kraftigt under ltrngtidsbudgetperioden. Underskott har uppstått i 

arbetsskadefonden som belastar budgeten. Budgetåret 1988/89 beräknas 

belastningen bli närmare 4 miljarder kronor och 1992/93 drygt 6 miljarder 

kronor. 

2.5 Skatt på varor och tjänster 

De indirekta skatterna på varor och tjänster svarar för drygt 40 % av 

statsbudgetens inkomster. Mervärdeskatten är statsbudgetens största en

skilda inkomsttitel och svarar för närmare 24 % av statsbudgetens inkoms

ter. Vid en given skattesats bestäms inkomstutvccklingcn under denna titel 

i huvudsak av konsumtionens utveckling. såviil privat som offentlig. i 

löpande priser. Mervärdeskattens årliga ökningstakt i I~\galtcrnativet be

räknas uppgå till 4.8 % under långtidsbudget perioden och i högalternativet 

till 6.9 %. 

Beräkningen av inkomsterna av övriga indirekta skatter iir inte på sam

ma sätt styrd av antaganden om den ekonomiska utvecklingen. I genom

snitt ökade dessa inkomster årligen 10.6 % under perioden 1981/82-

1985/86. Ökningstakten under långtidsbudgetperiodcn stannar vid 1,4 % i 

lågalternativet. Beräkningen är i huvudsak baserad på idag fastställda 

skattesatser. Ett undantag iir skatt på vin. sprit. öl och tobak som räknats 

upp med den allmänna prisutvccklingcn. I högalternativet ökar inkomster

na av övriga indirekta skatter därför med i genomsnitt 2.0 % per år. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.3 
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3 Statsbudgetens utgifter 

3.1 Utgifternas utveckling 

Statsbudgetens utgifter exkl. statsskuldräntor minskade under perioden 

1982/83-1986/87 med i genomsnitt 1, 7 % per år i oförändrad pris- och 

lönenivå. Orsakerna till den reala minskningen hänför sig framförallt till att 
bostadslånen och televerkets investeringsanslag inte längre belastar bud

geten. 
Under långtids budgetperioden, som i år omfattar åren 1988/89-1992/93, 

beräknas statsbudgetens utgifter i oförändrad pris- och lönenivå öka med 

ca 1,4 % per år exkl. statsskuldräntor. Den viktigaste orsaken till att 
utgifterna växer så snabbt även realt är ökningen av kostnaderna för 

bostadssubventionerna i form av räntebidrag. Systemet med garanterad 
ränta och det ökade bostadsbyggandet medför att anslagsbe\astningen 
stiger kraftigt. Räntebidraget motsvaras för egnahemsägarens del delvis av 

den skatteminskning som följer av underskottsavdrag för ränteutgifter. 
Ökningen av andelen hyres- och bostadsrättslägenheter i de senare årens 

nyproduktion medför att samhällets stöd förskjuts från skatteminskning till 

räntebidrag. Exkluderas kostnaderna för räntebidrag under långtidsbud
getperioden stannar tillväxten av utgifterna i oförändrad pris- och lönenivå 

vid knappt 0,5 %. I löpande priser begränsas utgifternas tillväxt till ca 
3,5 % per år i låRaltemativet. Orsaken till den förhållandevis lågautveck

lingstakten är antaganden om en markant dämpning av pris- och löne

utvecklingstakten under perioden. 
Utgifterna för räntorna på statsskulden beräknas till 53,0 miljarder kro

nor för budgetåret 1988/89. Beräkningen inkluderar en utgiftsminskning 

engångs vis med 7 ,5 miljarder kronor till följd av en omläggning av bokfö
ringsprincipen på statsskuldväxlar. 

Trots den ökande statsskulden och en nivåökning för budgetåret 1989/90 
jämfört med utgångsåret, kommer utgifterna för statsskuldräntor i lågalter
nativet att minska något under långtidsbudgetperioden som följd av att 
räntesatserna successivt antas falla. Detta innebär att de totala statsutgif
terna. inklusive statsskuldräntor, i lågalternativet ökar med 3,4 % per år. 
Mätt som andel av BNP innebär detta att ·statsutgifterna ligger kvar på 
ungefär samma andel under perioden. 

I högalternativet växer utgifterna exklusive statsskuldräntor med ca 7 % 

per år. I tabell 3 redovisas en jämförelse mellan utgifterna enligt låg- och 
högalternativet. En stor skillnad kan hänföras· till statsskuldräntorna vilket 

beror på den betydligt högre räntenivån samt ett ökande upplåningsbehov i 
högalternativet. Utgifterna i högalternativet ökar även till följd av att 

subvcntionssystemet för bostäder är så utformat att fastighetsägarna kom

penseras för de högre räntekostnaderna i detta alternativ. 1 övrigt bidrar 

bl. a. den högre pris- och lönenivån till att utgifterna för folkpensioner och 
andra indexbundna transfereringar ökar snabbare. Även utgifterna för 
statlig konsumtion, såsom t. ex. försvaret blir högre i högalternativet. 

Inkomsterna ökar i genomsnitt snabbare i högalternativet beroende på 
högre antaganden om pris- och löneutvecklingen. Sammantaget leder den
na utveckling till en försämring av budgetsaldot för slutåret med 43 miljar

der kronor. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.3 
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Tabell J Högalternativet jämfört med lågalternativet 

Miljarder kronor 

1989/90 1990/91 

Inkomster +19,9 +18.8 
Utgifter exkl. statsskuldriintor -12,2 -25.7 
Statsskuldräntor ±0.0 - 3.0 

Budgetsaldo + 7,7 - 9,9 

1991/92 1992/93 

+16.6 +18,2 
-~6.8 -49.4 
- 6.0 -12.0 

-26,2 -43,1 

Statsbudgeten består av många olika slag av utgifter. För honomin i 

dess helhet har dessa olika enskilda utgifter mycket olika konsekvenser. 

Ett sätt att studera de olika utgifterna är att göra en uppdelning på realeko

nomiska kategorier såsom t. ex. konsumtion. investeringar och transfere

ringar. I nedanstående diagram visas statsbudgetens utgifter budgetåret 

1988/89 uppdelade i realekonomiska kategorier. I appendix I finns en mer 

ingående redovisning. 

Diagram J Statsbudgetens utgifter budgetåret 1988/89 fördelade på realekonomiska 
kategorier. · 
Miljarder kronor 

Konsur.ition 
77. 8 

Tronsf 

I~ v es: er i r. g c r 
11.J 

tron sf 

T r c ~ s f f D r e f a 9 
18.5 

"-----Fi:i tra.isak 
5.2 

3.2 Utgifternas utveckling uppdelade på olika ändamål 

Beräkningarna av utgifterna utgår från de anslagsbelopp för budgetåret 

1988/89 som redovisas i budgetpropositionen eller. om förändringar däref

ter inträffat på grund av siirpropositioner m. m .. från det reviderade bud

getförslaget. Enligt beräkningarna skulle de totala utgifterna i oförändrad 

pris- och lönenivil. (cxkl. statsskuldräntor) öka med ca 1.4 lft. under perio

den. 

Bland de utgifter som enligt beräkningarna minskar under långtidsbud

getpcrioden kan niimnas kostnader för utbildning samt för näringspolitiska 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.3 
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insatser. Nedgången i utbildningskostnaderna beror framförallt på det 

sjunkande antalet elever i grundskolan. 

Bland de utgifter som ökar kan nämnas statens kostnader till följd av 

ökat bostadsbyggande. stöd till barnfamiljer samt kostnader för kommuni

kationer. Detta beror bl. a. på ökade bostadssubventioner i form av riinte

bidn1g samt ökade satsningar på främst viigväsendet och järnvägen. 

Den utveckling av statsbudgetens utgifter fördelade på olika ändamål 

som närmare redovisas i appendix Il åskådliggörs i löpande priser i ned

anstående diagram. 

I. Rällsviisendet 
2. Internationellt utvecklingssamarbete 
3. Totalförsvar 
4. Folkpensioner, sjukförsäkring m. m. 

Vad gäller sjukförsäkringen faller endast 15 l'.i av utgifterna pa anslag. Det iir 
dessa som redovisas här. 

5. Stöd till harnfamiljer 
6. Hälso-. sjuk- och socialvård 

Merparten av det statliga stödet till hälso- och sjukv<irden utbetalas via sjukför
säkringen vilket innehiir ;1!! endast en mindre del redovisas hiir. 

7. Kommunikationer 
8. Allm. bidrag till kommunerna 
9. Utbildning och forskning 

10. Arbetsmarknads- och regionalpolitik 
11. Hostadspolitik 
12. :-Jiiringspolitik 
13. Encrgiförsörjning 
14. ()vrigt 

3.3 Jämförelse mellan alternativa utgiftsutvecklingar 

I tabell 4 redovisas utvecklingen under perioden 1989/90 - 1992/93 om 

utgiftsökningen skulle följa BNP-utvel'.klingen under denna period. Beräk

ningen kan ses som en form av kiinslighetsanalys. Beräkningarna utgår 

från utgifterna exkl. statsskuldriintor budgetäret 1988/89. DtKk beaktas 

Prop. 1987/88: 150 
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inte i beriikningarna att de ökade utgifterna normalt päverkar aktiviteten i 

ekonomin och därmed även inkomsterna. En grundliiggande förutsiittning 

för att ökade utgifter skall leda till en ökad aktivitet i ekonomin är att det 

finns icke outnyttjad kapat:itet hos företagen. De multiplikativa effekterna 

av att öka statsutgiftcrna vid dagens höga kapacitetsutnyttjande skulle 

sannolikt till största delen leda till prisstegringar. ökad import och höjda 

räntor och därmed ytterligare försiimra hudgetsaldot. Diiremot har effek

terna på utgifterna for statsskuldriintor av ett större budgetunderskott 

inkluderats i beräkningarna. Resultatet visar att om utgifterna skulle öka i 

samma takt som tillviixten skulle budgetsaldot försämras avseviirt under 

perioden och för slutåret ligga 17 .5 miljarder kronor sämre än i lågalterna

tivct. 

Tabell 4 lltgiftsutn~cklingen om utgifterna skulle iika i takt med B~P jämfört med 
lågalternativet · 

Miljarder kronor. löpande priser 

1989190 1990/91 1991/92 1992/93 

Beräknad utgiftsnivå lfig-
alternative! 315.0 3::!5.(1 336.8 343.6 

Utgiftsnivå enligt HNP-utvcckling 313.7 3::!8.1 343.4 359.4 
Ökade utgifter -1.3 +3.1 +6.R +15.8 
Statsskuldriintor -0.I HU +0.7 + 1.7 

Förändring aY budgetsaldo 1,4 -3,4 -7,5 -17,5 

Prop. 1987/88: 150 
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4 Budgetsaldot 

De tidigare presenterade beräkningarna av statens inkomster och utgifter 
under långtidsbudgetperioden har sammanställts i tabell 5. Utöver den 
framräknade utvecklingen under långtidsbudgetperioden redovisas utfal
len för budgetåren 1982/83-1986/87 och nuvarande beräkning för budget

åren 1987/88 och 1988/89. 

Tabell 5 Budgetsaldo budgetåren 1982/83-1992/93 

Miljarder kr.. löpande priser 

Hudgctår Inkomster Utgifter exkl. Statsskuld- Budget-
statsskuld- räntor saldo 
räntor 

Utfall 
1982i83 191.3 229.7 48.2 -86,6 
1983/84 221.1 237,9 60.4 -77.1 
1984/85 260.6 253.9 75.2 -68 .. ~ 
1985/86 275.1 25'.',4 66,5 -46.8 
1986/87 320.1 271.5 63,8 -15.2 

Nuvarande beräkning 

1987/88 335,7 286,9 54,6 -5.8 
1988/89 335.8 299,5 53,0 -6.7 

Lågaltcrnativ 

1989190 351.4 315,0 59.0 -22.6 
1990191 366.0 325.5 59.0 -18,5 
1991/92 382.4 336.6 'i9.0 -13,2 
1992/93 396.9 343.6 58.0 - 4.7 

Högalternativ 

1989190 371.3 327.2 59,0 -14,9 
1990/91 384.8 351.2 62.0 -28.4 
1991/92 W9.0 37).4 65.0 -39.4 
1992/93 415.2 393.0 70.0 -47.8 

I årets långtidsbudget görs inga beräkningar av det underliggande saldot 
för långtidsbudgetperioden, eftersom några särskilda åtgärder som under 
perioden skulle skapa en skillnad mellan det redovisade och det underlig

gande budgetsaldot inte är kända. 
Budgetunderskottet försämras i lågalternativet från 6, 7 miljarder kronor 

budgetåret 1988/89 till 22.6 miljarder kronor budgetåret 1989/90. Därefter 
förbättras gradvis budgetunderskottet för att uppgå till 4. 7 miljarder kronor 
budgetåret 1992/93. Uttryckt som andel av BNP innebär ,detta en minsk

ning från 0,6%· budgetåret 1987/88 till 0.4 % budgetåret 1992/93. 

I tabell 6 redovisas BNP-andelarna för inkomster, utgifta exkl. stats
skuldräntor. statsskuldräntor och budgetunderskott för långtidsbudgetens 

första och sista ;'tr. 

Tabell 6 Inkomster och utgifter i andel av RNP 

Inkomster 
Utgifter exkl. statsskuldräntor 
Statsskuldräntor 
Budgetunderskott 

1988/89 

31.4% 
2.7':( 
4.8':i: 
0.6% 

1992193 
Låg 

32,2% 
26.6'7·(. 
0.4<:.'~ 
0.47< 

1992/93 
Ilög 

30.6<;f 
29.0~} 

5.2% 
3.5 ~"' 
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Budgetsaldo 
i procent 
av BNP 

13% 
10.30C 
8.3% 
5.2 1;-c, 
1,6 ?i--

0,6 
0.6 

2.0 
1.6 
1.0 
0.4 

1.3 
2.3 
3.1 
3.5 
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5 Samhällsekonomiskt perspektiv 

Även om intresset i långtidsbudgeten koncentreras till statsbudgeten är det 
viktigt att också beakta de samband som finns med samhällsekonomin i 
dess helhet. Vid en analys av dessa samband är det lämpligt att siirskilja 
ekonomin i två sektorer - den privata resp. den konsoliderade offentliga 
sektorn. Det sammanlagda finansiella sparandet i dessa sektorer iir iden

tiskt med bytesbalansen. 
I det följande redovisas en samlad beräkning av den konsoliderade 

offentliga sektorn. dvs. en beräkning för staten. socialförsäkringssektorn 

och kommunerna där interna betalningsströmmar eliminerats. Statsbudge
ten ligger till grund för beräkningen av statens inkomster och utgifter. 

Avsikten är att belysa statsbudgetens del i det totala offentliga sparandet. 

Ojl{>ntliga sektorn 

De senaste årens kraftiga förbättring av statsbudgetens saldo återspeglas i 

ett starkt förbättrat linansiellt sparande i staten. Även socialförsäkrings
scktorns finansiella sparande har förbättrats något under perioden. Det 

totala offentliga sparandet har därmed förbättrats som en direkt följd av 
det förbättrade budgetsaldot. I följande diagram beskrivs utvecklingen av 

det offentliga sparandet under perioden 1982/83 -1987/88. 

Diagram 5 Sparande i den offentliga sektorn åren 1982/83-1987/88, miljarder kronor 

,~~~~~--'--~~~~~~~~~~~~~~-

! --- F1NANSIELLT SPARANDE I SOCIALFÖRSÄKRINGSSEKTORN 
-- ------ ------ F1NANSIELLT SPARANDE l OFFENTLIGA SEKTORN 

I ---------- F1NANSIELLT SPARANDE I STATEN 
L__= -- BUDGETSALDO 

::J~I ~:::--~=::...--=-==---==-=====:___. ~-______ -:: 

oj ---- ------- -----____ -_______ -._....c:.//:::==-===1 a 

~::j .... ························ :;;/ ~~:: 

-75J-- ----~---// ~-75 
- ---- I 

-lOOr -~,----------.--~-.-----~---i--100 

82/83 83/84 84/85 85/86 . 86/87 87/88 

Kiillor: Stati,tiska Centralbyrån och Finansdepartementet 

I tabell 7 redovisas vilka sociala a\1giftsuttag som ligger till grund för 
Jångtidsbudgetperioden. 
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Tahell 7 Lagstadgade sociahwgifter 

Prnccntucll! uttag för avgiftsåret 

A ,·gifter rnrs inkomster helt redo,·isas på 
staisbudgeten 

Fol kpcnsionsavgift 
Sjukförsiikringsa vgift 
Barnomsorgsavgift 
Vuxenutbildningsavgift 
Allmän löncavgift 

Avgift rnrs inkomster deh·is rcdo,·isas på 
statsbudgeten 

Arbetsmarknadsavgift 

Avgifter rnrs inkomster inte redm·isas på 
statsbudgeten 

Socialforsiikringsavgifl till ATP 
Delpensionsavgift 
Arbet,skadeavgift 
l .önegarant iavgift 
Arhetarskyddsavgift 
Avgift till sjöfolkspensioncring 

Summa 

Faktiskt 

1987 

9.450 
9,300 
2.200 

.270 
2,0 

2.006 

I0,200 
.500 
.600 
.200 
.351) 

1,200 

38,276 

Antaget 

1988 1989-1993 

9.45 9.45 
10.10 10.10 
2.20 2.20 

.27 .27 

.~4 .34 

2.16 2.16 

10.60 11.00 
.50 .50 
.90 .90 
.20 .20 
. .15 .35 

1.20 1.20 

38,27 38.67 

I tabell 8 visas en beräkning av_ statens och socialförsiikringssektorns 

finansiella sparande under llmgtidsbudgetperioden. Statens finansiella spa

rande har beriiknats med utg{mgspunkt fn1n statsbudgeten. I övrigt bygger 

beräkningarna pft lågalternativets antagandcstruktur. I princip represente
ras hela sparandet inom socialförsäkringen av sparandet inom AP-fonden. 

eftersom sparandet i övriga delar inom sektorn i stort sett ligger nära noll. 

Tabell 8 Statens och socialförsäkringssektorns finansiella sparande budgetaren 
1988/89-1992/93 i lågalternativet 

Milj;mier kronor. löpande priser 

19RR/R9 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 

Budgetsaldo - 6,7 -22.6 -18,5 -13,2 - 4,7 

Finansiella 
transaktioner 
(netto) 11.3 11.6 9.5 12.0 13.0 
Finansiellt sparande 
i staten 4,6 -11.0 - 9,0 - \.2 8.3 
AP-fondens 
finansiella sparande 27.5 26.7 24.4 22.4 2\.5 

Finansiellt sparande 
i stat och social-
försäkringssektor 32.1 15,7 15.4 21,2 29,8 

Det finansiella sparandet i staten och soeialförsäkringssektorn försämras 

enligt beräkningarna mellan budgetåren 1988/89 och 1989/90. Denna ut

veckling förklaras av att både statsbudgetens saldo samt det finansiella 

Prop. 1987/88: 150 
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sparandet i socialförsäkringssektorn försämras. Orsakerna är förutom öka
de kostnader för pensionssystemet i socialförsäkringsscktorn. det till en 
början kraftigt försiimradc budgetsaldot. Mot slutet av långtidsbudgetpe
rioden förbättras återigen det finansiella sparandet i den offentliga sektorn. 
Förbättringen förklaras av att statsbudgeten årligen förbättras vilkei i sin 
tur är en följd av antaganden om en dämpning av pris- och löncutvcckling
en under perioden. Det finansiella sparandet i AP-fonden fortsätter att 
försämras under hela långtidsbudgetperioden. 

AP~f(mdcns lltveckling 

Det finansiella sparandet i socialförsäkringen motsvaras i stort sett av 

AP-fondens finansiella sparande. 
De faktorer som bestämmer AP-fondens utveckling är pensionsutbctal

ningar. avgiftsuttag, ränte- och prisnivå. Vad beträffar ATP-avgifterna är 

löneökningstakt och föriindringar i den förvärvsarbetande befolkningen 
avgörande för utvecklingen. Eftersom löneökningstakten på lång sikt är 

beroende av den produktivitets- och sysselsättningstillväxt som råder i 
ekonomin är ATP-avgifterna självfallet också beroende av BNP-utveck
lingen. 

Tabell 9 AP-fondens utveckling budgetåren 1988/89-1992/93, lågalt. 

Miljarder kronor, löpande priser 

1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 

Inkomster 

Räntor m. m. 36,1 38.6 39,6 40.6 42,5 
Arhetsgivaravgiftcr 55.5 58,4 f>0.3 62,4 64,6 

Summa 91,6 97,0 99,9 103,0 107,1 

Utgifter 

Uthetalda pensioner 63.6 69,8 75,0 80,I 85,I 
Administration 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 

Summa 64,l 70,3 75,5 80,6 85,6 

Finansiellt sparande 27,5 26,7 24.4 22,4 21,5 

Allt sedan ATP-systemet infördes har socialförsäkringen haft ökande 
sparandeöverskott. Under perioden 1980-1986 har den genomsnittliga 
årliga procentuella tillväxten i AP-fondens finansiella sparande varit ca 
8 %. 

I tabell 9 redovisas en beräkning över det finansiella sparandet i AP-fon
den under långtidsbudgetpcriodcn. Av tabellen framgår att utbetalningarna 

av pensioner beräknas öka starkt under perioden. Anledningen till dessa 
ökande utgifter är i första hand ökande antal pensionärer med full ATP

poäng. Den högre belastningen på ATP-systemet innebär samtidigt att 
kostnaderna för folkpensionerna, som till viss del finansieras med skatte

medel minskar genom att pcnsionstillskottcn avräknas krona för krona mot 

ATP-pensionen. Under långtidsbudgetperioden kommer folkpensione
ringens avgiftsfinansieringsgrad att öka. 

Prop. 1987/88: 150 
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Som framgår av tabell 9 visar beräkningarna att även vid oförändrade 
utgifter så måste en allt större del av avkastningen på AP-fonden tas i 
anspråk. Denna utveckling accentueras ytterligare under senare hälften av 

1990-talet. 

Kommunerna 

1 föregående avsnitt har utvecklingen. av det finansiella sparandet i den 
statliga sektorn och socialförsäkringssektorn redovisats. I det perspektivet 

är det även av intresse att kort belysa de förutsättningar som kommer att 

gälla för kommunsektorn de närmaste åren. 
Formellt gäller att den kommunala budgeten skall balansera. Detta inne

bär att kommunsektorn inte kan lånefinansiera utgifter för konsumtion, 

men att man har full möjlighet att lånefinansiera investeringar. 

De samhällsekonomiska kalkyler som redovisas i treårskalkylerna (Bila
ga 1.2.) framgår av nedanstående tabell. De bygger på förutsättningen att 

löneökningstakten fr. o. m. 1989 går ned till 3% per år. Den kommunala 
verksamheten förutsätts i detta alternativ årligen växa realt med 1 %. Efter 
det att kalkylerna avslutats har avtal slutits enligt vilka lönekostnadsök

ningarna i kommuner och landsting kommer att bli ca 5 % 1989. Detta leder 

till ökade· konsumtionsutgifter och beräknas påverka kommunernas finan

siella sparande med ca 2-3 miljarder kr. under perioden. 
Orsaken till den kraftiga förbättringen av kommunernas finansiella spa

rande 1990 och 1991 heror på de stora skatteinkomster som tillfaller kom
munerna med två års eftersläpning. Mot slutet av perioden försämras 

sparandet återigen vilket främst beror på att inkomsterna vid givna anta

ganden beräknas minska. 

Tabell 10 Den kommunala sektorns finansiella sparande' 

Miljarder kronor. 

1988 1989 1990 1991 

-6 -2 7 6 

1992 1993 

3 3 

Det finansiella sparandet påverkas i stor utsträckning av även mindre 
förändringar i den reala tillväxten i kommunsektorn (volym samt relativ 

kostnadsutveckling). 
Som framgår av tabell 11 har den kommunala sektorns konsumtionsut

veckling legat avsevärt över den förutsatta nivån under perioden 1980-

1986. 

Tabell Il Den kommunala konsumtionsutvecklingen 

Ärlig procentuell förändring 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

3.0 3.1 2,2 2,6 3.0 2.5 1.7 I .I 

Kii/111: Statistiska centralhyrån och riksrevisionsverket 
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Diagram 6 Beräknal sparande i offenllig sektor åren 1988/89-1992/93, 
Miljarder kronor 

I --- FINANSIELLT SPARANDE I SOCIALFÖRSÄKRINGSSEKTORN I 
· ············· ...... FINANSIELLT SPARANDE I OFFENTIJGA SEKTORN 

l ---------- FINANSIELLT SPARANDE I STATEN _J 
- - FINANSIELLT SPARANDE I KOMMUNERNA 
-- - BUDGETSALDO 
----- --- ------ -- --- -------

40 T ·-t40 
30~-------- 30 

~ ----
::i~ ~~------~~~~r: 
-!Or-; ==-=------------}-10 
~:L _ _"':----~--.. -----r-----J~: 

88/89 89/90 90/91 91192 92/93 

Källor: Statistiska Centralbyrån och finansdepartemenkt 

Totala inhemska sparandet 

Det totala inhemska sparandet är summan av den privata sektorns (hushåll 
och företag) sparande och den offentliga sektorns sparande. Inhemska 
under- och överskott avspeglas i bytesbalansens saldo. 

Det privata sparandet antas under långtidsbudgetperiuden vara fortsatt 
negativt inom såväl företags- som hushållsscktorn. 

Med dessa antaganden om utvecklingen av det privata sparandet i eko
nomin krävs, för att bytesbalansen ska kunna förbättras under långtids
budgetperioden. att det totala offentliga sparandet ökar. Som tidigare 
redovisats förbättras statsbudgetens saldo under långtidsbudgetperioden 
samtidigt som sparandet inom såväl socialförsäkringssektorn som kommu
nerna försvagas. 

Det förbättrade budgetläget är nödvändigt men inte tillräckligt för att 
uppnå det erforderliga sparandet inom den offentliga sektorn. Därutöver är 
det nödvändigt att den m:gativa utvecklingen i AP-fonden bryts och vänds 

till ett förbättrat finansiellt sparande. Aven andra redovisningar pekar pii 
att sparandet i socialförsäkringssystemet är i fara genom det snabbt växan

de utgiftstrycket i systemet. Den strama budgetpolitiken i stakn måste 
således ligga fast. samtidigt som kostnadsutvecklingcn i socialförs~ikrings
systemet maste begriinsas. 

2 Riksdagen 1987188. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.3 
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Appendix 1 

Statsbudgetens utgifter fördelade på 
realekonomiska kategorier 

För att underlätta analysen av utgiftsutvecklingen i ett samhällsekono

miskt perspektiv görs i det följande en uppdelning av utgifterna i realeko

nomiska termer. Denna uppdelning. som i huvudsak bygger på det inom 
nationalräkenskaperna tillämpade internationella SNA-systemet (System 

of National Accounts). innebär att utgifterna indelas i utgifter för konsum

tion. investeringar. transfereringar och finansiella tramaktioner. Vid en 

analys av utvecklingen i reala termer måste de finansiella transaktionerna 

särskiljas från utgifterna i övrigt. Realekonomiskt betraktas de finansiella 
transaktionerna som en del av kreditmarknaden. Det är dessutom viktigt 
för analysen att skilja mellan å ena sidan utgifter där staten slutligt förbru

kar produktionsresurser och å andra sidan utgifter som består av transfere
ringar till andra sektorer i ekonomin. De statliga konsumtions- och investe

ringsutgifterna visar statens direkta förbrukning av reala resurser. 

Som konsumtionsutgiftcr betraktas utgifter för statliga myndigheters 
produktion av tjiinster inom t. ex. försvaret. undervisningssektorn och 
rättsväsendet. Konsumtionsutgifterna består till drygt hälften av lönekost

nader. inkl. sociala avgifter. Återstoden är omkostnader i den löpande 

verksamheten såsom inköp av varor. hyror. reparationer och underhåll. 
Försvarets investeringar. som inte antas ha någon civil användning. be

traktas i enlighet med SNA-systemet som konsumtion. 
Det invcsteringsbegrepp 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 materialinköp för civila ända
mål. Precis som för övriga utgifter pft statsbudgeten belastar investeringar
na budgeten vid tidpunkten för utbetalningen. lnvesteringsutgifterna pcrio- . 
diseras således inte. Till skillnad frän vad som gäller vid en strikt tillämp
ning av SNA-systemet räknas i långtidsbudgeten iiven affärsverkens inves
teringar i den miin de finansieras över stahbudgeten ~om statliga investe

ringar. 
Det bör understrykas att gränsen mellan konsumtion och investeringar i 

vissa fall är flytande. Det kan hävdas att utgifterna fört. ex. utbildning och 

forskning. vilka klassificeras som konsumtion. dels inkluderar materiella 
investeringar i viss utsträckning. dels i sig sjiilva skulle kunna betraktas 

som immateriella investeringar. 
Transfereringarna indelas i undergrupper med utgångspunkt i vilken 

sektor av ekonomin som ar mottagare av irikomstöverföringen. I långtids
budgeten delas transfereringarna upp i överföringar till hushåll. kommu

ner. företag. organisationer och ideella föreningar samt internationella 

transaktioner. I SN A-systemet räknas ockst1 ränteutgifter för statsskulden 
som transfereringar. I lilngtidsbudgeten redovisas dock dessa för sig. 

Till gruppen finansiella transaktioner hänförs utgifter för ulliining. rörlig 

kredit m. m. 
Hur statsbudgetens utgifter utvecklas mellan 1988/89 och 1992/93 i en 

realekonomisk indelning framgt1r av diagram I. 
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Diagram I Realekonomisk utgiftsutnckling miljarder kronor, löpande priser, 
lagalternativet · 

\ ::I 1988/tQSQ 
L!__~-~92/1993 i -------- --i::: 

75 

·---~25 

I 0 ==18?-l 
5 6 7 

Det iir framför allt utgifterna för konsumtion och investeringar samt för 

transfereringar till hushåll och kommuner som ökar under perioden. vilket 

närmare beskrivs i det följande. 
Den genomsnittliga förändringen pa år under perioden 1982/83- 1986/87 

och långtidsbudget perioden framgår av tabell I. 

Tabell l Förändring a\' utgifter exkl. statsskuldriintor 
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Genom
snittlig 
årlig 
föriindring 
198'.Y83--
1986/87 
fosta priser 

1988/89 Genomsnittlig årlig för-

Statlig konsumtion och investe
ringar 
Transfereringar till 

hush(ill 1 

kommuner 
företag~ 
övriga 

Finansiella transaktioner 
Summa utgifter ex.kl. 
statsskuldräntor 

0.1 q 

+ 0.9 <;:;-. 
0,9 r;; 
8.0 r;;. 

- 2.7 <_:-r 

-29.6 '/i 

- 1.7 c.;. 

1 inklusive riintehidrag för bostiider 
~ inklusive livsmeddssul:wcntioner 

miljarder ändring 
kronor 

fasta 
priser 

t-19.3 +0.4 q 

103.3 +2.1 ~:.;. 

63.7 +2.0 r;~ 
18.5 +3.0 c;;.. 
19.5 -t-0.5 <.;;. 
5.2 -4.6 1:-i 

299.5 + 1.4 C.i: 

1988/89-1992/93 

löpande löpande 
priser pnser 
l>igalt. högalt. 

+3.6 ':( + 7.7 <;( 

+3.0 <:~. + 6.5 '::·i 
+4.2 r.; + 6.4 q 
+3.0 c;;. + ) .2 ~.:.;. 

+4.8 r;; +10,5 ~:; 

+0.9 c;; + 7,7 c;-;.. 

+3.5 1/i- + 7.1 ~.'./ 

An111. Utgifternas klassitkering anpassas löpande. Detta medför att de realekonomiska fördelningarna i nlika 
limgtidsbudgetar inte iir helt jiimförbara. 

De utgifter som växer mest är transfereringar till hushåll (inkl. räntebi

drag för bostäder) som i fasta priser ök.ar med 9 miljarder kronor och 

transfereringar till kommuner som ökar med 5 miljarder kronor under 

Iilngtidsbudgetperioden. Den kraftiga minskningen när det gäller finan:;iel-
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la transaktioner under den gångna perioden beror på att bostadslånen dä 

lyftes av budgeten. För långtidsbudgctperiodcn sker samma sak med stu

diemedlen. Förändringarna kommenteras niirmare i avsnitten nedan. 
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Konsumtion 

Utgifterna för konsumtion på statsbudgeten består som nämnts till drygt 

hälften av löner. U ndcr långtidsbudgetperioden beräknas de statliga kon

sumtionsutgifterna öka med i genomsnitt 0.2 1H· per år i fasta priser. I 

beräkningarna har en fortsatt tillämpning av det s. k. huvudförslaget scha

blonmässigt lagts in. 

Tabell 2 Konsumtionsutgifternas utveckling 

Genom
snittlig 
11rlig 
förändring 
1982/83-
1986/87 
fasta priser 

1988/89 
miljarder 
kronor 

Genomsnittlig årlig förändring 
1988/89-1992/93 

fasta löpande 
priser priser 

Summa konsumtionsutgifter 
därav 
Löner 

Investeringar 

+1,4 % 

+0,7 C..(. 

78,0 

41.4 

+0,2 % 

+O.:! r;:;-, 

P[t statsbudgeten finns utgifter för investeringsändamål inom såväl statlig 

som kommunal och privat sektor. Staten påverkar ytterligare en betydan

de andel av den totala investeringsvolymen. eftersom betydande delar av 
affärsverkens (inkl. dotterbolagens) totala investeringar inte finansieras 
över statsbudgeten. L'tgifter på budgeten för investeringar i kommunal och 
privat regi klassificeras som transfereringsutgifter. I långtidsbudgeten re

dovisas som direkta statliga investeringar endast de medel som pt1 budge
ten anslf1s för investeringar inom statliga myndigheter och statliga affärs

verk. Då Vattenfalls investcringsanslag i är lyfts ur statsbudgeten strlr 

affärsverken nu endast för en mindre del av de hiir redovisade investering

arna. De direkta statliga investeringarna p{i budgeten uppgär budgetåret 

1988/89 till ca I 1.3 miljarder kronor. Under långtidshudgetperiodcn beriik

nas en viss real ökning. 

Tabell 3 ln\'esteringar 

lågalt. 

+3,5 % 

+2.6 '.-'~ 

löpande 
priser 
högalt. 

+5,6 % 

+6.1 <;(. 

Genom
snittlig 
ärlig 
föriindring 
1982/83-
1986/~7 
fasta priser 

1988/89 
miljarder 
kronor 

Genomsnittlig årlig för~indring 
1988/89-1992/93 

Summa investeringsutgifter -7,4% 11,3 

fasta 
priser 

+I.9% 

löpande 
priser 
l<lgalt. 

+4,5% 

löpande 
priser 
högalt. 

+10,9% 
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Transfereringar 

Transfereringarna beräknas under budgetåret 1988/89 svara för närmare 

60 r;;;; av statsbudgetens totala utgifta. Tillsammans minskade transfere

ringarna i genomsnitt I i:;;: per år i fasta priser under perioden 1982/83-
1986/87. Den ärliga ökningstakten under långtidsbudgetperioden beräknas 

realt till 2.0 c;,c, per är. 
Transfereringarna till hushåll beräknas realt öka 2.1 %· per ftr under 

l{rngtidsbudgetperioden. Den dominerande transfcreringsutgiften till hus

hållen är folkpensionerna. som svarar för hiilften av utgifterna. Den höj

ning av basbeloppet som görs för att kompensera pensionärerna för 

dcvalveringseffektcn. medför att transfereringarna ökar. Motsatt verkan 

har det faktum att allt fler pensionärer erhåller full ATP och att kostnader

na på statsbudgeten för pcnsionstillskott därmed minskar. 

Den ojämförligt största förändringen giiller räntebidrag för bostäder. 

Kostnaderna för räntebidragen påverkas av räntenivå och produktionspri

ser samt av produktionsvolymer och deras fördelning på upplåtelseformer. 

Med aktuella förutsättningar motsvarar kostnadsökningen för räntebidrag i 

stort sett räntebidrag för en ny årgång av ny- eller ombyggda bostäder. 

Staten betalar skillnaden mellan en garanterad ränta och marknadsrän

tan oavsett aktuellt ränteläge på marknaden. Fastighetsägaren berörs där

med inte av eventuella ränteförändringar. När antagandestrukturen enligt 

högalternativet lagts till grund för framtida utgifter iir det därför naturligt 

att utgifterna för hostadssubventioncr skjuter i höjden. 

Tabell 4 Transfereringar till hushåll 

Summa transfereringar till 

1988/89 
miljarder 
kronor 

hushåll 103,3 

därav 
Folkpensioner 53.6 
Räntebidrag till bostäder 15.8 
Sjukförsäkring 6.8 

1 Dagens räntenivå hålls oförändrad 

Genomsnittlig årlig förändring 
1988/89-1992/93 

fasta 
priser 

+ 2,1 % 

- 0.4% 
+ 13.40i·1 

+ I. I 'i·(, 

löpande 
priser 
lågalter
nativ 

+3,0% 

-~.I% 
+1.oq, 
+3.5% 

löpande 
priser 
högalter
nativ 

+ 6,5% 

+ 4.5% 
+19.8% 
+ 4,8% 

De statliga transfereringarna till kommunerna för konsumtion och inves

teringar omfattar dels bidrag avsedda för särskilda ändamål, t. ex. löner för 

lärare i grundskolan och gymnasieskolan, dels allmänna bidrag, främst 

skatteutjämningsbidrag. Transfereringarna till kommunsektorn beräknas 

realt öka med i genomsnitt 2 % per år. Det är framförallt skatteutjämnings

bidraget som växer. Delvis motsvaras ökningen av skatteutjämningsavgif

tens utveckling på budgetens inkomstsida under långtidsbudgetperioden. 
Av tabell 5 framgår vilka de största posterna är bland transfereringarna till 

kommunsektorn. Bidrag till skolväsendet m. m. avser till över 90% löner 

till grund- och gymnasieskolelärarna. 
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Tabell 5 Transfereringar till kommuner 

1988/89 Genomsnittlig årlig förändring 
miljarder 1988/89-1992/93 
kronor 

Summa transfereringar till 
kommunerna 63, 7 
därav 
Bidrag till driften av grund-
och gymnasieskolor 21,2 
Skatteutjämningsbidrag 14.5 
Bidrag till barnomsorgen 9,8 

1 Dagens räntenivå hålls oförändrad/NI 

fasta 
priser 

+2,0% 

-l,2Yf 
+l,8% 
+4,1% 

löpande 
priser 
hlgaltcr
nativ 

+4,2% 

+3.3% 
+5,1 '/f., 
+4.1% 

löpande 
priser 
högalter
nativ 

+6,5% 

+5.2% 
+7.7% 
+4.J'if, 

Transfereringar till företag m. m. inkluderar överföringar till såväl priva

ta som statliga företag, I fasta priser liksom i lågalternativet ökar dessa 
utgifter i genomsnitt med 3,0% per år under långtidsbudgetperioden. I 
högalternativet ökar utgifterna med 5.2 % per år bl. a, till följd av tillkom

mande utgifter för A- och I-politik orsakade av den sämre ekonomiska 
utvecklingen i detta alternativ, Som framgår av redovisningen under ända

målsgruppen Näringspolitik har de statliga insatserna till krisdrabbade 
företag och branscher skurits ned kraftigt sedan 1982/83, För långtidsbud

getperioden har några nya sådana insatser inte lagts in i beräkningarna. 

Mellan budgetåren 1986/87 och 1987/88 har transfereringar till företag ökat 
kraftigt inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. 

De internationella transfereringarna består till allra största delen av 
anslag till utvecklingsbistånd (u-hjälp). Utgifterna för biståndet följer brut
tonationalinkomstens <BNI) utveckling. I fasta priser ökar.transfereringar
na med knappt 0.3 %· under perioden 1988/89-1992/93. Denna beräkning 
baseras på lågalternativets antagande om en viss årlig volymtillväxt i BN I. 
I löpande priser innebär detta en årlig genomsnittlig ökning med 6.0 % i 
lågalternativet och med 7 ,3 % i högalternativet. 

Statsskuldräntor 

Utgifterna för statsskuldräntor, m. m. består dels av ränteutgifter för,upp_

tagna lån inom och utom landet. dels av valutakursförluster/vinster till 
följd av ändrade växelkurser. Utgifterna beräknas totalt uppgå till 53 

miljarder kronor budgetåret 1988/89. I lågalternativet ökar utgifterna för 

statsskuldräntor m. m. till 59 miljarder kronor budgetåret 1989/90. Den 
stora skillnaden beror främst pt1 en förändrad bokföringsprincip för råntor 
på statsskuldväxlar, vilket får en positiv engångseffekt 1988/89. Detta gör 
att den genomsnittliga förändringen per år under långtidsbudgetperioden 

blir större än vad som annars vore fallet. Av tabell 6 framgår utgiftsutveck

lingen för statsskuldräntor i löpande priser under långtidsbudget perioden. 
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Tabell 6 lJtgifter för statsskuldräntor, m. m. 

Miljarder kronor, löpande priser 

1988/89 Förändring jämfört med föregående år 

1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 

Lågalternati\·et 

Totalt 53.0 +6.0 0 0 • -1.0 
- räntor på inhemska lån 43,2 +5.6 1.2 -1.3' -0,3 
- riintor på utländska lån 9,6 -0.2 -0.2 +0,2 +0,2 
- valutakursförluster. netto 0.2 +0,6 - 1.0 +I. I -0.9 

Högalternativet 

Totalt +6,0 +3,0 +5.0 +5,0 
- räntor på inhemska län +5,6 +4.2 +1,7 +5.7 
- räntor på utländska lån -0.2 -0,2 +0,2 +0,2 
- valutakursförluster. netto +0,6 -1,0 +I.I -0;9 

Den genomsnittliga räntesatsen för nyupplåning på den svenska kredit

marknaden beräknas f. n. till ca 101/L I lågaltemativet antas en fallande 
räntenivå i nominella termer under långtidsbudgetperioden för att budget

året 1992/93 uppgå till 8 %. Detta innebär mot slutet av perioden en anpass
ning till dagens internationella räntenivå. I högalternativet antas den nomi

nella räntan stiga för att sedan vara 12 o/{; under hela långtidsbudget perio
den. Det större upplåningsbehovet som blir följden av högalternativet 
täcks i beräkningarna genom inhemsk upplåning. 

Staten redovisar i huvudsak inkomster och utgifter kassamässigt. Stats

skulden motsvarar i princip summan av de nominella budgetunderskotten. 
Värdeförändringar på statens skulder påverkar den redovisade statsskul
dens storlek först när de upptagna lånen omsätts. 

Utländska lån är bokförda till värdet i svenska kronor vid upplåningstill

fället. Om lånets värde i svenska kronor vid inlösentidpunktcn avviker från 
det bokförda värdet, uppstår en valutaförlust eller valutavinst. Vid utgång
en av budgetåret 1986/87 var statens utlandsskuld till·dcn kurs som gällde 
vid upplåningstillfället värderad till 128,3 miljarder kronor medan den 
värderad till aktuella valutakurser uppgick till 123,9 miljarder kronor. 

Finansiella transaktioner 

1 posten finansiella transaktioner ingår statlig utlåning såsom studiemedel. 

lokaliseringslån. förändringar i dispositionen av rörliga krediter m. m. Tidi

gare ingick lån till bostadsbyggande i denna grupp men från och med 
budgetåret 1985/86 redovisas bostadslånen utanför statsbudgeten. Av ta
bell 7 framgår utvecklingen av finansiella transaktioner i statsbudgeten 
under långtidsbudgetperioden. 
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Tabell 7 Jiinansiclla transaktioner 

Summa finansiella 
transaktioner 

diirav 
Statliga lån 
varav 
Studiemedel 

1988/89 
miljarder 
kronor 

5.2 

5,2 

3.1 

Genomsnilllig årlig förändring 
1988/89-1992/93 

fasta löpande löpande 
priser priser priser 

l{1galt. högalt. 

- 4,6'/f +0.9 r;.t +7,7f_/'(' 

- 4,6% +0,5% +7.7% 

-19.5% -6.2':i -1.7~; 

De finansiella transaktionerna är av stor betydelse vid studier av sparan

dets utveckling. Statsbudgetens saldo kopplas härigenom till statens finan

siella sparande. Detta definieras som budgetsaldot reducerat dels med 
nettobeloppet av finansiella transaktioner, dels med valutaförluster på 
budgetens utgiftssida och amorteringar av statliga lån på budgetens in

komstsida. Statens finansiella sparande är en del av det totala finansiella 

sparandet i ekonomin. 
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Appendix IT 

Ändamålsavsnitt 

Inledning 

I appendix Il redovisas statsbudgetens utgifter uppdelade på ändamål. Ett 
ändamål kan innefatta utgifter hänförliga till mer än ett departement. 
Ändamålet '"Stöd till barnfamiljer·· upptar t. ex. utgifter som i statsbudge

ten redovisas under både socialdepartementets och bostadsdepartemen

tets verksamhetsområden. Ett anslag på statsbudgeten kan i sin tur inne
fatta utgifter för fler ändamål. I dessa fall hänförs anslaget till den ända
målsgrupp som svarar mot anslagets huvudsakliga syfte. 

För de flesta anslag är utvecklingen av priser och/eller löner styrande för 
de framtida utgifterna. I tabell 4 redovisas utgiftsutvecklingen i löpande 

priser. Omräkningen till löpande priser baseras på den utgiftsutveckling i 
oförändrad pris- och lönenivå (fasta priser) som redovisas i tabell 3. Till 

grund för omräkningen ligger de antaganden enligt lågalternativct som 
presenteras i kapitel I. För vmje anslag på statsbudgeten beräknas utgifter

na utifrån regler som gäller för de utgiftsstyrandc faktorerna. Sålunda har 

exempelvis folkpensionsanslaget räknats upp med antagen basbclopps
utveckling medan beriikningarna av förvaltningsanslagen baseras på den 
antagna utvecklingen för löner och priser. Vissa särskilda utgifter har. som 
tidigare nämnts. vid beräkningarna i löpande priser anpassats till pris- och 

löneut vecklingen även om någon formell indexkoppling inte föreligger. 

Nedan presenteras en sammanställning av ändamålsgrupperna, dels i 
oförändrad pris- och lönenivå (tabell 3). dels i löpande priser enligt lågal

ternativet (tabell 4). Därefter följer en uppdelning på varje enskild ända
målsgrupp i oförändrad pris- och lönenivtt. 
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Tabell 3. lltgiftsutvecklingen 

Miljarder kronor, oförändrad pris- och lönenivå 

Rättsväsende 
Internationellt utveck-

lingssamarbete och övrig 
internationell samverkan 

Totalförsvar 
Folkpensioner, 

sjukförsäkringar m. m. 
Stöd till barnfamiljer 
Hälso-. sjuk- och 

socialvård 
Kommunikationer 
Allmänna bidrag till den 

kommunala sektorn 
Utbildning och forskning 
Arbetsmarknads- och 

regionalpolitik 
Bostadspolitik 
Näringspolitik 
E.nergiförsörjning 
Ovrigt 

Delsumma utgifter i fasta 
priser e%kl. statsskuld-
räntor 

* klassificeringen ändrad 

'" °' 

Genom-
snittlig 
procentuell 
förändring 
1982/83-
1986/87 
--

+1,2 

+0,3 
* 

-0,3 
+4.6 

+2,6 
-2.3 

+2.0 
+1.4 

-i-0,6 
-8,4 
-2.9 
-8,5 
+0.5 

-

Förändring till 

1988/89 1989/90 1990/91 

1\,6 0,0 0,0 

12,0 o.o +0,1 
30.9 +0,2 +0,2 

63,2 0,0 -0,2 
23,3 +0.4 +0,5 

12.6 +0.5 +0.2 
10.3 +3.8 0,0 

15,8 -0.1 +0,3 
40,2 -2.4 -0.1 

22.3 0,0 -0,I 
16,7 +2.9 +2,4 
5,4 -0,I -0,2 
0.6 -0.2 -0.1 

34,6 -0,6 +1,0 

299,5 +4,4 +4,0 

1991/92 1992/93 

0,0 0,0 

0,0 0,0 
+0,2 0,0 

-0,2 -0,3 
+0.4· +0.2 

+0,1 +O,I 
0,0 0.0 

+0.4 +0.4 
-0,4 -0,2 

-0,1 o.o 
+2,6 +2,4 
-0,I 0,0 

0,0 0,0 
+2.6 +0,7 

+5,5 +3,2 

Prm:entuell 
förändring 
1988/89-
1989/90 

+ 0.2 

+ 0,2 
+ 0,6 

0,1 
+ 1.8 

+ 4,1 
+37,0 

- 0,4 
- 5,9 

- 0.1 
+ 17,I 
- 1,2 

... 
- 1,7 

+ 1,5 

Genom~ 
snittlig 
procentuell 
förändring 
1988/89-
1992/93 

0 

+ 0,2 
+ 0.5 

- 0.3 
+ 1.8 

+ 1.7 
+ 8,J 

+ 1,6 
2.0 

,- 0,2 
+12,7 
- 1,5 

+ 2,6 

+ 1,4 

cc '"O -·..., 
~o 

(JQ -0 
p:l • 

'° '.>J 00 
---J 
00 
00 

Vt 
0 



Tabell 4. Utgiftsutvecklingen, tågalternativet 

Miljarder kronor, löpande priser 

Rättsväsende 
Internationellt utveck-

lingssamarbete och övrig 
internationell samverkan 

Totalförsvar 
Folkpensioner, 

sjukförsäkringar m. m. 
Stöd till barnfamiljer 
Hälso-. sjuk- och 

socialvård 
Kommunikationer 
Allmänna bidrag till den 

kommunala sektorn 
Utbildning och forskning 
Arbetsmarknads- och 

regi1)nalpolitik 
Bostadspolitik 
Näringspolitik 
f..nergiförsörjning 
Ovrigt 

Delsumma utgifter i fasta 
priser exkl. statsskuld-
räntor 

Statsskuldräntor 

.._, 
-.J 

Förändring till 

1988/89 1989/90 1990/91 

11.6 + 0,4 + 0,3 

12.0 + 0,7. + 0,6 
30,9 + 1,9 + 3,0 

63,2 + 1,5 + 1.6 
23,3 + 0.5 + 0,5 

12,6 + 0,6 + 0.3 
10,3 + 4,2 + 0,3 

15,8 + 0,8 + 0.5 
40,2 0,0 + I.I 

22.3 + 0.3 + 0,2 
16,7 + 2,9 + 1,1 
5,4 + 0.2 - 0,1 
0,6 - 0.2 - 0.1 

34,6 + 2,9 + 3,2 

299,5 +15,5 +I0,5 

54,0 + 7,0 - 3,0 

Procentuell 
förändring 

1991192 1992/93 1988/89-
1989/9.0 

+ 0,3 + 0.3 + 4,0 

+ 0,6 + 0,6 + 5,8 
+ 3,8 + 4,5 + 6,1 

+ 1,2 + 1,1 + 2,4 
+ 0,6 + 0,4 2,2 

+ 0,2 + 0.1 + 4.8 
+ 0,3 + 0,3 +40,2 

+ 0,6 + 0,5 + 5,1 
+ 1.0 + 1.3 0,0 

+ 0.2 + 0,3 + 1.3 
+ 0,8 + 0,2 +17,4 

0,0 + 0.1 + 0,3 
0,0 0,0 

+ 4.5 + 1,0 + 8,4 

+11,1 + 7,0 + 5,2 

+ 1,0 - LO +13,0 

Genom-
snittlig 
procentuell 
förändring 
1988/89-
1992/93 

+ 3,0 

+ 4,7 
+ 9.3 

+ :u 
+ 2,0 

+ 2,2 
+10,4 

+ 3,5 
+ 2,1 

+ I.0 
+ 6.6 

0,0 
... 

+ 7,5 

+ 3,5 

+ 1,8 

°' ""C -·.., p;- 0 
(JO 'O 
Pol • 

:- ::0 
. w 00 

-.I 
00 
00 

Vi 
0 



Ändamål 

Respektive ändamålsgrupp inleds med en tabell som redovisar utgifts
utvecklingen för de olika områdena. Redovisningen görs i oförändrad pris
och lönenivå. 

l Rättsväsende 
Milj. kr .. oförändrad pris- och löncnivå 

Genom- Förändring till 
snittlig 
procen- 1988/89 1989190 1990/91 1991/92 1992i93 
tucll 
för;indring 
1982/83-
1986/87 

Totala utgifter +l,2 ll 584 +27 8 -15 0 

därav 
Polisväsende 6456 () 0 0 0 
Domstols- och 

åklagar-
väsende 2 920 + 4 -10 0 0 

Kriminalvård 2 109 +23 + 2 -15 0 

Till ändamålsgruppen hör utgifterna för polisväsendet. åklagarväsendet. 

domstolsväsendet och kriminalvården. 
Resursförbrukningen inom rättsväsendet är till stor del beroende av 

brottsutvecklingen och hur stor andel av brotten som kommer till polisens 
kännedom. Brott mot brottsbalken som har kommit till polisens kännedom 

har under den senaste tioårsperioden ökat med i genomsnitt 3 .5 % per år. 
År 1986 uppgick antalet anmälda brott mot brottsbalken till ca 960000 
vilket är en ökning med ca 66 000 jämfört med föregående är. 

Antalet anmälda brott mot annan lagstiftning (t. ex. skattebrott. trafik
brott och narkotikabrott) har från en hög nivå år 1981- 1982 minskat och 

uppgick 1986 till ca 135000. 
Vid sidan av brottsutvecklingen påverkar lagstiftningens utformning 

samt de olika verksamheternas effektivitet resursbehoven. I syfte att be
gränsa kostnaderna pågår för närvarande ett omfattande arbete inom justi- · 

tiedepartementet för att iindra lagstiftningen i olika avseenden samt att se 

över olika verksamheters organisation. 

Polin·äsendet har under föregående och innevarande budgetår tillförts 
ett relativt stort antal nya polistjänster. Vidare förstärks polisväsendet 
under budgetåret 1988/89 med 150 administrativa tjänster. Utvecklingen 

under det gångna året har inneburit att antalet utbildade poliser som inte 
har s. k. tablåtjänst minskat. Med hänsyn till detta har förnyade beräkning
ar gjorts av behovet av polisaspiranter. Dessa beräkningar visar att man 
tidigare än som förut har förutsatts uppnå en rimlig balans mellan antalet 

polistjänster och antalet utbildade poliser. 
Långtidsbudgeten utgår därför från en aspirantantagning om 360 aspi

ranter budgetåret 1988/89. 
ÅklaRarviisendet omfattas av försöksverksamheten med treåriga bud-
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Procen- Genom-
tuell snittlig 
förändring proccn-
1988/89- tuell 
1989/90 förlindring 

1988/89-
1992/93 

+0,2 0 

0 0 

+0.1 +O.I 
+I.I +0.1 
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getramar. Långtidsbudgeten utgår från den ekonomiska ram som bör giilla 

för verksamheten de kommande tre budgetåren. 

Beräkningarna i långtidsbudgeten baseras på i stort sett oförändrade 

resurser för domsto/.1·1·ii.1·01det. 
Kri111inah·årdcns inriktning styrs av de principbeslut om kriminalvår

dens utformning som fattades av riksdagen 1973. Under år 1987 har medel

bcläggningen vid kriminalvårdsanstalter och häkten ökat med 3.4 resp. 

8 l/C. Bcläggningsnivån vid anstalterna kan under långtidsbudgetperioden 

väntas komma att ligga något högre än under de senaste ären. Ett eventu

ellt behov av ytterligare platser inom lokalanstaltsorganisationen hör kun

na tillgodoses genom styrning av de tidpunkter då verkställighet av straff

påföljd påbörjas. 

Il Internationellt utvecklingssamarbete och övrig 
internationell samverkan 

Milj. kr .. oförändrad pris- och löncnivå 

Genom
snittlig 

Förändring till 

Totala utgifter 

diirav 
Internationellt 

utvecklingssam
arbo:tc 

Utrike'iforvalt ning 
och övrig inter
nationell samverkan 

procen- 1988i89 1989/90 
tuell 
fi.iriindring 
198'.!/83-
1986/87 

+0.3 11946 +21 

10169 - I 

I 777 -t-22 

1990191 

+52 

0 

+52 

1991/9'.! 

0 

() 

() 

1992/93 

0 

() 

0 

Till ändamålsgruppen hör utgifterna för internationellt utvecklingssam

arbete som bistäncl och u-landsverksarnhct samt övrig internationell sam

verkan s;l.som utrikesförvaltning och Sveriges medverkan i internationella 

organisationer. 

För budgetåret 1988/89 har regeringen föreslagit att närmare 10,2 miljar

der kronor anvisas till internationellt ut vccklingssamarbete. Härutöver 

tillkommer ca 172 milj. kr. som föreslås anvisas över andra anslag än de 

reguljära biståndsanslagen. Beräkningarna för budgetåren därefter har ut

gått från att biståndet skall uppgå till I <;{ av bruttonationalinkomsten i 

löpande priser. 

Återflödet i biståndet, dvs. upphandlingen av varor och tjänster i Sveri

ge. beräknas till ca 45 '/(.av anvisade histåndsmedel. 

U-krediterna och det tekniska samarbetet med utvecklingsländer beräk

nas generera upphandling i Sverige till ett viirclc av ca tre gånger det 

bistiind som lämnas. 

Utgifterna för Sveriges deltagande i internationella organisationer fast

stiills efter förhandling mellan de medverkande staterna och fördelas efter 

överenskomna förclelningsnycklar. 
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Procen
tuell 
förändring 
1988/89-
1989/90 

+0,2 

0 

+ 1,2 

Genom
snittlig 
procen
tuell 
förändring 
1988/89-
1992/93 

+0,2 

0 

+I 
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Utrikesförvaltningens utgifter iir till viss dd utlandsberoende och påver

kas bl. a. av inflationen och valutakursutvecklingen i respektive värdland. 
Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.3 

Ill Totalförsvar 
Milj. kr.. oföriindrad pris- och lönenivil 

Genom- Förändring till 
snittlig 
proccn- 1988/89 1989/90 1990/91 
tuell 
förändring 

1"91/92 

Procen
tuell 

1992/93 förändring 
1988/89-
1989/90 

1982/83-
1986/87 

Totala utgifter * 30960 +197 +200 +200 0 

d~irav 
Militärt försvar 27747 +200 +200 +200 0 
Civila sektorer/ 

funktioner 2775 () () 0 0 
Övriga ändamäl 438 2 0 0 0 

* klassificeringen iindrad 

Ändamålsgruppen omfattar utgifterna för totalförsvarets militära och 

civila delar samt övrig verksamhet inom totalförsvaret. 

Genom riksdagens beslut (prop. 1986/87: 9.'i, FöU 11. rskr. 310) i juni 

1987 om totalförsvarets fortsatta utveckling faststiilldes mål och plane

ringsram för perioden 1987/88 - 1991192. Budgetf1ret 1988/89 utgör alltsf1 

det andra året i försvarsbeslutsperioden. 

1988 ftrs långtidsbudgd utgår från den inriktning. uppgiftsbeskrivning 

och resursfördelning som besliimts i försvarsbeslutet. För budgetåret 

1992/93 förutsiills en oförändrad verksamhet i förhMlande till budgetilret 

1991/92. 

Afi/itiirt ji"ir.n-ar 

rör det militära försvaret föreslås i prop. 1987/88: )()(). bil. 6 för budgetiiret 

en utgiftsram p[i 27. 7 miljarder kronor. Plancringsramcn ökar med drygt 

200 milj. kr. per t1r t.o.m. budgetåret 1991/92. Med förutsättningen oför

ändrad verksamhet hudgetfiret 1992/93 blir den totala planeringsramen för 

perioden 1988/89-1992/93 ca 140 miljarder kronor för hela perioden. 

Den militiira utgiftsramen priskompenseras med ett försvarsprisindex. 

Den nu giillande indexkonstruktionen har faststiillts genom 1987 firs 

försvarsbeslut. 

Enligt försvarsbeslutet skall totalförsvarets miliWra del ges följande 

huvudsakliga ut veckling. 

- Pft den allmiinna viirnpliktens grund prioriteras {1tgiirder som syftar till 

all höja krigsorganisationens kvalitet och uthildning'>niv~I samt Mgiirder 

för att modernisera och komplettera befintliga och beslutade system s~\ 

att dessas verkan förbiillras. Underriittelsetjänsten skall förbättra~. 

- Luft försvarets ut veckling och verkansmöjligheter prioriteras. Moderna 

vapen och elektroniska motmedel samt förbättrad stridsledning och 

+0,6 

+0.7 

0,0 
-0.5 

Genom
snittlig 
prncen
tudl 
föriindring 
1988/89-
1992/93 

+0,5 

f0,5 

0.0 
-0.1 
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luftbevak.ning tillförs. Luftvärn med längre räckvidd utökas. En långsik- Prop. 1987/88: 150 
tig inriktning skall skapas för att förbättra nygstridskrafternas jakt- Bilaga 1.3 
beväpning. 

- Pör att förbättra tillgången på effektiva system för att bekämpa en 

angripares fartyg utökas på sikt antalet ubåtar. och tillförs moderna 

tunga kustrobotförband. Ubåtsskyddets kvalitet höjs genom ett antal 

åtgärder. 

Armens krigsorganisation. förbandsomsättning. utbildningssystem och 

fredsorganisation utreds. Ett kompletterande underlag tas fram till år 1988. 

Målet för arbetet iir att riksdagen under år 1989 skall kunna fatta beslut 

som möjliggör förbiittrad utbildning och en stabil långsiktig inriktning för 

armen. 

Samordnat med dessa utredningar om armen görs en samlad översyn av 

· totalförsvarets ledning och försvarsmaktens produktionsledning. Konse

kvenserna för de: andra försvarsgrenarna och för de gemensamma myndig

heterna skall anges och i anslutning härtill eventuella förslag till ändrad 

inriktning. 

Tota/ji'ir.1Tarets cil'ila del 

För totalförsvards civila del beräknas den ekonomiska planeringsramen 

för perioden 1988/89-1992/93 uppgå till ca 8 240 milj. kr. i 

genomförandeprisläge 1988/89. 

Den civila plancringsramen priskompenseras enligt ett civilt prisindex. 

Detta index bygger på en sammanvägning av nettopris- och SAV-index. 

Utgifterna för totalförsvarets civila del under budgc:tåret 1988/89 baiiknas 

totalt uppgå till ca 2 775 milj. kr .. varav ca I 640 milj. kr. ingfir i 

planeringsramen och ca 690 milj. kr. utgör kapitalkostnader som beräknas 

utanför denna ram. 

Den ekonomiska planeringsramens storlek är styrande för utgifterna 

inom den civila delen av totalförsvaret. 

I princip omfattar totalförsvarets civila del all samhällelig .verksamhet 

som avses fortg{1 i krig. I budgetsammanhang är dock avgriinsningc:n 

snävare och avser endast anslag el la delar av anslag som iir direkt riktade 

mot beredskapsuppgifter. 

För den civila delen av totalförsvaret innebär försvarsbeslutets 

inriktning bl. a. förstärkningar av uthållighet och kapacitet för hiilso- och 

sjuk vården i krig. en fortsatt satsning på förbättrad beredskap vid 

myndigheterna och på psykologiskt försvar samt p{1 elförsörjningen i krig. 

inkl. kommunalteknisk försö1jning. 

Mot bakgrund av de: i försvarsbeslutet ändrade importantagandena 

under kriser och i krig skall bercdskapslagringen av olja i samhiillct 

minskas och den statliga bercdskapslagringc:n omstruktureras. 

Inriktningen av befolkningsskyddet i krig förändras i enlighet med 

försvarsbeslutet. Det framtida skyddsrumsbyggandc:t kommer som c:n följd 

härav att koncentreras till s?tdana omrftdcn diir mer betydande risker 

bedöms finnas för civilbefolkningen. 
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Örriga ii11d11111iil 

Till sin huvuddel omfattar verksamheten under denna ruhrik Sveriges 

medverkan i f-'N:s fredsbevarande arbete samt ersiittningar till vapenfria 

tjänstepliktiga. Utgiftsramen iir för budgetåret 1988/89 drygt 400 milj. kr. 

En oförändrad verksamhetsnivf1 har antagits för resten av perioden som en 

grund för medelsberäkningen. 

IV Pensioner, sjukförsäkring, m. m. 
Milj. kr .. oförändrad pris- och löncnivå 

Genom
snittlig 

I-'öriindring till 

procen- l 9X8/X9 1989/90 1990/91 
tucll 
föriindring 
1982/83-
1986/87 

Totala ut~ifter -0,3 63183 - 29 -161 

diirav 
Folkpensioner 54 290 -201 -225 
Bidrag till sjukfor-

siikring' 8 893 + 172 + M 

* Inkl. administrationskostnader 

1991/92 1992193 

-215 -288 

-279 -349 

.... 64 + 61 

Ändamålsgruppen domineras av utgifter för folkpensionering. bidrag till 

sjukförsäkring och statens hidrag till kommunalt hostadstillägg till folkpen

sion (KBTl. 

Vad avser sjukförsiikringen redovisas I 5 ';{av de totalt heräknadc kost

naderna i ovanstt1ende tabell vilket är den andel som redovisas som anslag 

p;1 hudgetens utgiftssida. Åtcrstiiende 8.5 "'i· av kostnaderna redovisas pft 
budgetens inkomstsida, diir de i prim:ip skall tiickas av sjukförsäkringsav

gifter och egenavgifter till sjukförsiikringen. Administrationen av socialför

siikringssystemet heriiknas budgeti\ret 1988/89 uppgä till ca 4 miljarder 

kronor. Adminstrationen redovisas på samma siill som sjukflirsiikringen 

uppdelat p{i statsbudgetens utgiftssida resp. inkomstsida. Diirutöver bely

ses utgiftsut vecklingen för den allmänna tilliiggspensioneringen (ATP) vars 

utgifter och inkomster inte redovisas över stahhudgeten. Bland (ivriga 

förmåner inom socialförsiikringssystemet som finansieras via fonder. och 

inte redovisas över statsbudgeten. kan nämnas delpensions- och arhets

skadeförsäkringarna. 

l'ensio11er 

Folkr>e11sio11ssyste111ef omfattar hela ·befolkningen. För folkpensioniirer 

som har liten eller ingen ATP-pension komplelleras folkpensionl'n med 

pensionstillskoll. Pensionstillskottcn avriiknas mot utgilende ATP-pen

sion. Folkpensionerna beräknas kosta ca 52.8 miljarder kronor 1988/89. 

Bland övriga pensionsförmitncr äterfinns änkepension, hustrutillägg och 

handikappersiillning. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.3 

Procen
tuell 
foriindring 
1988/89-
1989190 

-0,I 

-tl.4 

+ 1.9 

Genom
snittlig 
procen
tuell 
föriindring 
1988/89-
1992/93 

-0,3 

-0 . .5 

+ 1.0 
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Utgiftsutvecklingen för folkpensionerna styrs i huvudsak av förändring

ar i befolkningens ålderssammansättning och den allmänna prisutveckling

en samt av andelen pensionärer med hög ATP. Även arbetsmarknadsläget 

påverkar utgiftsnivån. Utgifterna för statsbidraget till kommunalt bostads

tillägg till jiJ!kpensionl'n (KBTl styrs främst av antalet personer som med 

hänsyn till inkomst och bostadskostnad är bidragsberättigade men också 

av hyresnivån i kommuni::rna och kommunernas egna ambitioner för bo

stadstilläggen. Statsbidrag utgår med 25 % av kommunernas statsbidrags

beriittigade kostnader för bostadstillägg. 

Belastningen på statsbudgeten kommer under P.erioden att minska något 

till följd av att antalet pensionärer med full ATP ökar. Därigenom minskar 

utgifterna för pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg. 

Den allmänna tilliiggspensioncringen (ATP) finansieras av kollektiva 

socialavgifter samt genom avkastningen på fonderade medel. Inkomster 

och utgifter redovisas inte till någon del över statsbudgeten. 

Utbetalningarna av ATP ökar dels på grund av att antalet pensionärer 

som uppbär ATP ökar. dels på grund av att den genomsnittliga ATP-pen

sionens storlek ökar. 

Utgifterna för ATP uppgår för budgetåret 1988/89 till drygt 62 miljarder 

kronor. Försäkringen omfattar ålderspension, förtidspension och familje

pension. 

ATP-avgiften har för åren 1988 och 1989 fastställts till 10,6 % resp. 11 %. 
Delpensionsförsäkringen började gälla den I juli 1976. Den innebär att 

förvärvsarbetande mellan 60 och 65 fir har möjlighet att minska sin arbets

tid genom att gå över till deltidsarbete i kombination med de/pension. 

Del pension utgör för närvarande 65 !/'( av inkomstbortfallet. 

De utgiftsstyrande faktorerna för del pensionen är bl. a. den genomsnitt

liga lönenivån ho~ dem som har dclpension samt prisutvecklingen. Pen

sionsförmånen är knuten till basbeloppet. Delpensionsförsäkringen finan

sieras genom avgifkr från arbetsgivare och egenavgifter om 0,5 c;-c, av 

löneundcrlaget. Avgiften förs till en siirskild fond. 

Siukf('irsiikringen m. m . 

. V11kj('irsiikri11gssy.1·temet omfattar hela befolkningen. Försiikringen ger riitt 

till dels sjukpenning vid sjukdom med 901:{ av arbetsinkomsten upp till 7.5 

gånger basbeloppet ( 193 500 kr. är 1988), dels viss ersättning i samband 

med läkarvård och annan sjukvårdande behandling. Hikemedelsinköp. 

tandv~1rd. sjukvård samt sjukresor. 

Kostnaderna för sjukpenningen påverkas av antalet sjukpenningberätti

gade. löneutvecklingen och utvecklingen av antalet ersatta sjukdagar 

(sjuktalet). Någon l'i.iriindring av antalet personer som är herättigade till 

sjukpenning förutses ej under perioden. Det genomsnittliga antalet ersatta 

sjukdagar uppgick år 1986 till 21.5. Detta innehar en fortsatt ökning jämfört 

med de senaste åren. För i'ir 1987 beriiknas sjuktalet preliminärt till 22,3 

dagar. Ett i förhållande till år 1987 oförändrat sjuktal ligger till grund for 

kostnadsberäkningarna i l;\ngtidsbudgeten. En förändring av det genom-

3 Riksdai:cn 1\187188. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.3 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.3 
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snittliga antalet ersatta dagar med en dag motsvarar en kostnadsföriindring 

för sjukförsäkringen med 1 100 milj. kr. per år. 

Genom den s. k. timsjukpenningen. som trädde ikraft den 1 decemher 

1987. har kompensationen från sjukförsäkringen vid korttidssjukdom för

bättrats. Reformen heräknas kosta drygt 3 miljarder kronor per år. 

Fr. o. m. år 1985 gäller ett nytt system för ersättning till de offentliga 

sjuvånlshuvudmiinnen. I princip hygger det nya ersiittningssystcmct på 

enhetliga ersättningar heräknade per invånare. Nivån· pfl ersättningarna 

fastställs efter förhandlingar mellan staten och förctriidare för sjukv<'trds

huvudmännen. Långtidsbudgeten bygger på det avtal som faststiillts för 

åren 1988 och 1989. där ersiiltningarna efter är 1989 beräknas oförändrade i 

förhållande till detta f1r. 
Vad gäller liikemedel svarar sjukförsäkringen för kostnaden utöver den 

avgift patienten betalar vid inköpstillfiillet. Denna avgift föreslås fr. o. m. 

den 1 juli 1988 uppgå till den faktiska liikemedelskostnaden. dock högst 65 

kronor vid varje inköpstillfälle. Kostnaden för liikemedel är beroende dels 

av volymutvecklingen, dels av prisutvecklingen på de olika preparaten. 

Sjukförsäkringens utgifter för läkemedel har ökat kraftigt under senare år. 

I långtidsbudgeten beriiknas en viss ökning iiven för den kommande perio

den. 

Försäkringens kostnader för sjukresor har ökat markant de senaste åren. 

Kostnadsutvecklingen är beroende av den allmänna prisutveeklingen på 

resor. antal resor samt den försiikrades sjiilvrisk (det s. k. karensbeloppet). 

I långtidsbudgeten förutses en fortsatt volymökning. 

Tandvårdsförsäkringen ersiitter 40 % av tandvårdskostnader upp till 

2 500 kronor och 75 <:;-;.. av kostnaderna diirutöver enligt giillande taxa. 

Utgifterna styrs av patienttillströmningen. antalet verksamma tandläkare 
som har rätt till ersiittning fr?m försiikringen samt av den ersiillningsberiitti

gade taxa som har bestiimts för var:ie behandling. 

Arhetsskadeförsiikri11ge11 omfattar alla förvärvsarbetande samt personer 

som genomg{ir utbildning i den mtm utbildningen medför särskild risk för 

arbetsskada. Den ger i princip full ersiittning fiir inkomstbortfall till den 

som drabbas av skada i sitt arbete. Arbetsskadeförsiikringen samordnas 

under de första 90 dagarna efter en skada med den allmänna sjukförstik

ringen. 

Arbetsskadeförsäkringen ligger utanför statsbudgeten och finansieras 

helt genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften utgör 

fr. o. m. år 1988 °Cl.9 <;f av löneundcrlaget. Utgifterna styrs av antalet som 

skadas. den ersiittning dessa beviljas samt tilliimpningen vid prövning om 

rätt till ersiittning föreligger. Arbetsskadefonden iir f. n. tömd och utgifter 

utöver avgiftsinkomster belastar statsbudgeten över inkomsttitel. För in

nevarande budget[tr beriiknas underskottet uppgå till drygt 2 miljarder 

kronor och för tu· 1988/89 I ill drygt 4 miljarder kronor. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.3 



V Stöd till barnfamiljer 

Milj.kr .. oföriindrad pris- och lönrnivå 

Genom- Förändring till 
snittlig 
procen- 1988/89 1989/90 1990/91 1991/9~ 1992/93 
tuell 
förän.dring 
198~/83-
1986/87 

Totala utgifter +4,6 23329 +412 +465 +440 +180 

diirav 
Ekonomiskt stöd . 

till barnfamiljer 13496 - 68 - l:'i + 40 + 60 
Bidrag till barn-

omsorg 9833 +480 +480 +480 +~40 

Andamfilsgruppen omfattar inkomstöverföringar till hushållt!n i form av 
allmänna barnbidrag och llerbarnstilliigg, föräldrapenning, bidragsför

skott, statens ddfinansiering av bostadshidrag till barnfamiljer, barnpen
sion samt vårdbidrag för handikappade barn. Vidare ingår statsbidraget till 

barnomsorgen och den del av statens bidrag till social hemhjälp som avser 
hjälp till barnfamiljt!r inom denna ändamålsgrupp. Statsbidraget till kom
munernas barnomsorg står för den snabbaste utgiftsökningen under perio
den. 

Utgiftsstyrande faktorer för de al/mii1111a barnhidragen är antalet bi
dragsberiittigade barn och bidragets storlek. 

Under perioden beräknas antalet bidragsberättigade barn minska. Bidra
get fastställs av statsmakterna i enskilda beslut och uppgår fr. o. m. 1 
januari 1987 till 5 820 kr. per år och barn under 16 är. 

Genomfiiräldra}i"irsiikri11gc11 ges föräldrarna rätt till ledighet och ersätt
ning för vård av barn. Till föräldraförsäkringen räknas föräldrapenning. 
tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning .. 

Utgifterna för föräldrapenning, som kan tas ut under barnets fyra första 

lt:vnadsår. beror l'riimst på antalet födda barn samt föräldrarnas förvärvs
frekvens och inkomst. 

Utgifterna för tillfällig föriildrapenning är bl. a. beroende av i vilken 
utsträckning barnen iir sjuka. Utgifterna för havandeskapspenning påver
kas av antalet gravida kvinnor, deras förvärvsfrekvens och inkomst samt 

det antal gravida kvinnor som bedöms ha ett arbete av sådan karaktär att 
det inverkar menligt pä graviditetens utveckling. 

Under långtidsbudgetperiodcn beräknas utgifterna för föriildraförsäk
ringen öka något eftt.:rsom antalet födda harn förväntas öka. 

Föräldraförsäkringcn är en integrerad del av sjukförsäkringssystemet 

vad gäller såviil finansiering som administration. Kostnaderna belastar 

således till J 5 t,'f budgetens utgiftssida och 85 s; budgetens inkomstsida där 

de finansieras genom socialavgifter från arbetsgivare och egenföretagare. I 

ovanst<'iende tabell redovisas endast de kostnader som täcks via anslag på 
utgifts sidan. 

Barn vars föräldrar lever åtskilda kan få hidrag.~fi"irsko1t. Nivån på 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.3 

Procen- Genom-
tucll snittlig 
föriindring procen-
198K'89- tuell 
1989/90 förändring 

1988/89-
1992/93 

+1,8 +i,8 

-0.5 0 

+4.9 +4,0 
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bidraget motsvarar 40 %· av basbeloppet. Kostnaderna för bidragsförskot

tet beror friimst pil det totala antalet barn. andelen barn som lever skilda 
från någon eller b{1Ja föriildrarna. de underhållsskyldiga föriildrarnas hetal

ningsförmåga samt .hur underhftllsbidragets nivå fastställs. Föräldrar till 

handikappade barn under 16 år kan få 1·tlrJhidrag om barne·t behöver 

särskild tillsyn eller vård eller om merkostnad uppstår pil grund av handi

kappet. 

Till barn diir någon eller båda föriildrarna avlidit utgår barnpension. 

Kostnaderna för barnpensioner utgår från folkpensioneringen eller tilläggs

pensioneringen. Utgifterna redovisas i det senare fallet inte över statsbud

geten utan finansieras i dess helhet direkt genom ATP-avgiften. 

Bidrag ge-; till kommuner för anordnade av harno111sorg.1·1·erksamhct. 
Riksdagen beslutade under hösten 1985 pä grundval av propositionen om 

förskola för alla barn om vissa principer för kommunal barnomsorgsverk

samhet. 
Utöver ovan redovisade utgifter under denna ändamålsgrupp utgår stöd 

till barnfamiljer och underhållsbidragsskyldiga inom ramen för skattesyste

met. vilket piiverkar statens inkomster. Skattehortfallet på grund av dessa 

sk•tttelättnader kan beräknas uppgå till totalt ca 900 milj.kr. under år 1987. 

Det statliga stödet till den kommunala hamom.rnrgcn beräknas till ca 9,8 

miljarder kronor för budgetåret 1988/89. Statens bidrag till driften av 

: förskolan och fritidshem styrs av andelen barn som bereds plats i kommu

nal tillsyn. Beräkningarna i lftngtidsbudgeten har gjorts med utgångspunkt i 

kommunernas barnomsorgsplaner och med hänsyn till den beräknade ut

byggnad som behövs för att nå målet för behovstäckning senast ftr 1991. 

VI Hälso-, sjuk- och socialvård 
Milj. kr., oröriindrad pris- t><.:h löneniv{1 

Genom- Föriindring till 
snittlig 
procen- 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 
luell 
förändring 
1982183-
1986/87 

Totala utgifter +2,6 12556 +520 +173 + 89 + 84 

därav 
Allrniin sjuk vitrd 4552 + 3 0 - 85 - 84 
Åldrings- och 

handikappomsorg 3994 +488 +212 +242 +263 
Social omsorg 4010 + 29 - 39 - 68 - 95 

Andamålsgruppen omfattar utgifter för statliga och statsunderstödda 

vårdomril.den samt statens utgifter för invandringen m. m. Huvuddelen 

avser statsbidrag till v{1rdområden under kommunalt huvudmannaskap, 

bl. ;1. delar av den allmänna sjukvimlscrsättningen (den största delen heta-. 

las inom sjukförsäkringen). Vidare utgilr statsbidrag till kommuner och 

landstingskommuncr för drift av socialtjiinstens hem för vård eller boende 

samt statsbidrag till kommunerna för annan hälso- och sjukvård. Statsbi-

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.3 

Prnccn
lucll 
förändring 
1988/89-
1989/90 

+ 4,1 

+ 0.1 

-t-12.2 
+ 0.7 

Gcnom
snilllig 
procen
tuell 
föriindring 
1988189-
1992/93 

+1,7 

-0,9 

+6.8 
- I. I 
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drag utgår vidare till social hemhjälp och delar av samhällets ätgiirder för 

handikappade. 
Staten och landstingskommunerna har träffat överenskommelse om er

sättning till sjukvårdshuvudmännen för hälso- och sjukvård för åren 1988 
och 1989. Den sammanlagda ersättningen beriiknas till ca 12,6 miljarder 
kronor för år 1988 och ca 14.0 miljarder kronor för år 1989. Den största 
delen betalas av sjukförsäkringen. 

Beräkningarna i långtidsbudgeten bygger på ett i förhållande till år 1989 
oförändrat belopp. 

Ett nytt statshidragssystem fi:ir misshrukarrård m. m. infördes -den I 

januari 1986 och gäller t. o. m. år 1989. Bidragssystemet innebär att de 
tidigare bidragen till drift av hem för värd eller boende slagits samman med 
bidragen till alkoholpolikliniker och vårdcentraler för narkotikamissbruka
re. Bidragets storlek fastställs genom årliga överenskommelser mellan 

kommun- och landstingsförbunden och statens förhandlingsnämnd. 
Samhällets åtgärder för handikappade och äldre omfattar flera områ

den. Den största delen av utgifterna - I. ex. förtidspension och handikapp
ersättningen inom folkpensioneringen. stöd till arbetshandikappade m. m. 

- redovisas under andra ändamålsgrupper. I denna ändamålsgrupp ingår 

utgifter för färdtjänst och social hemhjälp samt bidrag till organisationer 

m.m. 
Statsbidraget till den kommunala verksamheten med social hemhjälp 

utgår dels per årsarbetskraft inom den sociala hemhjälpen. dels per ålders

och förtidspensionär. Beräkningarna baseras på ett årsarbetarbidrag om 

34 000 kr. Antalet årsarbetare beräknas öka under perioden. Bidraget per 
ålders- och förtidspensionär uppgår till 250 kr. Fr. o. m. budgetåret 1989/90 

baseras beräkningarna på ett belopp om 400 kr. 
Statsbidraget till färdtjänst utgår i princip med 35 %· av kommunernas 

kostnader för verksamheten. Kostnadsnivån bestäms av den allmänna 
kostnadsutvecklingen. antalet förtlyttningshandikappade samt de enskilda 
kommunernas utformning av verksamheten. Under långtidsbudgetperio
den har antagits en mindre volymökning av statsbidraget. 

Utgifterna för invandring m. m. avser överföring och mottagande av 
flyktingar samt statsbidrag till kommunerna för omhändertagande av flyk
tingar. 

För budgetåret 1988/89 har föreslagits anslag om sammanlagt ca 3.2 
miljarder kronor. varav 1,2 miljarder kronor för överföring och mottagning 
av flyktingar och 1.8 miljarder kronor som ersättning till kommunerna. 

Kostnadsutvecklingen styrs av i huvudsak tre faktorer. nämligen in

strömningen av flyktingar och asylsökande. den tid dessa måste tillbringa i 
förläggningar samt den norm enligt vilken staten ersätter kommunerna för 

att dessa upplåter bostäder och social service åt flyktingar. 

De flyktingar som förs hit inom ramen för samarbetet med FN :s flykting

kommissarie, s. k. kvotflyktingar. har under hela åttiotalet legat på nivån 
I 250 om året. Däremot har antalet personer som själva kommer hit och 

söker asyl ökat drastiskt. från 3 000 personer ftr 1983 till 18 000 personer 
under år 1987. Det är sannolikt att ökningen kommer att fortsiitta och ligga 
i storleksordningen I 000 personer ytterligare per år. åtminstone fram till 
början av nittiotalet. 
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VII Kommunikation 
Milj. kr .. oförändrad pris- och lönenivå 

Genom- Förändring till 
snittlig 
procen- 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 
tucll 
förändring 
1982/83-
1986/87 

Totala utgifter -2,3 10333 +3822 -24 +8 - 4 

diirav 
Vägviisende 7392 +1660 0 0 0 
farnviigar 2 224 + 1523 -35 -4 -16 
Sjö- och luft-

transporter 301 0 0 0 0 

Ändamålsgruppen omfattar utgifter för affärsverken (postverket, te

leverket, statens järnvägar. luftfartsverket och sjöfarts verket) och för järn

vägens infrastruktur. vägväsendet inkl. trafiksäkerhet samt kollektivtrafik 

m.m. 
Regeringen har i januari förelagt riksdagen en proposition om trafikpoli

tiken inför 1990-talet (prop. 1987/88: .'iO). I propositionen presenteras för

slag till övergripande mal och riktlinjer för den fortsatta trafikpolitiken 
samt en rad förslag till åtgärder inom transportsektorns olika delar. Bland 
annat behandlas de framtida investeringarna i viiganläggningar, järnvägar 

och flygplatser. 
För vägviiscndct innebär den nya trafikpolitiken en successiv förstärk

ning av anslagen. Efter år 1990 baseras långtidsbudgetens beräkningar på 
planeringsforutsättningar som innebär realt oförändrade anslag. 

En s. k. vägtrafikmodell införs ptt järn vägsområdet. Det innebär att det 
nyinrättade han verkets investeringar i järnviigens infrastruktur, d. v .s. i 
huvudsak spfaranläggningar, finansieras över statsbudgeten. I långtidsbud
geten beräknas di;:ssa investeringar ligga på en realt oförändrad nivå efter 
den nivåhöjning som sker i samband med den nya trafikpolitiken och 
införandet av vägtrafikmodellen. för vissa avtalsbundna investeringar i 
Stockholmsområdet. liksom för affärsverket statens järnvägars (SJ) inve

steringsbehov. skall finansieringen ske i första hand med riksgiildsupplå

ning och med egenfinansiering. För investeringar i lii.nsjiirnvägar, d. v .s. 
banor med i huvudsak lokal och regional betydelse, har invcsteringsmedcl 

inräknats i det nya anslaget för länstrafikanläggningar under vägviisendet. 

Kostnader för drift och underhåll av järnvägens infrastruktur skall vida
re enligt den trafikpolitiska propositionen från och med <tr 1989 finansieras 

över statsbudgeten. I gengäld skall SJ betala vissa trafikavgifter till stats
verket för utnyttjandet av järnviigsniitet. I belastningen på statsbudgeten 

ingår vidare vissa ersiittningar för statens köp av särskilda trafiktjänster av 

SJ. Televcrkt:t. postvcrkct, luftfartsverket och sjöfartsverket finansierar i 
huvudsak sina investeringar utanför statsbudgeten. Verkens investeringar 
under perioden kommer således inte att påverka längtidsbudgt:ten. 
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Proccn- Genom-
tuell snittlig 
förändring procen-
1988/89- tuell 
1989/90 föriindring 

198K/89-
1992/93 

+37,0 + 8,1 

+22,5 + 5,2 
+68,4 + 13.5 

0 0 
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/ 111 ·cst ering.1·11 tgifi er 

De statliga investeringarna inom ändamålsgruppcn Kommunikationer är 

omfattande. De största insatserna avser viigbyggandc samt .iiirnviigs- och 

tcleanliiggningar. Dessa svarar för närmare 3/4 av totalutgifterna som kan 

bcriiknas till drygt 16 miljarder kronor. I diagram I visas ändamftlsgrup

pcns totala invcsteringsutgifter samt fördelningen av dessa för budgetåret 

1988/89 oberoende av finansieringsblla. 

Diagram I 

Sektor 

Tek 
Post 
Jiirnv~igar 

Tiigtrafik 
Vägar m. m. 
Flyg 
Sjöfart 

Summa 

lnvcstcringsutgifta 1988/89 
milj. kr. 

8457 
1400 
2000 
I 000 
2 500 

775 
61.8 

16193,8 FLYG (4,8%) 

VAGAR M .. ~. 

TÅGTRAFIK 

JÄRNVÄGAR (12,4%) 

POST (8,5%J 

SJÖFART (Q,4/,J 

De investeringar i niit och annan utrustning som beriiknas inom tclc

verkskoncernen uppg[ir fiir budgetf1rct 1988/89 till 8.5 miljarder kronor. 

Fi.ir de piifi.iljandc <\ren under långtidsbudgetperiodcn beriiknas investe

ringarna ligga p[1 i stort sett samma nivil. Investeringarna finansieras helt 

utanför statsbudgeten. 

För jiirnviigens ·infrastruktur beriiknas investeringarna uppgf1 till ca ~ 

miljarder kronor under budgctilrct 1988/89. IXiri ing[ir bl. a. investeringar i 

Stoekholmsomriidct med ca 700 milj. kr. som finansieras genom upplåning 

i riksgiildskontorct. För anskaffning av rullande materiel m. m. till statens 

jiirnviigars affärsrörelse bcriiknas investeringarna för samma budgetf1r 

uppg[1 till drygt I miljard kronor. 

De bcriiknade investeringsutgiftcrna for postviiscndct uppgftr för bud

get[1rct 1988/89 till ca 1.4 miljarda kronor varav 573 milj. kr. for byggande 

av posthus. Investeringarna finansieras med i postverkets rörelse tillgiing

liga likvida medel. Enligt nuvarande planer kommer nivån p{\ byggnads

verksamheten att sjunka nägot framöver. 
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Utgifterna för vägbyggande och investeringar i kollektivtrafikanlägg

ningar i liinen kommer totalt för budgetåret 1988/89 att uppgå till ca 2,5 

miljarder kronor. För budgetåret 1989/90 beriiknas investeringsutgifterna 

för dessa ändamf1l till ca 2,9 miljard~r kronor. Under långtidsbudgetperio

den i övrigt beräknas investeringarna i vägar och i kollektivtralikanliigg

ningar vara oförändrade jämfört med budgetåret 1989/90. 

Luftfartsverkets investeringar beräknas för budgetåret 1988/8.9 uppgå till 

ca 775 milj. kr. Budgetåret 1989/90 väntas investeringarna sjunka till ca 675 

milj. kr. För återstoden av långtidsbudgetperioden beräknas investeringar

na ligga på nivån 650 milj. kr. per år. 

Sjöfartsverkets investeringar beräknas uppgå till ca 62 milj. kr. under 

budgetåret 1988/89. Mot mitten av långtidsbudgetperioden beräknas inves

teringarna öka till över 100 milj. kr. per år. Diirefter beräknas investerings

volymen åter sjunka. 

VIII Allmänna bidrag till den kommunala sektorn 
Milj. kr.. oforiindrad pris- och lönenivä 

Genom- Förändring till 
snittlig 
pn>ccn- l 9~8/89 1989/90 1990/91 

Skatteutjämnings
bidrag och 
kompensationshi-

tuell 
förändring 
1982/83-
1986/87 

drag +2,0 JS840 -64 +304 

1991/92 

+401 

1992i93 

+398 

Ändam~tlsgruppen omfattar skatteutjämningsbidrag till kommuner och 

landsting, bidrag till kommuner med anledning av avsk<iffandet av den 

kommunala företagsbeskattningen samt bidrag till kommunerna och lands

tingen med anledning av avskaffandet av den kommunala garantiheskatt

ningen m. m. 

Det allmiinna bidragd utgör ett ekonomiskt stöd till kommunerna utan 

förbehåll bctriiffande anviindning och utan ·koppling till viss verksamhet. 

Syftet med skatleutjiimningsbidraget iir att minska de ekonomiska skill

naderna mellan kommunerna som uppstår till följd av olika förutsiittningar 

vad avser kostnader och skattekraft. Bidraget bör ocks{1 lcda till att skillna

derna i skattesatserna utjämnas. 

Skatteutjämningsbidraget utgår dels som ett ordinarie bidrag. dels som 

ett extra skatteutjiimningsbidrag. 

Genom det ordinarie skatte11(jämningshidraget garanteras kommunerna 

och landstingskommunerna ett visst skatteunderlag i skattekronor per 

invånare (skattekraft) i förh{illande till riksgenomsnillct. 

Extm skatll'll(jii11111i11gshidmg utbetalas till kommuner som av olika skiil 

har kommit i ekonomiska svärigheter. Hidrag ges iiven till kommunerna i 

skogslänen och Gotlands kommun som kompensation for att statsbidraget 

till kollektiv landsbygdstrafik avskaffas. Ett siirskilt stöd kan iiven utgå 
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Procen
tuell 
föriindring 
1988i89-
I989/90 

-0,4 

Genom
snittlig 
procen
tuell 
föriindring 
1988/89-
1992/93 

+1,6 
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inom ramen för extra skatteutjämningsbidrag till kommuner som vidtar 

förebyggande ~ltgiirder mot jordskred m. m. Övergilngsvis ges extra skatte

utjamningsbidrag till kommuner utom skatteutjiimningssystcmet som får 

ett pilragligt skattebortfall till följd av att beskattning i utbokommun slo

pas. 

Skattcutjiimningsbidragets utveckling pfiverkas förutom av skattesats

iindringar dels av utvecklingen av det egna skatteunderlaget i den enskilda 

kommunen eller landstingskommunen i förhållande till genomsnittet i ri

ket. dels av en förändring av medelskattckraften. 

Skatteutjiimningsbidragens storlek beriiknas utifr{m resp. kommuns och 

landstingskommuns skattesats. Den skattesats som far anviindas vid be

riikning förcsli\s i ;irets budgetproposition maximeras till 16 kr./skr. för 

kommunerna. 13: 50 kr./skr. fiir landstingen och till 29: 50 kr./skr. för de 

kommuner som inte ingår i landsting. 

Grundgarantin. som faststiills i lag. kompletteras med tilliigg eller avdrag 

för kommunernas och landstingens ttldersstruktur samt för kommunernas 

sociala struktur. Tilläggen eller avdragen beriiknas arligcn och anges i 

tiondels procent av medelskattekraften. 

I {m:ts budgetproposition redovisas ett förslag till reformering av det 

nuvarande skatteutjiimningssystemet. Syftet är att öka utjiimningseffekten 

inom systemet och diinm:d minska skillnaderna i skattesatser i första hand 

mellan kommunerna och landstingen i den södra och norra delen av landet. 

Resurserna omfördelas diirför s{i att kommunerna och landstingen i de 

norra Jelarna av landet får en större andel av skatteutjämningsbidraget. 

Till de kommuner som drabbas särskilt h;trt av iindringarna i skatteutjäm

ningssystemet, föreslils under första året ( 1989) viss kompensation utgå i 
form av extra skalleutjiimningsbidrag. 

IX Utbildning och forskning 
\lilj.kr .. oföriimlrad rris- och löneniv;'1 

(ienom
snittlig 

Fi\riindring till 
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Prnt.:cn
tuell 

Genom
snittlig 

rrocen- I lJX8/X9 1989/l.IO 1990/91 19lJl!'J2 1992/93 fi.>ri1ndrina rroccn-
1988/89- · tudl tuell 

fiiriindring 
t9X:'!K.'-
1'1KhiX7 

Totala ulgil"ler +1.4 401.54 -2379 -111 -404 -204 

diira\' 
Obligatoriska 

o;lwlviiscndct 17 169 - :'7R -· 276 -302 -110 
Gvnmasicskolan 'i h2'J + .ih +lh5 tl 0 
H~igrt' utbildning. 

frm,kning m. 111. I o h'!'i _;. 68 - 8 - 13 12 
S1udics1öd 6661 -1905 X - K9 - fP 

Andam~tlsgruppen omfattar utgith:rna för utbildningsv~isendet och för 

den civila grundforskningen som beurivs av staten dler ges statligt stöd. I 

utgifterna ingår bl. a. det obligatoriska skolviisendet (inkl. s~irskolan. sa

rileskolan och special.skolan). gymnasiala ~kok>r. högre utbildning. studie-

4 RiksJt1gen 19R7!8f/.. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.3 

198')/l)ll 

- S,9 

- 3.4 

' o,r, 

.f. 0.h 
-28.h 

föriindring 
19lo:Xi8<J
llJ92/li3 

- 2.0 

- 1.9 
+ 0.9 

+ 0.1 
-12.7 
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stöd samt grundfor<,kning. Till högre utbildning och forskning hänförs bl. a. 
högskolan (inkl. lantbruksuniversitetet). de statliga utgifterna för forskning 

och utveckling inom industriområdet. 
Staten svarar f()r ca hälften av kostnaderna för det obligatoriska sko/1·ä

semlet i form av skollcdar- och Hirarlöner. Resterande kostnader faller på 
kommunerna. För vissa skolformer - sameskolan och specialskolan -

svarar staten för samtliga kostnader. 

De viktigaste utgiftsstyrande faktorerna för grundskolebidraget i löpan

de priser är - förutom löneutvecklingen och antalet elever - den genom

snittliga undervisningsskyldigheten. Genom att utbetalningen av statsbi
draget fördelas på förskott och slutreglering är belastningen på statsbudge
ten regelmässigt skild från vad kommunerna är berättigade till i statsbidrag 
för ett visst läsår. Under långtidsbudgetperioden minskar antalet elever i 
grundskolan (7-15 år) med ca 6,5 %. Det innebär ~ll utgifterna i fasta 

priserajunkerunderperiodcn. 
Antalet intagningsplatser inom gymnasieskolan.i· ram som regeringen 

föreslår i årets budgetproposition ( 127 000 platser) förutsätts gälla under 
hela perioden. Utöver dessa platser finns ca 33 000 platser i sådana special

kurser som för tillträde kräver tidigare gymnasial utbildning. praktik eller 

viss ålder. Kostnaderna för gymnasieskolan styrs - förutom av löneut

vecklingen och antalet elever - främst av utbildningarnas art och timpla
nernas utformning. Regeringen har i en särskild proposition föreslagit en 
treårig försöksperiod med förlängd, moderniserad och i högre grad ar

betsplatsförlagd utbildning, omfattande 5 000 intagningsplatser under vart 
och ett av de tre åren. Försöksverksamheten samordnas med ett utveck

lingsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på gymnasieskolans yrkesutbild

ning. 
Statsbidrag utgår fr. o. m. den I juli 1983 till vissa komm11nala dtgiirder 

ji")r de 11ngdo111ar under 18 år som efter grundskolan inte genomgi'ir reguljär 
utbildning eller har fast arbete. Utgifterna styrs av antalet ungdomar som 
blir föremål för dessa åtgitrder. Antalet ungdomar i de olika delarna av 
åtgiirderna varierar. Utgångspunkten för medelsberäkningen i årets bud
getproposition är att 31 000 ungdomar beräknas omfattas av uppföljnings
program. 21 400 beräknas inneha ungdomsplats och 10 700 beräknas delta i 
utbildningsinslag. Motsvarande antagande ligger till grund för beräkningar
na under hela långtidsbudgetpcrioden. 

Kostnaderna för 1·11xen11tbild11i11gen redovisas inte i iindamålsgruppen. 

Dessa kostnader, som huvudsakligen består av bidragsanslagen till studie
cirklar. invandrarundervisning i svenska. driften av folkhögskolor och 

kommunal utbildning för vuxna (grundvux och komvuxl. beräknas inte 
öka under långtidsbudgetperioden. Utbildnings volymen förväntas inte för

ändras under perioden. 
De dominerande utgiftsstyrande faktorerna för den grundläggande hög

skoleutbildningen. exkl. kommunal högskoleutbildning, utgörs av dels de 
planeringsramar i form av nybö1jarplatser som årligen fastställs av riksda

gen. dels utbildningens längd. kostnaderna per utbildningsplats samt kring
kostnader såsom administration vid högskoleenheterna m. m. Dessa fakto

rer utgör ca 85 % av de totala utgifterna. 
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Staten ger bidrag till kommuner och landstingskommuner för driften av 

den kommunala högskoleutbildningen. Bidraget antas realt minska under 

långtidsbudget perioden. 

Antalet gymnasiestuderande antas vara oföriindrat under perioden. Vad 

gäller de studerande på högskolan förviintas antalet minska under långtids

budgetperioden. 
Utgifterna för studiesociala iindamäl styrs av antalet studerande på 

gymnasie- och högskolenivå samt av basbeloppets storlek. De återbetal

ningspliktiga studiemedlen kommer enligt förslag i en proposition dren 

1988 att föras ur statsbudgeten från den I januari 1989. Statsbudgeten 

kommer därvid att belastas endast med kostnader för studiebidrag. riinte

subvcntioner och avskrivningar av studielån. Statens utgifter för studiebi

drag inom studiemedelssystemet kommer att öka. eftersom bidragsandelen 

i studiemedlen höjs till 50 1
};, av basbeloppet. Belastningen på anslaget till 

studiemedel beräknas på kort sikt minska väsentligt. 

De statliga anslagen till fi1rskni11g och 11/l'l'ckling uppgår till ca 11.8 

miljarder kronor budgetftret 1987/88. Våren 1987 beslöt regering och riks

dag om resursutvccklingen för forskning och forskarutbildning under tre

årsperioden 1987/88-1989/90 (prop. 1986/87: 801. Detta innebär att ytterli

gare 315 milj. kr. under 1987/88. 95 milj. kr. under 1988/89 och 90 milj. kr. 

under 1989/90 tillförs forskning och utveckling. 

Forskningen inom uthildningsdepartementets område svarar budgetåret 

1987/88 för drygt en tredjedel. eller ca 3.8 miljarder kronor. av det statligt 

finansierade forsknings- och utvecklingsarbetet. För budgcttlret 1987/88 

ökade resurserna med knappt 230 milj. kr.. 1988/89 ökar de med 60 milj. kr. 

och 1989/90 med drygt 74 milj. kr. Verksamheten inom uthildningsdeparte

mentets område finansieras även genom externa resurser. 

De viktigaste utgiftspåverkande faktorerna inom ändamålsgruppen är 

antalet elever. löneutvecklingen för läran: samt basbeloppet. Dessa fakto

rer påverkar framför allt anslagen inom skolväsendet. den högre utbild

ningen och studiestödet. 

X Arbetsmarknads- och regionalpolitik 

Milj. kr .. oförändrad pris- och lönenivå 

Genom- Föriindring till 
snittlig 
procen- 1988i89 1989/90 1990/91 1991192 1992/93 
tucll 
föriindring 
1982/83-
1986/87 

Totala utgifter +0,6 22325 -12 -119 -61 -21 

diirav 
Arhetsmarknads-

politik 20559 -54. -128 -79 -42 
Regionalpolitik 1766 +42 ;- 9 +18 -+-21 
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Procen- Genom-
tuell snil!lig 
för;indring proccn-
1988/89- tuell 
1989/90 förändring 

1988/89-
1992/93 

-0,I -0,2 

-tU -0.4 
+ 2.4 +1.2 
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Ändamålsgruppen omfattar statens utgifter för skilda arbetsmarknads
politiska åtgiirder såsom arbetsförmedling. sysselsiittningsskapande åtgär
der. arbetsmarknadsutbildning. kontantstöd vid arbetslöshet, arbetsmiljö
åtgärder, stöd till Stiftelsen Samhall samt vissa andra sysselsättningsfräm
jande åtgärder. Vidare hör utgifterna för regionalpolitiska åtgärder till 

denna ändamålsgrupp. 

Arbct.1·mark11adspolitik 

Arbetslösheten uppgick till 1,9 % i genomsnitt under år 1987. Långtidsbud
geten har baserats pft ett sjunkande arbetslöshetstal. En förändring av 

arbetslösheten med en procent under en tid av två månader innebär att 
utgifterna för arbetslöshetsersättning förändras med ca 239 milj. kr. på 
statsbudgeten och med ca 444 milj. kr. inom arbetsmarknadsfonden. 

Sysselsiittningsskapande åtgärder avser främst statliga, kommunala och 

enskilda beredskapsarbeten samt rekryteringsstöd. Behovet av bered

skapsarbeten iir i hög grad avhängigt konjunkturutvccklingen och syssel
sättningsläget. Det innebär att medelsåtagandet kan variera kraftigt mellan 

budgetåren. Avgörande för kostnaderna för verksamheten är dels antalet 
sysselsättningsdagar. dels kostnaden per sysselsiittningsdag. 

Till kommunalt och enskilt beredskapsarbete av investeringskaraktär 

lämnas fr. o. m. den I juli 1986 statsbidrag (grundbidrag) med normalt 60CJi· 
av lönekostnaderna. I stödområdena A och B utgår grundbidraget dock 

med 70 '7r. 
De statliga utgifterna för sysselsättningsskapande åtgärder har beräknats 

till 2.4 miljarder kronor för budgetåret 1988/89. Detta innebär ca 5 milj. 

sysselsättningsdagar i beredskapsarbeten och rekryteringsstöd. Utgifterna 
för statsbidrag till de ungdomslag för 18-19-åringar som startade i januari 
1984 beriiknas till 5 miljarder kronor sammanlagt för hela längtidsbudget
perioden. Därvid har antagits en volym om 15 000 platser i genomsnitt 
varje månad under perioden. Därtill kommer 10 000 inskolningsplatser 
motsvarande 5 000 hebrsplatscr till en kostnad av ca 1.3 miljarder kronor 

för perioden. 
Kontantstöd till arbetslöshet utgår dels i form av ersättning från erkiinda 

arbetslöshetskassor. dels i form av kontant arbetsmarknadsstöd till perso

ner som står utanför arbetslöshetsförsäkringen. Statsbidragen till arbets

löshetsförsäkringen samt det kontanta arbetsmarknadsstödet finansieras 
dels över anslag på statsbudgeten !35 lii ). dels genom arbetsgivaravgifter 
(65 C./(.) från statsbudgi:tens inkomstsida. Regeringen har föreslagit riksda

gen att statsbidragen till arbetslöshetsförsiikringen fr. o. m. den 1 juli 1988 

helt skall finansieras genom arbetsgivaravgifter. Det kontanta arbetsmark
nadsstödet föreslås från samma tidpunkt helt finansieras över anslag på 

statsbudgeten. Övriga kostnader för arbetslöshetsförsäkringen finansieras 
huvudsakligen genom medlemsavgifter från de försäkrade. Statsbidragen 

till de erkända arbetslöshetskassorna utgör för niirvarande ca 95 <;·(. av den 

arbetslöshetsersättning som betalas ut. I ett nytt finansieringssystem som 
föreslås träda i kraft den 1 januari 1989 skall statsbidraget täcka hela den 
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utbetalade crsiittningen. De ökade kostnaderna härför skall finansieras 

genom bidrag från arbctslöshctskassorna. 
Kostnaderna för arbetsmarknadsutbildningen styrs i första hand av anta

let kursdeltagare som i sin tur varierar beroende på arbctsmarknadslägct. 
Kostnaderna för verksamheten påverkas ocksf1 av utbildningskostnaden 

och utbildningsbidragets storlek. Antalet deltagare i arbetsmarknadsut
bildningen och utbildningsbidragets storlek foststiills genom siirskilda be
slut av statsmakterna. Utbildningens innehåll och inriktning som också har 
betydelse för kostnadsutveeklingen bestäms av utbildningsanordnaren. 

Arhl'ts111i/jii och arhctsanpassning 

Genom arbetsmiljöfonden kommer ca 630 milj. kr. att fördelas till arbets
miljö- och arbetslivsändamål under budgetåret 1988/89. Verksamheten 

finansieras via en särskild arbetsgivaravgift och redovisas inte på statsbud
geten. Från samma avgift finansieras också bidragsgivningen till företags

hälsovården. 
Inom institutet för arbetsmiljöforskning (tidigare forskningsavdelningen 

vid arbetarskyddsstyn::Jsen) bedrivs forskning om hur skador i arbetslivet 
uppkommer och hur de kan förebyggas. För budgetåret 1988/89 beräknas 
institutets kostnader till ca 130 milj. kr., varav 70 finansieras via statsbud
geten. 

Budgetförslaget för arbetarskyddsstyrelsen och yrkcsinspektionen utgår 

från de ekonomiska treårsplaner som fastlades år 1986. Yrkesinspektionen 

har i likhet med förcgäende år tillförts vissa medel utöwr huvudförslaget. 
För att öka möjligheten för arbetshandikappade att fä arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden kan lönebidrag lämnas till arbetsgivare. Dess
utom finns ett siirskilt introduktionsstöd vid anställning av arbetshandikap
pade inom vissa sektorer. Vidare kan bidrag lämnas till arbetshjälpmedel 

åt handikappade. För budgetåret 1988/89 beräknas utgifterna för dessa 
stödformer uppgå till ca 3.6 miljarder kronor. 

Kostnaderna för stöden bestäms av regelsystemet och av arbetsförmed
lingens möjligheter att placera sökande med arbetshandikapp. Introduk
tionsstöd föreslås kunna utgå inom en viss volymram. Antalet platser med 
1001:{ lönebidrag hos statliga myndigheter är sedan länge begränsat. Bi
drag med 90% av lönekostnaden till allmännyttiga organisationer ökar i 
viss begränsad omfattning. Anställning med lönebidrag med lägre subven
tionsnivåer hos enskilda företag, kommunala arbetsgivare och affärs
drivande verk har däremot ingen antalsmiissig bcgriinsning. 

För den yrkesinriktade rehabiliteringen föreslås en förstärkning med I 00 

tjänster budgetåret 1988/89. Därefter väntas i stort sett oförändrade utgif

ter under långtidsbudgetpcrioden. Rörelseunderskottet vid driften av stif

telseorganisationen för skyddat arbete - Samhallgruppen - finansieras 
via statsbudgeten. Stiftelsen Samhall - föreslås fö ett anslag om ca 3.4 

miljarder kronor för att täcka detta underskott samt för vissa investeringar 
under budgetåret 1988/89. Utgifterna beräknas sjunka under långtidsbud

getpcrioden genom att verksamheten effektiviseras och försäljningsintäk
terna ökar. 
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R l!gionalpolit ik 

Regionalpolitiska insatser riktade till näringslivet består bl. a. av åtgärder 
för företags- och teknikutveckling, stöd i samband med investeringar. 
glcsbygdsinsatser. transportstöd samt pris- och rationaliseringsstöd till 

jordbruk i norra Sverige. 
Det regionalpolitiska stödet till företag inom industridepartementets om

råde syftar främst till att skapa varaktiga syssclsättningstillfällen i de 

regioner i landet som drabbats av undcrsysselsättning och arbetslöshet. 
Ökad vikt har på senare år lagts på åtgärder för att allmänt förbiittra 
näringslivsmiljön i de prioriterade regionerna vad gäller utbildning, kom

munikationer. teknisk kompetens m. m. 
Riksdagen har beslutat om en ekonomisk ram för budgetåren 1985/86 -

1988/89 för dessa stödåtgärder. Ramen uppgftr till ca 6.5 miljarder kronor 
och omfattar bl. a. lokaliseringsstöd. invcst~ringsbidrag. offertstöd, före
tagsutvecklings- och glesbygdsstöd samt sysselsättningsstöd och nedsätt
ning av socialavgifter. I avvaktan på att den utredning om regionalpoliti
kens framtida inriktning som regeringen nyligen tillsatt skall redovisa sina 

överväganden har antagits en oförändrad ambitionsnivå. Den årliga utgif
ten har beräknats till i genomsnitt drygt 1.8 miljarder kronor. 

De kortsiktiga variationerna i utnyttjande av de medel som disponeras är 

bl. a. avhängiga av den allmänna konjunkturutvecklingen och behovet av 

att motverka tendenser till ökade regionala obalanser. Den minskning av 

de regionalpolitiska anslagen som föreslås i årets budgetproposition beror 
till största delen på att den befintliga reservationen avseende lokaliscrings

lån medger att lån kan lämnas i minst samma omfattning som under de 
senaste budgetåren även med ett minskat anslag. Drygt 1.7 miljarder 

kronor föreslås för regionalpolitiska insatser inom industridepartementets 
område för budgetåret 1988/89. 

Dessa löpande regionalpolitiska insatser har under senare år komplette
rats med ett flertal särskilda {itgärdspakct i regioner med särskilt omfattan
de strukturförändringar inom näringslivet. 

Inom utbildningsdepartementcts omrftde föreslils bl. a. en fortsatt ut
byggnad av den grundläggande högskoleutbildningen vid de mindre och 

medelstora högskolorna. 
Inom jordbruksdepartementets område föreslås att ytterligare 80 milj. 

kr. anvisas till det särskilda åtgärdsprogrammet för jordbruk i norra Sveri

ge. 
Under arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel föreslås bl. a. att för

söks verksamheten med utvecklingsinsatser i östra Norrbotten ska fortsät

ta. 
Inom civildepartementets område föreslås en överföring av medel mot

svarande tre tjänster för regionalpolitiskt arbete från liinsstyrclscn i Stock

holms län till länsstyrelserna i Västernorrlands. Jiimtlands och Västerbot

tens län. 
Under finansdepartementets huvudtitel föreslås en förändring av skatte" 

utjämningssystemet. som bl. a. innebär att skatteutjämningsbidragen höjs'i 

regionalpolitiskt prioriterade regioner. Vidare föreslås att tullverkets tull

dataenhet lokaliseras till Luleå. 
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XI Bostads politik 
Milj. kr.. oföriindrad pris- och lönenivft 

Genom- Förändring till 
sniltlig 
procen- 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 
tucll 
förändring 
1982/83-
1986/87 

Totala utgifter -8,4 16662 +2852 +2348 +2620 +2440 

diirav 
Räntebidrag 15800 +2800 +2400 -'-2650 +2450 

Statsutgifterna inom ändamålsgruppen domineras av räntebidrag för 
bostadsbyggande. För ny- och ombyggnader täcker räntebidragen skillna

der mellan den s. k. garanterade räntan och marknadsräntan för såväl 
bostadslån som bottenlån. Räntebidrag lämnas även för vissa underhålls-. 
reparations- och energibesparingsåtgärder. Utgifterna för räntebidrag på

verkas av räntenivå och produktionspriser samt av produktionsvolymer 
och deras fördelning på upplåtelseform. 

Staten delfinansierar bostadsbidrag till barnfamiljer och vissa hushåll 
utan barn. Statens bidrag till bostadsbidrag för barnfamiljer redovisas 

under ändamålsavsnitt V och bidrag till kommunalt bostadstillägg till folk
pensionärer (KBTl under ändamålsavsnitt IV. 

De bostadspolitiska utgifterna omfattar även bidrag och lån till bostads

förbättring m. m. samt vissa ränte- och amorteringsfria tilläggslån. 
Regeringen har beslutat om ett antal åtgärder fr. o. m. år 1987 för att 

främja ett ökat nybyggande av bostäder i storstadsområdena. Bland dessa 
åtgärder ingår begränsningar av kontorsbyggandet och ombyggnadsverk
samheten. Under år 1987 beräknas nybyggnader påbörjas med sammanlagt 
39 600 lägenheter. Det innebär en ökning i förhållande till är 1986 med 29 
procent. Riksdagen har beslutat (prop. 1987/88: 48. BoU 6. rskr. 95) om 
vissa förändringar av metoden för beräkning av l{ineunderlag m. m. I 
långtidsbudgeten har hänsyn tagits till dessa förändringar. 

I beräkningarna av statens utgifter för räntebidrag antas nybyggnadsvo
lymen omfatta ca 40 000 lägenheter per år under långtidsbudgetperioden. 
Ombyggnads verksamheten antas uppgå till ca 39 000 lägenheter år 1988 
och därefter minska till ca 36000 lägenheter per år. I beräkningarna antas 
att produktionspris och räntenivå för nya lån är oförändrade under perio

den. Sammantaget beräknas utgifterna öka under långtidsbudgetperioden. 
Bostadshidrag till han(f'ami(icr består dels av ett belopp som beror av 

antalet barn i hushållet. dels ett belopp som beror av bostadskostnadernas 
storlek. Bidraget är inkomstprövat och reduceras med en viss del av den 
bidragsgrundande inkomsten. 

Bostadsbidrag till 1·issa hushåll utan bam lämnas till den som fyllt 18 år 
men som inte är äldre än 28 år. Bidraget är beroende av bostadskostnadens 
storlek. Även detta bidrag iir inkomstprövat och reduceras med en viss del 
av den bidragsgrundande inkomsten. 

I årets budgetproposition har regeringen föreslagit iindringar av bostads

bidragen, hl. a. höjda inkomst- och bostadskostnadsgränscr. Hänsyn till 
dessa förslag har tagits i långtidsbudgeten. 
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Bostadsbidrag lämnades under år 1987 till 250000 hushåll. Utgifterna för 
bostadsbidrag p[1verkas av antalet barn. förvärvsfrekvens. utveckling av 

inkomster och bostadskostnader. 

Sa111lw11dl't med st11tsh11d{;l't1'11s inkamster 

Skatteregler som berör bostadssektorn påverkar statens inkomster. Den 
beskattningsbara inkomsten för egnahemsägare minskar p. g. a. att ränte

utgifter för bn med säkerhet i fastigheter är i1vdragsgilla. För sådana lån 
kan skattebortfallet under inkomstilret 1988 uppskattas till drygt 6 miljar

der kronor för staten. Härtill kommer 10 miljarder kronor i bortfall för 

kommuner och landsting. 
I lfangtidsbudgcten har beräknats dl oförändrat skattebortfall under 

perioden. 
Statens intilkter av fastighetsskatten irån bostadshus beräknas uppg{i till 

ca 5.7 miljarder kronor under år 1988. Intäkterna framöver ökar bl. a. pä 

grund av att nya bostadshus tillkommer. 
För bostadslån utbetalade av staten före den I juli 1985 sker amortering 

och inlösen vilka registreras som inkomster på statsbudgeten. Dessa inbe

talningar kan uppskattas till 3 .G miljarder kronor per år under längtidsbud

getperioden. 
Vid slutet av långtidsbudgetperioden uppskattas samhällets subventio

ner till bostadssektorn vid dagens räntenivå uppg{1 till sammanlagt ca 35 
miljarder kronor. 

Uta11.fi'ir statshudgeten 

Fr. o. m. den I juli 1985 svarar Statens Bostadsfinansieringsaktieholag 
(SI3AB) för finansieringen av de statliga bostadslanen. Bottenlfincn finan

sieras pä kapitalmarknaden. 

Xll Näringspolitik 
Milj. kr.. oföriindrad pris- och lönenivi't 

Genom- Förändring till 
snitt Jig 
prnccn- 1988/89 1989190 I 990i9 I 199li92 1992i93 
tuell 
föriindring 
19~Ci83-
1986i87 

Totala utgifter -2.9 5397 -66 -IHI -64 -I 

Ändamålsgruppen Näringspolitik omfattar utgifter för handel och indu

stri. jordbruk. fiske samt hantverk. Utgifterna uppgår för budgetåret 
1988/89 till ca 5,4 miljarder kronor. 

De niiringspolitiska insatsern·a som redovisas under industridepartemen

tets huvudtitel kan delas in i permanenta program och siirskilda insatser 
vid ortskriser. omstrukturcringsinsatser m. m. 

I regeringens proposition 1986/87: 74 om niiringspolitikcn inför 1990-talet 

behandlas frågan om de framtida särskilda insatserna inom niiringspoliti-
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kens område. Genom riksdagens beslut den 25 maj 1987 drogs riktlinjerna 

upp för tiden fram till och med första halvåret 1990. 

Stöden till krisdrabbade företag har skurits ned mycket kraftigt sedan 

regeringsskiftet 1982. De små kvarstående kostnaderna är kapitalkostna

der på utestående l<'tn och aktiekapital. Kostnaderna för olika former av 

stöd till varvsindustrin har varit svåra att pftverka på kort sikt. Gamla 

beslut och åtaganden förorsakar fortfarande icke obetydliga kostnader. 

Detta gäller framför allt infrianden av tidigare ställda fartygskreditgaranticr 

samt nedläggningskostnader. 

Den restriktiva hållningen till krisföretagsstöd torde innebära att kostna

den för de särskilda insatserna fortsätter att ligga på en låg nivå under 

långtidsbudget perioden. 

I diagram 2 redovisas omfattningen av defensiva resp. offensiva stöd 

åren 1975/76-1986/87. 

Sifferuppgifterna i diagram 2 avviker från de nettokostnadsberäkningar 

av industristödet som görs inom industridepartementet. Detta beror på 

skillnader i beräkningssätt. 

Diagram 2. lndustristiidet 1975176-1986/87 fördelat på defensivt och offensivt stöd 
. ( 1980 ars priser) 

Omställning/Neddragning TillväxVFörnyelse - Därav 
16% ~ 084% 75176 ,' ef&3 varvs stöd 

73% l - 027% 76177 

61 % I • 019% 11n0 

1:11%1 ra 019% 78179 

63% I - 017% 79/60 

69%1 - 031% 60161 

79%1 - 021% 81162 

74% I •I j 2s ,.; 02183 

46%0 I 154% 83164 

34%(]1066% 84185 

50"·1•1 j so% 85186 

25% [10 75% 86/87 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 

~kr Miljarder kr 

Anm.: Onutä/lninglneddragning = iclct-ptrmanent stöd + bran.sclutöd. Til/viixtlf6mytlst = 
Fof!-stöd + rtgionalpolitiskt stöd + uportstöd + sm<lförttagsstöd. 

Olcningtn av dtt dtftruiva stödet budgtlllrtt 1985186 falltr Mil ptl utra-ordin4ra tillskott ptl 
2 miljarder kronor till Sverulca Varv för nedldggningslcostnader och inlösen av skultkbtn1 
frtln 1983. 
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De beloppmiissigt mest omfattande programmen av permanent karaktär 
är expvrtkreditgarantiema och de statsstiidda exportkrediterna !det s. k. 
SEK-systemet). Sedan länge visar exportkreditgarantisystemet på bety
dande underskott till följd av omfattande skadeutbetalningar på grund av 
bristande återbetalning från ett begränsat antal hinder. Kostnaderna för 
SEK-systemet beräknas. på basis av de antaganden som långtidsbudgeten 
bygger på, bli ca 210 milj. kr. budgetåret 1988/89. 

XIII Energiförsö1jning 

Milj. kr .. oföriindrad pris- och lönenivå 

Genom- Förändring till 
snittlig 
procen- 1988/89 1989/90 1990191 1991/92 1992/9.1 
tuell 
förändring 
1982/83-
1986/87 

Totala utgifter -8,S 628 -180 -131 2 -22 

Ändamålsgruppen omfattar bl. a. utgifterna för det statliga energiforsk
ningsprogrammet, bidrag till Studsvik Energiteknik AB samt utgifter för 
energihushållning. 

Regeringen har nyligen lagt fram en proposition om kärnkraftsavveck
lingens inledning. En första reaktor tas ur drift år 1995 och en andra år 1996 
- en i Ringhalsverkct och en i Barsebäcksverket. 

I propositionen föreslås vidare att ett program startas för effektivare 
användning och ersättning av el. Programmet föreslås bl. a. innehålla ett 
teknikupphandlingsstöd för vilket 150 milj. kr. föreslås anvisas budgetåret 
1988/89. I propositionen föreslås även inrättande av en ny fond. energitek
nikfonden, med uppgift att stödja utvecklingen av ny energiteknik. Fonden 
föreslås tillföras de medel som finns i pågående program för utveckling och 
introduktion av ny energiteknik samt i den nuvarande bränslemiljöfonden. 
Dessa medel uppgick vid budgetårsskiftet 1987 /88 ttll ca 300 milj. kr. 
Energiteknikfonden föreslås vidare tillföras den särskilda avgift som tas ut 
på olja motsvarande tio kronor per kubikmeter. Med nuvarande oljekon
sumtion tillförs fonden härigenom ca 100 milj. kr. per år. 

I regeringens proposition om ny ekonomisk styrning av statens vatten
fallsverk m. m. föreslås bl. a. att vattenfalls investeringar fr. o. m. budget
året 1988/89 skall finansieras via dels internt genererade medel. dels via lån 
hos riksgäldskontoret. Ramarna för investeringsverksamheten skall dock 
även fortsättningsvis fastställas av regering och riksdag. Regeringen har i 
energipropositionen föreslagit att riksdagen godkänner en investeringsplan 
för statens vattenfallsverk omfattande 4 329 milj. kr. för budgetåret 
1988/89. härav föreslås 3 400 milj. kr. finansieras genom upplåning hos 
riksgäldskontoret. Av investeringarna beräknas I 174 milj. kr. investeras i 
vattenkraftanläggningar och I 980 milj. kr. i distributionsanläggningar. 

Inom energiområdet ges utöver anslag på statsbudgeten även kreditga-
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rantier dels för utvinning m. m. av olja, naturgas och kol. dels för Svensk 

Kärnbränslehantering AB:s åtaganden i samband med upphandling inom 

kärnbränsleområdet. Statliga kreditgarantier lämnas för statens vatten

fallsverks upplåning avseende bolag inom vattenfallskoncernen. Garanti

ramarna för dessa ändamål uppgår för budgetåret 1987/88 sammanlagt till 

ca 22. 7 miijarder kronor. 

XIV Övrigt 
Milj. kr., oförändrad pris- och lönenivå 

Genom- Förändring till 
snittlig 
procen- 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 
tucll 
föriindring 
1982/83-
1986/87 

Totala utgifter +o,s 34591 606 +960 +2609 +743 
därav 

Livsmedclssubven-
tioncr m. m. 5,0 2 192 0 0 0 0 

Rekreation, kyrkliga 
och kulturella 
ändamål + 2,9 3 297 + 10 + 60 + I + I 

Allmän förvaltning + 5.1 11194 - 157 + 29 + 108 -144 

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. 

miljövård. kulturverksamhet, kyrkliga ändamål samt idrotts- och fri

tidsverksamhet. 

Inom ramen för jordbruksprisregleringen fastställs priserna på jord

bmksprodukter av statsmakterna. efter överläggningar mellan statensjord

bruksniimnd, jordbruksnämndens konsumentdelegation och Lantbrukar

nas förhandlingsdelegation. År 1973 infördes /i1·smede/ss11h1·entioner för 

att resultatet av just dessa prisförhandlingar inte skulle slå igenom på 

livsmedelspriscrna. Utgifterna för livsmcdelssubventionerna styrs av en

skilda beslut som fattas av statsmakterna och av konsumtionen av livsme

del. Kostnaderna för livsmedelssubventionerna. som numera enbart avser 

mjölk, kan beräknas till 1,8 miljarder kronor för budgetåret 1988/89. Inklu

deras vissa låginkomstsatsningar m. m. för jordbrukare uppgår beloppet till 

knappt 2.2 miljarder kronor. Livsmedelssubventionerna beräknas därige

nom sänka livsmcdelspriserna med drygt 2 %. I långtidsbudgeten beräknas 

subventionerna vara oförändrade under perioden. Statsmakternas ansvar 

för spannmålsöverskotten avvecklas under perioden i cnlighd med giillan

dc riksdagsbcslut. 

Riksdagen beslutade våren 1985 att resurserna i jordbruket i stort sett 

bör stämma överens mt::d vad som behövs för vår livsmedelsförsö1:ining 

och för de utfästelser som Sverige gjort i det internationella arbetet mot 

världsvälten. För de kostnader som uppstfir till följd av att spannmålspro-
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Procen- Genom-
tuell snittlig 
förändring procen-
1988/89- tuell 
1989/90 förändring 

1988/89-
1992/93 

1,7 + 2,6 

0 0 

+ 0.3 - 0.4 
+ 1.4 - 0.4 
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duktionen överstiger detta behov skall samhället under en övergångstid ta 

ett delansvar. Andden för samhiillet skall vara 40 %. medan jordbruksnä
ringen svarar för 60)·~. räknat vid normalskörd. För budgetåret 1988/89 
beräknas kostnaderna för staten bli ca 250 milj. kr. 

Införselavgiftsmedel från import av jordbruksprodukter 01.:h livsmedd 

används för olika iindamål. bl. a. prisreglering. med belopp som riksdagen 

beslutar om för va1je år. Det belopp som skall tillföras jordbruket faststiills 

efter en särskild s. k. fördclningsplan. För regleringsåret 1988/89 beräknas 

de totala införsclavgiftsmedlen. som inte redovisas iiver statsbudgeten. 

uppgf1 till drygt 1000 milj. kr. 

Kostnader för den centrala 111yndighet.rntii1·11ing. som inte kan hänföras 

till annat område. redovisas under denna iindamålsgrupp. Vissa utgifter för 

riksdag. regeringskansli och kommitteer samt anslagen till de kungl. hov

och slottsstaterna redovisas också här. 

Även skattead111i11istratio11e11 111.111. ingår i denna ändamälsgrupp. Kost

naderna för riksskatteverket. länsskattemyndigheterna. de lokala skatte

myndigheterna. kronofogdemyndigheterna samt för arvoden till taxerings

nämndordföranden m. m. kan i stort delas in i förvaltningsanslag och 

bidragsanslag. Huvuddelen av bidragsanslagen styrs av automatik. genom 

att bidragen är relaterade till lönekostnaderna för vissa verksamheter. 

Staten bidrar vidare till en del regional k11/t11n·crk.1·w11het som drivs i 

stiftelseform och orta har lnndstingskommuner som huvudmiin. 

Kulturverksamheten fiminsieras iiven genom inkomster vid kulturinsti

tutionerna såsom entremedel m. m .. lotterimedel och forskningsmedel. 

Resurser erhålls också inom ramen för syssclsättningspolitiken. Dessutom 

tillförs några kulturinstitutioner avkastning fri'rn fonder. 

Inom medieområdet är stöden till dagspressen den största utgiften rå 
statsbudgeten. Dessa stöd styrs av automatiskt verkande volymregler. 

Sveriges Radio-koncernens (SR) verksamhet finansieras med avgiftsme

del som tillförs radiofonden. Avgiften iir kopplad till innehav av telcvi
sionsmottagare. Fondens medel redovisas utanför statsbudgeten och fi
nansierar radio- och TV-verksamhetens drifts- och investeringskostnader. 

Även radion;imndcns verksamhet finansieras av fondmedel. Undantagen 

från avgiftsfinansiering är program verksamheten for utlandet som finansie

ras över statsbudgeten. Radiofonden förvaltas av riksgiildskontoret. 

Riksdagen fastställer [1rligen belopp som får rekvireras ur fonden. På 

denna bas får SR därutöver rt:kvircra medel enligt siirskilda regler. Av

giftshöjningar görs löpande för att täcka ökade kostnader för koncernens 

~crksamhet. I årets budgetproposition har föreslagits en avgiftshöjning per 

den I juli 1988 om 68 kr. per år. 

Statens utgifter för kyrkliga iindamål beräknas till ca 99 milj. kr. för 

budgetåret 1988/89. 
Det statliga stödet till idrotten uppgår - inkl. det lokala aktivitetsstödet 

_.: budgetåret 1988/89 till 337 milj. kr. Utgifterna för iindamålet prövas 

årligen av statsmakterna. 
För 111i/jii1·ärdsi11satser under miljö- och energidepartementets huvudti

tel föreslås för budgetäret 1988/89 anslag på drygt 800 milj. kr. Även dessa 

utgifter fastställs genom årlig prövning. 
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Under posten Beräknat tillkommande utgijisbehov netto. har för den Prop. t 987 /88: 150 

framförliggande perioden lagts in reserver om i genomsnitt 7 ,4 miljarder Bilaga 1.3 

kronor per år motsvarande de kostnader som erfarenhetsmiissigt uppkom-

mer i samband med sedvanliga tilläggsbudgetar samt viss reserv därutöver 

för att beakta den underskattning av utgifterna för investeringar och sär-

skilda program som liingtidsbudgeten normalt innebär. 

Fiiriindringar i 1111.1/agshehdllningar skall motsvara föriindringen av den 

kassamässiga belastningen på bl. a. reservationsanslag. Anslagsbehiill

ningarna beriiknas vid utgången av 1987/88 till 25,l miljarder kronor. 

Under långtidsbudgetperioden antas anslagsbchållningarna minska med 

1500 milj. kr. per år, dvs. budgetens utgifter ökar i samma mån. 

Ut11y1tja11de1 ar riir/iga krl'lli1er i riksgäldskontoret är ett siitt för bl. a. 

vissa affärsverk och myndigheter att klara tillfälliga likviditetspåfrestning

ar. Riksdagen medger dock en högsta kreditgräns. Utnyttjandet av rörliga 

krediter varierar kraftigt. 30 juni 1987 var ca 2.2 miljarder kronor av en 

total ram på ca 8.9 miljarder kronor utnyitjad. Bland de myndigheter, 

affärsverk m.11. som kan utnyttja rörliga krediter kan nämnas statens 

jordbruksniimnd, Stiftelsen Samhall och statens vattenfallsverk. Export

kreditniimnden disponerar iiven en kredit för förluster på exportkreditga

rantier. Utnyttjandet av rörliga kn:diter beräknas under långtidshudgetpe

rioden schablonmiissigt komma att öka med 500 milj. kr. 
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Bilaga 1.4 

Utdrag ur riksrevisionsverkets 
reviderade inkomstberäkning 
för budgetåret 1988/89 





REGERINGEN 
FINANSDEPARTEMENTET 

Riksrevisionsverkets reviderade inkomstberäkning för budgetåret 1988/89 

Riksrevisionsverket (RRV) skall enligt sin instruktion varje år till regering
en lämna en reviderad beräkning av statsbudgetens inkomster för det 
kommande budgetåret, avsedd som underlag för inkomstberäkningen i 
kompletteringspropositionen. 

RRV redovisar med denna skrivelse nya beräkningar av inkomsterna för 
budgetåret 1988/89 på de större inkomsttitlarna samt vissa speciellt 
konjunkturkänsliga inkomsttitlar. I anslutning till beräkningarna har även 
utfallet för budgetåret 1987 /88 bedömts. Underlag för beräkningarna har 
inhämtats från berörda myndigheter. För beräkningarna av inkomstskat
terna har dessutom uppgifter utnyttjats dels från RRVs taxeringsstatistiska 
undersökning avseende inkomståret 1986, dels från RRVs akticbolagsen
kät. 

I beräkningarna har hänsyn tagits till riksdagsbcslut samt propositioner 
och andra regcringsbeslut som förelåg den 17 mars 1988. 

För vissa titlar avseende budgetåret 1988/89, där RRV nu förordar 
förändringar, lämnas kommentarer till förändringarna. 

I en tabellbilaga redovisas resultaten av RRVs reviderade beräkningar 
titel för titel för budgetåren 1987/88 och 1988/89. För att underlätta jämfö
relse med prognoserna i den reviderade nationalbudgeten presenteras i 
tabellbilagan också beräkningsrcsultaten kalenderårsvis för åren 1988-

1989. 

RRVs inkomstberäkning från hösten 1987 finns utgiven i en separat 
publikation och kan tillsammans med den av RRV utgivna Inkomstliggaren 
användas som ett komplement till den nu presenterade reviderade in
komstberäkningen. Inkomstliggaren innehåller utförliga beskrivningar av 
vilka inkomster som hänför sig till de olika inkomsttitlarna och vilka 
bestämmelser som gäller för dessa. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Mundebo i närvaro 
av avdelningschefen Jönsson, revisionsdirektören Danielsson, avdelnings
direktören Svahlstedt, byrådircktörcrna Aronsson och Nöjd, förste revi
sorn Isberg, byråassistenten Stenberg, assistenten Frank samt avdelnings
direktören Karlson, föredragande. 

Stockholm den 11 april 1988 

Ingemar Mundebo 

Matts Karlson 
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I. Sammanfattning 

Förutsättningar 

Riksn.:visionsverkets (RRV) förslag till reviderad beräkning av statsbudge

tens inkomster under budgetåret 1988/89 och den nu gjorda uppskattningen 

av inkomsterna under budgetåret 1987/88 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 17 

mars 1988 samt därefter på antagandet om oförändrad ekonomisk politik. 

Förutom de institutionella förutsättningarna är bedömningen av 

konjunkturutvecklingen betydelsefull för beräkningen av statsbudgetens 

inkomster. Den bedömning som regeringen presenterade i den preliminära 

nationalbudgeten har utgjort det huvudsakliga underlaget för antagandena 

om den samhällsekonomiska ut vecklingen. RRV har också haft kontakt 

med finansdepartementet under det pågående arbetet med den reviderade 

nationalbudgeten för år 1988. På grundval hiirav har RRV valt att utgå från 

följande antaganden för beräkningarna: 

1987 Förändr. 1988 Föriindr. 1989 Förändr. 
jfr. med jfr. med jfr. med 
budget- budget- hudget-
prop. prop. prop. 

L.:tbetald löne-
summa' 8.8 -0.I 5.2 ±0 3.9 - 1.2 
Konsumcntrrisinde.\ 
årsmo.:dcltal 4.2 ±0 4.4 ±0 3.3 +0.1 
Privat konsumtion. 
löpande priser' 9.3 +0,2 6.5 ±0 4.8 -0.4 
Privat konsumtion. 
volym~ 4.1 +tl.4 2.0 ±0 l,"i -0,5 
Basbelopp, kr. 24 300~ ±0 25 800 ±0 27 500 +600 
Basenhet, kr. 9000 ±0 10000 J..O 10000 J_ 0 
Bostadslancriinta 1 9.7 ±0 11,6 ±0 11.6 ± 0 

I Procentuell fiiriindring rrtin föregående år. 
~ (iennmsnittligt viirde. 

Sedan budgetpropositionen lagts fram har följande propositioner och 

rcgcringsbeslut av betydelse för inkomstberäkningarna tillkommit: 

Trafikpolitiken inför 90-talct ( 1987/88: 50) 

Försäljning av AB Sydgas ( 1987/88: 72) 

Miljöpolitiken inför 90-talct ( 1987: 88/85) 

Ny ekonomisk styrning av vattenfall ( 1987/88: 87) 

Skatt på alkoholhaltiga drycker ( 1987/88: 91) 

Extra höjning av basbeloppet (1987/88: 121) 

Lagrådsremiss om utvidgad omsättningsskatt på värdepapper 

Vidare grundas beräkningarna nu pä aktuellare uppgifter för inkomst

skatterna. RRV har även genomfört en enkiit bland svenska aktiebolag 

under februari mtmad för att förbättra underlaget för beriikningen av juri

diska personers inkomstskatt. 
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Statsbudgetens totala inkomster budgetåret 1988/89 

Enligt de nu reviderade beräkningarna uppgår statsbudgetens inkomster 
till 337 ,5 miljarder kr. Det är 3 .9 miljarder kr. mindre än vad som beräkna
des i budgetpropositionen. 

Statsbudgetens inkomster budgetåret 1988/89 

Fysiska personers inkomstskatt (58.40) . 
17.3'!? ----....- Socialavgifter (53.261 

15.8% 
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Övriga 
inkomster (59,41 

17,6% 

Juridiska personers inkomstskatt (23. 74) 
7.0% 

Skatt på varor (61,9) 
och tjänster 18.3 % 
exkl. moms 

Summa inkomster 337.5 

Utveckling av inkomsterna 

24.0% 

Statsbudgetens inkomster för budgetåret 1987 /88 beräknas till 332.8 miljar
der kr. vilket är 0.6 miljarder kr. mindre än vad som beräknades i budget
propositionen. För budgetåret 1988/89 uppgår minskningen till 3.9 miljar
der kr. och inkomsterna beräknas till totalt 337 .5 miljarder kr. Förklaring
en till förändringarna kan delas upp i tre komponenter som redovisas i 

nedanstående tablå. En av komponenterna är de antaganden om den 
ekonomiska utvecklingen som ligger till grund för beräkningarna. En an
nan är de föreslagna förändringarna i de lagar och det regelsystem som 
påverkar statens inkomster och utgifter. En tredje komponent benämnd 
övrig information innehåller bl. a. beteendeförändringar. justeringar med 
ledning av utfallsdata. förändrade beräkningsmetoder. prognosfel m. m. 

Uppdelningen på dessa komponenter kan inte göras pf1 ett entydigt sätt: 
Förändringarna kan ibland·bestå av kombinationseffekter. 

I följande sammanställning redovisas orsakerna till föriindringarna av 

inkomsterna budgetåren 1987/88 och 1988/89 mellan beräkningarna till 
budgetpropositionen och nuvarande beräkning. 

Beräkning i budgetpropositionen 
Förändring till följd av: 
Nya antaganden 
Propositioner m. m. 
Övrig information 
Nuvarande beräkning 
Summa förändring 

1987/88 

333.4 

0.0 
0.1 

-0.7 
332.8 
-0,6 

1988/89 

341.4 

-1.6 
0.7 

-3.0 
337.5 
-3.9 



Inkomsterna har justerats ned med 0,6 miljarder kr. för budgetåret 

1987/88 och med 3,9 miljarder kr. för budgetåret 1988/89. Den utbetalda 

lönesumman antas minska med 1.2 procentenheter för inkomståret 1989 
jämfört med vad som antogs i beräkningen i budgetpropositionen. Utveck-

· lingstaklen för den privata konsumtionen har reviderats upp med 0,2 

procentenheter för kalenderåret 1987 jämfört med budgetpropositionen. 

För 1989 antas den privata konsumtionen minska med 0,4 procentenheter 

jämfört med budgetpropositionen. De sammantagna förändringarna i de 

olika antagandena beräknas minska inkomsterna med 1.6 miljarder kr. 

budgetåret 1988/89. 

De sammanlagda effekterna av lagda propositioner m. m. beräknas öka 

inkomsterna med 0.1 miljarder kr. resp. 0,7 miljarder kr. budgetåren 

\987/88 och 1988/89. Den föreslagna höjningen av bensinskatten ökar 

inkomsterna med 1,4 miljarder kr. budgetåret 1988/89 medan propositio

nen om ny ekonomisk styrning av vattenfall minskar inkomsterna med 1,4 

miljarder kr. samma budgetår. Den utvidgade omsättningsskatten på vär

depapper ökar inkomsterna med knappt 0,5 miljarder kr. budgetåret 

1988/89. För budgetåret 1987/88 uppgår de sammanlagda nettoföränd

ringarna under övrig information till -0.7 miljarder kr. Motsvarande för

ändring för budgetåret 1988/89 uppgår till -3.0 miljarder kr. Den största 

delen av dessa förändringar orsakas av lägre skatteunderlag för juridiska 

personer. För budgetåret 1987/88 har även energiskatten reviderats ned 

med 0,7 miljarder kr. till följd av den milda vintern. 

I det följande redogörs ytterligare för inkomstberäkningarna budgetåren 

1987/88 och 1988/89 samt för differenserna gentemot budgetpropositionen. 

Fysiska personers inkomstskatt 

Inkomstskatterna för fysiska personer beräknas för budgetärct 1987 /88 till 

58,4 miljarder kr.. vilket är en minskning med knappt 100 miljoner kr. 

jämfört med budgetpropositionen. 
För budgetåret 1988/89 beräknas fysiska personers inkomstskatt till 58.4 

miljarder kr.. vilket är en minskning med I 600 milj.kr. jämfört med 

budgetpropositionen. 
Minskningen av inkomsterna på 1.6 miljarder kr. för budgctilret 1988/89 

förklaras till största delen av del lägn: löneantagandct för 1989. Detta 

minskar inkomsterna med cirka 1.3 miljarder kr. Den föreslagna extra 

höjningen av basbeloppet ökar inkomsterna på titeln med IU miljarder kr. 

medan övriga faktorer drar ner inkomsterna med 0.6 miljarder kr. Hland 

övriga faktorer kan nämnas nya antaganden om undcrskottsavdrag och 

rördseinkomster. 

Juridiska personers inkomstskatt 

Juridiska personers skatter beräknas minska för såväl budgetåret 1987/88 

som budgetåret 1988/89 jämfört med vad som beriiknades i budgetproposi

tionen. För budgetåret 1987/88 beriiknas inkomsterna till :!3.1 miljarder 

kr.. vilket är 1.1 miljarder kr. mindre än i hudgetpropositionen. Inkomster-
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na för budgeti'tret 1988/89 har reviderats ned till '23,7 miljarder kr. Detta 

innebär en minskning med '2.2 miljarder kr. i förhållande till budgetproposi

tionen. 

För att få fram ett aktuellt underlag för beräkningen av juridiska perso

ners skatter har RRV genomfört en enkät till 3 980 svenska aktiebolag, 

sparbanker och försiikringsbolag. Endast 60 %· av l'ördagen besvarad~ 

enkäten. varför resultatet är osäkert. 

Enligt aktiebolagserikiiten kommer den statligt taxerade inkomsten att 

minska med drygt I '2 l,;( mellan inkomståren 1986 och 1987. Under hösten 

1987 genomfördes en liknande enkiit till svenska aktiebolag. Resultatet 

från denna enkät visade på en utvecklingstakt för den statligt taxerade 

inkomsten på ca 7 % mellan åren 1986 och 1987. Med hänsyn till osiikerhe

ten i enkätmaterialet och att företagen ofta tenderat att underskatta sin 

framtida taxerade inkomst väljer RRV all i sina beräkningar utgå frtm all 

det statliga skatteunderlaget kommer all öka med 5 % mellan inkomståren 

1986 och 1987. Prognosen för juridiska personers inkomstskatter i bud

getpropositionen byggde på en utvecklingstakt på 15 ~ .. ;. mellan. samma 

inkomstår. Vid bedömningen av skatteunderlaget för åren 1988 och 1989 

har RRV utgföt från en trendmässig ökning pft I 0 '.>( ..• Denna bedömning är 

oförändrad jämfört med bedömningen i budgetpropositionen. 

Den beräknade lilgre utvecklingstakten mellan inkomstfiren 1986 och 

1987 förklarar i sin helhet nedrevideringen av inkomsterna för budget{1re,n 

1987/88 och 1988/89. 

Vinstdelningsunderlaget för år 1987 beräknas enligt aktiebolagsenkäten 

till 20 139 milj.kr. Vinstdelningsskattcn, som är '!.OC.::i av underlaget. blir då 

4 028 milj.kr. RRV beriiknar att vinstdclningsskatten 1987 blir 4 050 

milj.kr .. vilket är 350 milj.kr. högre iin vad som beräknades i budgetpropo

sitionen. 

L11gst11dg11de sociala1·g(fier 

Inkomsterna frän de lagstadgade socialavgifterna beräknas till 59.5 miljar

der kr. för budgetåret 1987/88 och till 53,3 miljarder kr. för budget~iret 

1988/89. Detta innebär en upprevidering av inkomsterna med 0.7 miljarder 

kr. för innevarande budgetiir och en nedrevidering med '2.4 miljarder kr. 

för budgetåret 1988/89 jiimfört med budgetpropositionen. 

För budgetåret 1988/89 orsakas nedrevideringcn främst av den ändrade 

bedömning som har gjorts av utgifterna för arbetsskadeförsiikringen. Ut

gifterna för arbetsskadeförsiikringen har reviderats upp med cirka '2.3 

miljarder kr. 

Sk11tt på egendom 

Inkomster av skatt pft egendom beräknas till totalt 15.8 miljarder kr. för 

budgetåret 1987/88 och till 17.3 miljarder kr. för budgetåret 1988/89. Det iir 

en uppjustering rm:d 0.7 miljarder kr. för budgetåret 1987/88 resp. I.I 
miljarder kr. för budg.etån:t 1988/89. 
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Skall pc/ varor och 1jii11ster 

Inkomsterna av skatt på varor och tjänster beräknas till totalt 134.4 miljar
der kr. för budgetåret 1987/88 och till 142,7 miljarder kr. för budgetåret 
1988/89. För innevarande budgetår har inkomsterna riiknats ned med 75 
milj.kr. jämfört mt:d bt:räkningen i budgetpropositiont:n. För budgetåret 

1988/89 har en upprevidering gjorts av inkomsterna med 2, I miljarder kr. 
Den beloppsmässigt största inkomsttiteln under skatt pt1 varor och tjiinster 

är mervärdeskatt. Inkomsterna av mervärdeskatt har räknats upp med 0,3 
miljarder kr. för budgetåret 1987/88. För budgetåret 1988/89 har inkomster
na av mervärdt:skatt räknats upp med 0,2 miljarder kr. jiimfört mt:d bud
getpropositionen. Ökningen beror på något ändradt: antaganden om privat 

konsumtion. Bt:nsinskatten höjs rried 0: 25 kr. fr. o. m. dt:n I april 1988 
(prop.1987/88: 5()). Därmed beräknas inkomsterna pil titeln bensinskatt öka 
med 0, I miljardt:r kr. för budgetåret 1987/88 och med 1,4 miljarder kr. för 

budgt:tårt:t 1988/89 jämfört med budgetpropositiont:n. I prop. 1987/88: 91 
föreslås en höjning av skattesatserna på sprit och starköl samt införandet 
av t:n ny skatteklass för lätt vin mt:d t:n alkoholstyrka om högst 7 volympro

cent samtidigt som skatten på lättöl slopas. Dessa förändringar skall enligt 
propositionen träda i kraft <lt:n 6 april 1988. Sammantagt:l bt:räknas dessa 

förändringar höja inkomsterna med 0, I miljarder kr. för budgetåret 
1988/89. På grund av den varma vintern beräknas inkomstt:rna pil ent:rgi
skatt och särskild skatt på oljeprodukter minska inkomsterna för inneva

rande budgetår mt:d 0.8 miljarder kr. jämfört med beräkningarna i budget
propositionen. 

Ö1TiRa inkomster 

Övriga inkomster på statsbudgeten består av huvudgrupperna inkomster 
av statens verksamnet. inkomster av försåld egendom, återbetalning av lån 
och kalkylmässiga inkomster. I budgetpropositionen bt:räknades dessa 
inkomster till 39,2 miljarder kr. för budgetåret 1987/88 och till 40,0 miljar
der kr. för budgetåret 1987/88. 

För innevarande budgetår har inkomsterna riiknats ned med 0,6 miljar
der kr. För budgetåret 1988/89 beräknas inkomsterna till 39.1 miljarder kr. 
vilket är 0,9 miljarder kr. mindre än i budgetpropositionen. 

Riksbankens inlevererade överskott har för innevarande budgetår räk
nats ned med 0,6 miljarder kr. till 6,2 miljarder kr. Överskottet för riksban

kens egentliga rörelse blev lägre än vad som antogs i budgetpropositionen. 
För budgetåret 1988/89 beräknas inkomsterna minska med 1,5 miljarder kr. 
varvid det i.nlevererade överskottet beräknas till 5 ,5 miljarder kr. Neddrag

ningen beror på att räntor på särskilda räkningar ej liingre redovisas till

sammans med riksbankens överskott utan skall redovisas på en separat 

inkomsttitel. 
Utförsäljning av ben:dskapslager har räknats ned med 0, I miljarder kr. 

till 0,5 miljarder kr. för innevarande budgetår. För budget[tret 1988/89 
beräknas inkomsterna till 0.7 miljarder kr. vilket är 0,3 miljarder kr. lägre 

jämfört med budgetpropositionen. Nedjusteringen orsakas av den lägre 
dollarkursen och lägre oljepris. 
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Inlevererat överskott frtm statens vattenfallsverk beräknas till 3 078,0 
milj.kr. för innevarande budgetår. För budgetåret 1988/89 beräknas in

komsterna till 200,0 milj.kr. I prop. 1987/88: 87 t'öreslås statens vatten

fallsverk omvandla det i dag disponerade statskapitalet till ett nytt statska

pital samt ett statslån. Den del av statskapitalct som i dag motsvaras av 

fallhöjder skrivs upp frän 200.0 milj.kr. till 6 000,0 milj.kr. Detta utgör ett 
bundet eget kapital. Förriintningskravet utgörs av riintabilitet pä justerat 

eget kapital efter skatt. Inriktningen bör vara att ca I, I miljarder kr. 

lämnas som utdelning 1991 samt att ett lika stort belopp lämnas som en 

motsvarighet till statlig skatt. 

Förslag till nya inkomsttitlar 

I prop. 1987/88: 50 föreslås att nuvarande statens järnvägar skall delas upp 

i ett affärsverk, SJ, med ansvar för tågtrafiken och en ny myndighet, 

banverket. med ansvar för infrastrukturen. Genom b<tnverket skall staten 

ta huvudansvaret för finansieringen av järnvägens infrastruktur och SJ 

skall betala avgifter för att utnyttja bannätct. Avgiftssystemet föreslås 

träda i kraft den I januari 1989. 

RRV föreslår att en ny inkomsttitel uppförs under inkomsthuvudgrup

pen försäljningsinkomster. Inkomsttiteln föreslås benämnd 2626 inkomster 

vid banverkct. Inkomsterna beräknas till 450 000 000 kr. för budgctärct 

1988/89. 

I prop. 1987/88: 87 om ny ekonomisk styrning av statens vattenfallsverk 

m. m. föreslås att det idag disponerade statskapitalet omvandlas till ett 

statslån och nytt statslån. Den del av statskapitalet som motsvaras av 
fallhöjder, 200,0 milj.kr. skrivs upp till 6 000,0 milj.kr. och blir bundet eget 

kapital. Resterande del av det som idag iir statskapital görs om till ett 

statslån som skall förräntas enligt statens avkastningsränta. 

RRV föreslår därför att en ny titel 2327 räntor på statens vattcnfallsvcrks 

statslån upprättas. 
Inkomsterna på titeln beräknas för budgetåret 1988/89 till 2 200.0 milj.kr. 

Riksbanken föreslår att räntor på särskilda räkningar förs från inkomstti

teln riksbankens inleverade överskott till en ny inkomsttitel. RRV förcsliir 
därför att en ny inkomsttitel uppförs under inkomsthuvudgruppen inkoms

ter av statens verksamhet. Inkomsttiteln föreslås beniimnd 2395 räntor pfi 
särskilda räkningar i riksbanken. Inkomsterna beräknas till I 780 000 000 

kr. för budgetfaret 1988/89. 

Hruttorcdovisning av statsbudgetens inkomster 

På de llesta inkomsttitlar på statsbudgeten redovisas endast inkomster. På 

ett mindre antal titlar redovisas även utgifter. För dessa titlar sker en 

nettoredovisning. dvs. saldot av inkomster m:h utgifter tas upp på stats

budgetens inkomstsida. I tabell I finns en sammanstiillning av bruttohelop

pt:n budgetårc:n 1986/87. 1987/88 och 1988/89. I RRVs prognosarbete ingår 

att för dessa titlar bedöma utvecklingen av bruttobeloppen för s~iviil in

komster som utgiftc:r. 
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Den största differensen mellan brutto- och nettoredovisningen finns pil 
inkomsttypen I 000 Skatter. Inkomsterna på huvudgruppen 1100 består till 
största delen av preliminärskatter (statlig och kommunal inkomstskatt 
m. m.). Utgifterna utgörs bl. a. av utbetalningar av kommunalskallemedel 
och överskjutande skatt. För huvudgrupp 1100 beräknas bruttoinkomster

na öka med 9,5 t;f mellan budgelåren 1986/87 och 1987/88. Brulloutgifterna 
beräknas öka med 9.5 % för budgetåret 1987/88. För budgetiiret 1988/89 
ökar brulloinkomsterna med 5,4 % och bruttoutgifterna med 7 ,5 r;'r·. 

Inkomsterna på huvudgruppen 1200 består i huvudsak av arbetsgivarav

gifter. I den tabellariska bruttosammanstiillningen ingår såväl ATP-avgifter 
som de övriga arbetsgivaravgifter som överförs till fonderade medel utan

för statsbudgeten. Utgifterna utgörs av utbetalningar till ATP-systemet 
och olika fonderingar inom den statliga sektorn. Vidare utbetalas sjukför
säkringsavgiftens andel av sjukförsäkringens kostnader. Bruttoinkomster
na för huvudgruppen 1200 beriiknas öka med 8,5 t;{. mellan budgetftren 

1986/87 och 1987/88. Utvecklingen av bruttoinkomsterna mellan budget

åren 1987/88 och 1988/89 beriiknas till 4.5 %. Motsvarande utveckling för 

utgifterna är 12.7'Yi resp. 12,6%. 
Bruttoinkomsterna på huvudgruppen 1400 beräknas till 193.7 miljarder 

kr. för budgetåret 1987/88 och bruttoutgifterna till 59.3 miljarder kr. för 
samma år. Bruttoutgifterna utgör återbetalningar av mervärdeskatt. 
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Tabell I. Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomster budgetåren 1986/87-988/89 I milj.kr.) 

lnkomsthuvudgrupp Inkomster Utgifter 

1986/87 !987/88 !988/89 !986/87 

1000 Skatter 584951 653 166 689206 310907 
varav 1100 1 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 

rörelse 251 376 275 206 290065 174093 
12001 Lagstadgade socialavgifter 155 308 168 484 175 993 96726 
1400 Skatt på varor och tjänster 176192 193 657 205 870 51374 

2000 Inkomster av statens verksamhet 31604 28766 31220 -
3000 Inkomster av försåld egendom 1245 107 43 -
4000 Atcrbctalning av lån 8 793 5 678 5 130 -
5000 Kalkylmässiga inkomster 8791 8 583 7472 4373 
varav 5200 1 Statliga pensionsavg netto 5 234 5 113 5 418 4 373 

Summa 635384 696300 733 071 315 280 

1 Omföringen mellan statsbudgetens inkomsttitlar är exkluderade. 

-::;; 

1987/88 !988/89 

358 942 390768 

190621 204857 
109021 122 731 
59300 63180 

- -
- -
-

4526 4805 
4526 4805 

363468 395573 

Inkomst på statsbudgeten 

1986/87 !987/88 

274045 294 223 

77283 84584 
58582 59463 

124818 134 357 
31604 28766 

1245 107 
8793 5678 
4418 4057 

861 587 

320105 332 831 

1988/89 

298 438 

85208 
53 262 

142 690 
31 220 

43 
5 130 
2667 

613 

337 498 

o::I '"O 
~~ 

r@ -? 
. '° +.. 00 

-.! 

---00 
00 

'.J1 
0 
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Tabell 2. Jämförelse mellan inkomster enligt budgetpropositionen och RRVs beräkning för budgetåren 1987/88 
och 1988/89 (tusental kr J. 

1987/88 1988/89 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning(+) Enligt Enligt Ökning(+) 
budgetpro- RRVs Minskning budgetprn- RRVs Minskning 
positionen berlikning (-) positionen beräkning (-) 

1000 Skatter: 294250401 294222201 -28200 301430217 298438001 -2992216 

1100 Skatt på inkomst, realisa-
tionsvinst och rörelse: 85849200 84584000 -1265200 89113 700 115208000 -3905700 

1110 1-:l'siska personers skatt 
ptl inkom.1·1. rca/i.l'a-
1ionsi·in.1·1 och riirdse: 58472000 58390000 -82000 60056 000 584().1000 -1652000 

1111 Fysiska personers skatt 
på inkomst. realisa: 
tionsvinst m:h rörelse 58472000 58390000 -82000 60056000 58404000 - I 652000 

1120 Juridiska personer.i· skatt 
inkomst. rea/isa-
Tion.n·inst och riirdse: 2./ 233 000 23 0871)()0 -1146000 25 958000 23 736000 -22220110 

1121 Juridiska personers skatt 
inkomst. realisa-
tionsvinst och rörelse 24 233 000 23 087000 -1146000 25 958000 23 736000 -2222000 

1130 Ojilrdelhara skaller på 
inkomst. rea/isa-
Tion.l'l'insl och riire/se: 1100000 I 100000 I 100000 1100000 

1131 Ofördelbara skatter på 
inkomst. realisa-
tionsvinst och rörelse 1100000 I 100000 1100000 I 100000 

I 140 Ö1·riga inko111s1sk1111er: 2 04-1200 2007000 -37200 1999 700 1968000 -31700 
1141 Kupongskatt 240000 215 000 -25000 260000 240000 -20000 
1142 Utskiftningsskatt och 

ersättningsskat t 5000 9000 4000 5000 10000 5 000 
1143 Bevillningsavgift 3000 3000 3000 3000 
1144 Lottcrivinstskatt I 796200 I 780000 -16200 I 731 700 1715000 -16700 

1200 Lagstadgade social-
avgifter: 58809700 59462 700 653000 55617016 53261600 -2355416 

1211 Folkpensionsavgift 42 399000 42 998000 599000 44 736000 44 757 000 21000 
I 22 I Sjukförsäkringsavgift. 

netto -- 747 000 -624000 123000 -891000 -916000 -25000 
1231 Barnomsorgsavgift 98nooo 10012000 140000 10414000 10421000 7000 
1241 Vuxenutbildningsavgift I 166000 I 182000 16000 1228000 1229000 I 000 
1251 Övriga socialavgifter. 

netto 56000 -353 000 -409000 -2000000 -4257000 -2257000 
1271 Inkomster av arbetsgi-

varavgifter till arbetar-
skyddsstyrclscns och 
yrkesinspektioncns 
verksamhet 128 700 133 700 5000 144016 138600 -5416 

1281 Allmiin löncavgift 5 935 000 6114000 179000 1986000 1889000 -97000 

1300 Skatt på egendom: 15160000 15819000 659000 16138000 17278000 1140000 
1310 Skall på fi1sl egendom: 5 060000 49981100 -62000 6060000 6060000 
1311 Skogsvårdsavgifter 460000 425000 -35000 460000 460000 
1312 Fastighetsskatt 4600000 4573000 -27000 5 600000 5600000 
1320 Förmögenhe1sska11: 2685 ()/)/) 2691000 6000 2458000 2468000 10000 
1321 Fysiska personers för-

mögcnhetsskatt 2632000 2632000 2403000 2403000 
1322 Juridiska personers för-

mögenhetsskatt 53000 59000 6000 55000 65000 10000 
1330 An•Jskatt och gth•oskllll: I 280000 1280000 1350000 1350000 
1331 Arvsskatt I 050000 I 050000 1100000 I 100000 
1332 Gåvoskatt 230000 230000 250000 250000 

I 0 
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1987/88 1988/89 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning(+) Enligt Enligt Ökning(+) 
budgetpro- RRYs Minskning budgetpro- RRYs Minskning 
positionen beräkning (-) positionen beräkning (-) 

1340 Öl'rig skatt på egendom: 6135 000 ()850000 715000 6270000 74000110 1130000 
1341 Stämpelskatt 3 135 000 3 270000 135 000 3095000 3 125000 30000 
1342 Skatt på värdepapper 3000000 3580000 580000 3175000 4 275 000 I 100000 

1400 Skatt på rnror och 
tjänster: 134431501 134356501 -75000 140561501 142690401 2128900 

1410 Allmänna ji"irsii/jnings-
skal/er: 75 700000 761100000 30() 11110 80/WOOOO 81 ()(}()()(}() 200000 

1411 Mervärdeskatt 75 700000 76000000 300000 80800000 81000000 200000 
1420. 
1430 Skal/ på specijika 1·amr: 48651500 47973500 -()78000 49004500 5059X600 15941011 
1421 Bensinskatt 13 900000 14000000 100000 14000000 15 400000 14(1(1000 
1422 Särskilda varuskatter 984000 984000 I 010000 I 011400 1400 
1423 Försäljning:sskatt pil 

motorfordon 2096000 2096000 2 351 000 2 351 llOO 
1424 Tobaksskatt 4400000 4400000 4400000 4400000 
1425 Skatt pa spritdrycker 5950000 5950000 5950000 6000000 50000 
1426 Skatt på vin 22()0000 2 335 000 75 000 2 2()0000 2 375 000 .115000 
1427 Skatt på malt- och 

läskedrycker 1835000 I 835 000 1931000 1951000 20000 
1428 Energiskatt 14270000 13 570000 -700000 14150000 14150000 
1429 Särskild avgift på svavel-

haltigt briinsle 500 500 500 500 
1431 Särskild skatt för olje-

produkter m. m. I 573 000 1417000 -156000 1549000 1549000 
1432 Kassettskatt 125 000 127000 2000 136000 138400 2400 
1433 Skatt pa videoband-

spelare 190000 205000 15000 222 000 227 300 5 300 
1434 Skatt p?1 viss elektrisk 

kraft 970000 970000 950000 9.'iOOOO 
1435 Särskild skatt mot för-

s.urning 98000 84000 -14000 95000 95 000 
l·/.10 01'erskoll 1·ic!Firs<i(i11ing 

a1· 1·aror med stats-
motwpol: 34110()(} 340000 3400011 340000 

1441 AB Vin- & Spritccntra-
!ens inlevererade iivcr-
skott 200000 200000 200000 200000 

1442 Systembolagets AB:s in-
levererade överskott 140000 140000 140000 140000 

1450 Sk1111 på (jii11stcr: I 61J511Ull I 7lö000 33(11)1) 184501111 187181!0 178011 
1451 Reseskatt 3()3000 388 000 25 000 381 000 400000 19000 
1452 Skatt pi1 annonser och 

reklam 727000 735000 8000 809000 817 800 X ~00 
1453 Totalisatormedcl 490000 490000 535000 535 000 
1454 Skatt pa spel 115000 115000 120000 120000 
/4fi0 Skatt på 1·iigtrafik: 5 695 000 5695000 ()()72000 6122(}()() 511000 
1461 Fordonsskatt 3 505 000 3 505 000 3 822 000 3 S22 000 
1462 Kilometerskatt 2 190000 2 190000 2 250000 2 300000 50000 
1470 Skatt pti import: 13511000 l (j].(1(1011 27111100 25011()(10 l 7570011 :!57011() 
1471 Tullmedel 2 350 000 2620000 
1480 (Ji-riga skatter på 1·aror 

270000 2 500000 2 757 000 257000 

1i.d1 tjiinster: 
1481 Ovriga skatter p;\ varor 

och tjänster 

2000 Inkomster av statens 
nrksamhct: 29719559 28766615 -952944 30866178 .'1219327 35.~ 149 

Il 
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1987/88 1988/89 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning(+) Enligt Enligt Ökning(+) 
budgetpro- RRVs Minskning budgetprn- RRVs Minskning 
position.:n ber~ikning (-) positionen beräkning (-) 

2100 Riirelseöverskott: 12429099 11594558 -834541 11376199 7 538355 -3837844 
2110 Ajhir.1Tcrke11s i11hTerem-

de Öl'erskott: 3 714 777 3571977 -142800 3 199410 961415 -2 237995 
2111 Post verkets inlevererade 

överskott 46 235 46235 45 210 45210 
2112 Televerkets inlevererade 

överskott 183 042 183042 193600 193600 
2113 Statens jlirnviigars in-

levererade överskott 
2114 Luftfartsverkcls inlcvc-

rerade överskott 199400 184400 -15000 287000 222 000 -65000 
2115 Affärsverket FFV:s in-

levererade över-;koll 77500 75 000 -2500 85400 MOOO -21400 
2116 Statens vattenfallsverks 

inlevererade överskott 3078000 3 078000 2 426000 200000 -2 226 000 
2117 Domänverkets inleverc-

radc överskoll 130(1()0 5 300 -125 300 162 200 167 800 5600 
2118 Sjöfartsvcrkets inlcvere-

rade överskoll 68805 68 805 
2120 Ö1·riga myndigheters in-

levererade överskott: 93980 92699 -1281 190345 125 140 -65 205 
2121 Vägverkets inlever.:rade 

övcrskoll 39130 37849 -1281 44540 42 140 -2400 
2122 Sjöfartsvcrkets inlevcrc-

rade överskott 68 805 -68 805 
2123 Inlevererat övcrskoll av 

uthyrning av ADB-
utrustning 54850 54850 77000 83000 6000 

2130 Riksbankens inh•1·crcra-
de ii\·erskoll: 6232000 5584000 -648000 55()()()()0 40()(}(}()(} -1500000 

2131 Riksbankens inleverera-
de överskoll 6 232 000 5 584000 -h48000 5 500000 4000000 - I 500000 

2150 Ö1·er.1k1111 .fi'ån spel-
1·crkrnmlzct: 2388342 2345X82 -42460 :!486444 2451800 -346-14 

2151 Tipsmedel 1418 110 I 328 552 -89558 1467700 I 383 800 -83900 
2152 Lotterimedel 970 232 1017330 47098 I 018744 I 068000 49256 

2200 Överskott av statens 
fljstighetsförvaltning: 558700 558700 735500 735500 

2210 (Ji'ersko// m· f(n1igh1•1s-
fiirl'l1ltning: 558 700 558 700 735500 735500 

2211 Överskoll av krimi-
nalviirdsstyrebens fastig-
h.etsförvaltning 500 500 500 500 

2214 Overskott av byggnads, 
styrelsens verksamhet 558 200 558 200 735 000 735 000 

2300 Ränteinkomster: 9670134 9795167 125033 10491021 14 769176 4278155 
2310. 
2320 R<lntor pä niiri11gslä11: 627099 647099 20000 598331 2834331 2 236000 
2311 Räntor pi1 lokaliserings-

lån 155 000 175000 20000 140000 140000 
2313 Ränteinkomster på sta-

tens avdikningsbn I htl 160 120 120 
2314 Ränteinkomster pit hin 

till fiskeriniiringen 6695 6695 h 110 6110 
2316 Ränteink<)mster p{1 

vattenkraftslån 179 179 \68 168 

12 
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1987/88 1988/89 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning(+) Enligt Enligt Ökning t+) 
budgctpro- RRVs Minskning budgetpro- RRVs Minskning 
positionen beräkning (-) positionen beräkning (-) 

2317 Riintcinkomster på luft-
fartsl:'.tn 1596 1596 28 28 

2318 Ränteinkom,tcr pi1 sta-
tens län till den mindre 
skcppsfartcn 1-1500 1-1500 8 7h-I 8 7h-I 

2319 Riinteinkomster p;'t kral't-
kdningsliin 

2.121 Riinteinkomster p~t 
skogsviiglån -19 49 -Il -Il 

2322 Riintor pi1 övriga närings-
lim. Kammarkollegiet 156000 156 000 150000 150000 

2323 Riintor p<i övriga niirings-
lån. Lantbruksstyrelsen 2 850 2 850 3 030 3 030 

2324 Räntor på televerkets 
statslån 24-1860 24-1860 244860 2-14 860 

2325 Riintor p;i post verkets 
statsliln 45 210 45 2 IO -15 210 -15 2!0 

2326 Riintor pf1 affarsv..:rk..:t 
FFYs statsliin 36000 36000 

2327 Riintor på statens vatten-
fallsverks statsl~ln 2200000 2200000 

2330 Riilllor på ho.1tadsltin: 6300510 6../00510 /(}()(}110 7 110../911 7../00../90 2\1(}()(}(} 
2332 Ränteinkomster pi1 l[m 

fi.ir hostadsbyggandc 6300000 6400000 100000 7 110000 7 400000 290000 
2333 Riinteink<1mstcr p[1 lan 

för bo~tadsförsörjning för 
mindre bemedlade 
barnrika familjer 2!0 2!0 190 190 

2334 Räntor pii övriga ho-
stadsliin. lfostadsstyrel-
sen 300 300 300 300 

23../0 l<iintor f){I studie/än: 9005 25110 / 6 /05 71111../ 9 110 2106 
2341 RiinteinkL'mster på sta-

tens l~in för universitets-
studier och garantilän 
för studerande 5 110 105 4 110 106 

2342 Ränteinkomster pt1 all-
miinmt studieliin 9000 25000 16000 7000 9000 2000 

2350 Riintor pil cnergisparli/11: 360000 350000 -10000 3811000 ../001100 2011011 
2351 Räntor på energisparian 360000 350000 -!0000 380000 400000 20000 
2360 Riimor pti medel 111·st1llll 

til/ f'l'llSiOlll'f." 8000 5000 -3000 6000 51100 -I 000 
2361 Riinteinkomster på medel · 

avsatta till folkpcnsione-
ring 8000 5000 -3000 6000 :'000 -I 000 

2370 /?ii11tor f"I haedskaps-
/11gri11.~: 8703../0 8703../0 80000(} il,(}()()(}() 

2371 Räntor pii beredskapslag-
ring och förradsanl.iigg-
ningar 870340 870 340 800000 !-\00000 

2380, 
2390 Ö1·rig11 riint<"inkCJmster: /../95180 1../97 108 1928 I 589 196 3 3202../5 I 73 / li.J9 
2381 Riintcinkomster på l[m 

till personal inom utrikes-
förvaltningen m. m. 550 550 1:16 15 -121 

2383 Ränteinkomster pit sta-
ten' hosiittningsliin 2000 2000 I 000 1001) 
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Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.4 

1987/88 1988/89 

Inkom,ttitel Enligt Enligt Ökning (+l Enligt Enligt Ökning (+l 
budgetpro- RRVs Minskning budgetpro- RRVs Min>kning 
positionen beräkning (-) positionen hcräkning t-) 

2384 Räntt:inkomster pi1 liin 
för kommunala 
markförviirv 200 103 -97 150 -150 

23K' Riintcinkomster pii liin 
för studentk:irlokalcr 130 55 -75 130 50 -80 

2386 Riintcinkomster p~t Ian 
för allmllnna samlings-
lokaler 10000 12 200 2 200 10500 15 000 4500 

2389 Ränteinkomster p<-1 liin 
för inventarier i vissa 
specialbo>tiidcr 

2391 Riinteinkomster p(t mark-
300 200 -100 280 180 -100 

förviirv för jordbrukets 
wtionalisering 2000 2000 2 000 2000 

2392 Riintor på intressemedel 25 000 25000 25000 25 000 
2394 Övriga riinteinkomster 100000 100000 100000 100000 
2395 Räntor pit s~irskilda r~ik-

ningar i riksbanken 1780000 I 780000 
2396 Riintcinkom:-.ter p{1 det av 

byggnadsstyrclscn 
förvaltad.: kapitalet I _,55 000 I _,55 000 I 4-'tl 000 I 397000 -53000 

2400 Aktieutdelning: 545062 545062 534425 490000 -44425 
2410 111/wms/1.,- 111· sw1e11s 

aktil'I": 545 06:! 5./50():! 53.f./:!5 ./90000 -././4:!5 
2411 Inkom>ter av statens 

aktier 545 0<12 -'45 062 534 425 490000 -44425 

2500 Offentligrättsliga 
a\·gifter: 4 792024 4644203 -147821 s 621453 5 45_, 876 -167577 

2511 Expcditionsa vgifter 562 5!<U 477 580 -85 000 575 000 490500 !:\4500 
2517 Tra!iksiikcrhctsavgift 51400 51570 170 52 940 53 632 692 
2.'22 Avgifter för granskning 

av biograffilm 2 500 2 500 3 700 3 700 
2523 J\ vgifter för siirskild 

prövning och fyllnads-
prövning im1m skol-
väsendet 1430 1430 1470 1470 

2527 Avgifter fiir statskontmll 
av krigsmatcricltill-
verkning 600 600 

2528 Avgifter vid bergsstaten 3020 3 020 3 020 3 020 
2529 Avgifter vid paten\- och 

n;gistn:rings viiscndet 81400 81400 83 150 83 150 
2531 Avgifter vid registn::ring i 

förenings m. tl. register 26050 26050 27 300 27 300 
2532 Utsökningsavgif\er 9-'400 93400 93 800 93800 
2533 A vgiftcr vid stah:ns plan-

verk 620 620 580 580 
2534 Vi>sa avgifter for regi-

strering av körkort 
o.::h moto1tordon 137 300 142 300 5000 140000 150000 10000 

2.'35 Avgifter för statliga 
kreditgarantier 132 255 132 255 133 395 126 395 -7000 

2536 Lottcriavgiftcr 3 200 3 200 3 200 -'200 
2537 Miljöskyddsavgift 24300 24 300 25 000 25000 
2538 Miljöavgift rii bcbmp-

ningsmedcl cich handels-
gödsel 100500 94000 -6500 IOI 500 95 500 -(1000 
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Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.4 

1987/88 1988/89 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning(+) Enligt Enligt Ökning(+/ 
budgetpro- RRVs Minskning budgetpro- RRVs Minskning 
positionen beräkning (-) positionen heriikning (-) 

2539 Täktavgift 10500 10500 10500 10500 
2541 Avgifter vid tullverket 72000 60000 -12000 96000 96000 
2542 Patientavgifter vid tand-

läkarutbildningen 12950 12 950 11600 11600 
2543 Skatteutjämningsavgift 3465 692 3416570 -49122 4224000 4143000 -81000 
2544 Avgifter i ärenden om 

lokala kahelsändningar 6197 6128 -69 8597 8528 -69 
2545 Närradioavgifter 2630 2630 2700 2700 
2546 Avgifter vid registrering 

av fritidsbåtar 1500 1200 -300 24000 24 300 300 

2600 Fiirsäljningsinkomster: 858880 759165 -99715 1253880 1363820 109940 
2611 Inkomster vid kriminal-

vården 150200 150200 159200 159200 
2612 Inkomster vid statens 

rättskemiska labora-
torium 9380 9 380 9380 9380 

2619 Inkomster vid riksanti-
kvarieämbetet 300 300 300 300 

2624 Inkomster av uppbörd av 
felparkeringsavgifter 51000 59500 8500 51000 59500 8 500 

2625 Utförsäljning av bered-
skapslager 648000 539785 -108215 1 034000 685440 -348560 

2626 Inkomster vid banvcrket 450000 450000 

2700 Biiter m. m.: 465660 469760 4100 453700 468600 14900 
2711 Restavgifter · 267260 267260 270300 270300 
2712 Bötesmcdel 198 300 202400 4100 183 300 198 200 14900 
2713 Vattenföroren i ngsa v gift 100 100 100 100 

2800 Övriga inkomster av sta-
tens verksamhet: 400000 400000 400000 400000 

2811 Övriga inkomster av sta-
tens verksamhet 400000 400000 400000 400000 

3000 Inkomster av försåld 
egendom: 86150 107285 21 U5 63150 42900 -20250 

3100 Inkomster av försålda 
byggnader och maskiner 
m.m.: 63000 84285 21285 39000 18900 -20100 

3110 Affär.1·1·erke11s inkomster 
ai• fi.irstl/Ja fastigheter 
och maskiner: 51000 72000 21000 30000 10000 -wooo 

3113 Statens järnvägars 
inkomster av försålda 
fastigheter och maskiner 20000 25 000 5000 10000 10000 

3114 Statens Järnvägars 
inkomster av försålda 
fastigheter och maskiner 

3115 Affärsverket FFVs 
inkomster av försålda 
fastigheter och maskiner l 000 2000 1000 

3116 Statens vallenfallsverks 
inkomster av försålda 
fastigheter och maskiner 30000 45000 15000 30000 -30000 

3117 Domänverkets inkomster 
av försålda fastigheter 
och maskiner 
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Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.4 

1987/88 1988/89 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning(+) Enligt Enligt Ökning(+) 
budgetpro- RRVs Minskning budgetpro- RRVs Minskning 
positionen beräkning (-) positionen beräkning (-) 

3120 Cirila ·myndigheters 
inkomster m· fiinillda 
hyggnader och maskiner: 12000 12 2X5 285 9000 8900 -100 

3121 Kriminal vårdsst y re Isens 
inkomster av försiilda 
byggnader och maskiner 400 400 400 400 

3122 Viigverkets inkomster av 
försålda byggnader och 
maskiner 3500 3 885 385 3 500 3 500 

3124 Statskontorets inkomster 
av försftlda datorer m. m. 100 -100 100 -100 

3125 Hyggnadsstyrelscns 
inkomster av försålda 
b.yggnader 8000 8000 5000 5000 

3200 Oniga inkomster a,· 
111arkförsälj ning: 2150 2000 -150 2150 2000 -150 

3211 Ovriga inkomster av 
markförsäljning 2 150 2000 -150 2 150 2000 -'150 

3300 ÖHiga inkomster m·. för-
såld egendom: 21000 21000 22000 22000 

3311 Inkomster av statens 
gruvegendom 21000 21000 22000 22000 

3312 Ovriga inkomster av för-
sltld egendom 

40011 Återbetalning av lån: 5500482 5677939 177 457 5208962 5130776 -78186 

4100 Återbetalning aY närings-
lån: 404495 579495 175 000 411662 321662 -900110 

4110 Åtl'rhetalning tll' in-
dustriltln: 190000 265000 75000 2/01100 120000 -911000 

4111 Återbetalning av lokali-
scringslfrn IYOOOO 265 000 75 DOO 210000 l:!OOllO -90000 

4120 Åtahetalning m'jord-
bruks/ån: 30145 30145 /3937 13937 

4122 Återbetalning av statens 
avdikningsl~1n 300 300 200 200 

4123 Återbetalning av lån till 
flskerintiringen 29845 29845 13 737 13 737 

4130 Atcrbctalning a1· ii1·riga 
niirim:slån: 184350 284350 100000 187725 187725 

4131 Återbetalning av vatten-
kraftshin 243 243 254 2:'i4 

4132 Äterbt:1<1lning av luft-
fartslån 2409 2409 188 IK8 

4133 Återbetalning av statens 
lån till den mindre 
\keppsfarten 19621 19621 15 301 15 ~01 

4134 Aterbetalning av kraft-
l\!dningslirn 

4135 Aterbetalning av 
skogsviiglån 77 77 82 K2 

4136 Återbetalning av .:ivriga 
niiringsliin. !..'.ammar-
~ollcgiet 110000 110000 120000 12ll000 

4137 Aterbctalning av övriga 
niiringslån. Lantbruks-
styrelsen 2000 2000 1900 1900 



Prop. 1987/88: 150 
Bilaga l.4 

1987/88 1988/89 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning<+) Enligt Enligt Ökning(+) 
budgetpro- RRVs Minskning budgetpro- RRVs Minskning 
positionen beräkning (-) positionen beräkning (-) 

4138 Återbetalning av tidigare 
infriade statliga 
garantier 50000 150000 100000 50000 50000 

4200 Återbetalning av bostads-
lånm.m.: 3000700 2700729 -299971 3000600 3000614 14 

4211 Återbetalning av lån till 
e;inahcm 14 14 

4212 Att:rbetalning av liln för 
bostadsbyggande 3 000000 2 700000 -300000 3000000 3000000 

4213 Återbetalning av lån för 
bostadsförsörjning för 
mindre bemedlade 
barnrika familjer 700 700 600 600 

4214 Aterbetalning av övriga 
bostadslån, Bostads-
styrelsen 29 29 

4300 Återbetalning av 
studielån: I 657035 1657190 155 1384030 1387180 3150 

4311 Återbetalning av statens 
lån för universitets-
studier och garantilån för 
studerande 35 190 155 30 180 150 

4312 Återbetalning av all-
männa studielån 9000 9000 7000 10000 3000 

4313 Återbetalning av 
studiemedel 1648000 1648000 1377000 I 377 000 

4400 Aterbetalning av energi-
sparlån: 

4411 Aterbetalning av energi-
300000 300000 300000 300000 

sparlån 300000 300000 300000 300000 

4500 Återbetalning av övriga 
lån: 138 252 440525 302273 112670 121320 8650 

4511 Återbetalning av lån till 
personal inom utrikesför-
vallningen m. m. 2 500 2500 1250 150 -1100 

4513 Återbetalning av lån for 
kommunala markförvärv 2 300 2305 5 

4514 Återbetalning av lån för 
studentkiirlokalcr 170 170 170 170 

4515 Återbetalning av lån för 
allmänna samlingslokaler 6000 6000 6000 6000 

4516 Återbetalning av utgivna 
startlån och bidrag 16000 16000 15000 15000 

4517 Återbetalning från 
Portugalfonden 18000 18000 

4519 Återbetalning av statens 
bosättningslån 10000 10000 5000 5000 

4521 Återbetalning av lån för 
inventarier i vissa 
SJlecialbostäder 2 300 2000 -300 2000 2000 

4525 Atcrbetalning av lån för 
svenska FN-styrkor 33 550 33 550 35 250 45000 9750 

4526 Återbetalning av övriga 
lån 47 432 350000 302568 48000 48000 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 3870250 4057446 187196 3874080 2666708 -1207372 



Prop. 1987 /88: 150 
Bilaga 1.4 

1987/88 1988/89 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning(+) Enligt Enligt Ökning(+) 
budgetpro- RRVs Minskning budgetpro- RRVs Minskning 
positionen beräkning (-) positionen beräkning (-) 

5100 Avskrivninga[': 3383850 3417046 33196 3439680 2000308 -1439372 
5110 Affiirsverken.1· m·skril·-

ningar: N/17900 2525800 37900 2577800 I 027000 -1550800 
5113 Statens järnvägars av-

skrivningar 26000 26000 27000 27000 
5115 Affärsverket FFVs av-

skrivningar 111900 125000 13100 127 800 -127800 
5116 Statens vattcnfallsverks 

avskrivningar 2350000 2 374 800 24800 2450000 I 000000 -1450000 
5120 Avskrivningar på civila 

fasti!!lzeter: 300000 300000 215300 314300 99000 
5121 Avskrivningar på civila 

fastigheter 300000 300000 215 300 314 300 99000 
5130 Uppdrag1·my11dighe1ers 

komp/emen1kostmuler: 127000 127000 123 500 123 500 
5131 Uppdragsmyndigheters 

m. fl. komplement-
kostnader 127000 127000 123.'iOO 123 500 

5140 Övriga al'skril'llingar: 468950 464246 -4704 523080 535508 12428 
.5141 Statens vägverks av-

skrivningar 194050 19090_'\ -3145 196 300 198300 2000 
5143 Avskrivningar på 

ADB-utrustning 218 800 214500 -4300 271 750 280000 8250 
5144 Avskrivningar pä för-

rådsanläggningar för 
civilt totalförsvar 56100 58841 2 741 55030 57 208' 2178 

5200 Statliga pensionsavgifte[', 
netto: 433000 587000 154000 ~'81 000 613000 232000 

5211 Statliga pensionsavgifter, 
netto 433000 .'\87000 154000 381000 613 000 232000 

5300 Statliga avgifte[' 53400 53400 53400 53400 
5311 Avgifter för företags-

hlilsovård 53400 5341111 53400 53400 

STATSBUDGETENS 
TOTALA 
INKOMSTER 333426842 332 831486 -595357 341442587 337 497712 -3944875 
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Bila;:a 

Inkomster på statsbudgeten kalenderåren 1987-1989 (tusental kronor) 

STATENS TOTALA INKOMSTER 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse: 
I I JO Fysiska pcr.wner.1· skatt på inkomst. rea/isation.1Tinst och 

rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt pa inkomst, realisationsvinst och rörel

se 
I I 20 Juridiska personl'rs skatt f}{l inkomst, reali.rntion.1ri11.1·t och 

rörelse: 
1121 Juridiska personers skatt på inkomst. realisationsvinst och rii-

relse 
I 130 Oj{'irdelhara skatter på i11komst, reali.rntio11.1Tinst och riire/se: 
I 131 Ofördelbara skatter pä inkomst, realisationsvinst och rörelse 
I 140 Örriga inkom.1·1.1'ka11er: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 
1143 Bcvillningsavgift 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 
I 2 I I Folkpcnsionsa vgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter, netto 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskyddsstyrclsens 

och yrkcsinspcktionens verksamhet 
128 I Allmän löneavgift 

1300 Skatt på egendom: 
1310 Skatt påftW egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 
1312 Fastighctsskatt 
I 320 Fiirmiigenhets.1·k11tt: 
132 I Fysiska personers förmögenhetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt 
I 330 An·sskall och gtl1·<>.l'ka11: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 
1340 Ö1·rig skau på egendom: 
1341 Stämpelskatt 
1342 Skatt pil värdepapper 

1400 Skatt på varor och tjänster: 
/./JO Allml/111111 ji'irsii(i11ingssk11uer: 
1411 Mervärdeskatt 
1420 
J..130 Skau flil .1pec(fika rnror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försiiljningsskatt pii moto1fordon 
1424 Tobaksskatt 
1425 Skatt på spritdrycker 
1426 Skatt p{1 vin 
1427 Skatt pi1 malt- och liiskedrycker 
1428 Energiskatt 
1429 Särskild avgift p;'t svavelhaltigt briinslc 
1431 Siirskild skatt för oljeprodukt~r m.m. 
1432 Kas,ettskatt 
1433 Skatt pi't vidcohandspelan: 
1434 Skatt pä viss elektri>k kraft 

1987 
Prognos 

326267428 

285478354 

81242638 

56735921 

56 735 921 

2 I 62 I 863 

21 621 863 
1102210 
802 2 IO 

2082644 
239771 

4253 
528.'i 

18.U33.'i 

58628695 
41630589 
-2342281 

9692 IOI 
I 137828 
-423958 

128 237 
8 806 179 

14018076 
4048560 

449803 
3 598 757 
I li70507 
1826068 

44439 
1115577 

952 845 
162 732 

6 983432 
3 236 716 
3746716 

131588945 
76104974 
76104974 

45 7084M' 
12 808 857 
1018587 
1834930 
4 278 368 
5 7798!12 
2 305 068 
1695 266 

13 056904 
- 152 

I 458 742 
127 .'i08 
195 920 

I 061 718 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.4 

1988 
Prognos 

340747587 

301529188 

87 287 333 

57684000 

57684000 

263720011 

26 372 000 
13121100 
I 312000 
I 919333 

187 408 
9000 

432 
1722493 

58468217 
44045449 

601983 
10253 770 

I 212 223 
-369973 

142 939 
2 581 826 

16277418 
4998000 

425000 
4 573 000 
2691 (){)!) 
2 632 000 

.'59000 
1472 591) 
I 155 801 

316 789 
7115828 
3 169 709 
3 946119 

139496220 
79688000 
79688 000 

49248526 
14818000 

966HOI 
2158200 
4 366000 
5 945 000 
2 323 934 
1896770 

1402.'\000 
500 

1479761 
128 453 
2 IO 897 
839 524 

1989 
Prognos 

342596625 

302877901 

86282000 

59MHOOU 

59848000 

23 931 (}(){) 

23 9.'\ I 000 
55110110 
550000 

1953000 
260000 

10000 
3000 

1680000 

53482900 
45 586000 
-1391000 
10614000 
1252 000 

-4657000 

140900 
1938000 

17295500 
606()(11)() 

460000 
5 600000 
246800(} 
2 403 000 

65000 
r 33111100 
1125000 

205 000 
7 437 500 
3 125 000 
4 312 501) 

145 817 501 
84()()1)()011 
84000000 

5114885110 
l.'i460000 
I 023 500 
2 357 800 
4400000 
6000000 
2 337 000 
1969 300 

14031000 
500 

1489000 
144000 
233 400 
950000 
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1435 Särskild skall mot försurning 
/././0 Ö1·erskoll 1·id.f('irsii/j11ing a1· 1·t1ror med st111.1·mo11<>po/: 
144 I AH Vin- & Sprih:entralens inlevererade överskott 
1442 Systembolaget ABs inlevererade iiverskoll 
/./50 Skall pä tjii11.11er: 
1451 Reseskatt 
1452 Skall på annonser och reklam 
1453 Totalisatormedel 
1454 Skatt p~[ spel 
1460 Skall J"I 1·iigtra.f/k: 
1461 Fordonsskall 
1462 Kilometerskatt 
1470 Skall pti import: 
1471 Tullmedel 
/./80 (il'riga skatta på 1·11ror Ol'h tjiinster: 
I 481 Ovriga skatter pf1 varor och tjiinster 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Riirelseiiverskott: 
21 JO A.f)ilrs1·crkl'll.I' i11/i•1·cn'radc (il'erskoll: 
211 I Post verkets inlewreradc överskott 
:? 112 Televerkets inlevererade iiverskoll 
:? I 13 Statens järnvägars inlevererade överskott 
:? 114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 
:? 115 Atfärsverket FFV s inlevererade överskott 
::n 16 Statens vattenfallsverks inlevererade överskott 
::i 17 Domänverkets inlevererade överskott 
2118 ~jöfartsverkets inlevererade överskott 
2 I 20 (hriga mvndigh<'lcrs in/c1·ererade t11·ersko11: 
212 l Statens vägverks inlevererade överskott 
2122 Sjöl'artsverkets inlevererade överskott 
2123 Inlevererat överskott ;1v uthyrning av ADB-utrustning 
213U Riksbankens i11/c1·crt·ra1/c ii1·er,,koll: 
2131 Rikshankens inlevererade övl'l'skott 
2150 Ö1·crskoll frän spe/1·erksamhe1: 
::! 151 Tipsmedel 
2152 Lollerimedel 

2200 Öl·crskott a" statens fastighetsförvaltning: 
2210 (h·erskott a1· 1'ii'i/ .f{1.11ighe1.1:{i.irl'lllt11ing: 
2211 (>verskolt av kriminalvårdsstyrelsens fastighetsförvaltning 
2214 Overskott av byggnadsstyrelsens fastighetsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrelsens fastighetsförvaltning 

2300 Ränteinkomster: 
2310. 
2320 Riintor pä 11iiri11gslå11: 
231 I Räntor pä lokaliseringsliin 
2313 Ränteinkomster p~\ statem avdikningslirn 
2314 Ränteinkomster på län till fiskerinäringen 
2316 Ränleinkom~ter på vattenkraftsl[in 
2317 Ränteinkomster pil luftfartsliin 
2318 Ränteinkomster på statens l{rn till den mindre skeppsfarten 
2319 Riinteinkomster p{1 kraftledningslån 
2321 Ränteinkomster p{1 skogsväglån 
2322 Räntor p:i övriga nliringsltm. Kammarkollegiet 
2323 Riintor pä övriga näringslån. Lantbruksstyrclscn 
2324 Räntor på televerkets statsl:l.n 
::!325 Räntor på postverkets slalshin 
2326 Räntor pli affärsverket FFV:s statshin 
2327 Räntor pa statens vattcnfallsverks statslän 
2330 Räntor pä bostads/än: 

1987 
Prognos 

86890 
290895 
149 263 
141632 

/ 67./ 238 
393 364 
717 293 
448869 
114 712 

5 258595 
3 167 469 
2091 126 
1551 755 
2 55 I 755 

29832819 

11779 253 
3 595 811 

4828<) 
2%24.~ 

-I 
161431 

17 706 
2904091 

168 052 

//6.J75 
37 153 
23 573 
55 749 

58./1319 
5 841 319 
2225648 
I 273 896 

951 752 

529079 
529079 

4 723 
52~ 741 

1615 

10823268 

7375r18 
222 440 

206 
4350 

171 
2 265 

118(16 
I 

38 
179 343 

2 543 
2<i7 120 
47 225 

7139585 
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1988 1989 
Prognos Prognos 

CJI f.86 9:71000 
3./0IJOO 3./0rillO 
200000 200000 
140000 140000 

180./693 19./3000 
-162 282 409500 
794028 864000 
532 845 549500 
115 538 120000 

5 7150()() (>127000 
3 505 000 3 922 000 
2210000 2 305 000 
1700000 2819(10() 
2 700000 2819000 

I I 
I I 

29866737 31879351 

9835611 7 981610 
1725./82 / 3./0.J80 

45 209 45 210 
241999 193 600 

184%9 235 000 
123 000 53000 

2056 200 600000 
5 300 167 800 

68805 45 870 
13./ 839 132 330 
79989 49330 

54850 8.~ 000 
4000000 4 ()(}(I(){}() 
4000000 4000000 
2 975190 2508800 
I 8CJ2 052 I 417 300 
I 083 238 I 091 :;oo 
537 368 735500 
537368 7355110 

500 500 
536 86H 735 000 

11585951 1.i598629 

19290./5 2 787 89./ 
150 244 145 000 

2 )() 100 
8541 6 I IO 

207 \64 
15% 28 

17 2ti9 7211 

52 41 
216 101 150000 

4.•25 3 170 
367 240 244H60 

45 210 45 210 
18000 36000 

I 100000 2150000 
6835 166 7 300./85 

20 



2331 Ränteinkomster på egn:.ihemsliin 
2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bostadsförsö1jning för mindre be-

medlade barnrika familjer · 
2334 Räntor på övriga bostadslån. Bostadsstyreben 
2340 Räntor pil .l'tudielån: 
2341 Ränteinkomster på statens lån för univcrsitetsstudier och garan-

tilän för studerande 
2342 Ränteinkomster pä allmänna studielån 
2.150 Räntor på energispar/ån: 
2351 Räntor pä encrgisparlån 
2360 Riit11or pä medel m·sallll tili JH'll.l'io11er: 
2361 Ränteinkomster på medel avsalla till folkpensionering 
2370 Räntor på bered.l'kups/a;:ring: 
2371 Räntor på beredskapslagring och förrådsanliiggningar 
2380. 
2390 Örriga ränteinkomsler: 
2381 Ränteinkomster på lån till personal inom utrikesförvaltningen 

m.m. 
2383 Ränteinkomster p(1 statens hosiittningslån 
2384 Ränteinkomster pä ltm for kommunala markförvärv 
2385 Ränteinkomster på lån för studcntkärlokalcr 
2386 Riintcinkomster pä lån för allmänna samlingslokaler 
2389 Ränteinkomster på lån för inventarier i vissa specialbostäder 
2391 Ränteinkomster pil markförviirv förjordhrukets rationalisering 
2392 Räntor pä intressemedel 
2394 Övriga ränteinkomster 
2395 Räntor pi1 särskilda riikningar i riksbanken 
2396 Riinteinkomster pi1 det av byggnadsstyrelsen förvaltade kapita-

let 

2-ioo Aktieutdelning: 
2410 Inkomster m· s/lltcns aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 OITentligriittsliga avgifter: 
2511 Expeditionsavgifter 
2514 Elevavgifter vill styrelsen för vårdartjänst 
2517 Trafiksiikerhetsavgif"t 
2518 Fyravgifter. farledsvaruavgilh:r 
2519 Skeppsmiitningsavgilkr 
2521 1-'artygsinspektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av filmer nch videogram 
2523 Avgifter för siirskild prövning och fyllnadsprövning inom 

skolviiscndet 
2:"24 Avgifh:r vid statens jordbruksniimnd 
2525 Avgifter för växtskyddsinspektion 
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmah:rieltillverkning 
2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- or.:h rcgistreringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i förenings m. fl. register 
2."32 Ltsökningsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 
2534 Vissa avgifter för registrering av körkort och motorfordon 
2535 Avgifter för statliga kreditgarantier 
2536 Lotteriavgifter 
2537 Miljöskyddsavgift 
2538 Miljöavgift p;\ hckiimpningsmedcl och handelsgödsel 
2539 Täktavgift 
2541 Avgifter vid tullverket 
2542 Patientavgifter vid tandliikarntbildningcn 
2543 Skalleutjämningsavgift 

1987 
Prognos 

I 
7 138 860 

220 
504 

30211 

77 
30 134 

360 /()6 

360 166 
5 786 
5786 

945 /I)/ 
945 101 

1604 /'151 

146 
1258 

324 

13 388 
3409 
1521 

18648 
166920 

I 399 237 

531933 
531933 
531 933 

4388077 
517 150 

20 
56423 

292 360 
1687 
3 773 
2 880 

1380 

2 

3 103 
93896 
2605:" 
89 124 

742 
134 106 
128991 

3 213 
21506 
92 198 
10376 
42022 
13688 

2 845 650 
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1988 1989 
Prognos Prognos 

6834 700 7300000 

199 185 
267 300 

16693 91/() 

78 110 
16615 9000 

377945 380000 
377 945 380000 

10000 5000 
IOOOO 5000 

866822 79600(} 
866 822 796000 

1550280 3320140 

531 10 
2500 900 

I 
80 50 

13 710 15000 
43 180 

2 827 2000 
34 288 25000 

141300 !00000 
1780000 

1355000 1397000 

549942 490000 
549942 49000(} 
549942 490000 

5295363 5606942 
464602 491 700 

52"120 543t.<3 

3 005 3 700 

1651 1-160 
-9 

3 I 
3 199 3 020 

84969 8417:" 
28068 27 700 
97612 94000 

523 580 
147 874 150 700 
130620 127 480 

3 229 3 200 
2609_3 2' 100 

124149 95500 
10549 10600 
91503 98000 
14438 11 JOO 

3 987 771 4299124 

.::!! 



2544 Avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar 
2545 Närradioavgifter 
2546 Avgifter vid registrering av fritidsbåtar 

2600 Fiirsäljningsinkomster: 
2611 Inkomster vid kriminalvitrd..:n 
2612 Inkomster vid statens riittskemiska laboratorium 
2616 försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2619 Inkomster vid riksantikvarieämbetet 
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 
2625 Utförsäljning av bercdskapslager 
2626 Inkomster vid banverket 

2700 Biitcr m. m.: 
2711 Rt!stavgifter 
2712 Böt1:smedel 
2713 Vattenföron;ningsavgift 

2800 ()Higa inkomster a\' statens verksamhet: 
2811 Ovriga inkomster av statens verksamhet 

3000 Inkomster a\' försåld egendom 

3100 Inkomster av försålda hyggnader och maskiner m. m.: 
3110 A.f./lir.n·crkcns i11ko111stcr e11·.forsä/da fastii:hcter och maski11er: 
3113 Statens järnviigars inkomster av försålda fastighdcr och maski-

ner 
3115 Affärsverket FFVs inkomster av försålda fastigheter och maski

ner 
3116 Stalt!ns vattenfollsverks inkomster av försålda fastigheter och 

maskiner 
3120 Cil'i/e1 ni.rndighctas inkomstcr a1· }i'irsälda hyggnader och ma

ski11er: 
3121 Kriminalv[trdsstyrelst!ns inkomster av försiilda byggnader och 

maskiner · 
3122 Vägverkets inkomster av forsälda byggnader och maskiner 
3123 Sjöfart>vt!rkds inkormtcr av försftlda byggnader och maskiner 
3124 Statskont<H'Cl'i inkomster av l'iirs{1lda datort!r m. m. 
3125 Byggnadsstyrelsens inkomster av försålda byggnader 
3126 Generaltullstyrelst!ns inkomstt!r av försålda byggnader och ma-

skiner 

3200 QHiga inkomster a\' markförsäljning: 
3211 Ovriga inkomster av markförsiiljning 

3300 ÖHiga inkomster av försåld egendom: 
3311 l_nkomstt!r av statens gruvegendom 
3312 Ovriga inkomster av förs{1ld egendom 

4000 Återbetalning a\' lån: 

4100 Återbetalning a\· näringslån: 
.///(} 11erhc1a/11i11g <Il' i11d11.11rilti11: 
4111 Atcrbctalning av lokaliseringslån 
./120 Ataheta/11i11g m·Jordlm1blå11: 
4122 Återbetalning av statens avdikningslån 
4123 4tcrbetalning av lån till fiskcriniiringen 
.//30 f1:terhe1a/11i11i: ar iilTiga 11iiri11i:slä11: 
4131 · Alcrbetalning av vallenkrnftsJ;ln 
4132. Återbt!talning av luftfartsliin 
4133 11erbetalning av statens lån till den mindre skeppsfarten 
4134 ~lerbetalning av kraftledningsl{1n 
4135 ~lerbetalning av skngsviigltm 
4136 Aterbetalning av övriga niiringslån, Kammarkollegii:t 

1987 
Prognos 

4917 
2815 

1008142 
136552 
11424 
4 784 

34902 
. 300 
32623 

787 557 

436425 
234 551 
201772 

102 

336642 
336642 

661066 

170032 
159555 

14876 

5 663 

139016 

/0./77 

371 
3 139 

68 
20 

6994 

-115 

5738 
5 738 

485296 
20654 

464642 

6063168 

1189053 
490 726 
490726 
27095 

557 
26538 

671232 
213 

3778(, 
33468 

73 
116008 
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1988 
Prognos 

7 328 
2516 

12750 

l 065946 
163 621 

8364 

356 
74 500 

819105 

500846 
2944~7 
206 293 

116 

495 710 
495710 

81824 

59252 
./7357 

25000 

2000 

20 3'i7 

11895 

400 
3495 

8000 

1572 
1572 

21000 
21 000 

5622842 

463919 
14./300 
144 300 
2./515 

20 
24495 

295 10./ 
278 

2409 
2~999 

82 
143 710 

1989 
Prognos 

9724 
2 745 

12750 

1596140 
170000 

9380 

300 
59500 

456960 
900000 

. 470530 
271 780 
198 200 

550 

400000 
400000 

42900 

18900 
10000 

10000 

8900 

400 
3500 

5000 

2000 
2000 

22000 
22000 

5164015 

315986 
115000 
115000 
/./995 

150 
14845 

185 991 
264 
188 

I~ 607 

• 82 
120000 
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4137 Återbetalning av övriga näringslån. Lantbruksstyrclsen 
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 
4211 Återbetalning av liin till egnahem 
4212 Återbetalning av lån för bostadsbvggandc 
4213 Återhetalning av lån för hostadsfÖrsö1jning för mindre hemedla-

de barnrika familjer · 
4214 Återbetalning av övriga hostadslån. Bostadsstyrelsen 

4300 . .\terbetalning av studielån: 
4311 Åtcrhetalning av statens lån för universitetsstudier och garan-

tilån för studerande 
4312 Återbetalning av allm[inna studielån 
4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Äterbetalning av energisparlån: 
4411 Aterbetalning av energisparlån 

4500 Aterhetalning av öuiga lån: 
4511 Återbetalning av hi.n till personal inom utrikesförvaltningen 

m.m. 
4512 Återbetalning av lim till personal inom biståndsforvaltningen 

m.m. 
4513 Återbetalning av lfm för kommunala markförvärv 
4514 Återbetalning av l[in for studentkårlokaler 
4515 Aterbctalning av lån för allmiinna samlingslokaler 
4516 Återbetalning av utgivna start lån och bidrag 
4517 Åtcrhetalning av u-landslån 
4519 Återbetalning av statens bosiittningslån 
4521 Aterhetalning av lån för inventarier i vissa specialhostiider 
4525 Återbetalning av län for svenska FN-stvrkor 
4526 Å.tcrhetalning av övriga lån -

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5 IOO A \'skrirningar: 
5110 Affiir.n-crke11.1 ankril'lli11r:ar: 
5113 si;1tcns jiirnviigars avskrivningar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Affarswrkct FFVs avskrivningar 
5116 Statens vattcnfallsverks avskrivningar 
5120 A 1·.1krirningar [}(1 ci1·i/11.fi1stigheta: 
5121 Avskrivningar pii civila fastigheter 
51 JO Uppdrag.1111yndighctcr.1· k<>mplc111c111kos/11adcr: 
5131 Uppdragsmyndighetcrs m. Il. komplement kostnader 
51./0 Ö1·rig11 m·skril'llingar: 
5141 Statens viigvcrks avskrivningar 
5142 Sjöfartsvcrkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar p[i ADH-11trustning 
5144 Avskrivningar på forrii<lsanliiggningar för civilt totalförsvar 

5200 Statliga pensionsa\·gifter. netto 
5211 Statliga pension,;avgift.:r. netto 

5300 Statliga a\•gifter 
5311 /\ vgifter for förctag,;hiilsoviir<l 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988 

1987 
Prognos 

I 9X3 
481 679 

2424025 
I 

2 418 69(1 

776 
4 552 

1614503 

66 
13 .•62 

1601075 

310915 
310915 

524672 

2 767 

2 
10487 

153 
7908 

16503 
17 125 
6817 
3 459 

46 73-1 
412 717 

4232021 

3463875 
2 555 li5./ 

8-1431 
136261 
77633 

2257129 
279112 
279112 
/ /(J5././ 
116544 
512 565 
251 79-1 
24149 

18tU71 
56 251 

768146 
768 14h 
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1988 1989 
Prognos Prognos 

2 721 1850 
121905 50000 

2995600 3000614 
1-1 

2 994600 3000000 

I 000 600 

1724884 1423145 

223 145 
9961 9000 

I 714 700 14140011 

299590 300000 
299 590 3000110 

138849 124270 

2 188 IOO 

59 
220 170 

6825 6000 
15 604 15000 
17781 
12 500 4000 
1928 2000 

29944 49000 
51 800 48000 

3646996 2632458 

2 737 222 2005058 
/ 8(}<J.J/3 I 0270011 

26000 27000 

85 013 
1698400 I 000000 

J(i(}(}(}(} J/./3()(} 
300000 314300 
135357 123511(/ 
l.'5 357 121500 
./92./52 5./0258 
219111 203 050 

214500 280000 
58841 57 208 

856374 574000 
X'h ·'7-1 ·'7-10110 

53400 53400 
53-100 53 400 
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Bilaga 1.5 

Beräkningar för anslaget 
räntor på statsskulden, m.m., 
budgetåret 1988/89 





Sammanfattning av riksgäldskontorets beräkningar 
för anslaget räntor på statsskulden, m. m. 

inledning 

I regeringens proposition 1987 /88: 100 med förslag till statsbudget för bud

getåret 1988/89 upptogs under utgiftsanslaget Räntor på statsskulden, 

m. m. ett preliminärt beräknat belopp på 54 miljarder kr. Någon inkomst

oeh utgiftsstat rörande anslaget i fråga presenterades inte. I bilaga 18 till 

budgetpropositionen 1988 erinrades bl. a. om att under senare år förslaget i 

budgetpropositionerna reviderats i komplctteringspropositionerna och att 

därför avsikten var att på grundval av beräkningar från riksgäldskontoret 

återkomma till riksdagen i kompletteringspropositionen med förslag till 

beräkning av anslag för statsskuldräntorna avseende budgetåret 1988/89. 

Nedan redovisas riksgäldskontorets förslag till Räntor på statsskulden. 

m. m. budgetåret 1988/89 (bilaga). Riksgäldskontorct har också lämnat en 

beskrivning av .statens upplåningsbehov och statsskuldens kostnader några 

år bakåt i tiden samt en förnyad beriikning av statsskuldens riintekostnader 

m. m. för innevarande budgetår. En sammanfattning av riksgäldskontorets 

skrivelse lämnas nedan. 

Redm·i.1·11i11gsprinciper, m. m. 

Riksgäldskontorets redovisning gentemot statsbudgeten sker .i huvudsak 

enligt den s. k. utgiftsprincipen. En riinteutgift redovisas således i sin 

helhet vid förfallotidpunkten oavsett om utgiften avser en kostnad hänför

lig till också annan redovisningsperiod. (För att även belysa hur räntorna 

m. m. fördelat sig efter periodisering till de perioder de kostnadsmässigt 

tillhör har en sammanställning gjorts på sid. 7 avseende budgetåren 

1983/84- 1986/87.) 

En ytterligare anpassning till den nämnda utgiftsprincipen kommer att 

ske den I juli 1988 dä en ändring genomförs av hokföringsprinciperna 

avseende upplåningen mot statsskuldväxlar (prop. 1987/88: 100, bifaga I. 
sid. 47). Andringen innebär att ränteutgifterna avräknas mot budgeten i 

samband med att växlarna förfaller till betalning och inte som f. n ... då de 

ges ut. Omläggningen innebär en bättre överensstämmelse med övrig redo

visning av ränteutgifter som t. ex. för riksobligationcr. Därmed dämpas 

även de periodiseringseffckter avseende ränteutgifterna på statsbudgeten 

som tidigare uppkommit vid förändring av andelarna av olika ur:;ilånings

former mellan budgetåren. Detta har också inneburit ökad osäkerhet vid 

beräkning av räntekostnaderna för ett visst budgetår. eftersom inte bara 

det totala lånebehovet och genomsnittlig räntesats utan också upplåning

ens fördelning på låneinstrument påverkat dessa. Omläggningen fr. o. m. 

budgetåret 1988/89 av principerna för redovisnig på statsbudgeten av stals

skuldviixelräntorna medför en positiv engångseffekt på statsbudgeten be

räknad till ca 7 .5 miljarder kronor. 

I Riksdagcn /987188. I sam/. Nr 150. Bilaga /.5 
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Statens lånebehov bestäms dels av statsbudgetens utfall. dels av fakto- Prop. 1987/88: 150 
rer som ligger utanför statens budget. Det av riksrevisionsvcrket redovisa- Bilaga 1.5 
de budgetutfallet. som bygger på myndigheternas redovisningar av stats-
budgetens inkomster och utgifter är inte identiskt med uppliiningsbehovet. 

Detta fram- kommer av de kassamiissiga hetalningsrörelscrna på statsver-
kets checkräkning - skillnaden mellan inbetalningar och utbetalningar. Pä 

statsvcrkets checkräkning sker också transaktioner som inte redovisas p~I 

statsbudgeten. 
Riksgäldskontorets egen verksamhet medför också upplåningsbchov. 

Det gäller bl. a. kreditgivning till vissa affärsverk och myndigheter samt 
transaktioner av dispositiv karaktär som påverkar upplåningens (statsskul
dens) storlek, t. ex. uppköp av statsobligationer. 

Statens lånebehov (netto) och statsskuldens utveckling 
1976/77-1986/87 

Statens lånebehov (netto) har under de senaste budgetåren minskat kraf
tigt. Från en högsta nivå 1982/83 på 88 miljarder kronor sjönk det for de 

båda följande budgetåren till 75 och 72 miljarder kronor och under de båda 
senaste budgetåren - 1985/86 och 1986/87 - har ncttol{mcbehovct minskat 

med runt 30 miljarder kronor vart och ett av ären. Budget[irct 1986/87 blev 

ncttolånebehovct endast 13.2 miljarder kronor. varav för statsverkct 6.5 
miljarder kronor. Lånebehovet minskade d{t bl. a. till följd av inbetalning 
av tillfällig förmögenhetsskatt för försäkringsbolag m.11. (engångsskatten) 

med 7 .9 miljarder kronor. vilket dock inte pilverkade budgetsaldot. 

Tabell I Statens lånebebo\' (netto) budgetåren 1976177-1986/87. 

Miljarder kronor. 

Stats- Riksgälds- 1.lmcbehov Upplåning Kassa-
verket 1 kont ord tnettol t stahskuld- fiiriindring 

fiiriindringl 
,·ara\' 
utom 
landet 

1976!77 10.6 0.2 10.8 13.6 4,9 2.8 
1977/78 24,7 0.9 25.6 22.9 6,1 -2.7 
1978/79 35,9 -0.4 35.5 3:<,8 3,7 -l.7 
1979/80 51.5 1.3 52.8 53.0 17,2 U,2 
1980/81 60.8 0.3 61.1 60.9 14,6 -0.2 
1981/81 67,6 -0,9 66,7 66.7 15,8 
1982/83 86.6 I. I 87,7 87.6 18,9 -0.I 
1983/84 75.1 0.2 75.3 75.3 21.5 
1984/85 73.5 -1.4 72.1 76,8 36,I 4.7 
1985/86 43,8 -2.t> 41.2 36,(i -18,6 --4.7 
1986/87 6.5' 6.7-' 13.2 13.2 7.8 

1 Saldot av betalningsströrnmarna på statsverkcts checkräkning. 
2 I detta belopp ingår inbetalning av tillfällig förmögenhctsskall för livförsiikringsbu
lag m. Il.med 7.9 miljarder kronor. 
' Varav 3.9 miljarder krnnnr for uppköp av statsobligationer emitti:rade i utlandet. 

I uppgifterna för "statsvcrket'' ingår utgifterna för riintor på statsskul

den och även realiserade valutaförluster och valutavinster. ValutaJiffcren

scr realiseras och bokförs på statsverkcts checkriikning I statsbudgeten) 2 



när utlandslån löses in och utgör skillnaden mellan lånets bokförda värde, 
vilket åsatts enligt valutakursen vid upplåningstillfället, och viirdet vid 
återbetal ni ngstil I fallet. 

Budgetåret 1985/86 minskade utlandsskulden med 18,6 miljarder kronor. 

Under budgetåret 1986/87 ökade utlandsskuldens bokförda värde dock 
tillfälligt med 7 ,8 miljarder kronor. Sett över kalenderilren 1986 och 1987 
uppgick nettoamorteringen av utlandsskulden till 8,3 resp. 2, I miljarder 

kronor. Upplåningen har alltså skett i enlighet med normen att staten inte 
skall nettolåna utomlands. 

I tabell I redovisas också kassaförändringar m. m. Under budgetåret 

1984/85 ökade kassorna med 4,7 miljarder kronor. Orsaken härtill var en 

omfattande utlandsupplåning under första halvåret 1985, som tillsammans 

med den inhemska upplåningen temporärt översteg bruttofinansieringsbe
hovet, dvs. budgetunderskott och förfallande lån. 

I tabell 2 visas bl. a. nettoupplåningsbehovet exkl. räntor på statsskul
den och realiserade valutaförluster. Nettoupplåningsbehovet exkl. stats

skuldräntor och valutaförluster ökade kraftigt under slutet av 1970-talet för 
att i början av 1980-talet uppgå till inemot 40 miljarder kronor. Mellan 
budgetåren 1982/83 och 1983/84 sjönk det med nära 25 miljarder kronor till 
ca 15 miljarder kronor. Denna utveckling har fortsatt och medfört att 

ugiftsöverskottet (upplåningsbehovet) exkl. statsskuldräntor och realise

rade valutaförluster förbytts i inkomstöverskott som för de båda senaste 
budgetåren uppgått till 25 resp. 51 miljarder kronor. 

Tabell 2 Lånebehov exklusive utgifter för räntor på statsskulden och för realiserade 
valutaförluster, m. m. budgetåren 1976/77-1986/87. 
Miljarder kronor. 

Låne- Räntor Realisc- Lånebehov 
behov på stats- radc va- exkl räntor 
(netto) skulden m. m. lutaför·- pii stats-

lustcr skulden och 
(netto) realiserade 

.valutaförluster 

1976177 10,8 5.'4 5.4 
1977/78 25.6 6.9 18,7 
1978/79 35.5 8.8 0.0 26.7 
1979/80 52,8 14.5 0.0 JIU 
1980/81 61.1 22.9 0.9 37.2 
1981/82 66.7 .26.3 1.4 39,0 
1982/83 87,7 43.9 4,3 39,5 
1983/84 75.3 52,8 7.6 14.9 
1984/85 72.1 60.7 14.5 - 3, I 
1985/86 41,2 62.3 4 ') -25.3 
1986/87 13.22 62.2 1.6 -50,6 

1 I detta belopp ingår inbetalning av tillfällig förmögenhetsskall för livförsäkringsbo
lag m. fl.med 7.9 miljarder kronor. 

Den 30 juni 1987 uppgick den bokförda statsskulden till 609,2 miljarder 
kronor. Därav utgjorde. utlandsskulden 128,3 miljarder kr. Av tabell 3 

framgår statsskulden uttryckt som andel av BNP. I tabellen anges vidare 
utlandsskuldens storlek värderad både till de valutakurser som rådde då 

lånen togs upp och till de som rådde vid slutet av respektive budgetår. 

tl Riksdagen /987188. 1 sam/. Nr 150. Bilaga 1.5 
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Tahell 3 Statsskulden \'id slutet av budgetåren 1976/77 - 1986/87. Miljarder kronor. Prop. 1987/88: 150 

L:l.n inom Lån i utlandet Totalt 
landet 

I bokför- I aktu- I bokför- 1% I aktu- I 0?. 
da vär- cl la da vär- av BNP ella av HNP 
den värden den värden 

1976177 77.2 5, I 5.1 82.3 23 82.3 23 
1977178 94.0 11.2 11.7 105,2 27 105.7 27 
1978179 124.2 14.9 14.9 139. l 32 139.1 32 
1979/80 160.0 32.1 31.9 192.I 39 191.9 39 
1980/81 206.3 46.7 50.9 253.0 46 257.2 47 
1981/82 257.2 62.5 75.0 319.7 53 332.2 55 
1982/83 325,9 81.4 111.7 407.3 62 437,6 66 
1983/84 379.7 102.9 128.8 482.6 64 50!U 68 
1984/85 420.4 139. I 157.5 559,5 68 577.9 70 
1985/86 475.5 120.5 122.6 596.0 66 598.1 66 
1986/87 481.0 128.3 123.9 609.2 65 604,9 65 

Statsskuldens kostnader 1983/84-1986/87 

l takt med statsskuldens ökning har utgifterna för densamma stigit. Från 
att ha uppgått till ca 8 <;>"(; av de totala statsutgifterna budgetåret 1979/80 
ökade andelen för räntor på statsskulden m. m. till ca 23 'J{ budgetåret 
1984/85. Budgetåret 1986/87 var andelen 19%-. 

Den ojämförligt största utgiftsposten på anslaget Räntor på statsskulden. 
m. m. utgörs av ränteutgifterna. En annan stor utgiftspost har varit realise
rade valutaförluster.. För budgetåret 1984/85 var valutaförlusterna t. o. m. 
större än räntebetalningarna på utlandslånen. Förutom utgifter för räntor 
och valutaförluster förs på nämnda anslag också utgifter för provisioner 
och avgifter m. m. Vidare redovisas även vissa inkomster. främst räntein
komster från riksgäldskontorets utlåningsvt:rksamhet. I tabell 4 belyses 
utvecklingen för statsskuldräntorna m. m. Till dessa utgifter för statsskul
den och dess hantering kommer utgifter som finansieras genom andra 
anslag på statsbudgeten. bl. a. riksgäldskontorets förvaltningskostnader 
och vissa emissionskostnader (jfr. riksgäldskontorets verksamhetsbt:rät
telse för budgetåret 1986/87). 

Tabell 4 Räntor på statsskulden m. m. 

Miljarder kronor 

Budgetår 1983/84 

Räntor på inhemska lån 39,9 
Räntor på utländska lån 12.2 
Valutaförluster (netto) 7.6 
Provisioner 0.8 
Övrigt (inkomsträntor m. m.) -0.1 

Summa 60,4 

1984/85 1985/86 1986/87 

45,7 49.0 51.4 
14.0 12.5 10,0 
14.5 4.2 1.6 
I. I 1.2 0.8 

-0.1 -0.4 0.0 

75,2 66,5 63,8 

Den främsta orsaken till den avtagande ökningstakten i ränteutgifterna 
är det kraftiga räntefall sorn skedde under 1985/86 samt minskade netto
upplåningsbehov till följd av sjunkande budgetunderskott. Den stora ök
ningen av redovisade valutaförluster budgetåret 1984/85 är en följd av 
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omfattande förtida Merbctalningar av utlandslån och rcfimmsiering mot 

nya lån med lägre l{mekostnader. D[t de äldre lånen varit bokförda till 

upplåningskurser och refinansiering skett till högre kurs har stora valuta

förluster uppkommit i bokföringen. vilka redovisats över statsbudgeten. 

Det har tidigare niimnts att ränteutgifterna m. m. redovisas gentemot 

statshudgetcn enligt den s. k. utgiftsprincipen. dvs. i sin helhet vid fö1fallo

tidpunkten oavsett om kostnaden ocksf1 är hiinförlig till annan redovis

ningsperiod. I tahell 5 har riinteutgifterna m. m. fördelats till de perioder 

som de kostnadsmiissigt tillhör. Periodisering av valutadifferenser (valuta

förluster/valutavinster) har skett på den totala utländska skulden genom att 

jämföra hur skillnaden mellan skuldens bokförda och aktuella värde har 

utvecklats under respektive hudgetår. Provisioner och inkomsträntor 

m. m. har med hänsyn till deras begriinsade storlek inte periodiserats. 

Tabell 5 Räntor på statsskulden m. m., periodiserade belopp. 
Miljarder kronor. 

Budgct<\r 1983/84 1984/85 

){ilntor på inhemska lfm 39.6 46,6 
){äntor p~l utländska l{m I~. I 13.7 
Valutaförluster lnettol 3.4 10,l 
Övrigt 0.7 LO 
Summa 55,8 71.4 

1985i86 1986/87 

52,7 50.6 
11.4 10.4 

-12.1 -4.0 
0.8 0.8 

52,8 57,8 

En jämfi.irelse mellan de båda tabellerna visar relativt god överensstäm

melse mellan de bokförda och de periodiserade riinteutgifterna för de 

utländska lånen. Detta iir ocksii fallet för de inhemska lånen med undantag 

för hudget;)ret 1985/86 då de periodiserade utgifterna iir 3. 7 miljarder 

kronor större iin de redovisade utgifterna. En av orsakerna hiirlill tir att 

delar av under tidigare budgetttr bokförda ränteutgifter för statsskuldviix

lar med 540 och 720 dagars löptider periodiserats till 1985/86. En anna 

orsak iir att under 1985/86 emitterades en stor volym riksobligationer med 

faktisk första ränteutgift under 1986/87. men vid perindisering en stor del 

av ränteheloppet Minförligt till hudgett1ret 1985/86. De stora periodiserings

effekterna svarar valutadifferenserna för. Della hänger samman med att 

föriindringar av valutakurserna viirde- och kostnaclsmiissigl påverkar hela 

utlandsskulden medan de anslagsmiissigt endast påverkar valutadifferen

serna pä de län som äterbetalats under ell budgetår. Föriindringar av 

valutakurserna för därmed ett snabbare genomslag på de periodiserade iin 

på de redovisade valutadifferenserna. Sä t. ex. medförde den relativt höga 

dollarandelen i skulden och dollarkursens fall från mitten av 1985 stora 

periodiserade valutavinster under budgetilret 1985/86. Samtidigt medförde 

den omfattande ftterbetalningen av dollarlån att den anslagsmiissiga redo

visningen mot hudgekn visade valutaförluster. 

Räntekostnader m. m. 1987/88 och 1988/89 

Anslaget Rtintor pi°i statsskulden. m. m. har i statsbudgeten för budget~'tret 

1987/88 upptagits till 60 miljarder kronor och i hudgetpropositionen 1988 
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har för budgetåret l 988/89 upptagits ett beräknat hclopp av 54 miljarder Prop. 1987 /88: 150 

kronor. Bilaga 1.5 

Tahell 6 

Budget~\r 

Riintor pi1 inht!mska ltm m. m 
R~intor pä utländ-;ka Ian 
Valutaförluster 

Summa 

Budgctäret 1987188 

1987i88 
Enl stats- Reviderad 
budgeten beriikning 

50.5 
9,7 

-tl.2 

60,0 

48.6 
9.9 

-3.9 

54,6 

1988/89 
Budget- Reviderad 
prop. 1988 beriikning 

43.9 
9.9 
0.2 

54,0 

43.2 
'1.6 
0.2 

53,0 

En förnyad beriikning av räntor på statsskulden m. m. visar att utgifterna 

för budgetåret 1987/88 blir mindre än vad som angetts i statsbudgeten. 54.6 

miljarder kronor mot i statshudgeten nO miljarder kronor. 

Vad beträffar riintor pii inhemska lån. m. m. beriiknas dessa minska med 

1.9 miljarder kronor. Minskningen beror framför allt på att uppl~iningshe

hovet för innevarande hudgetår nu heriiknas bli liigre iin vad som antogs i 

statsbudgeten i mitten av maj 1987. 

Vad beträffar räntorna för den utländska upplåningen hcräknas nu dessa 

öka från 9.7 miljarder kronor till 9.9 miljarder kronor främst p[i grund av 

övergång från rörlig till fast ränta med på liingre sikt liigre riintekostnader 

som följd. Realiserade valutavinster beräknas öka frän 0.2 miljarder kro

nor till 3.9 miljarder kronor beroende på förtidsinlösen av liin i större 

utsträckning än som tidigare planerats. 

JJ11dget/irl'I 1988189 

För budgetåret 1988/89 beräknas utgifterna för riintor på statsskulden. 

m. m. till 53 miljarder kronor. vilket iir l miljard kronor mindre iin vad som 

beräknades i budgetpropositionen. 

Ränteutgifterna för den inhemska upplåningen beräknas minska med 5.4 

miljarder kronor jämfört med innevarande budgetär. Den tidigare nämnda 

omliiggningen av redovisningen av statsskuldväxelriintorna innebiir emel

lertid att ränteutgifterna eng~ingsvis beriiknas minska med 7 ,5 miljarder 

kronor. Ctan denna förändring skulle således ränteutgifterna för den in

hemska uppläningen ha ökat med 2.1 miljarder kronor mellan budgetåren. 

Bcr~ikningen utgfir rdin ett nettoupplåningsbchov för budgetåret l 988/89 på 

ca 20 miljarder kronor. Om till nettouppl<'mingsbehovet läggs under l 988/89 

förfallande l[m - varav räntelöpande obligationsliln 21 miljarder kronor. 

riksobligationslån 20.3 miljarder kronor. premielån 2.6 miljarder kronor. 

sparobligationslän ca 12 miljarder kronor. statsskuldväxlar ca 100 miljar

der \.;ronor - uppkommer ett inhemskt bruttouppläningsbehov i storleks

ordningen 175 miljarder kronor hudgetil.ret 1988/89. 

Ränteutgifterna för utländska lån beräknas mellan budgetåren l 987/88 

och 1988/89 minska med 0.3 miljarder kronor. Delta beror fr~imst på 

effekten av lägre riintesatser efter refinansiering av iildre l~in. 6 



l\ii 11.1/i,r.:hetsa 11aly.1·er 

Statsskuldräntornas storlek är självfallet i hög grad beroende av ränte

nivån. Upplåningens inriktning på olika lånt.:instrument iir ocksf1 av hety

dt.:lse. Kalkyleringen av ränteutgifterna avseende såviil hudgctårct 1987/88 

som budgetåret 1988/89 har skett utifrån riintenivån i mitten av mars 1988. 

För att belysa kiinsligheten i beriikningarna kan det vara av intresse att 

något niirmart: redovisa effektt:rna av iindrad riinteniv<'t m. m. En föränd

ring i riintenivån sl{1r givetvis inte omedelbart igenom på hela statsskulden 

utan endast på låneformer med rörlig ränta och på nyupplfrningen. Efter 

hand får förändringen effekt pfi uppl{rning som sker för att omsiilta fö1fol

lande lån med bunden ränta och p<t obligationslån med s. k. räntejuste

ringsklausul allteftersom 1.kssa konverteras att löpa med ny räntesats. 

En förändring av ränteniviln med en procentenhet från den I juli 1988 

skulle för inhemska lån betyda en förändring i ränteutgifterna för budget

fll'et 1988/89 - under i övrigt oföriindrade förhftllanden vad gäller upplå

ningens storlek och dess inriktning på olika lfmeinstrument - med ett 

belopp i storleksordningen 0.6 miljarder kronor. Pft lite sikt blir effekten 

givetvis större. Exempelvis innebär en procentenhets föriindrad riintenivå 

för bruttoupplfiningen 1988/89 att de inhemska riinteutgifterna föriindras 

med 2.2 miljarder kronor. Den största delen härav. 1.6 miljarder kronor. 

p[1verkar dol.:k först budgetåret 1989/90. 

Vad betriiffar räntor för de utländska lånen skulle en ränteföriindring 

med en procentenhet Mm den I juli 1988 leda till att riinteutgifterna. under 

i övrigt oföriindrade förhållanden. förändras med 0.4 miljarder kronor för 

budgetåret 1988/89. Valutakursernas utveckling har betydelse håde för 

riinteutgifter och för realiserade valutaförluster och valutavinster. En för

ändring av dollarkursen med 10 öre frftn beriikningstagandet om 5:99 kr per 

dollar päverkar riinteutgifterna med cirka 65 milj. kr. och valutaförlusterna 

med ca 5 milj. kr. för budgettll'et 1988/89. 
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Bilaga Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.5 

Förslag till räntor på statsskulden, m. m. budgetåret 1988/89 

t:lgifter 

A. Räntor på statsskulden 

a. Riintor f}(l uppläning inom landet 

I. Räntor på räntdöpande obligationslån,förslagsvis 
2. Ränta på riksobligationer . .f(irslagsl'i.,· 
3. Vinster på premieobligationslån,fiirs/ag.1Tis 
4. Ränta på statsskuh.lförbindelser, .fi'irslag.1Tis 
5. Ränta på sparohligationer .fi'irslagsl'i.1· 
6. Ränta på lån hos statsinstitutioner och fonder, m. m. för

slagsvis 
7. Ränta på allemanssparandet,j(lr.11ag.1Tis 
8. Riinta pft köpeskillningen för fastigheten nr I i kv. Lejonet i 

Stockholm 
9. Ränta på konung Carl Xlll:s hemgiftskapital 

10. Ränta på kortfristig upplåning hos banker m. tl ... fi>rslagsn'.1· 
11. Ränta på skattkammarväxlar. fi"irslagsri.1· 
12. Ränta pil statsskuldviixlar . .fi'irslagsvis 

h. Ränta fhl uppldning i utlandet, j()rs/agsl'is 

R. 
I. 
,., 
.;.. 

3. 

c. 
I. 

3. 
4. 
5. 

Val111a.fi'irl11stcr, kapitalrabatter m. m. 

Valutaförluster. förslags1•is 
Kapitalrabatter . . /i'irslag.1·1·is 
Kursförluster. förslagsl'i.1· 

/)i\'l'l'S<' 11/gijicr 

Försiiljningsprovisioner m. m .. fiirslags1•is 
Inlösningsprovisioner m. m .. .fi'irslag.l"l'is 
Kostnad för börsnotering av obligationslån . .fi'irslag.1Tis 
Dragningslistor för premielånen . .f('irslag.1Tis 
Övriga diverse utgifter, fi'irslag.l'l'i.,· 

A11111. Valutaomvandling har ~kelt till valutakurserna den 29.2.1988 

Kr. 

18481000000 
I 0 239 000 000 
3958000000 

22 000000 
4 600 000 000 

300000000 
3 500 000 000 

90000 
8000 
I 000 

608 702 000 
I 600 000 000 43 380 80 I 000 

600000000 
I 000 
I 000 

425 000 000 
282 000000 

6 500 000 
5 500 000 

100000 

Summa 

9600000000 

600 00 2 000 

719 100000 

54 299 903 000 
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Inkomster 

A. Riintor 

I. Ränta på uppköpta obligationer 
2. Ränta på rörliga krediter 
3. Ränta på krediter till vissa affärsvt:rk 
4. Ränta på checkräkningsmt:del i riksbanken 
5. Ränta på övriga utlånadt: medel 

B. Valutm·inster, uppgäld m. m. 

I. Valutavinster 
2. Uppgäld 
3. Kursvinster 

c: Diverse inkomster 

I. Preskriberade obligationer och kuponger m. m. 
2. Dragningslistor för premielånen 
3. Övriga divt:rse inkomster 

Underskott att föras av på statsbudgeten 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.5 

96 000 000 
230 000 000 
520000000 

I 000 
I 000000 847001000 

400000000 
I 000 
I 000 400002 000 

45000000 
7 800000 

100000 52 900000 

Summa 1299903000 

53 000 000 000 

Summa 54 299 903 000 
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Reviderat förslag till statsbudget 
för budgetåret 1988/89 

I Riksdag<"n J987iXX. J som/. Nr 150. Bilai:u 1.6 ·) 



Statsbudgeten för budgetåret 1988/89 
Inkomster 

l:ludget-
propositionen 
I 000-tal kr. 

/nk.,mstcr 
Skatter 301430217 
Inkomster av statens verksamhet 30866178 
Inkomster av försåld egendom 63 150 
Återbetalning av hin 5 208962 
Kalkylmiissiga inkomster 3 874080 

Summa 341442587 

Undl'rskott 11865 262 

Summa 353307849 

Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

Senare Summa 
ändringar I 000-tal 
I 000-tal kr. kr. 

306 772001 
31219327 

42900 
5 130776 
2666 708 

+4389125 345831712 

-5176746 6688 516 

- 787 621 352520228 



Förändringar i förslaget till statsbudget budgetåret 1988/89 
Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

Utgifter 

U1giftsan.1/ag 
Kungl. hov- och slottsstaterna 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
Utbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostadsdepartementet 
Industridepartementet 
Civildepartementet 
Miljö- och energidepartementet 
Riksdagen och dess myndighctt'f 
Räntor på statsskulden m. m. 
Oförutsedda utgifter 

Beräknad iil'rig medclsfiirbrukni11g 
Minskning av anslagsbehållningar 
Ökad disposition av rörliga krediter 

Heriikrwt tillkommande lllgiftsbdwv, nel/o 

Summa 

Summa 

Budget
propositionen 
I 000-tal kr. 

39557 
Il 158 298 
12148074 
29763600 
95421000 
11567072 
2J 892628 
47 200 361 
5 757023 

23 851 026 
18 697 160 
4 207 015 
2 914 382 
5 148 737 

540916 
54000000 

I 000 

346307849 

1500000 
500000 

2000000 

5 000000 

Summa 353307849 

Senare 
iindringar 
I 000-tal kr. 

+ 178000 
+I 0442.38 
+2490025 
+ 11000 
- I 033 294 
+ 90937 
+ 502 748 
+ 27638 

+ 76219 
-3217932 
+ 42 800 
- I 000000 

- 787621 

- 787621 

Summa 
I 000-tal 
kr. 

39557 
11 158 298 
12148074 
29941600 
96465 238 
14057097 
23 9()J 628 
4h 167067 
5 847960 

24353 774 
18 724 798 
4 207 015 
2990601 
1930805 

583 716 
53 000000 

I 000 

345520228 

1500000 
500000 

2000000 

352520228 
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Specifikation av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1988/89 

1988/89 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

1110 r:\'siska personers inkomstskatt: 
1111 Fysiska personers inkomstskatt 

1120 .!11ridiskll pasoners i11ko111stskllt1: 
1121 Juridiska personers inkomst

skatt 
11 JO Oji"irdclbara inkomstskatter: 

1131 Ofördclbara inkomstskatter 
11../0 Öi.,-iga inkomstskatta: 

1141 Kupongskatt 
1142 Utskiflningskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bcvillingsskatt 
1144 Lottcrivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsiikringsavgift. netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrclsens 
oeh yrkesinspektionens verk
samhet 

1281 Allmän löneavgift 

1300 Skatt på egendom: 

1310 Skall pä .fi1.1·t egendom: 
1311 Skogsviirdsavgifter 
1312 Fastighetsskatt 

/J20 Fiir1111\i.:t:nhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hehskatt 
1330 Afl's.1katt och gå\'Oskatt: 

1331 Arvsskatt 
1332 G[t voskatt 

I J.10 Öl'rig skatt pä egendom: 
1341 Stämpelskatt 
1342 Skatt på viirdepapper 
1343 Tillfällig förmögenhetsskatt för 

livförsäkringsbolag. understöds
föreningar och pensionsstiftel
ser 

Tusental kr. 

63 003 000 

23 736000 

I 100000 

240 000 

10000 
3 000 

1715000 

45 554000 
- 600000 
10606000 

1252000 
-4 257 000 

138600 
I 903 000 

460000 
5 600000 

2403000 

65000 

I 100000 
250000 

3 125 000 
4 275 000 

Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

63 003 000 

2J 736000 

I 100 000 

1968000 89807000 

54596 600 54596600 

61)()(} 000 

2468000 

1350000 

7400000 17 278000 

4 



1988/89 

1400 Skatt pa varor och tjänster: 

1-110 AI /111ii 1111a .fi"irsii /jni ngsska 11 a: 
1411 Mcrviirdcskatt 

1-120.1-130 Skall JJii sJJec(fika rnror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Siirskilda varuskatter 
1423 Försiiljningsskatt p[1 motorfor-

don 
1424 Tobaksskatt 
1425 Skatt pa spritdrycker 
1426 Skatt pti vin 
1427 Skatt p{t malt- och liiskedryckcr 
1428 Energiskatt 
1429 Siirskild avgift p{1 svavelhaltigt 

briinslc 
1431 Särskild avgift för oljeprodukter 

m.m. 
1432 Kassettskatt 
1433 Skatt på videobandspelare 
1434 Skatt p~I viss elektrisk kraft 
1435 Särskild avgift mot försurning 

1-140 Ö1·e1'.1ko11 1·id .fi"irsii/jning a1· 1·aror 
med sta/S/110/lliflO/: 
1441 AB Vin-& Spritccntralens in

levererade överskott 
1442 Systembolaget ARs inlevere

rade överskott 
1-150 Skllft JJii (iiinster: 

1451 Rcscskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatorskatt 
1454 Skatt pä spel 

1-160 Skatt på 1·iigtra.f/k: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skall pä imJJort: 
1471 Tullmedel 

1-180 Ö1Tiga skatter pä rnror och tjiinsta: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

Tusental kr. 

82 300000 82 300000 

15 400 000 
I 011 400 

2351 000 
4 900000 
6 000000 
2 375 000 
1951000 

14 750000 

500 

I 549000 
138400 
227 300 
950000 

95000 51 698600 

200000 

140000 340 (}()(} 

400000 
817 800 
535000 
120 000 1872 800 

3 822000 
2 300 000 6 122 000 

2 757000 2 757 000 

145090401 
Summa skatter .306772001 



1988/89 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseiiwrskott: 

2110 Ajfiir.1Terke11s in/ei·ererade överskott: 
2111 Postverkets inlevererade över

skott 
2112 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Affärsverkd FFV s inlevererade 

överskott 
2116 Statens vattenfallsvcrks inleve

rerade överskott 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 
2118 Sjöt"artsverkets inlevererade 

överskott 
2120 Öl'riga 11ryndi,::heter.1· in/ei·ererade 

iil'erskott: 
2121 Vägverkets inlevererade över

skott 
2122 Sjöfartsverkets 

överskott 
inlevererade 

2123 Inlevererat överskott: av uthyr
ning av ADB-utrustning 

2130 Riksha11ke11s inlevererade iiverskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över-

skott 
2150 Öi·erskot t }i'än spe/verksamhet: 

2151 Tipsmedcl 
2152 Lotterimedel 

2200 ÖYerskott aY statens fastighetsförvalt
ning: 

2210 Ön•rskott m• fasti,::hetsförvaltnin,::: 
2211 Överskott av kriminalvftrdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens verksamhet 
2215 Överskott av generaltullstyrcl

sens fastighetsförvaltning 

Tusental kr. 

45 210 

193 600 

222000 

64000 

200000 

167 800 

68805 

42140 

83000 

4000000 

I 383 800 
I 068000 

500 

735000 

Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

961415 

125140 

./ (}(}() ()(}() 

2451800 7 538355 

735500 735500 

6 



1988/89 

2300 Ränteinkomster: 

2310,2320 Riintor på niirinRslån: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
2313 Ränteinkomster p{1 statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på lfm till fiske

riniiringen 
2316 Ränteinkomster på vatten-

kraftsl[m 
2317 Ränteinkomster pft luftfartslån 
2318 Riinteinkomster pf1 qatens lån 

till den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster pii kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsviiglån 
2322 Räntor pt1 övriga niiringslån. 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga niiringslån. 

Lantbruksstyrelsen 
2324 Riintor på telewrkcts statsltm 
232.5 Riintor p{1 postverkets statslån 
2326 Riintor pf1 affiirsverkcts FFV:s 

statslån 
2327 Räntor på statens vatten-

fallsverks statslfm 

2330 Riintor på hostadslån: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster pi1 li!n för bo

stadshyggande 
2333 Riinteinkomster på lån för bo

stadsförsö1jning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Riintor på övriga bostadslån, 
Bostadsstyrelsen 

2340 Räntor på studie/lin: 
2341 Riinteinkomster pä statens liln 

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmiinna 

studielån 
:!.350 Räntor på energispar/än: 

23.51 R~intor på energisparlån 
2360 Riilllor på medel m·satla till pen

sioner: 
2361 Riinteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 

Tusental kr. 

140000 

120 

6110 

168 
28 

8764 

41 

1.50000 

3030 
244 860 

4.5 210 

36000 

2 200000 

7 400000 

190 

300 

110 

9000 

400 000 

.5000 

283-1331 

7400490 

9 /10 

400000 

5 000 

Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

7 



1988/89 

2370 Riintor pä beredskapsla;.:rin;.:: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

och förrådsanläggningar 
2380.2390 Ö1Tiga riinteinkomster: 

2381 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sällningslån 

2384 Ränteinkomster pi\ lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2389 Ränkinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Räntor på intressemedel 
2394 Övriga ränteinkomster 
2395 Räntor pä särskilda räkningar i 

riksbanken 
2396 Ränteinkomster på det av bygg

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster av statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2517 Trafiksäkerhetsavgift 
2522 Avgifter för granskning av fil

mer och videogram 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom 
skolväscndd 

2527 Avgifter för statskonlroll av 
krigsmaterieltillverkning 

2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och regi

streringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för

enings m.tl. register 
2532 Utsökningsavgifter 

Tusental kr. 

800000 

15 

I 000 

50 

15000 

180 

2000 
25000 

100000 

I 780000 

I 397000 

490000 

490500 
53 632 

3 700 

1470 

3020 

83 150 

27 300 
93800 

800000 

3320245 

490000 

Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

14769176 

490000 

8 



1988/89 

2533 Avgifter vid statens planverk 
2534 Vissa avgifter för registrering av 

körkort och motorfordon 
2535 Avgifter för statliga garantier 
2536 Lotteriavgifter 
2537 Miljöskyddsavgift 
2538 Miljöavgift på bekämpningsme-

del och handdsgödsel 
2539 "räktavgift 
2541 Avgifter vid tullverket 
2542 Patientavgifter vid tandläkarut

bildningen 
2543 Skatteutjämningsavgift 
2544 Avgifter i ärenden om lokala ka

bclsiimlningar 
2545 Närradioavgifter 
2546 Avgifter vid registrering av fri

tidsbåtar 

2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättskemi

ska laboratorium 
2619 Inkomster vid riksantikvaridim

betet 
2624 Inkomster av uppbörd av felpar

keringsavgifter 
2625 Utförsäljning av bcredskapsla

ger 
2626 Inkomster vid banverket 

2700 Böter m.m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 
2713 Vattenföroreningsavgift 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av 
verksamhet 

statens 

Tusental kr. 

580 

150000 
126395 

3 200 
25000 

95500 
10500 
96000 

11600 
4 143 000 

8 528 
2700 

24300 

159200 

9380 

300 

59500 

685440 
450000 

270300 
198200 

100 

400000 

5453 876 

1363820 

./68600 

./00000 

Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

5 453 876 

1363820 

468600 

400000 
Summa inkomster av statens verksamhet 31219327 

9 



1988/89 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

3100 Inkomster av försålda byggnader och 
maskiner m.m.: 

3110 A.ffiirsl'erkens inkomster m· försålda 
fastigheter och maskiner: 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3116 Statens vattenfallsverks inkom
ster av försftlda fastigheter och 
maskiner 

3120 Statliga myndigheters inkomster m· 
fbrsälda by/;{}:nadcr och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrclsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Vägverkets inkomster av försål
da byggnader och maskiner 

3124 Statskontorcts inkomster av för
sålda datorer m.m. 

3125 Byggnadsstyrelscns inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

3312 Övriga inkomster av försftld 
egendom 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning a~· näringslån: 

4110 Återbetalning av industri/ån: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 
4120 Återhetalning m· jordhru/.:.sli/11: 

4122 Återbetalning av statens avdik
ningslån 

4123 Återbetalning av lån till fiskcri
niiringen 

Tusental kr. 

10000 

400 

3500 

5000 

2000 

22000 

Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

/0000 

8900 18900 

2000 2000 

22000 22000 
Summa inkomster av försåld egendom 42 900 

120000 120000 

200 

13 737 13937 
JO 



1988/89 

4130 Återbetalning ai· övriga niiringslån: 
4131 Återbt:talning av vattenkraft slån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Aterbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga närings

lån, Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga närings

lån, Lantbruksstyrelsen 
4138 Återbetalning av tidigare infri

ade statliga garantier 

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

4212 Återbetalning av län för bo
stadsbyggande 

4213 Återbetalning av lån för bo
stadsförsö1:iningen för mindre 
bemedlade barnrika familjer 

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslfm, Bostadsstyrclsen 

4300 1\terbetalning av studielån: 

4311 Återbetalning av statens lån för 
u ni versitetsstudier 

4312 Återbetalning av allmänna stu
dielån 

4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning a,· övriga lån: 

4511 Återbetalning av lån till perso
nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokakr 

4515 Återbetalning av lån för allmän
na samlingslokaler 

Tusental kr. 

254 
188 

15 301 

82 

120000 

1900 

50000 

14 

3 000000 

600 

180 

10000 
I 377 000 

300 000 

150 

170 

6000 

187725 

3 000 61./ 

1387 180 

300000 

Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

321662 

3000614 

1387180 

300000 

11 



1988/89 

4.'i 16 Återbetalning av utgivna start
lfan och bidrag 

4517 Återbetalning från Portugalfon
den 

4519 Återbetalning av statens bosiitt
ningslån 

4521 Återbetalning av lån för inventa
rier i vissa specialbostäder 

4525 Återbetalning av lån för svenska 
FN-styrkor 

4526 Återbetalning <.>.v övriga l{in 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

5110 A.ffiirsrerkens arskrivningar: 
5113 Statens jiirnvägars avskrivning

ar 
5115 Affärsverket FFYs avskrivning

ar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 
5120 A 1·skril'lli11gar på fiistigheter: 

5121 Avskrivningar på fastigheter 
5130 Uppdragsmnrdiglieters kc1111pleme111-

kostnader: 
5131 U ppdragsmyndigheters m. Il. 

komplementkostnader 

5140 Övriga avsk1"i1'11i11gar: 
5141 Yiigverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto: 

5211 Statliga pensionsavgifter. netto 

5300 Statliga avgifter: 

5311 Avgifter för företagshälsovård 

Tusental kr. 

15000 

5000 

2000 

45000 
48 000 

Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

/]/ 320 121320 
SummaI1terbctalning av län 5130776 

27000 

I 000000 I 017000 

314 300 314300 

123 500 123 500 

198 300 

280000 

57 208 535508 2000308 

613 000 613000 613000 

53400 53400 53400 
Summa kalkylmässiga inkomster 2666708 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 345831712 

12 



Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

Specifikation av anslagsförändringar i förhållande till budgetpropositionen för 
budgetåret 1988/89 
I 000-tal kr. 

Huvudtiticl. anslag 

IV Fiir.sTarsdl!parteml'llll!t 
Mitrinförhand: 
Ledning och förbands verksamhet. förslagsan
slag 
Anskaffning av materiel, förslagsanslag 
Försvarets radioanstalt. förslagsanslag 
Anskaffning av materiel för kustbcvakningcn, 
förslagsanslag 

Summa 

\/ Socialdt•partt'mt'lllt'I 
Insatser mot AIDS. reservationsanslag 
Vårdhidrag för handikappade barn, förslagsan
slag 
Bidragsförskott. förslagsanslag 
Barnpensioner, förslagsanslag 
Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn. förslags
anslag 
Folkpensioner, förslagsanslag 
Statens . miljömedicinska laboratorium. för
slagsanslag 
Kostnader för viss verksamhet för handikap
pade. förslagsanslag 
Statens hundskola. förslagsanslag 
Omställningsbidrag till hundskolan, förslags
anslag 
Bidrag för täckande av hundskolans skuld 
Bilstöd till handikaprade. rescrvationsanslag 
Bidrag till missbrukvarvården, förslagsanslag 

Summa 

VI Kommu11ikati1111.Hlepartcmc111c1 
Drift av statliga vägar. rcscrvationsanslag 
Byggande av riksviigar. rcscrvationsanslag 
Byggande av länstrafikanläggningar. rescrva
tionsanslag 
Bidrag till drift av kommunala viigar och gator. 
reservationsanslag 
Bidrag till byggande av kommunala viigar och 
gator, reservationsanslag 
Bidrag till drift och byggande av enskilda 
vägar. reservationsanslag 
Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgär
der. reservationsanslag 
Trafiksäkerhetsverkct: 
Trafik och administration, förslagsanslag 
Bidrag till ~TF 
Investeringar i järnvägens infrastruktur. reser
vationsanslag 
Ersättning till SJ för köp av vissa tjänster. 
reservationsanslag 

Beriiknat 
belopp i 
budgct
rruposi
tinnen 

2 200000 
I 743 000 

263 300 

40000 
4246300 

80000 

603 000 
I 'JOOOOO 

216000 

5700 
52810000 

20506 

34169 
2600 

810000 
56481975 

4543 760 
I 020000 

663 718 

370000 

407800 

575000 

26 151 
29100 

760000 

1.~64000 

Slutligt förslag t:llcr beslut 

Propositio
nens eller 
skrivt:lsens 
nummer 

150 
150 
150 

150 

79 

150 
150 
150 

150 
150 

136 

126 
126 

126 
126 
99 

150 

50 
50 

."iO 

50 

50 

50 

50 

50 
50 

50 

50 

Anslags
belopp 

2 221 000 
1891000 

267300 

45000 
4424300 

230000 

609000 
1922000 

219000 

5 750 
53415000 

34 702 
I 

2600 
12 360 

250 800 
825000 

575.26213 

4925000 
1222000 

650000 

670000 

422000 

590000 

30353 
28200 

985000 

Föriindring 
Ökningl-'-1 
Minskning! - I 

+ 21000 
+ 148000 
+ 4000 

+ 5000 
+ 178000 

+ 150000 

+ 6000 
+ 22000 
+ 3000 

+ 50 
+ 605000 

20506 

+ 533 
2599 

+ 2600 
+ 12360 
+ 250800 
+ 15000 

I 044238 

+ 381240 
+ 202000 

+ 650000 

+ 6282 

370000 

+ 14200 

+ 15000 

+ 4202 
900 

760000 

- 379000 



Huvudtitiel. anslag 

Särskilda nyinvesteringar i stomjärnv. rcscrva
tionsanslag 
Drift och underhåll av statliga järn vägar. reser
vationsanslag 
Reinvestcringar i stomjiirnvägar. reservations
anslag 
Nyinvesteringar i stomjiirnviigar, reservatinns
anslag 
Ersättning till banverket för vissa kapitalkost
nader. reservationsanslag 
Ersättning till statens järnvägar för utveckling 
av godstrafik. reservationsanslag 
Ersättning till SJ i samband med utdelning från 
AB Swcdcarrier. förslagsanslag 
Bidrag till svenska rederier. rescrvationsan
slag 
Köp av interregional persontrafik p<i järnväg. 
n::scrvationsanslag 
Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av 
viss persontrafik pft järnväg, reservationsan
slag 

Summa 

VII Finansdepartcmemet 
Räntegottgörelser m. m .. förslagsanslag 
Sparfrämjandc åtgiirder. rescrvatinnsanslag 

Summa 

\1/// UthildninRsdepartcmcntet 
Vissa särskilda utgifter inom hiigskolan m. m .. 
reservationsanslag 
Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna, 
förslagsanslag 
Institutet för Miljömedicin, förslagsanslag 
Centrala studiestödsnämnden m. m .. raman
slag 
Studiemedel 111. m .. förslagsanslag 
Timcrsättning vid vissa vuxenutbildningar, 
förs lagsanslag 
Bidrag till kommunal utbildning för vuxna. för
slagsanslag 
Inredning och utrustning av lokaler vid 
högskoleenheterna m. m .. reservationsanslag 
Stöd för ut v. av skolviiscndct. rescrvationsan
slag 
Forskning och centralt utvecklingsarhete inom 
skolväsende!. rcservationsanslag 
Bidrag till driften av gymnasieskolor. förslags
anslag 
Riksantik varieämbctet: 
Förvaltningskostnader. fi\rslagsanslag 
Kulturmiljövård. rcscrvationsanslag 
Presstödsniirnnden o..:h taltidningsnämndcn. 
förslagsanslag 

Beräknat 
belopp i 
budget
prnpos1-
tionen 

100000 

9859529 

16640 
16640 

13 142 

1459060 

91394 
4517900 

138 970 

I 101 807 

385 000 

49188 

30755 

5 247 573 

51 120 
25 958 

2 594 

Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

Slutligt förslag eller beslut Förändring 
Ökning!+) 
Minskning(-) Propositio

nens eller 
skrivelsens 
nummer 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

129 

50 

50 

150 
150 

95 

95 
136 

116 
116 

113 

113 
rskr. 162 

95 

102 

102 

102 

104 
104 

145 

Anslags
bclopp 

85000 

808000 

828000 

185 000 

41000 

260000 

300000 

274000 

46000 
12 349554 

10000 
17640 
27640 

18 142 

1454060 
22 399 

107 494 
3 290000 

139970 

I 115807 

418000 

51688 

36 755 

5 263473 

59440 
45 095 

3 760 

15000 

+ 808000 

+ 828000 

+ 185 000 

+ 41000 

+ 260000 

+ 

+ 300000 

+ 274000 

+ 46000 
+2490025 

+ 10000 
+ I 000 
+ Il 000 

+ 5000 

5 000 
+ 22 399 

+ 16 IOO 
- I 227900 

+ I 000 

+ 14000 
+ 29000 
+ 4000 

+ 2500 

+ 6000 

+ 15900 

+ 8 320 
191:'7 

+ I 166 
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Huvud1i1icl. anslag 

Stöd till radio och kassettidningar. rescrva
tionsanslag 
Undervisning för invandrare i svenska spriiket 
m. m .. rt!servationsanslag 

Summa 

IX J1>rdhruk.1"departe111e11/1'/ 
Miljöförbättrande åtgiirder i jordbruket. rescr
vatiunsanslag 
Bidrag till djurskyddsfriimjan<le åtgtirder. re
servationsanslag 

Summa 

X Arhet.l'marknad.l'dcpartcmcntcl 
Särskilda jämstiilldhetsåtgärder. reservations
anslag 
Kontant arbetsmarknadsstöd och utbildnings
bidrag, förslagsanslag 

Informationsvcrksarnhet. n:scrvationsanslag 
Arbetsmarknadsutbildning. reservationsanslag 
Sysselsiittningsskapande åtgärder, reserva
tionsanslag 
Arbetsdomstolen, förslagsanslag 
Statens invandrarverk. förslagsanslag 
Överföring och mottagning av flyktingar 
m. m .. förslagsanslag 

XI B1>stwlsdepartcmcntet 
Plan- och bostadsv. förslagsanslag 
Statens planverk, förslagsanslag 

XIII Cii·ildcpartemefll<'f 
Statskontoret. ramanslag 

Summa 

Summa 

Anskaffande av ADB utrustning. n:servati<ms
anslag 

Summa 

XIV Mi/jii- och <'ll<'l"gidepar1c111e111e1 
Viird av naturreservat m. m .. rescrvationsan
slag 
Åtgiirder mot havsföroreningar. rescrvatinns
anslag 
Ctredningsvcrksamhel om CFC-förcningar. 
m. m .. rcscrvationsanslag 
,b.tgiirder mot miljöskadl>r. rcs.:rvarionsanslag 
Atgiirdt:r för att rena Dalälvt:n. rcscrvationsan
slag 
Internationellt institut for friimjande av miljö
teknik m. m .. reservatinnsanslag 
Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m., 
rcscrvationsanslag 

Beräknat 
belopp i 
budget
propos1-
tinnen 

12903 

282094 
13409458 

27J6 
2736 

9000 

3 632 824 
11 115 

2644398 

2410500 
6939 

109913 

I 211200 
10035889 

64102 
38460 

!02562 

70282 

372 500 
442 782 

47 300 

3 574 600 

Prop. 1987/88: 150 
Bi!. 1.6 

Slutlig! förslag eller b.:-slul Förändring 
Ökning!+) 
Minskning( - ) Propositio

nens eller 
skrivcls.:-ns 
nummer 

145 

150 

128 

93 

105 

114 
150 
110 
1.50 

150 
150 
150 

150 

115 
115 

95 

95 

85 

85 

85 
85 

85 

90 

Anslags
belopp 

37124 

312 957 
12376164 

90000 

3 673 
93673 

17000 

4051552 
19515 

2660W8 

24.n 500 
B59 

122 113 

I 228 200 
!05386.'7 

130 200 
0 

130200 

74401 

444600 
519001 

49192 

15000 

2900 
50000 

100000 

25 000 

+ 24221 

+ 30863 
-1033294 

+ 90000 

+ 937 
+ 90937 

+ 8000 

+ 199 328 
+ 219400 
+ 8400 
+ 16000 

+ 22000 
+ 420 
+ 12200 

+ 17000 
+ 502748 

+ 66098 
38460 

+ 27638 

+ 4119 

+ 72100 
+ 76219 

+ 1892 

+ 15 000 

+ 2900 
+ 50000 

+ 100000 

+ 25 000 

-3574600 
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Huvudtiticl. anslag 

Bidrag till verksamheten vi<l Studsvik AB. n:
servationsanslag 
Avveckling av forskningsreaklllrc:r m. m. re
servat ionsanslag 
Anliiggningar för radioaktivt avfall i Studsvik 
m. rn .. n:servationsanslag 
Verksamheten i Ranstad. resc:rvationsanslag 
Vissa åtgärder J'ör effektivare anviidning och 
ershttning av c:l. reservationsanslag 

Summa 

XV Riksd11ge11 och dess 111.rndig/u•fl'I' 
Riksdagens byggnader. rcservationsanslag 

Summa 

Summa förändringar på statsbudgeten 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1988 

Beräknat 
belorp i 
budget
rrnpns1-
tinnen 

52600 

26 100 

15000 
.'i 875 

3721475 

98016046 

Prop. 1987/88: 150 
Bil. 1.6 

Slutligt förslag eller beslut Fiirilndring 
Okning( +) 

'.'vlinskning(-) Prorositili
nens elkr 
skrivelsens 
nummer 

90 

90 

90 
90 

90 

förs. 14 

Anslags
bclnpp 

94000 

16500 

950 

l.~0000 

503543 

42800 
42800 

98228425 

+ 41400 

9600 

14999 
4925 

+ 1500()() 
-3217932 

+ 42800 
+ 42800 

+ 212379 
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Bilaga 1.7 

Bilagor till Stöd till näringslivet 





Bilagor till Stöd till näringslivet 

Bilaga 1.7.I 

Förteckning m· remissinstanserna Betänkandet ( SOU 1987: 29) stöd till 

niiri ng slii ·ct 

Anmodas avge yttrande 

Riksgäldskontoret 

Kommerskollegium 

Exportkreditnämnden 

Överstyrelsen för civil beredskap 

Låneniimnden för den mindre skeppsfarten 

Lantbruksstyrelsen 

Fiskeristyrelsen 

Statens industriverk 

Styrelsen för teknisk ut veckling 

Riksrevisionsverket 

Statskontoret 

Statens energiverk 

Bereds tillfälle avge yttrande 

Kammarkollegiet 
Liinsstyrclsen i Göteborgs- och Bohus län 

Värmlands län 

Örebro län 

Norrbottens län 

Ut vecklingsfonden i Göteborgs- och Bohus län 
Värmlands län 

Örebro län 

Norrbottens län 

Sveriges industriförbund 
Sveriges hantverks- och industriorganisation - Familjeföretagen 

F öretagarcförbundet 
Sveriges Förcningsbankers Förbund 

Lantbrukarnas Riksförbund 

Tjänstemannens Centralorganisation 

Centralorganisationen SACO/SR 
Landsorganisationen i Sverige 

Svenska arbctsgivareföreningcn 

Sveriges r~darförening 

Post- och Kreditbanken 

Sveriges Investcringsbank AB 

Förcningsbankcrnas Bank 

Svenska bankföreningcn 

Svenska sparbanksföreningen 

Sveriges allm~inna hypoteksbank 

Norrlands läns hypoteksförening 

Sk[ines handelskammarc 

I Riksdugen /987/88. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.7 

Prop. 1987/88: 150 

Bilaga 1.7 



Det till lagrädct remitterade fiirslaget 

Förslag till 

Lag om avgifter för vissa statliga garantier 

Bilaga 1.7.2 Prop. 1987/88: 150 

Bilaga 1.7 

I * Denna lag gäller avgifter för statliga garantier som har lämnats före 
den I juli 1988 för fån och krediter med stöd av de författningar som anges i 
bilaga till denna lag och som inte är förenade med beslut om garantiavgift. 

2 ~ Till täckning av statens kostnader för administration och för förluster 
på grund av garantier som avses i I § skall långivarcn årligen till staten 
betala en avgift. 

Avgiften heriiknas till en viss andel av den utestående garanterade 
kapitalskulden per den I juli varje är enligt vad regeringen närmare före
skriver. 

3 ~ Föreskrifter om tid och sätt för betalningen av avgiften meddelas av 
regeringen eller den myndighet som regeringen besrnmmer. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1988. Avgift beriiknas dock första 
giingen på den utestående garanterade kapitalskulden vid ingfmgen av år 
1989. 

Bilaga 

Kungörelsen { 1948: 367) med vissa bcsHimmelser rörande statlig garanti för 
lån till yttre och inre rationalisering p[i jordhrukets område m. m. 
Kungörelsen ( 1954: 311) om statlig garanti för uppförande av lagerhus 
m. m. för jordbruksiindamål 
Kungörelsen ( 1959: 369) om statligt stöd ftt landsbygdens elförsörjning 
Renn~iringsförorclningen ( 1971: 438) 
Förordningen ( 1977: 387> om investeringsgaranti 
Förordningen ( 1977: 1123> om statligt stiid till strukturfitgärclcr inom spe
cialstålindustrin m. m. 
Fikordningen ( 1978: 250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 
Förordningen ( 1978: 490) om statligt litteraturstöd 
Förordningen { 1978: 507) om industrigarantilån 
Förordningen ( 1978: 516) om statligt stöd till liskets rationalisering. rn. m. 
Förordningen ( 1979: 427> om statligt stöd till triidgi1rJsniiringens rationali
sering 
Förordningen ( 1979: 792) om statligt stöd till skogsbruket 
Förordningen ( 1980: 402! om stöd till offentliga karantiiner för djur 
Förordningen ( 1981: 5371 om statligt stöd tiB fritidsrisket rn. rn. 
Förordningen ( 1981: 661) om slrukurgarantier. m. m. 
Förordningen ( 1985: 439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. 
Förordningen ( 1986: 191) om statligt stöd for utveckling och introduktion 
av ny energiteknik. rn. m. 

2 



Lagrådet 
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1988-04-12 

Bilaga 1.7.3 Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.7 

Närvarande: f. d .. regeringsrådet Wieslander. regeringsrådet Wadell.justi

tierådet Magnusson. 

Enligt protokoll vid regcringssammanträde den 7 april 1988 har regering

en på hemställan av statsrådet Feldt beslutat inhämta lagrådets yttrande 

över förslag till lag om avgifter för vissa statliga garantier. 

Förslaget har inför lagrådet föredragits av kammarriittsassessorn Eskil 

Nord. 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

3 



Förslag till 

Bilaga 1.7.4 Prop. 1987 /88: 150 
Bilaga I.7 

Lag om ändring i lagen ( 1970: 65) om Sveriges allmänna 
hypoteksbank och om hypoteksföreningar 

Härigenom föreskrivs att 41 § lagen (1970: 65) om Sveriges allmänna 
hypoteksbank och om hypoteksföreningar' skall ha följande lydcle. 

N11)'(1rt111de lydelse Föres/agen lydelse 

41 §2 

Andra lån än sådana vilkas ji1lla 
betalning staten ansmrar för (ga
rantilån) får lämnas endast mot sä
kerhet i form av panträtt i fäst egen
dom (inteckningssäkerhell eller 
mot annan betryggande säkerhet. 

Andra lån än sådana vilkas betal
ning staten har ett a11s1•11r för (ga
rantilån) får lämnas endast mot sä
kerhet i form av panträtt i fast egen
dom (inteckningssäkerhetl eller 
mot annan betryggande säkerhet. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1988 

1 Lagen omtryckt 1983: 588. 
"Senaste lydelse 1987: 612. 4 



Förslag till 

Lag om avgifter för vissa statliga garantier 

Hiirigenom föreskrivs följande. 

~ Denna lag gäller statliga garantier som 

Bilaga 1.7.5 Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 1.7 

- har lämnats före den 1 juli 1988 för lån och krediter med stöd av de 
författningar som anges i bilaga till denna lag. och 

- inte tidigare förenats med garantiavgift. 

2 * Till täckning av statens kostnader för administration och förluster på 
grund av garantier som avses i I * skall långivaren årligen betala en avgift 
till staten. 

Avgiften beräknas till en viss andel av den utestående garanterade 
kapitalskulden per den I juli varje år enligt vad regeringen närmare före
skriver. 

3 * Föreskrifter om tid och sätt för betalningen av avgiften meddelas av 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1988. 
Avgift för garantier enligt författningarna 3,5.6,8,9, 15 och 17 i bilagan 

betalas första gången för det första halvåret 1989 och beräknas på den 
utestående garanterade kapitalskulden vid ingången av samma år. Avgift 
för garantier enligt övriga författningar i bilagan betalas första gången för 
budgetåret 1990/91 och beräknas på den utestående garanterade kapital
skulden per den I juli 1990. 

Bilaga 

I Kungörelsen ( 1948.: 367) med vissa bestämmelser rörande statlig garanti 
för lån till yttre och inre rationalisering på jordbrukets område m. m. 

2 Kungörelsen ( 1954: 311 J om statlig garanti för uppförande av lagerhus 
m. m. för jordhruksändam<ll 

3 Kungörelsen ( 1959: 369) om statligt stöd ät landsbygdens elförsör:ining 
4 Rennäringsförordningen ( 1971: 438) 
5 Förordningen ( 1977: 387) om investeringsgaranti 
6 Förordningen ( 1977: 1123) om statligt stöd t·ill strukturåtgärder inom 

specialstfilindustrin m. m. 
7 Förordningen ( 1978: 250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 
8 Förordningen <1978: 490) om statligt litteraturstöd 
9 Förordningen ( 1978: 507) om industrigarantili\n 

10 Förordningen ( 1978: 516) 0111 statligt stöd till fiskets rationalisering. 
m.m. 

11 Förordningen ( 1979: 427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens ratio-
nalisering 

12 Förordningen ( 1979: 792) om statligt stöd till skogsbruket 
13 Förordningen ( 1980: 402) om stöd till offentliga karantäner för djur 
14 Förordningen ( 1981: 537) om statligt stöd till fri tidsfisket 
15 Förordningen ( 1981: 661) 0111 strukturgarantier. m. m. 
16 Förordningen ( 1985: 439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. 
17 Förordningen ( 1986: 191) om statligt stöd för ut veckling och introduk

tion av ny energiteknik. m. m. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988 
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Bilaga 2 

Socialdepartementet 





Socialdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 april 1988 

Föredragande: Statsriidet Lindqvist 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudget för budgetåret 1988/89 
m.m. 

Femte huvudtiteln 

( 1) Vissa an slagsfrågor med anledning av 
proposition 1987/88: 121 om extra höjning av 
basbeloppet m. m. 

I regeringens proposition 1987/88: 121 om extra höjning av basbeloppet 
m. m. har föreslagits att en extra höjning av basbeloppet med 600 kr. skall 
ske fr. o. m. den I januari 1989. Förslaget avser att kompensera pensionä
rerna för den uppoffring de gjorde i samband med devalveringen hösten 
1982. För de anslag i statsbudgeten som avser basbeloppsanknutna förmå
ner innebär förslaget utgit'tsökningar avseende andra hälften av budgetiiret 

1988/89. 
Jag återkommer i det följande till de olika anslagen. 

C. Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m. m. 

C 3. Vårdbidrag för handikappade barn 

I enlighet med vad som anförts ovan bör under anslaget anvisas ytterligare 
6 milj. kr. för budgetilrct 1988/89. 

C 4. Bidragsförskott 

I enlighet med. vad som anförts ovan bör under anslaget anvisas ytterligare 
22 milj. kr. fiir budgetf1ret 1988/89. 

C 5. Harnpcnsioner 
I enlighet med vad som anförts ovan bör under anslaget anvisas ytterligare 
3 milj. kr. för hudgctfaret 1988/89. 

C 6. S~irskilt bidrag för vissa adoptivbarn 

I enlighet med vad som anförts ovan bör under anslaget anvisas ytterligare 
50 000 kr. för budgdiiret 1988/89. 

I Riksdagrn 1987!158. I sa111/. Nr 15U. Bilaga 2 

Prop 1987 /88: 150 
Bilaga 2 



D. Försäkring vid sjukdom, handikapp och 
ålderdom 

D 2. Folkpensioner 

I enlighet meJ vaJ som anförts ovan bör under anslaget anvisas ytterligare 

605 milj. kr. för hudget~lret 1988/89. 

I lemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreshlr riksdagen 
att till \"i)rdhidrng .frir handikapf){U/e harn - utliver vad som be

giirts i prop. 1987/88: 100 bil. 7 - för budgetitret 1988/89 anvisa 

ytterligare 6 000 000 kr. 

alt till Bidrag.1:fi"irskot1 utöver vad som begiirts i prop. 

1987/88: 100 bil. 7 - för budgeti'tret 1988/89 anvisa ytterligare 

22 000 000 kr. 
all till B11rnfl<'nsio11cr - utöver vad som begiirts i prnp. 

1987/88: 100 bil. 7 - för buJgetaret 1988/89 anvisa ytterligare 

3 000 000 kr. 
att till Siirskili hitlrng Ji'ir 1·is.1a adoptii·ham - utöver vad som 

beg~irts i prop. 1987/88: 100 bil. 7 - för buJgetfaet 1988/89 anvisa 

ytterligare 5tl 000 kr. 

att till Folkpe11sio11cr - utöver vad som begiirts i prop. 

1987/88: 100 bil. 7 - för budgetitret 1988/89 anvisa ytterligare 

60 5 000 ()()() kr. 

H. Socialt behandlingsarbete, alkohol- och 
narkotikapolitik 

(2) H 2. Bidrag till missbrukarvård m. m. 

Frän anslaget utg{tr bidrag till missbrukarvard m. m. i enlighet med den 

överenskommelse som statens förhandlingsnfönnJ triitfat med Landstings

förbundet lH.:h Svenska kommunförbundet Jen S mars 1985. Regeringen 

har den 6 juni 1985 efter riksdagens bemyndigande godkänt överenskom

melsen. 

Statshidragssystemet giiller t.o.m. frr 1989. Fördelningen av bidraget 

fastställs ärligen efter överliiggningar mellan statens förhandlingsniimnd 

och de bilda kommunförbunden. 

En överenskommelse om fördelningen av statsbidraget för år 1988 har 

triiffats den 14 mars 1988. Överenskommelsen innehiir all det totala stats

bidraget för ~lr 1988 faststiillts till 825 milj. kr. dvs. en ökning med 

15 milj. kr. i förhållande till föregaende år. Bidraget förcklas med 

650 670 000 kr. till kommunbidrag, 160 050000 kr. till plats bidrag och 

14 280000 kr. till omstruktureringsbidrag. 

Regeringen har den 17 mars 1988 godkänt överenskommelsen. 

Prop 1987/88: 150 
Bilaga 2 
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Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

föresl~tr riksdi1gen 

att till Bidrag 1i/l 111isshru/.:111Tlirde11 111.111. - utöver vad som be

giirts i prop. 1987/88: 100 bil. 7 - för budgetiiret 1988/89 anvisa 

ytterligare 15 000 000 kr. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1988 

Prop 1987/88: 150 
Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Finansdepartementet 





Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regcringssammanträde den 21 april 1988 

Föredragande: statsrådet Feldt och, såvitt avser avsnitt I, statsrådet Jo
hansson 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, 
m. m. såvitt avser finansdepartementets 
verksamhetsområde 

1 Sparfrågor 

I. I Inledning 

Hushållssparandet har varit lågt sedan början av 1980-talct. Under de 
senaste åren har hushållens sparkvot t.o.m. varit negativ. Med anledning 
härav har regeringen vidtagit åtskilliga åtgärder för att stimulera hushålls

sparandet. 
Utvecklingen pekar fram mot en ytterligare försämring av hushållsspa

randet under år 1988. Vid årsskiftet 1988/89 frigörs också betydande spar

bclopp i hushållssektorn. Det gäller såväl skattesparmedel som återbetalda 
medel från sparobligationslån. Mot denna bakgrund vill jag ta upp frågan 

om ytterligare åtgärder i syfte att stimulera hushållssparandet. 

1.2 Allmän bakgrund 

1.2.1 llushållssparandcts utveckling 

Hush{tllens totala sparande brukar delas in i två komponenter, realt och 
finansiellt sparande. Det reala sparandet består huvudsakligen av hushål

lens investeringar i smf1- 01.:h fritidshus medan det finansiella sparandet 

består av hushållens bankinlåning. pla1.:eringar i värdepapper, privat pen

sionssparande m. m. Hushållens sparkvot är kvoten mellan hushållens 
sparande och deras disponibla inkomster. 

Under 1960-talct sjönk sparkvoten för att under 1970-talct stabiliseras i 
intervallet 3-5 ~"(,(diagram I). I början av 1980-talet minskade hushållens 

sparande kraftigt LKh sparkvoten uppgick till ca I% under åren 1982-
1985. Under de senaste två åren har sparkvotcn varit negativ, dvs. hushål

lens konsumtion har överstigit deras inkomster. Prognosen för innevaran

de år är att hushållssparandet minskar ytterligare från Gol årets lf<ga nivå. 

I Rihdagrn 1987188. I sam/. Nr 150. Bilaga 3 
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Den lftngsikliga ncdg{mgen av sparandet under 1960-talet förklaras bl. a. Prop. 1987/88: 150 

av ATP-systemets tillkomst. ATP-systemet har till stor del ersatt det Bilaga 3 

privata pensionssparandet. Eftersom ATP-sparandet inte definieras som 

hush<'illssparand1.: kommer pensionssparande som sker i ATP-systemet 

rent definitionsmässigt att minska hushållssparandet i den mf111 det crsiittcr 

privat pensionssparande. Troligen hade hushållssparandet vid slutet av 

1960-talet anpassats till det allmiinna pensionssystcmets successiva ut-
byggnad. 

Under 1970-talet upprätthölls sparkvoten av en god utveckling av det 

reala sparandet. Perioden kännetecknas dock av finansiell skuldsiittning 

friimst som en följd av hushållens omfattande förvärv av småhus. Småhus

investeringar var skattemiissigt gynnsamma under 1970-talet och gav en 

hög real avkastning. De kortsiktiga variationerna i den finansiella sparkvo

tcn förklaras i huvudsak av förändringar i den disponibla inkomsten. 
krcditmarknadsläget etc. 

Hushttllssparandcts utveckling under 1980-talet har. som jag nyss 

nämnt, kiinnetccknats av en kraftig nedgång. Ltvecklingen i hö1jan av 

1980-talet torde friimst bero på den minskning av hushållens reala dispo

nibla inkomster med ca 5 r;;-. som skedde umkr åren l 98 l -1983. Ncdgting

en av sparandet under Jcssa fö· iir att hiinföra till det reala sparandet. Det 

finansiella sparanuct uppvisade diircmot en svag ökning. Dessa föriindring

ar beror sannolikt bl. a. p{t att den reala avkastningen pi'i småhusinveste-

Diagram 1. Hushallens sparkrnt 1965-1988 
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ringar minskat till följd av stigande realräntor och inkomstskattereformen 

samtidigt som avkastningen på finansiellt sparande ökat. 
Under åren 1986-1987 minskade hushållssparandet ytterligare och spar

kvoten blev negativ. Till en del orsakades nedgången i hushållssparandet 

under dessa år av att hushållen kraftigt ökade sina nettoinvesteringar i 

varaktiga konsumtionsvaror. hushållsmaskiner m. m. Hushållens ökade 

skuldsättning i samband med kreditmarknadens avreglering bidrog också 

till nedgången i sparandet. 

1.2.2 Sparstimulerande åtgärder 

Nedgängen i hushållssparandet har skett trots att villkoren för sparandet 

under senare år har förbättrats i llera avseenden. Inflationen har minskat 

starkt, realräntan har stigit, marginalskatterna har sänkts och en viss 

avdragsbegränsning har genomförts. Vidare har llera sparlhimjande åtgär

der vidtagits. Hit hör introduktionen och vidareutvecklingen av allemans

sparandet. Sedan starten år 1984 har llera sparfriirnjande åtgärder genom

förts inom allemanssparandet. Bland annat har det belopp som får sättas in 

varje månad höjts frän 600 till 800 kr. Maximinivån för instittningar har 

höjts i llera omgångar till nuvarande nivå på 60000 kr. samtidigt som 

extrainsättningar på upp till 5 000 kr. tillåtits vid flera tillfällen. Vidare har 

förutsättningar givits för ungdomar att inom ramen för allemanssparandet 

erhålla bosparlån. Nyligen skapades även förutsättningar för s. k. ideellt 

sparande inom allemanssparandet. Fr. o. m. den 1 april och fram till slutet 

av december 1988 utgår en bonus motsvarande 5 o/r årlig ränta till den som 

under denna period öppnar konto i allemanssparandet. 

Regeringen har lämnat lotteritillstånd för vinstsparande i olika banker. 

Tillstånden innebär att en sparare för göra insättningar med högst 800 kr. i 

månaden jämte extrainsättningar enligt riksdagens beslut. Sådana extrain

sättningar har medgivits för vissa perilJder, senast med högst 5 000 kr. 

under sista kvartalet 1987. 
Bland övriga sparfriimjande fogiirdcr kan nämnas höjningen av det all

männa sparavdraget från 800 kr. till 1600 kr. år 1986. Samma år inriittades 
en spardelcgation. Spardelegationen utreder för närvarande vissa fr{1gor 

rörande hushållssparandet på uppdrag av regeringen. Genom utredningen 

skall bland annat analyseras vilka faktorer som påverkar hushållens spa
rande. Några områden som anses vara centrala för hushf1llens sparbeteen

de behandlas i särskilda delprojekt. Hit hör skattesystemets. pensions- och 

socialförsäkringssystemets och bostadsfinansieringssystemets effckkr pfi 

hushållens sparande. Rland övriga delprojekt kan nämnas en studie av hur 

avregleringen på kreditmarknaden påverkat hushållens sparbeteende. 

1.3 Allemanssparandet 

Mitt förslag: En sparare får. utöver de nu maximalt tillåtna mtinads

insättningarna på 800·kr.. Mm och med december 1988 till och med 

februari 1989 siitta in 5 000 kr. i allemanssparandet. 

Maximigränsen för en sparares totala nettoinsiittningar höjs från 

60 000 till 75 000 kr. 

Prop. 1987/88: 150 
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Skälen för mitt förslag: Riksdagen har vid några tillfällen beslutat om 

temporär höjning av den högsta tillåtna månadsinsättningen i allemansspa

randet. Senast har beslutats att extrainsättning med 5 000 kr. fic:k ske under 

första kvartalet 1988 (prop. 1986/87: 150 bil. 3. FiU 24. rskr. 344. SFS 

1987: 855). 
Vid ärsskiftel 1988/89 kommer hushållen att ffi betydande medelstill

skott. Bl. a. frigörs i januari för sista g~rngen medel frfin skattesparandet. 

Kreditering av riintor och ftterbiiring av skatt samt t1terbetalning av sparob

ligationsliin förstärker ytterligare hush[illens likviditet vid denna tid. Det är 

angeliiget att dessa medelstillskott i stor utstriiekning tas till vara för 

sparande. 
Allemanssparandet har nått en stor popularitet och tidigare möjligheter 

till extrainsättningar har utnyttjats väl. Jag föreslfir att extrainsiittningar 

med sammanlagt 5 000 kr. per sparare för ske även under tiden december 

1988-februari 1989. Liksom tidigare bör spararen fft avgöra om han vill 

sätta in det extra beloppet vid ett enda tillfälle eller om han vill fördela 

beloppet på llcra insiittningar. Förslaget innebär att spararen fttr sätta in 

sammanlagt 7 400 kr. i allemanssparandet under de angivna tre mänaderna. 

Alltsedan den I januari 1988 tillilts en högsta sammanlagd nettoinsätt

ning i allemanssparandet orr. 60 000 kr. Om det. som jag nu föreslagit. ges 

möjlighet till en extrainsiittning av 5 000 kr. vid årsskiftet 1988/89. innebiir 

detta att en sparare. som iinda från allemanssparandets start i april 1984 

satt in högsta tilltttna belopp. under år 1989 kommer att nft taket för högsta 

tillf1tna nettoinsiittningar. Jag finner ink skiil att nu stiinga allemanssparan

det för någon sparares nyinsiittningar. Diirför föreslår jag att taket höjs oc:h 

att den totala nettoinsiittningen för varje sparare begränsas till 75 000 kr. 

1.4 U ngdomsbosparande 

1.4.1 Ugångsponktcr 

Ungdomar utgör en grupp inom hushitllskollektivet som traditionellt har 
ett lfigt sparande:. Den frtimsta förklaringen till ungdomars lilga sparande iir 

deras. i förhftllande till övriga grupper, begriinsade inkomster. Detta beror 
i sin tur pii. dels en lilg förviirvsfrekvens bland ungdomar. dels att lönenivi:i.n 

för ungdomar iir liigre iin den genomsnittliga lönenivfan. Förvärvsarbetande 

ungdomar som bor kvar i föräldrahemmet har doc:k vanligtvis en god 

ekonomi. 
Samtidigt soni ungdomars sparande är begriinsat är deras kommande 

behov av sparade medel relativt stort. Såviil den första egna bostaden som 

eventuella studier och familjebildning kan komma att stiilla krav som 

överstiger vad ungdomars löpande inkomster tiic:ker. Detta giiller framför 

allt vid förvärv av egen bostad och d:! speciellt i storstadsregionerna där 

prisutvecklinge11 pi't host~ider varit mycket kraftig under en Hingre tid. 

Inom dessa omdden kan ungdomar utan sparkapital eller för sin iilder 

mycket höga löner inte utan betydande ekonomisk pMrestning köpa ens en 

mindre bostadsrilttsHigenhet på andrahandsrnarknaden. Diiremot erbjuder 

bostadskooperationer lH.:h banker möjligheter för ungdomar och andra att 
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spara till förviirv av bostad, i första hand nyproducerade bostadsriittslii

genheter. 
Avregleringen av kreditmarknaden har medfö11 att det för niirvarande är 

liitt att låna i si\viil hank som i andra kreditinstitut. Vissa grupper av 

ungdomar. liksom vuxna. tycks leva kvar i förestiillningen att det fortfa

ramle iir lika lönsamt att \;'rna som det var under 1970-talc\. Sil iir emellertid 

inte fallet. Nedgången i inflationen och diirmed stigande realriintor har i 

kombination med sänkta marginalskatter och en viss avdragsbegränsning 

medfört att det idag iir en real kostnad förknippad med skuldsättning 

medan diiremot lönsamheten i sparande har ökat markant. 

Vid sidan av intresset av att förbiittra det totala hushållssparandet finns 

det således särskilda mvtiv för sparstimulanser riktade mot de yngre. 

Viisentligt iir att goda sparvanor grundläggs tidigt och vidmakthålls. Ett 

långsiktigt, riskfritt sparande med siiker avkastning iir av vikt för tillska

pandet av en ekonomisk buffert. Sparande i bank bör därför uppmuntras. 

Goda bankrelationer bidrar ocksi't till förbiittrade kunskaper om utbudet av 

sparformer. 

Alldeles särskilt bör framhävas betydelsen av sparande för bostadsända

mål. En sparad grundplf1t iir ofta en nödvändig förutsiittning för att köp av 

en bostadsrätt eller en villafastighet skall kunna genomföras. Hiirtill kom

mer att regelbundna insiittningar i ett bosparande. till vilket iir knutet en 

turordning för bostadsförvärv. kan vara avgörande för möjligheten att 

överhuvudtaget bli iigare till en bostad. Även för innehavare av hyresrätt 

iir kostnaderna i samband med inllyttning för det mesta kiinnhara. Det 

gäller för den som erh{tller sin första egna Wgenhet såviil som den som 

t. ex. vid familjebildning llyttar in i en större hyrd bostad. 

För de ändamill jag nu angivit har inom finansdepartementet utarbetats 

ett förslag till en ny spa11"orm med stimulanser för ungdomar mellan 16 och 

28 ilr. Vid ärendets beredning har överliiggningar hi\llits med företrädare 

för .Sveriges riksbank, riksgiildskontoret, bankinspektionen. :Svenska 

Bankforeningen. Svenska sparbanksföreningen. Sveriges Föreningsban
kers Förbund, PKbanken. Skandinaviska Enskilda Banken. Svenska Han

delsbanken. Första Sparbanken. HSB:s riksförbund, Svenska Rikshyggen 

ekonomisk förening och KF:s sparkassa. 

Jag har samrt1tt i iirendet med chefen för bostadsdepartementet och 

statsd1det Lönnqvist. 

1.4.2 Allmän motivering 

1...1.2. I 'U11gclo111shospart1nde - en ny spwjinm 

Mitt förslag: En ny fristående sparform. ungdomsbosparandc, in

förs. Under förutsättning av viss tids sparande och en viss insatt 

beh[1llning skall spararen ha riitt till dels en skattefri. av staten 

bekostad bonusriinta. dels sparhin för bostadsförvärv och bos~itt

ning. 

Prop. 1987/88: 150 
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Skälen för mitt förslag: Sparstimulanser för ungdomar bör utformas så Prop. 1987 /88: 150 
att regelbundet. lfmgsiktigt sparande premieras. Särskilda förmåner bör Bilaga 3 
därför kunna utnylljas först efter viss tids sparande och endast under 
förutsättning att en viss behållning byggts upp m1:d successiva, månadsvis 
maximerade insättningar. 

Enligt min mening bör en ungdomssparare som sparat på ett konto i 
minst tre år och vars insatta behållning p<l kontot uppgår till 5 000 kr. eller 
mer få en av staten bekostad bonusränta som inte inkomstbeskattas. 

Under samma förutsättningar bör spararen ha rätt till sparlån för bo
stadsanskaffning och bosättning i övrigt. Lånet skall lämnas eller förmed
las av kontoförande bank. Det pf1 så vis subventionerade sparandet bör 
kunna ske på vanligt konto i bank eller sparkassa. Insättningarna bör dock 
göras inom ramen för ett sammanhållet system och alltså i princip hållas 
skilda från annat sparande. 

De sparstimulanscr som introducerats under senare lid har i görlig mån 
knutits till det viil etablerade allemanssparandet. Med det särskilda ända
målet att främja ungdomars sparande för bostadsanskaffning och bosätt
ning i övrigt öppnades år 1985 möjlighet att knyta bosparande i HSB:s 
Sparkassa till allemanssparandet. Sådan anslutning medges längst till ut
gången av det år spararen fyller 28 år. I januari 1986 infördes rätt för 
allemanssparare i åldersskiktet 18-28 år att erhålla bosparlån av kontofö
rande bank Ufr. prop. 1984/85:51. FiU 7, rskr. 59, SFS 1984: 1036). I juli 
1986 öppnades allemanssparandet även för det bosparande som under 
beteckningen RiksBoSpar bedrivs av Svenska Riksbyggen i samarbete 
med sparbanksrörelsen (prop. 1985/86: 150 bil. I, FiU 34, rskr. 362, SFS 

1986: 522). 

De nu föreslagna sparl'örmånerna kan inte på samma sätt naturligt inlem
mas i allemanssparandet. Åtgärderna är exklusivt inriktade på ungdomar. 
Med hänsyn till syftet all främja bosparande och annat sparande i bank bör 
sparmedlen inte tillföras statsupplfmingen. Särskilda ungdomsförmåner 
bör, som jag nämnt, stimulera till ett riskfritt sparande. Det rimmar illa 
med detta ändamål att bonusränta skulle medges för sparande i allemans
fonder. 

Till det jag nu sagt om nackdelar av att ungdomsstimulanser integreras i 
allemanssparsystemet kommer skattepolitiska överväganden. En ökning 
av avkastningen på allemanssparande öppnar möjligheter till utnyttjande 
av skattearbitrage. Om sparandet genererade en skattefri bonusränta ut
över den skattebefriade diskontobundna inlåningsräntan skulle det kunna 
bli lönsamt att låna upp medel för insättning i allemanssparandet. 

Även av fördelningspolitiska skäl är det motiverat att knyta den nya 
bonusräntan till en sparl'orm skild från allemanssparandet. Ett nysparande 
som kanaliserats till allemanssparande! skulle nämligen ha lett till att 
ungdomar med högre marginalskatter och ränteinkomster överstigande det 
allmänna sparavdraget skulle ha kommit i åtnjutande av en omotiverat hög 
subventionsgrad medan ungdomar med lägre marginalskatter och räntein
komster skulle ha fått en subvention av mindre betydelse. 

Den föreslagna nya sparformen - ungdomsbosparandet - bör alltså stå 
fri från allemanssparandet. Inget bör enligt min mening hindra att en 6 



sparare gör insiittningar i såväl allemanssparandet som ungdomshosparan

det. Nilgra överföringar av sparmedel mellan de bftda sparsystemen bör 

dock inte m ske. 

1.-1.2.2 Reglafi.irsparande 

Kretsen av sparare 

Mitt förslag: Ungdomar som är kyrkobokförda här i landet får börja 

spara på konto i ungdomsbosparandet från och med det kalenderår 

de fyller 16 år till och med det kalendcrår de fyller 25 år. De 

särskilda sparstimulanserna kan utnyttjas till och med utgången av 

dct kalenderår spararen fyllt 28 år. 

Skälen för mitt förslag: En grundtanke bakom ungdomsbosparandet är 

att sparformen skall stimulera de unga att sätta av en del av de medel de 

själva tjänat in. Alltifdn det en pcrson fyllt 16 år ffir han sjiilvständigt 

disponera sina arbetsinkomster. Det är dlirför enligt min mening naturligt 

att sätta den undre griinsen för deltagande i ungdomshosparandet vid I 6 fir. 

Av praktiska skiil bör den unge tilliitas att gå med i ungdomsbosparandet 

redan vid ingångcn av dct kalenderår dfi han fyller I 6 år. 

Den rätt till bosparliin som föreligger enligt 26 * lagen ( 1983: 890) om 

allemanssparande upphör vid utgången av det ftr då spararen fyller 28 år. 

Samma åldersgriins bör sättas i fråga om rätten att tillgodogöra sig bonus

ränta och sparlfin inom ramen för ungdomsbosparandet. 

De för ungdomsbosparandet specifika förmfmerna för enligt mitt förslag 

tas i anspråk tidigast efter tre års sparande pä ett konto. Om rätten till 

bonusränta och sparlån bortfaller vid utgängcn av det kalenderår spararen 

fyllt 28 år och bonusräntan rl\knas för varje konto slirskilt :ir det inte 

meningsfullt för någon att bör:ia spara på ett konto i ungdomsbosparandet 
efter det. att året dä han fyllt 25 ftr löpt ut. Det bör ocksft uttryckligen 

föreskrivas att sft ej får ske. 

För den kontroll som behövs av det statligt subventionerade ungdoms
bosparandet kriivs kiinnedom om varje sparares personnummer. Det är 

därför nödvändigt att den som går med i ungdomsbosparandet då är kyrko
bokförd i Sverige. 

Olika slags sparkonton 

Mitt förslag: Insättningar görs i bank eller sparkassa. på vanliga 

rlintebärande konton som anslutits till ungdomsbosparandet. Kon

ton för sparande knutet till en turordning för bostadsförvärv får 

anslutas med innestående behållning. I övrigt får endast nyöppnade 

och andra tomma.konton anslutas. En sparare får inte spara på mer 
än två konton samtidigt. 

Prop. 1987/88: 150 
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Skälen för mitt förslag: Den nya sparformen bör, som jag nämnt, i 

princip knytas till sparande i bank; dels målsparande för bostadsförvärv av 
sådant slag som anordnas av vissa affärsbanker och av sparbanksrörelsen i 
samarbete med Riksbyggen, dels annat sparande på räkning i bank. Med 
hänsyn till det särskilda syftet att underlätta bostadsförvärv och bosättning 

bör även det bosparande som sker i HSB:s sparkassa naturligen beredas 

plats i ungdomsbosparandet. Också sparande i andra sparkassor bör kunna 

komma i fråga. 
Risksparande i aktiefonder är inte förenligt med ungdomsbosparandets 

syften. I lagtexten bör detta markeras med en föreskrift om att räntebäran

de sparkonton skall användas. 
Det finns enligt min mening ingen anledning att skräddarsy konton för 

ungdomsbosparandet. I stället bör till detta kunna anslutas bosparkonton 
och andra sparkonton av det slag som banker annars erbjuder sina kunder. 
Det får dock inte vara fråga om konton som iir förbehållna vissa begränsa

de grupper, exempelvis ägare av aktier i den kontoförande banken. Spa

rande på sådana konton bör inte gynnas av statliga subventioner. Ung

domsbosparande på allemans- eller vinstsparkonton skall givetvis inte 

komma i fråga. 
Vissa grundkrav måste alltså ställas på sparkonton för att de skall få 

anslutas till ungdomsbosparandet. Anslutning av en viss typ av konton bör 
kunna ske först efter anmälan av resp. bank till den myndighet som svarar 

för kontroll av ungdomsbosparandet. I praktiken bör denna kontrollmyn
dighet - riksgäldskontoret - efter samråd med intresserade banker och 
sparkassor kunna göra upp en lista över konton som resp. institut erbjuder 

för anslutning. 

Konton som en gång anslutits till ungdomsbosparandet enligt den modell 
jag angivit kan avskiljas och fortsättningsvis utnyttjas fristående. Av
skiljandet innebär bara att spararen avhänder sig - eller fråntas - rätten 
till de särskilda sparförmånerna. 

Självklart bör endast de insättningar som gjorts efter kontots anslutning 
vara kvalificerande för bonusränta och sparlån. Förekomsten av äldre 
kontobehållningar tynger kontrollen och utgör också en belastning för 
regelsystemet. Det kunde därför framstå som naturligt att endast konton 
med nollsaldo fick anslutas till ungdomsbosparandet. 

Emellertid har från sparbanksrörelsens. Riksbyggens. HSB:s och 

PKbankens sida framförts önskemål om att bosparkonton. dvs. konton för 
sparande som är kopplat till en turordning för förvärv av främst bostads

rättslägenheter. skulle få anslutas med ingående behållning. För bospar

konton gäller olika regler. Generellt ger insättningarna, i vissa fall även den 

spararen tillgodoräknade räntan, poäng för köplats avseende bostadstill

delning och för lånerätt för finansiering av bostadsförvärvet. Enligt vad 
som nu framförts skulle det vara olyckligt om de ungdomar som i dag 
sparar på bosparkonton inte kunde få tillgodoräkna sig bonusränta i ung

domsbosparandet annat än genom insättningar på ett separat konto. Dels 
skulle det innebära en väsentlig olägenhet för instituten att behöva hantera 
flera bosparkonton för samma person och att väga samman insättningar på 

dessa konton till enhetliga sparpoäng. dels skulle en sådan ordning kunna 

framstå som svårbegriplig och förvillande för spararna. 
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Jag har förståelse för de synpunkter som framförts. Just i fråga om Prop. 1987/88: 150 

etablerade bosparsystem finns det beaktansvärda skäl för att medge an- Bilaga 3 

slutning av konton med innestående behållning. Jag vill dock än en gång 

klargöra att insättningar som gjorts på ett bosparkonto innan detta anslutits 

till ungdomsbosparandet inte grundar någon riitt till särskilda sparförmåner 

i ungdomsbosparandet. 

Kontrollen av ungdomsbosparandet skulle underlättas och regelverket 

förenklas om endast ett konto per sparare tilläts. Det finns dock skäl som 

talar för att en viss uppdelning av insättningarna bör medges. En sparare 

kan ha ett intresse av att försvara köplats i mer än ett bosparande. Villko

ren för bosparande iir i vissa fall sådana att endast insättningar upp till en 

viss beloppsgräns berättigar till poäng för köplats och andra förmåner. I 

sådana fall kan spararen vilja begränsa sina insättningar i bosparandet och 

placera övriga disponibla medel på konto som ger bättre avkastning. Det är 

vidare önskvärt att de kontoförande instituten stimuleras till konkurrens i 

fråga om ungdomsspararna. Sammantaget finns enligt min mening övervä

gande skäl för att låta en sparare samtidigt göra insättningar på mer än ett 

konto. En begränsning till två konton bör dock upprätthållas. 

Jag vill anmärka att rätten till honusränta och sparlån i ungdomsbospa

randet måste knytas till varje konto särskilt. En ordning innebärande att 

det vid bonusberäkning togs hänsyn till spartid och insättningar på skilda 

konton. kanske i olika banker. skulle bli administrativt alltför svårhanter

lig. 

Sparbeloppens storlek och fördelning 

Mitt förslag: En sparare får sätta in sammanlagt högst 800 kr. i 

månaden på de konton han har anslutna till ungdomsbosparandet. 

Maximibeloppet får fördelas fritt på två konton. Inget krav ställs på 

ett visst minsta sparhelopp per månad eller på något visst antal 
insättningar per år. 

Skälen för mitt förslag: Av fördelningspolitiska skäl och för att sparsti

mulansen i form av bonusränta inte skall bli för kostsam för staten måste 

en övre gräns för tillåtna månadsinsättningar faststiillas. Taket kan lämpli
gen sättas vid 800 kr. i månaden. det samma som gäller i fråga om alle

manssparandet. Regeln om maximiinsättning innebär att ett konto. under 

den tid det är anslutet till ungdomsbosparandet, är stängt för högre må

nadsinsättningar än 800 kr. Beloppet fär fritt fördelas på de två konton som 

spararen som mest får ha. 

Ungdomsbosparandct syftar till regelbundet sparande. Nägot krav på 

minimiinsättningar bi.ir dock inte ställas upp. Villkoret om att minst 5 000 

kr. skall ha satts in .netto för att bonusränta skall utgå bör enligt min 

bedömning stimulera till fortlöpande insättningar. 
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Bindning av sparade medel 

Mitt förslag: Någon bindning av sparade medel föreskrivs inte i lag. 
Vid uttag debiteras spararen en avgift motsvarande en procent av 
uttaget belopp. dock minst 20 kr. ~<\dan uttagsavgift skall dock inte 

betalas vid övcr1'öring mellan konton i ungdomsbosparandet. inte 

heller för uttag som sker i s<~mband med att kontots anslutning till 
ungdomsbosparandct upphör. 

Skälen för mitt förslag: Ungdomsbosparandet är tänkt att kunna tjäna 
som målsparande, främst inriktat på bosättning och bostadsanskaffning. 

Men sparformcn skall också kunna ge stimulans för uppbyggnad av en 
ekonomisk buffert för oförutsedda situationer. Mot denna bakgrund anser 

jag det inte rimligt att föreskriva någon obligatorisk bindning av de sparade 
medlen. Den sparare som så önskar bör dock kunna ge sina insättningar en 

starkare låsning genom sparande på konto med viss avtalad uppsägnings
tid. 

För att den föreslagna bonusräntan skall få tas i anspråk krävs att det 
kvalificerande kontot varit anslutet till ungdomsbosparandet i minst tre år 

och att de behållna nettoinsättningarna på kontot uppgår till minst 5 000 kr. 
Detta förhållande måste rimligt vis minska benägenheten för uttag. Ett 

större uttag kan ju dessutom ersättas blott med månadsvisa insättningar 
om vardera högst 800 kr. 

Även om bindningsmekanismer på så sätt kan sägas vara inbyggda i 
sparsystemet, finns det skäl att i förekommande fall avkräva spararen en 
uttagsavgift. Denna avgift kan lämpligen bestämmas motsvarande vad som 

gäller för allemanssparandet. dvs. en procent av uttagna medel, dock minst 
20 kr. Det skall f1ligga bankerna att debitera spararen uttagsavgift. Avgiften 
bör tillfalla banken. 

En grundtankc med bonusräntan är alt den skall komma till användning 
när ett uttalat behov föreligger. exempelvis vid bostadsförviirv. Då bonus
räntan tas i anspråk skall. enligt vad jag föreslår. kontot avföras från 
ungdomsbosparandet. För uttag som görs i ett sådant läge iir det inte 
påkallat att kräva någon uttagsavgift. I det fall en sparare tar ut hela 
behållningen för överföring till ett annat konto i ungdomsbosparandet finns 
det självfallet inte heller motiv för en lagstadgad uttagsavgift. 

Överföring av sparmedcl 

Mitt förslag: Behållningen av vad som sparats på ett konto anslutet 

till ungdomsbosparandet får när som helst överföras till ett annat 

anslutet konto. 

Skälen för mitt förslag: En insättning på ett konto i ungdomsbosparandct 

bör inte innebära att medlen definitivt låses till det kontot. Om en möjlighet 
lämnas spararen att byta konto iir detta till gagn för en sund konkurrens 

mellan bankerna. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 3 
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Jag har tidigare redovisat skäl varför ett bosparkonto skulle fä anslutas Prop. 1987/88: 150 
till ungdomsbosparandet med innestf1ende behållning. Om spararen av Bilaga 3 
någon anledning senare vill stänga ett sådant konto och överföra medlen. 
så har skälen bortfallit for att den ursprungliga beh{illningen - jiimte 
ackumulerad ränta -skall stå kvar som en redovisningsbclastning i ung-
domsbosparandet. Till ett nytt konto bör därför få överföras endast behåll-
ningen av vad som sparats sedan det första kontot anslöts till ungdomsbo-
sparandet. Denna sparade behållning omfattar då ackumulerade. nettoin-
sättningar (samladt: insättningar minskade med uttag). den inlåningsränta 

som beräknats på dessa insättningar och upplupen bonusränta. 
Det kunde i och för sig tänkas att det konto varifran överföring skett fick 

bli kvar som anslutet till ungdomsbosparandct. Detta konto skulle i sil fall 
omedelbart efter överföringen visa ett nollsaldo och kunna fyllas pti med 

nya insättningar. Till undvikande av felaktigheter vid kontoredovisning i 

samband med överforingar hör dock föreskrivas att det gamla kontots 
anslutning till ungdomsbosparandet alltid upphör vid överföring. 

Banken bör vara berättigad till ersiittning för sina kostnader i samband 

med överföringen. Ersättningen bör dock inte rit överstiga 100 kr. 

1.4 .2 .3 Sparsti11111/anser 

Reglerad lägsta inlåningsränta 

Mitt förslag: På medel som satts in i ungdomsbosparandet betalar 

kontoförande bank ränta efter t:n viss minsta procentsats som rege
ringen eller. efter delegation av regeringen. en förvaltningsmyndig
het bestämmer. 

Skälen för mitt förslag: Det föreslagna ungdomsbosparandet är en av 

staten subventionerad sparform. I systemet måste enligt min mening byg
gas in en garanti för att subventionen i form av bonusränta kommer 
spararna till godo fullt ut. Förekomsten av en bonusränta skall i princip 
inte tillåtas påverka bankens egen räntesättning. 

Det är diirför enligt min mening ofrånkomligt att dt:t föreskrivs en viss 
lägsta ränta på inlåning i ungdomsbosparandet. Minimiräntan bör bestäm
mas så att den motsvarar riintan pti kapitalkonton och andra konton för 
bundet sparande i bank och den bör ocks[i i stort följa förändringarna i 
räntenivån för sådant sparande. De konton som i dag t:rbjuds för sådan 

inlåning har olika villkor. De högsta nominella räntesatserna i större ban

ker återfinns i skiktet 8-9 %. 
Jag har övervägt att föreslå en minimiränta relaterad till riksbankens 

diskonto. Emellertid speglar diskontot i dag inte fullständigt räntenivån för 

inlåning i bank. Från riksbankens sida har man också motsatt sig att det i 

nya författningar tas in föreskrifter om diskontot som norm för räntesätt

ning. 
I stället föreslår jag att minimiräntan fastställs särskilt. Mtrngfalden av 

sparkonton och inlåningsvillkor gör det naturligtvis svårt att fixera ränte- 11 



nivån pi sådant bundet sparande som här avses. Frfrn riksgiildskontorcts 

sida har man emellertid förklarat sig beredd att utarbeta en metod för att 

bestämma minimiräntan. Det kan enligt min mening vara liimpligt att ett 

st.dant syskm utformas i samn\d med bankernas branschorganisationer 

och konsument verket. Det skulle vara naturligt att också låta riksgälds

kontoret meddela föreskrifter om minimiräntan. En sådan delegation till en 

myndighet under riksdagen torde emellertid inte vara möjlig enligt rege

ringsformen. Jag anser därför att regeringen tills vidare, efter förslag av 

riksgiildskontoret. bör föreskriva vilken lägsta riinta som vid varje tidpunkt 

skall betalas. En möjlighet för regeringen att delegera denna uppgift bör 

likviil tas in i lagtexten mot bakgrund av att regeringen föreslagit att 

huvudmannaskapet för riksglildskontoret skall överföras till regeringen 

den I juli 1989. 

Bonusränta 

Mitt förslag: När ett konto varit anslutet till ungdomsbosparandet i 

minst tre år och behc\llningen av de insättningar som under den tiden 

gjorts pä kontot uppg~tr till 5 000 kr. eller mer har sparan:n rätt till en 

statligt bekostad skattefri bonusriinta. 

Bonusräntan motsvarar tre procent ärlig ränta på saldot den sista i 

varje milnad av gjorda nettoinsättningar (insiittningar minskade med 

uttag). 

Bonusräntan betalas ut när spararen begär det eller när han tar i 

anspråk den särskilda Jfmeriitt som erbjuds under samma förutsätt

ningar som bonusränta. Har bonusräntan inte tagits i anspråk vid 
utgången av det iir spararen fyllt 28 är skall den påföras kontot. 

Bonusriintan utgår alltid i sin helhet. 
När bonusriinta tagits i anspriik avförs kontot ur ungdomshospa

randet. 

Skälen för.mitt förslag: Jag har i tidigare sammanhang nämnt den skatte

fria honusriintan som den för ungdomsbosparandet karakteristiska sparsti

mulansen. Den bakomliggande tanken är att sparandet skall ha varit av en 

viss varaktighet och ha nått en viss volym innan spararen får tillgodogöra 

sig den förmån som han genom ins;ittningar kvaliriccrat sig för. Tre års 

sparande och behMlna nettoinsättningar om minst 5 000 kr. utgör enligt min 

mening viil avvägda förutsättningar för när bonusräntan skall fä lyftas. 

Med behållna nettoinsättningar avses här summan av insättningar minska

de med gjorda uttag. Den bankrtinta som spararen erhållit riiknas inte med. 

och endast insättningar som gjorts i tiden efter kontots anslutning till 

ungdomsbosparandet beaktas. Bonusriintan måste. som jag ocksfi nämnt. 

hänföras till sparandet p<l va1je konto för sig. Det iir således utan intresse 

för riittcn till bonusränta hur liinge spararen haft ett annat konto i ung

domsbosparandet och hur stor den totala insättningsvolymen p;\ två kon

ton är. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 3 
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De behållna nettoinsättningarna måste uppgå till minst 5 000 kr. när Prop. 1987 /88: 150 
spararen begär att få ut bonusräntan. Det iir inte tillräckligt att behållning- Bilaga 3 

en vid något tidigare tillfälle nått upp till kvalifikationsnivån men därefter 
till följd av uttag gått ner under 5 000 kr. 

Bonusräntan skall enligt mitt förslag beräknas som tre procent årlig 

ränta på de behållna nettoinsättningarna per den sista i varje månad. Den 
ränta som insättningarna genererat - såväl bankränta som påförts kontot 
som tillgodoräknad bonusränta - saknar alltså betydelse för bonusräntans 

storlek. Den månadsvisa avläsningen har valts för att förenkla rutinerna 
for bankernas rapportering av kontoställningar till kontrollmyndigheten. 

Till grund för beräkning av bonusränta läggs månadssaldon för insätt
ningar alltifrån det kontot anslöts till ungdomsbosparandet. Den upplupna 

bonusräntan är inte synlig på kontot och måste fortgående noteras separat 
av såväl banken som kontrollmyndigheten. Om spararen under den tid 

kontot står kvar i ungdomsbosparandet inte kvalificerar sig för att fä ta i 
anspråk bonusräntan. fryser den dittills framräknade bonusräntan inne. 

Det bör observeras att uttag skall avräknas från senast gjorda insättning
ar. Detta betyder i fråga om bos parkonton att den behållning som följt med 

från tiden före kontots anslutning till ungdomsbosparandet blir i viss me
ning inlåst. Det är. annorlunda uttryckt, inte möjligt att behålla de för 

bonusränta kvalificerande nettoinsättningarna oförminskade genom att 

riikna av uttag från den ursprungliga. ingående behållningen. 

Bonusräntan är främst tänkt som en medclsförstiirkning vid bostadsan
skaffning. Det är dock inte liimpligt att utbetalningen skall vara beroende 

av en särskild ändamålsprövning. Bonusräntan skall ju också utgöra en 

generell sparpremie. Bonusräntan bör därför kunna betalas ut till en berät
tigad sparare när han begär det. 

En särskild rätt till sparlån för bostadsändamål bör knytas till ungdoms
bosparandet. Lån bör kunna erhållas under förutsättning att bonusränta 
kan lyftas. Det är rimligt att se sparlånet som en extra medclsreserv i 

förhåltande till bonusräntan. Om en sparare av någon anledning tar i 
anspråk sin lånerätt utan att samtidigt begiira att få ut bonusräntan, bör 
denna obligatoriskt betalas ut. 

Bonusräntan skall alltid betalas ut i sin helhet. Utbetalning skall automa
tiskt leda till att kontot avförs frän ungdomsbosparandet. 

Ett kontos anslutning till ungdomsbosparandet skall alltid upphöra vid 
utgången av det kalenderår då spararen fyllt 28 är. Om en sparare som 
uppnått 28-årsgränsen då är berättigad att få ut bonusränta, bör bonusrän
tan påföras kontot samtidigt som detta avskiljs från ungdomsbosparandet. 

Utbetalning av den statliga bonusräntan bör ske via de kontoförande 

bankerna som i sin tur ersätts av riksgäldskontoret. Jag återkommer till hur 
rutinerna för utbetalning bör kunna läggas upp. 
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Sparlfin 

Mitt förslag: Om villkoren är uppfyllda för att en sparare skall få 
lyfta bonusriinta har han också rätt att - efter sedvanlig kreditpröv

ning - få sparlån för förvärv av bostad och för bosiittning i övrigt. 
Umerätten motsvarar tre g[inger behil.llningen av de nettoinsiittning

ar som gjorts. Um lämnas eller förmedlas av kontoförande bank och 

räknas för varje konto särskilt. 

Skälen för mitt förslag: Inom ramen för allemanssparandet finns sedan år 
1986 möjligheter för ungdomar mellan 18 och 28 år att erhålla lån för 

förvärv av bostad och för bosättning i övrigt (prop. 1984/85: 51. FiU 7, 
rskr. 59, SFS 1984: 1036). Låneriilten avser ett belopp motsvarande tre 

gånger den insatta behållningen. dock högst 21 000 kr. om lånet inte avser 

förvärv av bostad. 
Denna särskilt föreskrivna rätt till bosparlån är efter kreditmarknadens 

avreglering av mindre betydelse. För bankerna gäller inga kreditpolitiskt 

betingade utlåningsrestriktioner och det är i dag mycket lätt att få lån för 

olika ändami\1. 
Jag anser ändå att det till ungdomsbosparandet bör kopplas en lånerätt 

av i huvudsak samma konstruktion som gäller för allemanssparandet. 

Under förutsättning att en sparare har rätt att fä ut bonusränta bör han 
också vara berättigad till lån för bostadsförvärv och bosättning i övrigt. 
Lånerätten bör gälla belopp motsvarande tre gånger nettobehållningen av 

de insättningar som gjorts pä resp. konto anslutet till ungdomsbosparan
det. Några särskilda inskränkningar med avseende på bosättningslån utan 

anknytning till förvärv av bostad anser jag inte vara behövliga. 
Sparlån kommer normalt att lämnas av det kontoförande institutet. Det 

bör dock vara möjligt för en bank eller sparkassa att lägga ut lån pfi 
dotterbolag. Det förhållande att vissa sparkassor normalt inte bedriver 
någon låncverksamhct motiverar också att sparlånen får lämnas av annan 
långivare. efter förmedling av det kontoförande institutet. 

Bestämmelserna om rätt till sparlån har karaktär av minimiregler. En 
bank eller sparkassa kan givetvis ge lån till högre belopp än som nu 
föreskrivits. Någon skyldighet att närmare kontrollera låneiindamålet be
höver inte åliiggas instituten. Umesökandenas uppgifter bör regelmässigt 

kunna godtas. 
Det bosparande som anordnas av HSB, Riksbyggen och vissa banker 

främjar i väsentlig utsträckning nyproduktion av bostadsrättslägenheter. I 
fråga om sådant bosparande <!tar sig det kontoförande institutet normalt att 

lämna spararen lån vid köp av en bostadsrättslägenhet inom sparorganisa

tionen. Det är för dessa fall rimligt att instituten inte genom lag åläggs 
några mera vittgående utlåningsskyldigheter. Har banken eller sparkassan 
förbundit sig att lämna hin för förviirv av en nyproducerad bostadsrättslä

genhet, så bör den inte vara skyldig att lämna sparlån annat än för uppfyl

lande av sitt åtagande. 
Rätten till sparl[tn i ungdomsbosparandet kan inte vara ovillkorlig. En 

Prop. 1987/88: 150 
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bank måste ha håde rätt och skyldighet att för varje enskilt fall göra en 
sedvanlig kredit prövning. Enligt 2 kap. 13 ~ bank rörelselagen ( 1987: 617) 

får eri bank bevilja kredit endast om låntagaren på goda grunder kan 
förväntas fullgöra låneförbindelsen. 

Det är också givet att sparlån i ungdomsbosparandet omfattas av kredit
restriktioner som riksbanken kan komma att besluta med stöd av lagen 
(1974: 922) om kreditpolitiska medel eller i övrigt. 

1.4.2 .4 Administration och kontroll 

Mitt förslag: Riksgiildskontoret utövar kontroll av ungdomsbospa
randet och utarbetar rutiner för uppgiftsrapportering från bankerna 

och om sparandets administration i övrigt. 

Utbetalning av bonusränta sker via riksgäldskontoret. 

Skälen för mitt förslag: För att ungdomsbosparandet skall kunna fungera 

tillfredsställande krävs samverkan mellan å ena sidan banker och sparkas

sor och å andra sidan en central kontrollinstans. Riksgäldskontoret svarar 
för kontroll och administration av allemanssparandet och har det kunnan

de som behövs för en snabb uppbyggnad av ett nytt liknande sparsystem. 

Trots att sparmedlcn i ungdomsbosparandet inte skall tillföras statens 

upplåning anser jag övervägande skäl tala för att riksgäldskontoret anför

tros kontrollansvaret. Jag har erfarit att kontoret är berett att ta på sig 
uppgiften. 

En naturlig uppgift för riksgäldskontoret blir att i samarbete med banker 
och sparkassor utarbeta rutiner för ungdomsbosparandets administration. 

I huvudsak bör uppgiftsrapportering och kontroll kunna ske enligt följande 
ordning. 

Vederbörande bank (sparkassa) ansluter godkända konton för kunderna. 
Banken undersöker dessförinnan genom kontroll av sedvanliga legitima
tionshandlingar, att kunden har ett personnummer och att han är i den 
ålder då han får ansluta sig till ungdomsbosparandct. Banken bevakar att 

spararen inte har mer än två anslutna konton i banken och att månadsin
sättningarna diir inte överstiger 800 kr. En bank skall och kan däremot inte 
kontrollera att antalet konton och in.sättningar i samtliga banker hålls inom 
ramen för vad som är tillåtet. 

Banken lämnar vaije månad riksgäldskontoret uppgifter om konton. 

Bl. a. rapporteras för vaije konto innehavarens personnummer, typ av 
konto, datum för kontots anslutning till ungdomsbosparandet samt uppgif

ter som i övrigt behövs för kontroll av sparandet och för beräkning av 

bonusräntan. Överföringar mellan anslutna konton rapporteras också. 
Riksgäldskontoret registrerar och samkör inrapporterade uppgifter. Det 

kontrolleras då att spararna är i den ålder dil de är berättigade att spara i 

ungdomsbosparandet. att de inte har fler konton iin tillåtet och att de totala 

insättningarna per månad och sparare inte överstiger 800 kr. Felaktigheter 
återrapporteras till kontoförande institut. Om en kund har för många 
konton i ungdomshosparandet skall det sist anslutna kontot avföras. Har 
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för stora insättningar gjorts skall överskjutande belopp återbetalas från det Prop. 1987 /88: 150 
sist anslutna kontot. Särskilda regler får tillskapa:; om hur återbetalning Bilaga 3 

skall ske från konton som anslutits samma dag. 

Utbetalning av honusriinta bör ske från riksgäldskontoret. För alt en 

sparare skall få tillgång till bonusräntan utan dröjsmål hör riksgäldskonto

ret bemyndigas att träffa avtal med banker och sparkassor om utbetalning 

enligt i huvudsak följande ordning. Niir spararen begär att få ut bonusrän

tan - eller om en utbetalning på grund av dödsfall eller ianspråktagande av 

lånerätt aktualiseras före utgången av det år spararen fyller 28 år - kon

trollerar banken om villkoren för utbetalning är uppfyllda. Finner banken 

att kontot varit anslutet till ungdomsbosparandet i minst tre år och att de 

ackumulerade nettoinsättningarna på kontot uppgår till 5 000 kr. eller mer 

vid den tidpunkt då utbetalning begärs eller annars aktualiseras. skall 

banken resp. sparkassan verkställa utbetalning av bonusränta. l fråga om 

bank sker detta lämpligen genom att banken lyfter räntebeloppet från 

riksgäldskontorets checkräkning i riksbanken och, allt efter betalningsmot

tagarens önskemål. för beloppet till spararens konto eller betalar ut det 

kontant. När utbetalning sker avförs kontot samtidigt från bankens eget 

register över konton anslutna till ungdomsbosparandet. Insättningar som 

gjorts efter det att utbetalning av bonusriinta aktualiserats påverkar inte 

bonusräntans storlek. Banken bevakar att ett konto intt: står kvar som 

anslutet till ungdomsbosparandct längre än tillåtet. Om bonusränta är 

tillgänglig för lyftning vid utgången av det år dft spararen fyllt 28 år skall 

banken kreditera kontot räntebeloppet och därvid tilliimpa de rutiner som 

nyss angivits. Vad gäller sparkassorna, vilka saknar dragningsrlitt i riks

banken, får särskilda rutiner utarbetas för likvidöverföring från riksgälds

kontoret. 

Bankerna redovisar i sina mtmadsrapporteringar till riksgäldskontoret de 

utbetalningar av bonusränta som skett. Kontoret stämmer av uppgifterna 

med sitt eget register. Felaktiga utbetalningar åtcrrapporteras och korrige

ras enligt regler som riksgäldskontoret besUimmer i samrt1d med de konto

förande instituten. 

Överföring av kontouppgifter till riksgäldskontorct och hanteringen diir 

av dessa uppgifter förutsiitter ett centralt dataregister. För ett sådant 

personregister kommer riksgiildskontoret all bli registeransvarig enligt 

datalagen ( 1973: 289) . .lag erinrar om att beslut enligt datalagen måste 

fattas om registrets inriittandc innan ungdomsbosparandet kan ta sin bör

jan. 

Ungdomsbosparandets tillkomst föranleder särskilda insatser. Inte 

minst är det angeläget att kunskap sprids om den nya spaiformen. Kostna

der för de informationsinsatscr som kan behövas viu sidan av bankernas 

marknadsföring bör enligt min mening kunna täckas med medel ur Jet 

cmslag som regeringen i buugctpropositioncn föreslagit till Sparfrämjande 

ätgiirder. Arbetet med ut veckling och drift av dataregister och administra

tiva rutiner för ungdLJmshLlsparandet föranleder emellertid siirskilda kost

nader. För detta ändamfil bör, utöver vad som tidigare föreslagits. I milj. 

kr. anvisas under anslaget för budgetåret 1988/89. Riksgäldskontorets ut

vecklings- och driftsko~tnader bör fft belasta detta anslag. 16 



1.4.2 .5 Statsflnansiella kostnader 

Statens direkta kostnader för bonusränta uppkommer först tre år efter 
ungdomsbosparandets införande. Kostnaderna blir beroende av hur den 
nya sparformen förmår att intressera banker och sparare. Den framtida 
utgiftsvolymen är därmed svår att uppskatta. 

Statens årliga utgifter för ungdomsbosparandet. då detta efter 13 år är 
fullt utbyggt, kan, med utgängspunkt i vad som i dag gtlller beträffande 
ungdomars deltagande i allemanssparandet, beräknas till.knappt 100 milj. 

kr. uttryckt i dagens penningviirde. Om ungdomsbosparandet, vilket dock 

är mindre sannolikt. skulle fä sådan framgång att hälften av alla de ungdo
mar som är berättigade att delta sparade 500 kr. i månaden under i stort 
sett hela den tillåtna tiden om tretton år skulle de statsfinansiella kostna

derna stiga till knappt 800 milj. kr. per år. I tabell I anges kostnaderna 
under olika givna förutsättningar. Det kan här anmärkas att den som sparar 

maximalt, dvs. 800 kr. i månaden under 13 år = 124 800 kr., blir berättigad 
till bonusränta motsvarande ca 24 200 kr. 

Tabell I Arliga statslinansiella kostnader i ett fullt utbyggt system (efter 13 år) 

Antal Andel i Genom- Antal Kostnad vid 
sparare <;;som tar snitt I. spa rår 3'0.(> bonus, 

ut bonus- månads- milj. kr. 
r~inta spar kr. 

250000 8 200 7 35 
250000 8 300 IO 107 
400000 8 200 7 5(1 
400000 8 300 10 171 
fi50000 8 500 13 786 

1.4.3 Specialmotivering 

Den föreslagna nya sparformen föranleder en särskild lag om ungdomsbo

sparande. Inledningsvis definieras några för lagen väsentliga begrepp ( 1 § ). 

Det anges sedan för vilka t1ldersgrupper sparformen star öppen (2 *l· De 
regler som i övrigt giiller för sparande iir fördelade pft sju paragrafer (3-

9 ~§ ). Vidare föreskrivs att spararna iir tillförsäkrade en viss lägsta inlå
ningsriinta ( 10 §). Därefter behandlas de övriga förmåner som är knutna till 
ungdomsbosparandct. 13estämmelser om en av staten bekostad bonusränta 
( 11-14 **J följs av regler om sparlån ( 15 och 16 **). Slutligen anges att 
administration och kontroll av ungdomsbosparandet handhas av riksgiilds

kontoret (17*). 
Regler om skattelättnader för den statliga bonusräntan har fogats till de 

motsvarande bestämmelser som gäller i fråga om allemanssparandet. Den 

nuvarande lagen ( 1983: 891) om skattelättnader för allemanssparande er

sätts med en ny lag om skattelättnader för allemanssparande och ungdoms

bosparande. 
Den nya lagen om skattelättnader föranleder ändrade hänvisningar i 1 § 

lagen ( 1983: 890) om allemanssparande och 37 ~ 8 mom. taxeringslagcn 

(1956:623i. 

2 RiksJagl'n 1987188. I .1a111/. Nr 150. Bilaga 3 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 3 
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Förslaget till lag om ungdomsbosparande 

I § Denna lag innehåller bestämmelser om ungdomsbosparande. 
I lagen avses med 
I. ungdomsbosparande den särskilda sparform som är förenad med 

skattelättnader enligt 3 * lagen ( 1988: 000) om skatteliittnader för alle
manssparande och ungdoms bosparande, 

2. bank en svensk bank eller sparkassa. och 
3. hosparkonto ett sparkonto i bank eller sparkassa. avsett för sparande 

som är knutet till en turordning för bostadsförvärv. 

Ungdomsbosparandet kännetecknas främst av att till denna särskilda 

sparform är knuten en bonusränta som bekostas av staten. Bonusräntan 

skall, som nämnts i den allmänna motiveringen, inte inkomstbeskattas. 

Skattelättnaderna hänför sig endast till bonusriintan. Ränteavkastning i 

övrigt utgör skattepliktig inkomst av kapital. 

I andra stycket 3 finns en definition av bosparkonto. Härmed avses 

konton för sparande med vilket följer en turordning för tilldelning av, 

vanligtvis, bostadsrättslägenheter. Sådant målsparande i större omfattning 

sker sedan tidigare i HSB:s Sparkassa, i Svenska Riksbyggen via samarbe

tande sparbanker <RiksBoSpar) och i vissa andra banker. Nyligen har 

Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation i samarbete med 

Svenska Handelsbanken satt i gång ett riksomfattande bosparande med 

köordning för förvärv av bostadsrättsliigenheter <SBC BO). Detta bospar

system bygger på sparande i aktiefond och kan därför inte knytas till 

ungdomsbosparandet som enligt 3 ~ förutsiitter sparande på riintebiirande 

räkning. 

Uttrycket bostadsförvärv får här anses täcka in all laglig åtkomst av en 

bostad. Sparande på bosparkonto kan sfrledes vara inriktat på förvärv även 
av en kooperativ hyresrätt, sfalan som avses i lagen (1986: 1242) om för

söksverksamhet med kooperativ hyresrätt. 

Till ungdomsbosparandet kan anslutas även andra konton iin bos parkon

ton. Men för bosparkonton enligt den nu givna definitionen gäller vissa 

särregler. Enligt 3 * andra stycket får endast bosparkonton anslutas med 
ingående behållning. S~irskilda regler om sparlån giiller enligt 15 * andra 

stycket. 

2 § Var och en som är kyrkobokförd här i landet får börja spara i ung
domsbosparandet från och med det kalenderår då han fyller 16 år. Ingen 
får börja spara på ett konto i ungdomsbosparandet efter utgfmgen av det 
kalendedr då han fyllt 25 år. 

Beträffande åldersgränser för deltagande i ungdomsbosparandet hänvi

sas till den allmänna motiveringen. 

3 § Sparmedlen skall sättas in i bank, på räntebärande konto anslutet till 
ungdomshosparandet. Till sparandet får anslutas bosparkonton och andra 
sparkonton av sådant slag som banken erbjuder kunder i allmänhet. dock 
ej allemanssparkonton och vinstsparkonton. En sparare får inte samtidigt 
spara på mer iin tv<'1 konton. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 3 
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Inga andra konton iin bosparkonton fflr vid anslutning till ungdomsbo- Prop. 1987/88: 150 
sparandet visa nc'tgol tillgodohavande för spararen. Bilaga 3 

Konton av viss typ fi'ir anslutas till ungdomsbosparandel dter anmälan 
från banken till riksgiildskontorel. 

U ngdomsbosparande kan ske endast på särskilt anslutna kon lon. Ett 
konto som öppnas direkt for ungdomsbosparande ansluts i och med att det 

läggs upp. Äldre konton - det kan endast röra sig om bosparkonlon med 

eller utan behällning och andra konton med nollsaldo - ansluts siirskilt av 

banken enligt rutiner som riksgäldskontorel anvisar. 

4 * Ett konto upphör att vara anslutet till ungdomsbosparandel vid ut
gimgen av det kalenderår då spararen fyller 28 ftr. 

Ell konto upphör automatiskt att vara anslutet till ungdomsbosparandet 

vid utgången av del ;\r spararen fyller 28 år. De siirskilda reglerna om 

insiittningsbegriinsningar, uttagsavgift etc. är d(t inte längre giillande för 

kontot. Della kan i forlsiillningen användas fritt enligt de villkor som 

avtalats mellan spararen och det kontoförande inslilulel. 

Om spararen d[i han når 28-årsgriinsen har riilt att ffi ut bonusriinta skall 

denna enligt 12 ~ andra stycket krediteras kontot. Om däremot de ackumu

lerade nettoinsiiltningarna intc uppgår till 5 000 kr. fryser den under sparli

den lagrade bonusriinlan inne. Del senare följder av 14 *· 
5 * Om riiltcn till sparmedlen på ett konto genom överlätelse eller på 
annat siitt övergår till nägon annan eller om spararen pantsätter sin fordran 
upphör kontots anslutning till ungdomsbosparandet. 

De siirskilda sparslimulanserna i ungdomsbosparandet är knutna till etl 

personligt sparande. Nilr riiltcn till de sparade medlen övergår till nftgon 

airnan, genom förviirv av fordran. arv eller pf1 annat sätt. upphör kontot 

automatiskt att vara anslutet till ungdomsbosparandet. Detsamma giiller dfi 
pantsiiltning av tillgodohavandet pä kontot sker. l luvudregeln enligt 14 * 
lir den att rätten till bonusriinta - od1 diirmed till sparlän - förfaller när ett 

konto avförs fr:l.n ungdomsbosparandet. I fall av spararens död skulle det 

dock vara obilligt om tillgänglig bonusrilnta inte tick komma de efterlevan

de till godo. En spe1.:ialregel finns därför intagen. i 13 ~. om att bonusrän
tan i sådant fall skall betalas ut till dödsboet. För utbetalning till dödsboet 

krävs att spararen vid dödsfallet haft riitt enligt 11 *att lyfta bonusräntan. 

6 * Var:ic sparare får sätta in sammanlagt högst 800 kronor i månaden p{1 
konton anslutna till ungdomsbosparandet. 

Sammanlagt högst 800 kr. per månad får sättas in i ungdomsbosparan

del. Beloppet ff1r fritt fördelas p[\ högst två konton. lnsättningsbegräns

ningen gäller ett bi·uttobelopp. Större m<inadsinsättningar än 800 kr. får 

alltså inte ske iiven om uttag görs under samma tid. 

Begrän~ningsregcln gäller bara insällningar som gjorts efter det att kon

tot anslutits till ungdomsbosparandet. Behållningen på ett bosparkonto 
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räknas inte som insättning då kontot ansluts till ungdomsbosparandet. Inte Prop. 1987 /88: 150 

heller ränta som påförs kontot räknas som insättning. Bilaga 3 

7 § Vid uttag skall spararen till banken betala en uttagsavgift motsvaran
de en procent av det uttagna beloppet. dock minst 20 kronor. 

Någon avgift enligt första stycket skall inte betalas för uttag som sker i 
samband med att bonusräntan enligt 11 § tas i anspråk. 

En överföring enligt 8 § av sparmedcl mellan två konton i ungdomsbo

sparandet anses intl! som uttag enligt denna paragraf. 

När bonusräntan tas i anspråk kan det oftast antas ske för ett finansie

ringsändamål som ungdomsbosparandet är tänkt att främja. Om uttag från 

kontot sker samtidigt som bonusräntan kommer spararen till del finns d11t 

inte skäl att belasta honom med uttagsavgift. 

8 § En sparare får överföra hela behållningen av vad han satt in på ett 
konto enligt 6 § till ett annat konto som är anslutet till ungdomsbosparan
det. Det konto från vilket överföring sker upphör genom överföringen att 
vara anslutet till ungdomsbosparandet. 

Banken är berättigad till ersättning med högst 100 kronor av spararen för 
sina kostnader för en överföring. 

Överföringsfallet har närmare kommenterats i den allmänna motivering

en. Endast behållningen av vad som satts in efter det kontot anslutits till 

ungdomsbosparandet får föras över till annat konto. Med behållning avses 

i detta sammanhang behållna nettoinsättningar jämte inlåningsränta på 

dessa insättningar samt ackumulerad bonusränta. Någon uttagsavgift en

ligt 7 § skall inte betalas för en överföring. Däremot får banken tillgodogöra 

sig ersättning för sina kostnader med överföringen. För att inte höga 
överföringsavgifter skall avhälla spararen frän att byta konto. maximeras 

avgiften i lagen till 100 kr.. samma belopp som gäller i fråga om överföring

ar inom allemanssparandet. 

9 § Om en sparare överskrider de begränsningar som gäller enligt 3 eller 
6 * skall de oriktigt insatta sparmedlen betalas ut till honom. 

Om riksgäldskontoret vid sin kontroll finner att spararen överskridit de 

begränsningar som gäller i fråga om antal konton och månadsinsättningar 

skall felaktigt inbetalda belopp återbetalas. I den allmänna motiveringen 

har tagits upp frågan om vilket konto som skall avslutas och från vilket 

konto utbetalning skall ske. Det bör stå vederbörande bank fritt att be

stämma om ränta skall betalas för de oriktigt inbetalda sparmedlen. 

10 § På de medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbospa
randet skall banken betala årlig ränta efter en viss lägsta procentsats. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före
skrifter om vilken lägsta räntesats som vid varje tidpunkt skall gälla. 

I den allmänna motiveringen har nämnts att minimiräntan i princip bör 

sättas att motsvara riintan för långsiktigt sparande i bank. Mindre fluktua

tioner i ränteläget skall dock inte behöva föranleda justering av minimirän-
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Ian. Det böd andra sidan. i vart fall kvartalsvis, stiimmas av om riintelägct Prop. 1987/88: 150 
förändrats så att en korrigering av minimiräntan är påkallad. Bilaga 3 

11 * Om ett konto är anslutet till ungdomsbosparandet sedan minst tre år 
och de behfallna insiittningarna enligt 6 ~ på kontot uppgår till minst 5 000 
kronor har spararen rätt att rn. en särskild bonusriinta. 

Bonusräntan motsvarar tre procent årlig riinta på behilllningcn den sista i 
varje mänad av de insättningar som gjorts pä kontot enligt 6 *· 

Vid tillämpning av första stycket skall konton mellan vilka öwrföring 
skett enligt 8 * anses som ett enda konto. 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om bonusränta. I den allmiinna 

motiveringen har behandlats under vilka förutsättningar bonusriinta får 

lyftas och hur den räknas fram. 

Enligt andra stycket skall bonusräntan beriiknas på den insatta nettobe

hållning som står inne pä kontot den sista i varje månad. Denna ordning 

har förordats av riksgäldskontoret för att kontoredovisningarna skall kun

na begränsas till att avse milnadssaldon. J praktiken innebär metoden att 

kontohavaren tillgodoräknas bonusränta på sparmedel först för månaden 

efter det att de satts in. 

Bonusräntan beräknas för vaije konto särskilt. Om överföring av spar

medel skett inom ungdomsbosparandet enligt 8 *· anses konton mellan 

vilka överföring skett som ett enda konto. I inga andra fall iin då överföring 

skett är det möjligt att lägga samman insättningar som gjorts på skilda 

konton till ett enda beräkningsunderlag för bonusränta. 

12 § Bonusräntan enligt 11 * bekostas av staten och betalas ut av riks
gäldskontoret. Utbetalning skall ske när spararen begär det eller när han 
erhåller lån enligt 15 *· När bonusräntan på ett konto betalas ut upphör 
kontots anslutning till ungdomsbosparandet. 

Har bonusräntan på ett konto inte tagits i anspråk vid utgången av det 
kalenderår då spararen fyllt 28 år skall bonusräntan då pMöras kontot. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om hur och när utbetalning av bo
nusränta skall ske. 

Niir spararen begär att få lyfta den bonusränta han är berättigad att fä ut 

för sparande på ett konto avhänder han sig därmed möjligheten att göra 
vidare insiittningar i ungdomsbosparandet på det kontot. Dess anslutning 

till ungdomsbosparandet upphör då. 
Den rätt till sparli\n som gäller enligt 15 § kan inte tas i anspråk av 

spararen med mindre han har rätt att lyfta bonusränta. När spararen 

beviljas sparlån skall bonusräntan automatiskt betalas ut. Samtidigt avförs 

kontot från ungdomsbosparandet. 

I andra stycket anges att bonusränta obligatoriskt skall krediteras ett 

konto vid utgången av det år spararen fyllt 28 år. Utan en sådan bestäm

melse skulle, till följd av 4 och 14 ~*·rätten till bonusränta ha fö1fallit. 

13 * Om spararen dör och det vid dödsfallet föreligger rätt till bonusränta 
enligt 11 * skall bonusräntan betalas ut till dödsboet. 

21 



14 § Rätten till bonusränta enligt 11 §förfaller. utom i fall som sägs i 13 §, 
när kontots anslutning till ungdomsbosparandet upphör. 

Om riittcn till sparmedlcn övergår från spararen till någon annan upphör, 
enligt 5 §, kontots anslutning till ungdomsbosparandct. Så sker bl. a. i det 
fall spararen dör. Om spararen vid dödsfallet varit berättigad att lyfta 
bonusränta skall denna betalas ut till dödsboet. I andra fall då kontots 
anslutning till ungdomsbosparandet upphör. på grund av att rätten till 
sparmcdlen frångått kontohavaren. på spararens egen begiiran eller på 
annan grund. förfaller rätten till bonusränta. 

15 § En sparare som har rätt till bonusränta enligt 11 § har också rätt att 
få lån för förvärv av bostad och för bosättning i övrigt. Lånet lämnas eller 
förmedlas av den kontoförande banken efter sedvanlig kreditprövning. 
Lånerätten avser ett belopp motsvarande tre gånger behållningen av de 
insättningar som gjorts på kontot enligt 6 §. 

Sker sparandet på ett bosparkonto och har banken åtagit sig att lämna 
spararen lån endast för förvärv av en nyproducerad bostadsrättslägenhet, 
är banken inte skyldig att svara för lån som sägs i första stycket annat än 
för bostadsrättsförvärv enligt åtagandet. 

16 § Den bank som svarar för lån enligt 15 § bestämmer de närmare 
villkoren och beslutar om lån. 

Vid bankens prövning av ansökan om lån gäller de föreskrifter som 
riksbanken har meddelat med stöd av lagen (1974: 922) om kreditpolitiska 
medel och de föreskrifter i övrigt som gäller för banken. 

I den allmänna motiveringen har redovisats under vilka förutsättningar 
kontoförande institut skall lämna sparlån. Bestämmelserna ger inte någon 
rätt eller skyldighet för en bank att åsidosätta sedvanlig prövning av den 
lånesökandes kreditvärdighet. Sparlån i ungdomsbosparandet omfattas av 
generella kreditpolitiska restriktioner. 

17 § Riksgäldskontoret svarar för administration och kontroll av ung
domsbosparandet. 

Riksgäldskontoret har det övergripande administrationsansvaret för 
kontroll av ungdomsbosparandet. Kontoret har att inom ramen för sitt 
uppdrag utarbeta rutiner för bl. a. anmälan av kontoanslutning (3 § ), utbe
talning av bonusränta och uppgiftsrapportering i allmänhet. 

1 .4.4 Ikraftträdande 

Vid de överläggningar som förekommit vid ärendets beredning i finansde
partementet har från såväl riksgäldskontorets som bankernas sida upp
givits att arbetet med att förbereda ungdomsbosparandcts igångsättande 
kan beräknas kräva minst fyra månader räknat från det att riksdagens 
beslut föreligger. Jag anser det angeläget att den nya sparformen snarast 
möjligt ställs till spararnas förfogande och föreslår att bestämmelser om 
ungdomsbosparande träder i kraft dt:n I december 1988. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 3 
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1.5 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats förslag 

till 

1. lag om ändring i lagen ( 1983: 890) om allemanssparande, 

2. lag om ungdomsbosparande, 

3. lag om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparan-

de. 

4. lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623!. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende i bilaga 3./. 

Det är angeläget att riksdagen behandlar förslagen under innevarande 

riksmöte så att de kan träda i kraft snarast möjligt. Med hänsyn till detta 

anser jag att lagrådets yttrande inte skall inhämtas. 

1.6 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

dels anta lagförslagen. 

dels bemyndiga riksgäldskontorct att med banker och sparkassor 

träffa avtal om utbetalning av bonusränta i ungdomsbosparandet i 

huvudsaklig överensstämmelse med vad jag angivit i det föregående. 

dels till Spwji"iintiande åtgiirder under sjunde huvudtiteln för 

budgetåret 1988/89 utöver i prop. 1987/88: 100 bil. 9 föreslaget reser

vationsanslag anvisa ytterligare I 000000 kr. 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 3 



2 Inbetalning på likviditetskonto 

Mitt förslag: Vissa större företag skall på likviditetskonto inbetala 

ett bdopp som motsvarar 15 %· av den del av företagets likvida 

tillgångar som överstiger 50 milj. kr. enligt balansräkningen för det 

räkenskapsår som avslutats närmast före den I januari 1988. Som 

likvida tillgångar skall räknas omsiittningstillg[mgar i form av kassa

och banktillgodohavanden. aktier och andra andelar samt obligatio

ner och andra värdepapper. 

Inbetalning skall ske på räntebiirande konto i riksbanken. Inbetal

ning skall ske med 90 l/( av beloppet senast den 31 augusti 1988 

(preliminiir i11hetal11i11g) och med återstoden senast den 31 januari 

1989 (slutlig i11hetal11i11g). Inbetalda medel skall jiimte ftrlig ränta 

återbetalas senast den 2 juli 1990. Räntan skall motsvara den ränta 

som riksbanken normalt erlägger pil inlfming från bank (för närva

rande 6%). 

De företag som är skyldiga att sätta in medel på likviditetskonto 

skall själva beräkna den preliminära inbetalningens storlek samt till 

riksskatteverket ge in den balansriikning och det beräkningsunder

lag som legat till grund för inbetalningen. Riksskatteverket skall 

fastställa den slutliga inbetalningens storlek. 

Styrelseledamot dler befattningshavare hos företag som uppsåt

ligen eller av oaktsamhet lämnar riksskatteverket felaktiga upplys

ningar eller underlåter att liimna upplysningar kan dömas till böter 

eller fängdse. 

Regeringen kan. om det finns synnerliga skäl. befria ett företag 

från skyldighet att betala in medel på likviditetskonto. 

Skälen för mitt förslag: De stora företagen har under senare år byggt upp 

en mycket omfattande likviditd. Denna har i hög grad använts till uppköp 

av andra företag. Mycket talar också för att likviditeten medverkat till den 

kraftiga kreditexpansionen och är en faktor som kan ha bidragit till att 

driva upp lönekostnaderna. Det finns därför anledning att genomföra en 

likviditetsindragning från större företag under nästa budgetår. 

Banker och andra finansieringsinstitut omfattas inte av förslaget. 

Inbetalningsskyldigheten knyter an till storleken av företagets likvida 

tillgiingar. Med likvida tillgfmgar avses i det här sammanhanget omstitt

ningstillgångar i form av kassa- och banktillgodohavanden, aktier och 

andra andelar samt obligationer och andra värdepapper. Dessa poster skall 

enligt schemat i 19 * bokföringslagen ( 1976: 125) framgå av balansriikning

en. Vid avgränsningen av likvida tillgångar har hänsyn tagits till önske

mftlct att begränsa tillämpningsproblemen. 

Beräkningen av den preliminära inbetalningen svarar företagen själva 

för. lnbetalningsskyldiga företag skall senast den 31 augusti 1988 till riks

skat1everket ge in det beräkningsunderlag som legat till grund för den 

preliminära inbetalningen till riksbanken. Riksskatteverkct skall med led-
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ning av de erhållna handlingarna fastställa den slutliga inbetalningen och 
före utgången av november 1988 underrätta vederbörande företag om den 
slutliga inbetalningens belopp. Kopia av underrättelsen skall sändas till 
riksbanken som skall bevaka att inbetalning sker. Riksskatteverkets beslut 
får överklagas till regeringen. Om preliminär eller slutlig inbetalning på 
likviditetskonto inte sker inom föreskriven tid, eller med för lågt belopp. 
skall företaget betala riinta på det förfallna beloppet. Om det finns siirskil
da skäl fi\r riksbanken medge befrielse frftn all erlägga sådan ränta. 

Om det finns synnerliga skäl bör regeringen ha möjlighet att befria ett 
företag från skyldighet att betala ir. medel på likviditetskonto. Regeringen 
bör också ha mi.~jlighet att föreskriva eller i särskilda fall besluta att 
inbetalda medel skall återbetalas i förtid. 

Den föreslagna lagen överensstämmer i· väsentliga ddar med lagen 
(1984: 50 I J om inbetalning på likviditetskonto och lagen ( 1985: 5821 om 
inbetalning på lik viditetskonto under budgett1ret 1985/86. 

Upprättat lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats 
förslag till 

lag om inbetalning på likviditetskonto under budgetåret 1988/89. 
Förslaget bör fogas till protokollet i detta iirende i bilaga 3. I. 

Det är angeläget att den föreslagna lagen kan träda i kraft den 1 juli 1988. 
Jag anser därför av tidsskäl att lagrådets yttrande över lagförslaget inte bör 
inhämtas. Det kan också noteras att lagen ( 1984: 50 I) om inbetalning på 

likviditetskonto har granskats av lagrådet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget. 

3 Fortsatt giltighet av lagen mot skatteflykt 

3.1 Inledning 

Genom lagstiftning år 1980 infördes en generalklausul mot skatteflykt 
<prop. 1980/81: 17. SkU 8. rskr. 27. SFS 1980: 865). Lagstiftningen har en 
provisorisk priigel genom att den gjorts tidsbegränsad. Från att den ur
sprungligen har avsett riittshandlingar som företagits under ?1ren 1981 
t. o. m. 1985 har dess giltighetstid sedermera förlängts till all även omfatta 
tiden fram t.o.m. år 1988 <prop. 1985/86:49. SkU Il. rskr. 54. SFS 
1985: J013J. Däremellan har också lagstiftningens tillämpningsområde ut
vidgats i visst avseende <prop. 1982/83: 84. SkU 20. rskr. 139. SFS 
1983: 75). Justitiekanslern OKJ har haft regeringens uppdrag all följa la
gens tillämpning. J K har tidigare. i februari 1985. avgell yttrande om 
lagens dittillsvarande tilliimpning, vilket redovisats i prop. 1985/86: 49 s. 
3ff. Tillämpningen av lagstiftningen för tiden diireftcr har JK nu yttrat sig 
över. Jag avser att i det följande behandla resultatet av ut värderingen samt 
frågan om en förlängning av klausulens tilliimpning. 
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3.2 JK:s skrivelse 

I en skrivelse i fehruari 1988 har JK redogjort för sitt uppdrag. JK anför i 

huvudsak följande. 

Denna redogörelse avser mttl och än:nden som inkommit eller infordrats 
hit och vari ti!Himpning av lagen hedömts eller varit ifdgasatt under il.ren 
1985 - 1987. Diirutöver av-;er redogörelsen t vil domar friin n:geringsriitten 
som meddelats den 28 december 1984 och tvä domar frfrn liinsriitterna som 
inkommit hit under 1988. 

U mlcr den angivna tiden har från förvaltningsdomstolarna inkommit 
eller infordrats 38 d\)mar ~)ch från riksskatteverket ( niimmlcn för riittsären
den) har inkommit 37 förhandsbeskcd vari tilHimpningen av lagen be
dömts. '.'vhilen och iirendena. hiinförliga till n:spektive besluts~fr. fördelar 
sig på följande siitt. 

A 1).:iirandl'n lll'S<'e1uie Ji!rlwndsbesked i t11xering.1fn)gor 

Ar domar förhandsbesked 
.198.'i 7 1 10 
1986 I 15 
1987 J_ I:! 

9 n 

Domar ji-tin taxeringsprocess 

Ar liinsriill kammarrätt rcgeringsriitten 
1985 9 (I () ·- 9 
1986 .'i () {) = 5 
1987 Il J 0 = 14 

2X 

Oiirutöver har elva domar - alla från länsriitt - inkommit vari avdrag 
förs. k. förskottsriintor viigrats utan tillämpning av lagen mot skatteflykt. 

Jag kommer att i det följande. för ett vart av årcn. lämna en kortfattad 
redogörelse över de inkomna avgörandena samt ange i vilka fall lagcn 
ansetts vara tilliimplig. Diircfter kommer jag att ange om eventuella ojämn
heter och siirskilda problem framkommit i tifömpningcn samt bedöma om 
lagens tillämpning - siivitt framgfo· av inkomna avgöranden - svarar mot 
rimliga krav p<I riittssiikerhet. 

År 1985 !inkl. 11·<) domar ji-ån regeringsriiuen Jen 28 december 1984) 

Av antalet inkomna domar för detta år har 7 inkommit från regeringsriitten 
och 9 från Hinsrätterna. 

Rcgeringsriittens domar är följande. 
Dom den 28 december 1984 (RÅ 84 Aa 189) med anledning av förhands

beskcd i taxeringsfriiga. Regeringsrätten farm - med iindring av förhands
beskedet - att vid realisationsvinstbeskattning riitt förelåg till s. k. 
3 000-kronorsavdrag niir fastighctsiigaren avsåg att avyttra en fastighet 
med därii uppförd bostadshyggnad och sedan köpa till haka bostadsbyggna
dcn med därtill hörande tomt. Med hänsyn till vissa fastighetsbildningsåt
gärder ansåg inte regeringsrätten att den skattcförm~\n som uppkom var det 
huvudsakliga skälet för det tänkta förfarandet vid fastighetsförsäljningen 
vari"ör lagen inte var tilliimplig. 

Dom den 28 dceember 1984 (R.Å 84 1: 92) med anledning av förhandsbe
sked i taxeringsfritga. Lagen ansiigs tilliimplig vid ett förfarande som inne-

1 av:,cr iivcn tvii domar frtm rcgeringsrätten den 28 decemher 1984. 
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bar att efterlevande maka i dödsbo tillskiftades dödsboets jordbruksfastig
het och i anslutning därtill siilde fastigheten till arvingarna i dödsboet. 
Förfarandet företogs i syfte att dessa skulle erhålla slörre underlag för 
skogsavdrag vid framtida inkomstbeskattning. 

Dom den 2 maj 1985 (RA 85 Aa 62) med anledning av förhandsbesked i 
taxcringsfråga. Regeringsrätten fastställde att lagen var tillämplig när fas
tighet skulle försäljas till hustru för underpris och på konstlad väg tillska
pad n:alisationsförlust uppkom. 

Dom den 3 juni 1985 rn.A 85 I: 42) med anledning av förhandsbesked i 
taxeringsfråga. Regeringsrätten faststiillde att lagen inte var tillämplig när 
föräldrar tillsammans med dotter åtagit sig betalningsansvar för ett 
banklån. som skulle användas för att finansiera dotterns förvärv av en 
villafastighet. Dottern var studerande och hade igångsatt byggnation på 
fastigheten varefter statliga lån inte beviljades. Regeringsrättcn ansåg med 
hänsyn till omständigheterna att föräldrarnas rätt till avdrag för räntekost
naderna för lånet inte utgjorde det huvudsakliga skälet till förfarandet. . 

Dom den 16 augusti 1985 <RÅ 85 1: 68) med anledning av förhandsbesked 
i taxeringsfråga. Lagen ansågs - med ändring av förhandsbeskedet - inte 
tillämplig på ett förfarande som innebar att en föriilder lämnade räntefritt 
lån till hemmavarande minderårigt barn. 

Dom den 31 oktober 1985 (RÅ 85 I: 69) med anledning av förhandsbe
sked i taxeringsfråga. Med ändring av förhandsbeskedet fann regeringsrät
ten att lagen inte var tillämplig i fall av avsiktligt framkallad realisationsför
lust vid försäljning av fastighet till barn. 

Dom den 13 december 1985 !RÅ 1985 Aa 218) med anledning av för
handsbesked i taxcringsfråga. Samma sak som i RÅ 85 I: 69. 

Av domarna från länsrätterna avser åtta frågan om skattskyldiga. vid 
1982 års taxering. ägt göra avdrag för förskottsränta. Länsrätterna ansåg 
inte i något fall att lagen mot skatteflykt var tillämplig. Den återstående 
länsrättsdomen (lrn i P-län 1985-03-27. S 4187-4188-83) avser frågan 
om uppskov med beskattning av realisationsvinst när en skattskyldig sålt 
sin andel av en fastighet i delar av andelen vid olika tillfällen till samme 
köpare. Skulle den skattskyldige sålt sin andel i ett sammanhang skulle 
uppskov inte ha kunnat medges med så stort belopp som taxeringsnämn
den medgav. Läns rätten ansåg inte lagen tillämplig. 

Beträffande de tio förhandsbt:skcdcn ansåg riksskatteverket lagt:n vara 
. tillämplig i två fall. Det första fallet <RSV dnr 150/84-200) gällde en man 

som tänkte sälja sin fastighet till hustrun med skyldighet för henne att 
erlägga betalning först 10 år efter köpeavtalet. Realisationsvinstbeskatt
ning skulle därmed enligt kommunalskattelagens regler inträda först efter 
10 år. Hustrun skulle emellertid i sin tur sälja fastigheten vidare. Riksskat
teverket ansåg därför att realisationsvinstbeskattning för mannen skulle 
inträda vid hustruns vidareförsäljning. Det andra fallet (RSV dnr 438/84-
200) avsåg gåva till minderåriga barn samt i anslutning därtill utställande av 
reverser mellan makar. 

Beträffande övriga förhandsbeskedsärenden har lagen inte ansetts til
lämplig. i huvudsak. mot bakgrunden av regeringsrättens avgöranden RÅ 
1983 I: 35 respektive RÅ I 985 1: 69. 

År 1986 

För detta år finns sju domar att redovisa vari tillämpningen av lagen mot 
skatteflykt bedömts. 

Regeringsrättens dom den 17 februari 1986 (RÅ 1986 ref. 54) med anled
ning av förhandsbesked i taxeringsfråga. Lagen ansågs i visst fall tillämplig 
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på ett förfarande som innebar att make sålde en sommarstuga till andra Prop. 1987 /88: 150 
maken mot revers. som siiljaren diirefter skiinkte till makarnas barn. Bilaga 3 

Övriga fem domar kommer från kinsrlitterna. För dessa g~iller att lagen 
tillämpats i tre fall. 

Det första fallet !lrn i U-liin 1986-03-14, S 1791-85) avs(1gjust den 
taxeringsfråga som bedömdes av regeringsr:itten i RA 1986 ref. 54. 

Det andra fallet (lrn i AH-liin 1986-03-11. S 9207-84) avsäg en skatt
skyldigs försiiljning av fastighet för underpris till eget bolag. Bolaget förs{d
de emellertid därefter fastigheten till avseviirt högre pris. Omvägen att 
försälja fastigheten till bolaget var enligt länsrätten inte godtagbar. 

Det tredje fallet (lrn i l)-liin 1986-12-29. S 689-86) avs{1g framkallad 
realisationsförlust vid skatt~kyldigs försäljning av värdelösa aktier till an
nan person till vilken den skattskyldige hade anknytning. Länsr:itten ans~ig 
att försäljningen inte var affärsmässigt anknuten. 

Av övriga tvi'1 liinsrättsdomar avser en förskottsriintor. Lagen mot skat
teflykt ansågs inte tillämplig. 

Lagen har betriiffande den i'1terstående domen inte ansetts ti!Himplig när 
en far sålt fastighet till sin son för visst pris och sonen kort därefter s<llt 
fastigheten till avsevärt högre pris. 

Av de I 5 inkomna förhandsbeskeden har lagen ansetts tillämplig i ett fall 
(RSV dnr 162/85-200) då en man avsf\g att försälja en villafastighet till sin 
hustru till ett pris som översteg taxeringsvärdet men avsevärt understeg 
marknadsviirdet. Riksskatteverket fann att det huvudsakliga skälet för 
försäljningen till hustrun var att eliminera realisationsvinst ~amt att realisa
tionsförlusten vid evi:ntuell försäljning var att anse som konstlad. 

För övriga förhandsbesked har lagen inte ansetts tilt:implig i huvudsak 
mot bakgrund av RÅ 83 I: J5, RÅ 84 l: 46 och RÅ 85 I: 69. 

Ar 1987 

En dom från regeringsrätten har inkommit för detta år. Regeringsrätten 
ändrade inte ett förhand~besked vari fråga var om avstående frfm rätt till 
pension i visst fall. Förfarandet bedömdes inte falla under lagen mot 
skatteflykt. 

Av de övriga 14 inkomna domarna har elva kommit frän länsrätterna och 
tre fr<ln kammarriitterna. 

Beträffande Hinsriillsdomarna har lagen ansetts tillämplig i ett fall Orn i 
M-län 1987-02-09. S 831-86) dit realisationsförlust uppkommit som en 
följd av försäljning av fastighet till undcrpris. Den skattskyldige medgav 
tillämpning av lagen. 

Av övriga länsriittsdomar avser två frågan om förskottsräntor. I inget av 
fallen har lagen ansetts tillämplig. 

Resterande länsriittsdomar. vari lagen inte tilliimpats, avser försiiljning
en av fastigheter (bostiider) till underpris. framkallade realisationsförluster 
och rlintefria lån till barn. 

Beträffande de inkomna domarna fritn kammarrätterna rör den ena en 
processuell fråga som jag kommer att beröra nedan. 

Kammarriitten i Göteborg ( 1987-04-01. 3685-198)) fastställde att lagen 
inte var tillämplig när skattskyldig sålt sin andel av en fastighet i delar av 
andelen vid olika tillfällen. Mälct avsåg överprövning av det avgörande 
som angetts under 1985, lrn i P-län 1985-03-27, S 4187-4188-83. 

Kammarrätten i Stockholm (1987-11-16, 685-1987) fann - med ändring 
av länsriittens dom - att lagen inte var tillämplig vid framkallad realisa
tionsförlust i vissa fall. Målet avsåg överprövning av det avgörande som 
angetts under 1986, lrn i U-län 1986-1~-29, S 689-86. 28 



Inte i något av de tolv förhandsbeskeden har lagen ansetts vara tilliimp
lig. Dessa ärenden låter sig inte inordnas i n{1gra fåtal grupper. I ett fall har 
lagen inte ansetts tillämplig mot bakgrund av RÅ 85 I: 68. I andra fall har 
åter rättsfallet RÅ 83 I: 35 ansetts innebära all lagen inte är tillämplig. 

Angående fiirskottsräntor 

Under f1r 1986. 1987 och fram till dags dato har från läns rätterna inkommit 
elva domar vari avdrag för förskottsräntor vägrats eftersom den angivna 
räntan inte ansågs utgöra ersättning för kredit och därmed inte utgjorde 
ränta eller annan avdragsgill kostnad som avses i 39 * kommunalskatte
lagen. För dessa domar gäller att det allmänna förs! i andra hand åberopat 
lagen mot skatteflykt som grund för att vägra avdraget. Vid den utgång 
som länsrätterna stannade för i dessa mål fanns emellertid inte anledning 
för domstolarna att ta ställning till om lagen mot skatteflykt var tillämplig. 

Proccssucl/a fi'ågor 

I elt fall tilliimpade en länsrätt Jagen mot skatteflykt utan framställning från 
det allmänna. På talan av den skattskyldige undanröjde kammarrätten 
länsrättens dom och återförvisade målet. Kammarrätten fann att eftersom 
skattechefen inte gjort någon sådan framställning som avses i 67 § taxe
ringslagen ägde länsrätten inte tillämpa lagen mot skatteflykt (KRNS 1987-
11-10. 4733-1986). 

Under den tid som denna redogörelse avser har 48 domar och 37 för
handsbesked kommit in vari lagen mot skatteflykt ägt tillämpning eller en 
sådan tillämpning varit ifrågasatt. I jämförelse med den tidigare avgivna 
redogörelsen har ett större antal domar kommit in medan antalet förhands
besked gått ned mycket· kraftigt. Endast i sju domar och tre förhandsbe
sked har lagen ansetts vara tillämplig. Regeringsrätten synes vid sin pröv
ning av förhandsbeskeden ha haft en något restriktivare tillämpning av 
lagen än riksskatteverket. Regeringsrättens avgöranden tycks omgående 
ha uppmärksammats av underrätterna och riksskattevcrket och kommit att 
tjäna till ledning för tillämpningen av lagen. 

Det föreliggande materialet visar inte på ojämnheter i tilliimpningen av 
lagen. Det bör dock framhållas att domstolarna kommit till oiika resullat 
rörande tillämpningen av avdrag för förskottsräntor. I vissa fall har avdrag 
inte medgells. därför att den angivna räntan. mot bakgrund av lånets art. 
inte kunde anses som ränta eller avdragsgill kostnad. Ojämnheten i tillämp
ning betriiffandc dessa räntor beror inte på en olikartad tillämpning av 
lagen mot skatteflykt utan på att vissa domstolar uppenbarligen bedömt 
transaktionerna bakom förskottsräntan som skcnhandlingar. Regeringsrät
tens avgörande RÅ 1987 ref. 78 kan numera sägas vara vägledande för 
förskottsräntor. 

Inkomna domar och förhandsbesked visar att tillämpningen av lagen 
präglas av stor försiktighet. Materialet ger inte stöd för antagandet att 
lagen och tillämpningen av denna lell till att kraven på riittssäkerhet och 
förutscbarhet för de skattskyldiga har blivit åsidosatta. 
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3.3 Föredragandens överväganden 

JK:s skrivelse visar att det förekommer en fortsatt mycket restriktiv 

tillämpning av lagen mot skatteflykt. Eventuella farhågor mot lagen utifrån 

rättssäkerhetssynpunkter har inte besannats under lagens nu drygt sjuåriga 

giltighetstid. Mot denna bakgrund skulle jag inte hysa några betiinkligheter 

för att nu föreslå att lagen permanentas. Det verkar emellertid som om 

skatte!lyktsklausulen i sin nuvarande lydelse är alltför sniivt utformad för 

att utgöra ett tillräckligt instrument för att komma åt skattellyktsåtgärder. 

Lagstiftningen bör mot denna bakgrund ses över. Den praxis som nu 

utbildats på området bör. tillsammans med JK:s niimnda redogörelser, 

kunna utgöra grund för en översyn av lagens tillämpningsområde. Därvid 

skall naturligtvis beaktas de krav på rättssäkerhet och förutsebarhet som 

bör stiillas pil en lag av denna beskaffenhet. Jag anser att denna fråga bör 

bli föremål för utredning varför jag inom kort kommer alt hemställa att 

regeringen bemyndigar mig att tillkalla en utredare hiirför. I avvaktan pä 

resultatet av en sådan utredning bör lagen mot skatteflykt ges fortsatt 

giltighet under en tid av ett år. 

3 .4 Upprättat lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats förslag 

till lag om iindring i lagen ( 1980: 865) mot skatte!lykt. 

Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende i bilaga 3. I. 

Mitt förslag är sådant att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 

3 .5 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget till lag om 

ändring i lagen ( 1980: 865) mot skattcllykt. 
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4 Tobaksskatt 

Mitt förslag: Skatten på cigarretter höjs den 6 juni 1988 med 5 öre/st. 

på röktob;tk med 15 kr. per kg och på snus med 3 kr. per kg. Scha

blontullen på tobaksvaror höjs i motsvarande mån. 

Skälen för mitt förslag: Enligt lagen ( 1961: 394) om tobaks skatt (omtryckt 

1984: 155) utgår skatt pil cigarrer. cigariller. cigarretter. rök- och tuggtobak 

samt snus. Skatten utgår som en viktskatt i fråga om tobak och snus och 

som en styckeskatt i fråga om cigarrer. cigariller och cigarretter. Skatte

satserna höjdes senast den I februari 1987. Priset på tobaksvaror bör i stort 

följa konsumentprisut vecklingen på varor och tjänster i allmiinhet. Jag 

anser det lämpligt att skatten på tobaks varor höjs nu. 

Cigarrer och cigariller har under en läng följd av år varit utsatta för 

kraftiga prishöjningar och en alltmer minskad eftcrfdgan. Skatkn på dessa 

varor bör därför inte höjas. 

Skatten p?1 cigarretter hör höjas med 5 öre per styck, vilket innebär att 

priset stiger med ca 10 ';>i:. Skatten för de minsta cigi1rrctkrna skulle då öka 

från 34 till 39 öre per styck. 

En motsvarande höjning av skatten ptt rök tobak, tuggtobak och snus bör 

också göras. Skatten på röktobak hör diirför höjas från 125 till 140 kr .. 

skatt1.:n pil tuggtobak frfm 40 till 45 kr. och skatten pt1 snus friin 22 till 25 
kr., allt b1.:riiknat per kg. 

I samband med tidigare höjningar av skatten pä tobak har en motsvaran

de höjning också gjorts av den s. k. schablontullen som tas ut på tobaksva

ror vid bl. a. resandes införsel. Efter samråd med statsrttdct Gradin föror

dar jag att så sker även denna gång. 

Höjningen av tobaksskatten beräknas vid en oföriindrad konsumtion 

leda till mcrintiikter för statsvcrket på ca 600 milj. kr. Till följd av en 

förväntad konsumtionsminskning beriiknar jag nettoeffekten till 

500 milj. kr. för helt :1r riiknat. 

De nya skattesatserna för tobaksvaror bör träda i kraft så snitrt som 

möjligt. Detta kan ske den 6 juni 1988. 

Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprtittats förslag 

till 

I. lag om iindring i lagen <1961: 394) om tobaksskatt. 

2. lag om iindring i tulltaxelagen I 1987: 1068). 

Det under 2 angivna lagförslaget har upprättats i samråd med statsrådet 

Grad in. 

Försl<tg(;'n bör fogas till protokollet i detta iircnde som hilaga 3 .3. 
De föreslagna ändringarna är av sådan beskaffenhet att lagnldets höran

de enligt min mening skulle sakna betydelse. 

Hemställan 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen att anta lagförslagen. 
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5 Energiskatt på olja 

Mitt förslag: Skatten på eldningsolja och andra oljor höjs den I juli 

1988 frän 660 till 735 kr. per m.i. 

Skälen för mitt förslag: Enligt lagen ( 1957: 262) om allmän energiskatt 

(omtryckt 1984: 994, ändrad senast 1987: 1200) tas skatt ut på motorbriinn

oljor. eldningsoljor och bunkeroljor med 660 kr. per m1
. Skatten på sådana 

oljor höjdes senast den I januari 1987. 

I prop. 1987/88: 116 om studiemedel har regeringen lagt fram förslag om 

ett reformerat studiemedelssystem. I den propositionen aviserades att jag 

för finansieringen av de ökade studiemedelskostnaderna skulle komma att 

föreslå regeringen att lägga fram förslag till riksdagen om en viss höjning av 

oljeskatten, något som skulle vara motiverat även av energipolitiska skiil. 

Det föreslagna studiemedelssystemet består liksom det nuvarande av en 

bidragsdel och en lflnedel. Finansieringen av lånedelen föresl{is ske genom 

att den administrerande myndigheten, centrala studiestödsnämnden. lf111ar 

medel direkt från riksgäldskontorct. Statsbudgeten kommer härigenom att 

belastas av kostnaderna för bidragsdelen samt de riintesubventioner och 

avskrivningar av studieskulder som är hänförliga till l{111edelen. Bidragsan

delen föreslås höjd väsentligt i förhållande till vad som utgår enligt det 

nuvarande systemet. Statens merkostnader beräknas uppg~1 till ca 

300 milj. kr. per är. 
Jag anser det vara lämpligt att finansiera de ökade kostnaderna pä 

statsbudgeten genom en höjning av skatten på eldningsolja och andra oljor. 

Den intäktsökning som krävs för att täcka merkostnaderna för studiemed

len motsvarar en skatte höjning p~t 3,:1 kr. per m1
. 

Regeringen kommer att senare idag föreslå riksdagen att 125 milj. kr. per 

år anvisas for vissa åtgärder mot friimmande undervattenskriinkningar 

under de kommande fyra budgetåren samt 200 milj. kr. för ett minröjnings

fartyg. Även dessa kostnader bör finansieras genom en höjning av oljeskat

ten. Jag riiknar med en skatte höjning p~i. 20 kr. per m3 för detta ändamål. 

Striivan att reducera oljeberoendet blir fortsiitta. En höjning av oljeskat

ten är därför motiverad även av energipolitiska skiil. De låga oljepriserna 

p[1 den internationella marknaden i förening med den likaledes !äga dollar

kursen motverkar striivandena att spara energi och ersiitta olja med andra 

energislag. En lämpligt avvägd skattchöjning bör kunna rit en viss diimpan

de inverkan p:1 eftcrfriigan av olja och medverkar också till .att rclativpriser 

mellan energislag föriindras till fördel för de kommuner som har satsat på 

inhemska briinslen. 

Totalt bör skatten på eldningsolja och andra oljor höjas med 75 kr. per 

m3 vilket motsvarar en intäktsökning på drygt 600 milj. kr. 

Denna inkomstökning ger ~iven utrymme för finansiering av vissa åtgär

der som riksdagen beslutar om och som regeringen hittills inte anvisat 

medel för, såsom exempelvis bidrag till kommunal skatteutjiimning och 

ytterligare resurser för utrustning till högskolan. 

Ändringen bör tr:ida i kraft den I juli 1988. 
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Upprättat lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats förslag 

till 

lag om iindring i lagen ( 1957: 262) om allmän energiskatt. 

Förslaget bör fogas till protokollet i detta iirende som hi/aga 3.4. 

Den föreslagna iindringen iir av siidan beskaffenhet att lagr~tdets hörande 

enligt min mening skulle sakna betydelse. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta lagförslaget. 

3 Riksdai:en 1987188. I s11m/. Nr 150. Bilai,:a 3 
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6 Mervärdeskatt på representation 

Mitt förslag: A vdragsreglerna för ingående mervärdeskatt iindras 
den I juli 1988 så att ingående skatt på utgifter som avser representa
tion blir avdragsgilla endast i den mån avdragsrätt föreligger vid 

inkomsttaxeringen. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 18 §lagen (1968: 430) om mervärdeskatt. 
ML. föreligger inte rätt till avdrag för ingående mervärdeskatt som belöper 
på utgifter för spritdrycker och vin för vilka avdrag vid inkomsttaxeringen 
inte medges enligt punkt I av anvisningarna till 20 ~ kommunalskattclagen 
(1928: 370), KL. Mervärdeskattcn på andra represcntationsutgifter är av
dragsgill. Vid inkomsttaxeringen gäller diiremot ytterligare begränsningar i 
avdragsrätten. Allmänt gäller vid inkomsttaxeringen att avdrag förutsätter 
att utgifterna har ett omedelbart samband med verksamheten. 

Utländska mcrvärdeskattesystem har vanligen stora begränsningar i av
dragsrätten vad gäller representation o. dyl. Som exempel kan nämnas att 
det i Danmark finns ett avdragsförbud för representations- och hotellkost
nader. Som nämnts finns i Sverige inga sådana begränsningar vid sidan av 
avdragsförbudet för spritdrycker och vin. Frågan om ytterligare begräns
ningar i avdragsrätten i ML torde komma att prövas av utredningen <Fi 
1987: 6) om indirekta skatter som har att ta ställning till bl. a. mervärde
skattens bas och omfattning. I avvaktan på resultatet av denna utredning 
bör dock ML: s regler anpassas till vad som gäller vid inkomsttaxeringen. 
Det som i inkomstskattehänseende anses som ej avdragsgilla kostnader 
skall inte heller grunda rätt till avdrag för ingående mervärdeskatt. Den 
nuvarande avdragsförbudsregeln bör således utvidgas till att gälla alla 
utgifter för representation och liknande ändamål för vilka avdrag inte 
medges enligt punkt I andra stycket av anvisningarna till 20 § KL Änd
ringen bör lämpligen träda i kraft den I juli 1988 och tillämpas på represen
tation som äger rum efter ikraftträdandet. 

Upprättat lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats förslag 

till 
lag om ändring i lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt. 
Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3 .5. 

Den föreslagna iindringen är av sådan beskaffenhet att lagrådets hörande 
enligt min mening skulle sakna betydelse. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta lagförslaget. 
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Bilaga 3.1 Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 3 

I Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1983: 890) om allemanssparande 

Härigenom föreskrivs att I och 4 §§ lagen ( 1983: 890) om allcmansspa
randc1 skall ha följande lydelse. 

Nul'llrande lydelse 

I denna lag behandlas den sär
skilda sparform (allemanssparande) 
som är förenad med skattelättnader 
enligt lagen (1983:891) om skatte
lättnader för allemanssparande. 

I § 

Föreslagen lydelse 

I denna lag behandlas den sär
skilda sparform (allemanssparande) 
som är förenad med skattelättnader 
enligt 2 §lagen (1988:000) om skat
telättnader för allemanssparande 
och ungdomsbosparande. . 

4 ~2 

Varje sparare får sätta in högst 800 kronor i månaden i allemanssparan
det. 

Under/år.Ha kl'llrta/et år 1988 får 
en sparare. utöver insättningar en
ligt första stycket, sätta in samman
lagt högst 5 000 kronor i allemans
sparandet. 

Spararens insättningar. i före
kommande fall minskade med ut
tag. får sammanlagt inte överstiga 
60 000 kronor. 

Under tiden den I december 1988 
- den 28 februari 1989 får en spara
re, utöver insiittningar enligt första 
stycket, sätta in sammanlagt högst 
5 000 kronor i allemanssparandet. 

Spararens insiittningar. i före
kommande fall minskade med ut
tag. får sammanlagt inte överstiga 
75 000 kronor. 

Denna lag träder i kraft den I december 1988. 

1 Lagen omtrvckt 1986: 522. 
2 Senaste lydebe 1987: 855. 35 



2 Förslag till 

Lag om ungdomsbosparande 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ungdomsbosparande. 
I lagen avses med 
I. 1111gdo111shospara11de den särskilda sparform som är förenad med 

skattelättnader enligt 3 § lagen ( 1988: 000) om skattelättnader för alle
manssparande och ungdomsbosparande, 

2. bank en svensk bank eller sparkassa. och 
3. bosparkonto ett sparkonto i bank eller sparkassa. avsett för sparande 

som är knutet till en turordning för bostadsförvärv. 

2 § Var och en som är kyrkobokförd här i landet får börja spara i ung
domsbosparandet från och med det kalenderår då han fyller 16 år. Ingen 
får börja spara på ett konto i ungdomsbosparandet efter utgången av det 
kalenderår då han fyllt 25 år. 

3 § Sparmedlen skall sättas in i bank, på räntebärande konto anslutet till 
ungdomsbosparandet. Till sparandet får anslutas bosparkonton och andra 
sparkonton av sådant slag som banken erbjuder kunder i allmänhet. dock 
ej allemanssparkonton och vinstsparkonton. En sparare får inte samtidigt 
spara på mer än två konton. 

Inga andra konton än bosparkonton får vid anslutning till ungdomsbo
sparandet visa något tillgodohavande för spararen. 

Konton av viss typ får anslutas till ungdombosparandet efter anmälan 
från banken till riksgäldskontoret. 

4 § Ett konto upphör att vara anslutet till ungdomsbosparandet vid ut
gången av det kalenderår då spararen fyller 28 år. 

5 § Om rätten till sparmedlen på ett konto genom överlåtelse eller på 
annat sätt övergår till någon annan eller om spararen pantsätter sin fordran 
upphör kontots anslutning till ungdomsbosparandet. 

6 § Varje sparare får sätta in sammanlagt högst 800 kronor i månaden på 
konton anslutna till ungdomsbosparandet. 

7 § Vid uttag skall spararen till banken betala en uttagsavgift motsvaran
de en procent av det uttagna beloppet, dock minst 20 kronor. 

Någon avgift enligt första stycket skall inte betalas för uttag som sker i 
samband med att bonusräntan enligt 11 § tas i anspråk. 

8 § En sparare får överföra hela behållningen av vad han satt in på ett 
konto enligt 6 § till ett annat konto som är anslutet till ungdomsbosparan
det. Det konto från vilket överföring sker upphör genom överföringen att 
vara anslutet till ungdomsbosparandet. 

Banken är berättigad till ersättning med högst 100 kronor av spararen för 
sina kostnader för en överföring. 

9 § Om en sparare överskrider de begränsningar som gäller enligt 3 eller 
6 § skall de oriktigt insatta sparmedlen betalas ut till honom. 
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10 § På de medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbospa- Prop. 1987 /88: 150 
randet skall banken betala årlig ränta efter en viss lägsta procentsats. Bilaga 3 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-
skrifter om vilken lägsta räntesats som vid var:ie tidpunkt skall gälla. 

11 § Om ett konto är anslutet till ungdomsbosparandet sedan minst tre år 
och de behållna insiittningarna enligt 6 § på kontot uppgår till minst 5 000 
kronor har spararen riitt att få en särskild bonusränta. 

Bonusräntan motsvarar tre procent årlig ränta på behållningen den sista i 
varje månad av de insättningar som gjorts på kontot enligt 6 §. 

Vid tillämpning av första stycket skall konton mellan vilka överföring 
skett enligt 8 § anses som ett enda konto. 

12 § Bonusräntan enligt 11 § bekostas av staten och betalas ut av riks
gäldskontoret. Utbetalning skall ske när spararen begär det eller när han 
erhåller lån enligt 15 §. När bonusräntan på ett konto betalas ut upphör 
kontots anslutning till ungdomsbosparandct. 

Har bonusräntan på ett konto inte tagits i anspråk vid utgången av det 
kalenderår då spararen fyllt 28 år skall bonusräntan då påföras kontot. 

13 § Om spararen dör och det vid dödsfallet föreligger rätt till bonusränta 
enligt 11 § skall bonusriintan betalas ut till dödsboet. 

14 § Rätten till bonusränta enligt 11 § fö1faller. utom i fall som sägs i 13 §. 
när kontots anslutning till ungdomsbosparandet upphör. 

15 § En sparare som har rätt till bonusränta enligt 11 § har också rätt att 
fä lån för förvärv av bostad och för bosättning i övrigt. Lånet lämnas eller 
förmedlas av den kontoförande banken efter sedvanlig kreditprövning. 
Lånerätten avser ett belopp motsvarande tre gånger behållningen av de 
insättningar som gjorts på kontot enligt 6 §. 

Sker sparandet på ett bosparkonto och har banken åtagit sig att lämna 
spararen lån endast för förviirv av en nyproducerad hostadsrättsliigenhet. 
är banken inte skyldig att svara för lån som sägs i första stycket annat än 
för bostadsrättsförvärv enligt åtagandet. 

16 § Den bank som svarar för lån enligt 15 § bestiimmcr de niirmare 
villkoren och beslutar om lån. 

Vid banki.:ns prövning av ansökan om l;ln gäller de föreskrifter som 
riksbanken har meddelat med stöd av lagen ( 1974: 922) om kreditpolitiska 
medel och de föreskrifter i övrigt som giiller för banken. 

17 § Riksgiildskontoret svarar för administration och kontroll av ung
domshosparandet. 

Denna lag triidcr i kraft den 1 december 1988. 

4 Riksdag<"n !987i8X. I s11111/. Nr 150. Rilaga 3 
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3 Förslag till 

Lag om skattelättnader för allemanssparande och 
ungdoms bos parande 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelse 

1 § Skattelättnader enligt denna lag medges för sparande enligt lagen 
( 1983: 890) om allemanssparande och lagen ( 1988: 000) om ungdomshospa
rande. 

Allemanssparande 

2 § Räntan på sparmedel som satts in i allemanssparandet samt honus
räntan enligt 5 § lagen ( 1983: 890) om allemanssparande utgör inte skatte
pliktig inkomst vid taxering enligt kommunal skattelagen ( 1928: 370) eller 
lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt. 

Realisationsvinst på andel i allemansfond utgör inte skattepliktig in
komst. Avdrag lär ej göras för realisationsförlust på sådan andel. 

För utdelning enligt 18 § sista stycket lagen om allemanssparande skall 
gåvoskatt betalas i den mån skattskyldighet föreligger enligt lagen 
( 1941: 416) om arvsskatt och g{1voskatt. 

Ungdoms bosparande 

3 § Bonusräntan enligt 11 § lagen (1988: 000) om ungdomsbosparande 

utgör inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt kommunalskattelagen 
( 1928: 370) eller lagen ( 1947: 576> om statlig inkomstskatt. 

Denna lag träder i kraft den I december 1988. 
Genom lagen upphiivs lagen ( 1983: 891) om skattelättnader för alle

manssparande. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623) 

Härigenom föreskrivs alt 37 * 8 mom. taxcringslagen ( 1956: 623) 1 skall 
ha följande lydelse. 

3H 
Nul'{lrande lydelse 

8 1110111. ~Till ledning vid inkomsttaxering och förmögenhetstaxering skall 
varje år utan anmaning avlämnas kontrolluppgifter för uet förcgi'tcndc 
kalenderåret enligt följanue uppställning. 

Uppgiji.1.1kyldig \!e111 uppgijicn skall Vad 11/!{>gif/1•11 skall 

V äruepapperscen
tralcn VPC Aktiebo
lag. 

den som yrkcsmiis
sigt bedrivit inlåning 
eller pii annat siilt yr
kesmässigt ombesörjt 
att pengar blivit riinte
bärande. 

den som gett ut 
skuldförbinudsc för 
den allmiinna markna
den och 

förening som från 
medlemmar mottagit 
pengar för förriint
nmg. 

1 L1gennmtry<.:kt1971:199. 

111'.l'l' 

Den som goltskri
vits ränta eller till vil
ken ränta utbetalats 
(borgenär). Utbetal
ning av ränta pil sta
tens sparobligationer 
skall anses ha skett av 
riksgiildskontoret. 

Undan/ag: 

Bank. hypoteksin
stitut. försäkringsan
stalt och aktiebolag 
samt förening och stif
telse som tilldelats or
ganisationsnummer. 

Scnastl' lydelse av lagens rubrik 1974: 773. 
~ Srna<;te lydc1'l· 1987: 1159 

I/\'.\"{' 

Riinta som ucn upp
giftsskyldige samman
lagt gottskrivit eller 
utbetalat till borgenä
ren samt dennes sam
manlagda fordran på 
den uppgiftsskyldigc 
vid årets utgång. 

Undan/ag: 

a) Ränta som i fråga 
om värdepapperscen
tralen inte avser bola
gets verksamhet be
träffande skuldförbin
delser för den allmän
na marknaden och 
som i fråga om övriga 
uppgiftsskyldiga inte 
hiinför sig till sådan 
verksamhet som avses 
under rubriken Upp
giftsskyldig. 

b) Ränta som inte 
utgör skattepliktig in
komst enligt 3 * lagen 
(1978:423) om skatte
lättnader för vissa 
sparl'ormer eller lagen 
( 1983:891 I om skatte
lättnader för allc
manssparanue. 

c) Ränta och ford
ran pi1 konto. för vil
ket inte finns person-

Prop. 1987/88: 150 
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liflf>g{li.ukyldig Vl'/11 llfi{Jg(/il'11 skull Vad llf/f>gifil'n skall Prop. 1987 /88: 150 
(/\'.\'(' ll\".I'(' 

eller organisations
nummer och som öpp
nats före den I januari 
1985, om räntan för 
kontohavaren uppgår 
till mindre än 100 kro
nor. Innehas ett konto 
av mer än en person, 
skall uppgift lämnas 
för samtliga konto
havare, om rilntan för 
någon av dem uppgår 
till minst I 00 kronor. 

d) Om horgcnärcns 
sammanlagda riinta pä 
ett eller flera konton 
uppgår till mindre än 
100 kronor. skall upp
gift inte lämnas om 
dennes riinta och ford
ran på kontona. Ränta 
som enligt andra bc
stiimmelser detta 
stycke är undantagen 
från uppgiftsskyldig
hct skall inte medräk-
nas. 

e) Riinta och ford
ran pi'1 siirskilt konto i 
bank enligt skogskon
tolagen ( 1954: 142), 
lagen ( 1979: 611) om 
upphovsmannakonto 
eller lagen ( 1982: 2) 
om upplinnarkonto. 

I kontrolluppgift skall anges namn och postadress samt person- eller 
organisationsnummer för såviil den uppgiftsskyldige som borgcniiren. In
nehas ett konto av ller iin fem personer riir. i stället för uppgifter rörande 
samtliga innehavare. uppgifter lämnas om en person som förfogar över 
kontot samt i förekommande fall om den heteckning på innehavarkretsen 
som används för klintot. För dödsho far i stället för organisationsnummer 
den avlidnes personnummer anges. Kan person- eller organisationsnum
rner inte anges för en borgenär. skall såvitt möjligt dennes födelsetid 
redovisas t:llcr. om horgcnären iir en juridisk person. namn och postadress 
samt personnummer för den som får förfoga över ränta eller fordran. 

Innehas ett konto av mer än en person skall riinta och fordran fördelas 
lika mellan innehavarna. om inte annat förhilllande iir kiint för den upp
giftsskyldige. I fr[1ga om konto för vilket samtliga innehavare inte redovi
sas enligt bestämmelserna i andra stycket skall dock den totala riintan och 
fordran redovisas utan fördelning. 

Avser en utbetalning också annat än ränta och kan den uppgiftsskyldige 
inte ange hur stor del diirav som utgör riinta. skall i stället för riinta det 
sammanlagt utbetalda beloppet redovisas. 

Bilaga 3 
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Bestämmelserna i 2 mom. elfte och tolfte styckena, 4 mom. första och Prop. 1987/88: 150 
andra styckena samt 5 mom. skall tillämpas på kontrolluppgift enligt detta Bilaga 3 
moment. Redovisning av konto som avses i andra stycket andra meningen 
skall dock lämnas i särskild uppgiftshandling för varje konto. 

Föreslagen lydelse 

8 mom. Till ledning vid inkomsttaxering och förmögenhetstaxering skall 
varje år utan anmaning avlämnas kontrolluppgifter för det föregående 
kalenderåret enligt följande uppställning. 

Uppgiftsskyldig 

Värdepapperscen
tralen VPC Aktiebo
lag, 

den som yrkesmäs
sigt bedrivit inlåning 
eller på annat sätt yr
kesmässigt ombesörjt 
att pengar blivit ränte
bärande, 

den som gett ut 
skuldförbindelse för 
den allmänna markna-
den och 

förening som från 
medlemmar mottagit 
pengar för förränt
ning. 

Vem uppgijien skall Vad uppgiften skall 
llVSe 

Den som gottskri
vits ränta eller till vil
ken ränta utbetalats 
(borgenär). Utbetal
ning av ränta på sta
tens sparobligationer 
skall anses ha skett av 
riksgäldskontoret. 

Undantag: 

Bank, hypoteksin
stitut, försäkringsan
stalt och aktiebolag 
samt förening och stif
telse som tilldelats or
ganisationsnummer. 

avse 

Ränta som den upp
giftsskyldige samman
lagt gottskrivit eller 
utbetalat till borgenä
ren samt dennes sam
manlagda fordran på 
den uppgiftsskyldige 
vid årets utgång. 

Undantag: 

a) Ränta som i fråga 
om värdepapperscen
tralen inte avser bola
gets verksamhet be
träffande skuldförbin
delser för den allmän
na marknaden och 
som i fråga om övriga 
uppgiftsskyldiga inte 
hänför sig till sådan 
verksamhet som avses 
under rubriken Upp-
giftsskyldig. · 

b) Ränta som inte 
utgör skattepliktig in
komst enligt 3 § lagen 
(1978: 423) om skatte
lättnader för vissa 
sparformer eller lagen 
(1988:000) om skatte
lättnader för alle
manssparande och 
ungdomshosparande. 

c) Ränta och ford
ran på konto, för vil
ket inte finns person
eller organisations
nummer och som öpp
nats förde den I janua
ri 1985, om räntan för 
kontohavaren uppgår 
till mindre än 100 kro
nor. Innehas ett konto 41 
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av mer än en person. 
skall uppgift lämnas 
för · samtliga konto
havare. om räntan för 
niigon av dem uppgår 
till minst 100 kronor. 

d) Om borgenärens 
sammanlagda ränta på 
ett eller flera konton 
uppgår till mindre än 
100 kronor. skall upp
gift inte lämnas om 
dennes ränta och ford
ran på kontona. Ränta 
som enligt andra be
stämmelser i detta 
stycke är undantagen 
från uppgiftsskyldig
het skall inte medräk-
nas. 

e) Riinta och ford
ran på siirskilt konto i 
bank enligt skogskon
tolagen ( 1954: 142). 
lagen <1979:611) om 
upphovsmannakonto 
eller lagen (I 982: 2) 
om upplinnarkonto. 

I kontrolluppgift skall anges namn och postadress samt person- eller 
organisationsnummer för såväl den uppgiftsskyldige som borgenären. In
nehas ett konto av fler iin fem personer får. i stiillet för uppgifter rörande 
samtliga innehavare. uppgifter lämnas om en person som förfogar över 
kontot samt i förekommande fall om den beteckning på innehavarkretsen 
som används för kontot. För dödsbo får i stället för organisationsnummer 
den avlidnes personnummer anges. Kan person- eller organisationsnum
mer inte anges för en borgenär. skall såvitt möjligt dennes födelsetid 
redovisas eller. om borgenären är en juridisk person. namn och postadress 
samt personnummer för den som får förfoga över ränta eller fordran. 

Innehas ett konto av mer än en person skall ränta och fordran fördelas 
lika mellan innehavarna, om inte annat förhållande är känt för den upp
giftsskyldige. I fräga om konto för vilket samtliga innehavare inte redovi
sas enligt bestämmelserna i andra stycket skall dock den totala räntan och 
fordran redovisas utan fördelning. 

Avser en utbetalning också annat än ränta och kan den uppgiftsskyldige 
inte ange hur stor del därav som utgör ränta. skall i stället för ränta det 
sammanlagt utbetalda beloppet redovisas. 

Bestämmelserna i 2 mom. elfte och tolfte styckena. 4 mom. första och 
andra styckena samt 5 mom. skall tillämpas på kontrolluppgift enligt detta 
moment. Redovisning av konto som avses i andra stycket andra meningen 
skall dock lämnas i särskild uppgiftshandling för varje konto. 

Denna lag träder i kraft den 1 december I 988 och tillämpas första gången 
vid 1989 års taxering. 
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5 Förslag till 

Lag om inbetalning på likviditetskonto under budgetåret 
1988/89 

Härigenom föreskrivs följande. 

I § Företag skall betala in medel på räntebärande konto (lihiditetskon
to) i riksbanken enligt bestämmelserna i denna lag. 

Med företag avses i denna lag 
1. aktiebolag som inte är bankaktiebolag, kreditaktiebolag, finansbolag, 

fondkommissionsbolag eller försäkringsbolag, 
2. ekonomisk förening som inte är föreningsbank, 
3. handelsbolag. 
Om det finns synnerliga skäl får regeringen medge befrielse helt eller 

delvis från skyldighet att betala in medel på likviditetskonto. 

2 § Företag som är skyldiga att betala in medel på likviditetskonto skall 
betala in ett belopp motsvarande 15 % av den del av företagets likvida 
tillgångar enligt andra stycket som överstiger 50 miljoner kronor enligt 
balansräkningen för det räkenskapsår som avslutats närmast före den I 
januari 1988. 

Med likvida tillgångar avses omsättningstillgångar i form av kassa- och 
banktillgodohavanden, aktier och andra andelar samt obligationer och 
andra värdepapper. 

3 § För inbetalning av medel på likviditetskonto enligt 2 § gäller följan
de. 

Företaget skall senast den 31 augusti 1988, i avräkning på det slutliga 
beloppet. betala in 90 % av det totala beloppet (preliminär i11heta/11i11g). 
Återstoden av beloppet enligt 2 §skall betalas in senast den 31 januari 1989 
(slutlig inheta/11i11g). 

4 § Företag som är skyldiga att betala in medel på likviditetskonto skall 
senast den 31 augusti 1988 till riksskatteverket lämna uppgifter om det 
beräkningsunderlag som legat till grund för den preliminära inbetalningen. 
Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt av verket fastställt formulär. 
Till uppgifterna skall fogas den i 2 § första stycket nämnda balansräkning
en. Skyldighet att lämna motsvarande uppgifter på blankett och balansräk
ning föreligger också efter anmaning av verket. 

5 § Riksskatteverket skall med ledning av de erhållna handlingarna enligt 
4 §fastställa den slutliga inbetalningen. Riksskatteverket skall före utgång
en av november 1988 underrätta företag om det totala bdopp som skall 
betalas in. Kopia av sådan underrättelse skall sändas till riksbanken. 

De belopp som skall betalas in på likviditetskonto skall avrundas till 
närmast lägre tusental kronor. 

Riksskatteverkets beslut får överklagas hos regeringen. Riksskattever
kets beslut har omedelbar verkan, om inte annat beslutas. 

6 § På medel som står inne på likviditetskonto utgår årlig ränta som läggs 
till kapitalet. Räntan skall vara den ränta som riksbanken normalt lämnar 
på inlåning från bank. Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen bort
faller. 
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7 § Om inbetalning på likviditetskonto inte sker inom föreskriven tid 
skall företaget betala ränta på beloppet till staten. Räntan är 2 % för varje 
påbörjad kalendermånad efter den månad då beloppet rätteligen skulle ha 
betalats till dess inbetalning sker, dock längst till och med den dag återbe
talning skulle ha skett enligt 8 §. 

Ränta enligt första stycket fastställs av riksbanken och skall betalas 
inom den tid som riksbanken beslutar i varje särskilt fall. Ränta som inte 
betalas inom föreskriven tid får omedelbart drivas in i den ordning som 
gäller indrivning av skatt enligt uppbörds\agcn (1953: 272). Restavgift utgår 
dock inte. 

Riksbanken får medge befrielse, helt eller delvis, från skyldighet att 
erlägga ränta, om det finns särskilda skäl. 

8 § Det belopp som ett företag har betalat in på likviditetskonto skall 
med ränta enligt 6 § av riksbanken betalas tillbaka till företaget den 2 juli 
1990 eller den tidigare dag som regeringen föreskriver eller beslutar i 
särskilda fall. 

9 § Riksbankens beslut enligt denna lag får inte överklagas. 

10 § Styrelseledamot eller befattningshavare hos företag som uppsåt
ligen eller av oaktsamhet lämnar riksskatteverk_et felaktiga upplysningar 
eller underlåter att lämna upplysningar enligt denna lag döms, om gärning
en inte är ringa, till böter eller fängelse i högst ett år. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1988. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1980: 865) mot skatteflykt 

Härigenom föreskrivs att ikraftträdandebestämmelserna till lagen 
· (1980: 865) mot skatteflykt skall ha följande lydelse. 

Nui·arande lydelse 

Denna lag träder i kraft den I ja
nuari 1981 och tillämpas på rätts
handlingar som har företagits under 
tiden den 1 januari 1981 - den 31 
december 1988. 

Denna lag träder i kraft den 1 
mars 1983 och tillämpas på rätts
handlingar som har företagits under 
tiden den I mars 1983 - den 31 
december 1988. 

Fiireslagen lydelse 

Denna lag 1 träder i kraft den I 
januari 1981 och tillämpas på rätts
handlingar som har företagits under 
tiden den 1 januari 1981 - den 31 
december 1989. 

Denna lag2 träder i kraft den I 
mars 1983 och tillämpas· på rätts
handlingar som har företagits under 
tiden den I mars 1983 - den 31 
december 1989. 

Denna lag3 träder i kraft den I januari 1986. 

Denna lag4 träder i kraft den I januari 1989. 

1 1980: 865, senaste lydelse 1985: 1013. 
2 1983:75, sena~le lydelse 1985:.1013. 
3 1985: 1013. 
4 1988: 000. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1961: 394) om tobaksskatt 

HLirigenom föreskrivs att H lagen (1961:.394) om tobaksskalt 1 skall ha 
följande lydelse. 

Nul'lirandt' lydelse 

För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna. i förhållande till va
rans myckenhet bestämda belopp. nämligen: 

Varuslag 

Cigarrer och cigariller 
grupp I ............ . 
.. Il ........... . 

111 .......... . 
IV 

Cigarretter 
grupp I ............ . 
.. Il .......... .. 

111 .......... . 
IV ........ . 
V ........ . 

Röktobak ............. . 
Tuggtobak ............. . 
Snus ........... . 

Fiireslagcn lydelse 

Vikt för I st. gram 

t.o.m.1.7 
över 1.7 t.o.m.3.0 

3.0 .. 5.0 
5.0 

t. o. m. 0,85 
över 0.85 t. o. m. 1.20 

uo .. 1.55 
1.55 .. 1.90 
1.90 

Belopp för 

I st. öre 

13.5 
18.0 
21.5 
30,0 

34 
4 I 
46 
51 
55 

I kg kr. 

125:
./0:-
12:-

För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna. i förhi'tllande till va
rans myl:kenhet bestämda belopp, niimligen: 

Varuslag 

Cigarrer lH.:h i.:igariller 
grupp I .... 
.. Il 

111 .......... . 
IV 

Cigarretter 

Vikt för I st. gram 

t.o.m. 1.7 
över 1.7 t.o.m.3.0 

3.0 .. 5.0 
5.0 

grupp I .... . . . . t. o. m. 0.85 
Il .. .. 
111 .. 
IV .. 
V .......... .. 

Röktobak ............. . 
Tuggtobak ............. . 
Snus .................. . 

över 0.85 t. (l. m. 1.20 
1.20 .. 1.55 
1.55 .. 1.90 
1.90 

Denna lag träder i kraft den 6 juni 1988. 

1 Lagen omtryckt 1984: 155. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 141. 

"Senast.: lydelse 1986: 1418. 

Belopp för 

I st. öre 

13.5 
18.0 
21.5 
30.0 

39 
46 
51 
56 
60 

I kg kr. 

140:
./5:-
25:-
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8 Förslag till 

Lag om ändring i tulltaxelagen ( 1987: 1068) 

Hiirigenom föreskrivs att 24 kap. tulltaxelagen ( 1987: 1068) 1 skall ha 
följande lydelse. 

2-' kap. Tobak samt varor tilh·erkade av tobaksersättning 

N111·111"llllllc lydd~e 

A.11111. För tobaksvaror som införs i den ordning som avses i I* andra 
stycket lagen ( 1961: 394) om tobaksskatt cllcr.fi"·irorJ11i11ge11 ( 1987: 1072 J 0111 
riitt j("ir resilnde m.jl. iltl il!f("ira \'il/"tir tu/1- o<'h skatte.fi"itt, utgftr. om tullfri
het inte ~itnjuts. tull med följande belopp: 

Cigarrer och cigariller: 
vikt högst 3 g per styck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 öre per styck 
vikt högre än 3 g per styck . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 öre per styck 

Cigaretter: 
vikt högst 0.85 g per styck . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 öre per styck 
vikt högre än 0,85 men högst 1.20 g per styck . . 51 öre per styck 
vikt högre iin 1.20 g per styck . . . . . . . . . . . . . . . . 58 öre per styck 

Andra slag av fiirdiga tobaksvaror . . . . . . . . . . . . . . 155:- per kg 

Tullsats som anges ovan tillämpas även när tullskyldighet föreligger 
enligt81cller82*tullagen(l987:1065). 

Fiircslage11 lydelse 

A11111. För tobaksvaror som införs i den ordning som avses i 1 ~ andra 
stycket lagen ( 1961: 394) om tobaksskatt eller enligt f{"irc.1krijicr .wm l//Cd
dclat.1" med stiid 111· 13 .~ andra p1111ktc11 lagen (1987: 10691 0111 111/lji·ihet 
111. m. utgår. om tullfrihet inte fönjuts, tull med följande belopp: 

Cigarrer och cigariller: 
vikt högst 3 g per styck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 öre per styck 
vikt högre än 3 g per styck . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 öre per styck 

Cigaretter: 
vikt högst 0.85 g per styck . . . . . . . . . . . . . . . . . . -18 öre per styck 
vikt högre iin 0,85 men högst 1.20 g per styck . . 57 öre per styck 
vikt högn.: än 1,20 g per styck . . . . . . . . . . . . . . . . 64 öre per styck 

Andra slag av färdiga tohaksvaror . . . . . . . . . . . . . . 175:- per kg. 

Tullsats som anges ovan tillämpas även när tullskyldighet föreligger 
enligt 8 I eller 82 * tullagcn ( 1987: I 065 ). 

Denna lag träder i kraft den 6 juni 1988. 

1 Lagtn omtryckt 19X7: 11Rh. 
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9 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt 

Härigenom föreskrivs att bilaga I till lagen (1957: 262) om allmän energi
skatt1 skall ha följande lydelse. 

Bilaga 1 till lagen (1957: 262) om allmän energiskatt2 

Nurarande lydelse 

Förteckning över ~·issa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas 

Tulltaxenr 

ur 27.01. 
ur27.02 
eller 
ur 27 .04 
ur27.l0 

ur 27.IO 

ur 27.11 
ur 27. l I 
eller 
ur 38.23 

Bränsle 

Kolbränslen 

Fotogen med tillsats som möjliggör drift 
av snabbgående dieselmotorer ........ . 
Motorbrännoljor, eldningsoljor och bun-
keroljor ............................ . 
Naturgas ........................... . 
Gasol som används för 
al motordrirt ........................ . 
bl annat ändamål än motordrift ....... . 
Anm. Skatten på oljor beräknas efter va
rans fakturerade volvm. Kan skatten inte 
beräknas på sådant s-ätt eller sker fakture
ring annorledes än enligt vedertagna grun
der, får beskattningsmyndigheten faststäl
la grunder för beräkning av volymen. 

Skattesats 

305 kr. per ton 

610 kr. per m3 

660 kr. per m3 

308 kr. per I 000 m3 

92 öre per liter 
185 kr. per ton 

Föreslagen lydelse 

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas 

Tulltaxenr 

ur27.0I, 
ur 27.02 
eller 
ur 27.04 
ur27.IO 

ur 27.10 

ur 27.11 
ur 27.11 
eller 
ur 38.23 

Bränsle Skattesats 

Kolbränslen 305 kr. per ton 

Fotogen med tillsats som möjliggör drift 
av snabbgående dieselmotorer . . . . . . . . . 610 kr. per m3 

Motorbrännoljor, eldningsoljor och bun-
keroljor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 kr. per m-' 
Naturgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 kr. per I 000 m3 

Gasol som används för 
a) motordrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 öre per liter 
bl annat ändamål än motordrift . . . . . . . . 185 kr. per ton 
Anm. Skatten på oljor beräknas efter va-
rans fakturerade volym. Kan skatten inte 
beräknas på sådant sätt eller sker fakture-
ring annorledes än enligt vedertagna grun-
der, får beskattningsmyndigheten faststäl-
la grunder för beräkning av volymen. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1988. 

1 Lagen omtryckt 1984: 994. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 272. 

2 Senaste lydelse 1987: 1200. 
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10 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1968: 430) om mervärdeskatt 

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen I 1968: 430) om mervänleskatt 1 skall 
ha följande lydelse. 

N111·arande lydelse Föreslagen lydelse 

18 §2 

Avdragsriitt föreligger icke för ingående skatt som belöper på 
Il stadigvarande bostad. 
2) anskaffning av pi::rsonbil eller motorcykel för annan verksamhet än 

sf1dan som avser yrkesmiissig åte1försiiljning eller uthyrning. 

3) utgifter för spritdrycker och 3 l utgifter för reprcsc/lfation och 
i·in för vilka avdrag vid inkomst- liknande iinda111ål Ji"jr vilka avdrag 
taxeringen inte medges enligt punkt vid inkomsttaxeringen inte medges 
I av anvisningarna till 20 § kommu- enligt punkt I andra stycket av an-
nalskattelagen (I 928: 370!. visningarna till 20 § kommunal skat

telagen (I 928: 370!. 

Avdragsrätt föreligger ej för ingående skatt som belöper på hyra av 
personbil eller motorcykel för annat ändamål än yrki::smässig återuthyr
ning i det fall fordonet endast i ringa omfattning anviinds i vi::rksamhet som 
medför skattskyldighet. 

Medför verksamhet endast delvis skattskyldighet. för ingående skatt 
vilken hänför sig till förvärv eller införsel som till mer än 95 procent avser 
den del av verksamheten som medför skattskyldight:t avdragas utan upp
delning efter skälig grund. Föreligger skattskyldighet för mi::r än 95 procent 
av omsättningen. för ingående skatt som ej överstiger I 000 kronor för visst 
förvärv eller viss införsel avdragas utan uppdelning efter skälig grund. 

Avdragsrätt föreligger inte för ingående skatt enligt I H sjätte stycket 
vid förvärv av en vara som helt eller till väsentlig del består av guld. silver 
eller platina. om varans inköps pris understiger 175 procent av metallvärdet 
på inköpsdagen av det guld. silver eller platina som ingår i varan. Detsam
ma gäller i foiga om skrot. avfall eller annan liknande vara. som innehåller 
guld. silver eller platina. 

Regeringen kan förordna om undantag från avdragsrätt för ingfiende 
skatt som belöper pft utförsel för vilken skatt skall erliiggas enligt förord
nande som avses i I§. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1988. De nya reglerna gäller repri::scn
tation som utövas efter ikrafttriidandet. 

1 Lal!.:n omtrvckt 1979: 304. 
Sc~ast.: lydelse av lagt!ns rubrik 1974: 885. 

" Senaste lydelse 1984: 3-''·7. 
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Utbildningsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantriide den 21 april 1988. 

Föredragande statsrfldct Bodström. 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89 
m.m. 

ÅTTONDE HUVUDTITELN 

C. VUXENUTBILDNING 

C 5. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 

I budgetpropositionen har regeringen beräknat antalet undervisningstim

mar i den grundliiggande svenskundervisningen för invandrare (grund-sfi) 

till 673 900. Beräkningarna baserades på att ca 18 720 invandrare skulle 

delta i undervisningen och att den genomsnittliga undcrvisningstiden skul

le vara 430 timmar per deltagare. 

I budgetpropositionen beräknades vidare antalet studietimmar i pt1bygg

nadsundervisningcn i studicförbund till 112 300. Beräkningarna baserades 

på att 30 r:;-;., av deltagarna i grund-sli skulle delta i denna form av p[1bygg

nads-sfi under i genomsnitt 200 studietimmar medan resterande 70 '•'{skulle 

delta i päbyggnads-sli inom arbetsmarknadsutbildningen (AMU). 

I budgetpropositionen uttalades ocksä att frågan huruvida den niimnda 

fördelningen mellan påbyggnads-sfi inom studicförbund och AM lJ över
ensstämde med de faktiska förhållandena bereddes inom regeringskansliet. 
Jag redovisade min avsikt att senare fitcrkomma till regeringen i denna 

fråga. 

Efter samrfrd med arbetsmarknadsministern vill jag nu anföra följande. 
Inom arbetsmarknadsdepartementet har under v{1ren 1988 en kartliigg

ning gjorts bctrLiffande bl. a. antalet deltagare i svenskundervisningen inom 

AMU. Kar!Higgningcn visar att antagandet om att 70 '>i av deltagarna i 
grund-sfi skulle fä sin piibyggnad inom AMU inte står i övercnsstiimmelsc 

med vad som faktiskt giiller. Efterfrågan p~t pfahyggnads-sfi inom studicför

bund har visat sig vara väsentligt större iin vad som hade förviintats. 

Y1terlig11re rc.1·11rser.får påhygg11ads-.1:fi inom st11dii:fi"irh1111d 

Jag finner det mot denna bakgrund angeläget att fönlelningen av resurser 

mellan studieförhunden och AMU avseende påbyggnadsutbildning i svens

ka fr. o. m. budgetåret 1988/89 ändras sil att den biittn: överensst~imrrn:r 

med det faktiska behovet. 

Jag gör därvid den bediimningen att beriikningen av resurser skall utgå 

Riksdt1gl'11 /987i88. I sam/. Nr 150. Bilaga./ 
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från att 50 % av deltagarna i grund-sfi får sin påbyggnads-sfi inom studie- Prop. 1987 /88: 150 

förbunden medan 50 % får den inom AMU. Detta leder till ett ökat medels- Bilaga 4 

behov under förevarande anslag jämfört med vad som begärts i budgetpro-

positionen enligt följande. 

I budgetpropositionen har beräknats 18 720 deltagare i grund-sfi. Av 

dessa antas nu 50 'Yo gå vidare till påbyggnads-sfi i studieförbund. Detta ger 

ett behov av 187 200 studietimmar, vilket innebär 74 900 studietimmar fler 

än vad som beräknades i hudgetpropositionen. Kostnaden för de tillkom

mande timmarna blir 21 421 400 kr. 

Enligt nu gällande föreskrifter ankommer det på skolöverstyrelsen att 

fördela antalet studietimmar på studieförbunden i förhållande till det ge

nomsnittliga antalet statshidragsheriittigade studietimmar i sfi under de tre 

senaste budgetåren. Folkbildningsförbundet har i en skrivelse bl. a. anhål

lit om att fördelningen av studietimmar för påbyggnads-sfi skall baseras på 

det senaste verksamhetsårets resultat samt att studieförbunden bör upp

manas att centralt ansvara för att tilldelade resurser distribueras på lokal

avdelningarna med utgångspunkt i bedömningar av aktuella behov. Jag 

biträder Folkbildningsförhundets förslag till fördelning av studietimmar 

mellan studieförbunden. 

Ytterligare resurser fi"ir grund-sfl 

Undervisningstiden i grund-sfi för dem som fortsätter i p[tbyggnads-sfi i 

studieförbund bör i genomsnitt vara 500 timmar. För dem som fortsätter 

till AMU bör undervisningstiden i genomsnitt vara 400 timmar. Vid fördel

ningen 30 % av deltagarna till påbyggnads-sfi i studieförbund och 70 '}'r; till 

AMU har därför beräkningen av statsbidraget för grund-sfi till kommuner

na utgått frän 430 undervisningstimmar per grupp om 12 eldtagare eller 

avrundat 36 undervisningstimmar för varje nytillkommande deltagare för 

vilken kommunen har skyldighet att anordna undervisning. När nu över

gångsfrekvensen till påhyggnads-sfi inom studieförbund antas uppgå till 50 
i stället för 30 % far detta som följd att hcrilkningen av statsbidrag till 

kommunerna för grund-sfi bör utgå från 450 undervisningstimmar per 

grupp om 12 deltagare, ellt:r 37 ,5 undervisningstimmar per deltagare. Detta 

medför ett ytterligare behov av 28 100 undervisningstimmar utöver vad 

som beräknats i budgetpropositionen. Kostnaden härför beräknas till 

9441600 kr. 

Sammanlagt beräknar jag således ett behov av ytterligare 28 I 00 under

visningstimmar i grund-sfi och 74 900 studietimmar i påbyggnads-sli utöver 

vad som beräknats i hudgetpropositionen. Kostnaderna härför beräknar 

jag till sammanlagt 30 863 000 kr. Det totala mcdclshchovet under föreva

rande anslag för hudgetäret 1988/89 beriiknar jag saledes til I 31~957000 kr. 

Arbetsmarknadsministern kommer senare att under tionde huvudtitelns 

anslag B 3. Arbetsmarknadsutbildning redovisa dl! förändringar. som bör 

göras under detta anslag med anledning av. vad jag nu har föreslagit. 

2 



Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om timram för påbyggnads-sli 
inom studieförbund, 

2. godkänna vad jag har förordat om fördelning av studietimmar i 
påbyggnads-sfi mellan studicförbund. 

3. att till Underl"isning ji"ir inl'andrar<' i svenska språket m. m. -

utöver vad som begärts i prop. 1988: 100 bil. I 0 - för budgetåret 
1988/89 under åttonde huvudtiteln anvisa ytterligare 30 863 000 kr. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988 
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Arbetsmarknadsdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 april 1988 

Föredragande: statsrådet Thalen vad avser frågor rörande Arbetsmarknad 
m. m. (littera B) och statsrådet G. Andersson såvitt avser frågor rörande 

Invandring m. m. (littera DJ. 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, 
m.m. 

Tionde huvudtiteln 

Inledning 

Arbetsmarknadspolitiska frågor 

När årets budgetproposition (prop. 1987/88: 100 bil. 12) förelades riksda
gen var utvecklingen på arbetsmarknaden under år 1988 och budgetåret 

1988/89 svårbedömbar. Faktorer som den stora oron på de finansiella 
marknaderna och trycket uppåt på kostnader och priser. via på vissa håll 

ansträngda ekonomiska resurser, bidrog till osäkerheten i bedömningen. 
Bilden av utvecklingen i ekonomin och på arbetsmarknaden under förra 

året framträder nu med klarare konturer. År 1987 blev ett betydligt starka

re år för industrin än år 1986. Industrikonjunkturen förstärktes under året. 
Kapacitetsutnyttjandet fortsatte att stiga och i mitten av december arbeta

de nära 60% av industriföretagen med fullt kapacitetsutnyttjande. Man får 
gft så långt till haka som till år 1974 för att hitta jämförbara siffror. 

Efter många års svag utveckling inom byggnadsverksamheten skedde ett 
uppsving under förra året. Ayggnadsproduktioncn steg kraftigt och därmed 
också efterfrågan på arbetskraft. En besvärande brist på arbetskraft upp
kom i flera regioner. vilket torde ha varit en bidragande orsak iill den 
snabba löncglidningcn inom branschen. 

Mellan åren 1986 och J 987 ökade antalet sysselsatta inom industrin med 
några tusen personer och inom byggnadsindustrin med 15 000 personer. 
För de varuproducerande sektorerna som helhet - således inkl.jord- och 

skogsbruket - ökade sysselsättningen med 17 000 personer. I den privata 

tjänstesektorn uppgick ökningen till 16000 och inom den offentliga sektorn 

steg sysselsättningen med 5 000 personer. Det betyder att den tendens som 
förelegat alltsedan år 1983 består. nämligen att sysselsättningsökningen i 

betydligt större utsträckning än tidigare sker inom näringslivet. Denna 

utveckling har varit särskilt markant de två senaste åren vilket framgår av 

följande tablå. som bygger på uppgifter från arbetskraftsundersökningar

na. 
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S)·~selsättningsförändring åren 1983-1985 och 1985-1987 

1983-1985 1985-1987 
r;;. 

industri 30000 3.0 13 000 
övrig varuprud. --25000 -5,2 -2000 
privata tjänster 26000 1,8 51000 
offentliga tjänster 53 000 4.0 0 

Summa 84000 2,0 62000 

Kiilla: AKU 

% 

1.3 
-0.4 

3,5 
0,0 

1,5 

Arbetskraftsutbudet steg under förra året med 24 000 personer. Arbets

lösheten minskade till följd av den starka sysselsättningsökningen med · 

14000 personer uttryckt i årsmedeltal. I genomsnitt under år 1987 uppgick 

arbetslösheten till 84 000 personer eller 1,9 ':·~ mot 98 000 eller 2,2 ){ året 

före. Det innebär att arbetslösheten kunnat sänkas för fjärde ån:t i rad och· 

att årsmedeltalet för år 1987 var det lägsta sedan år 1980. I ett internatio

nellt perspektiv är detta närmast helt unika siffror. 

Det bör dessutom beaktas att minskningen av arbetslösheten kom till 

stånd samtidigt som de sysselsättningsskapande åtgiird<.:rna kunde reduce

ras med 25 9i_, till att omfatta en nivå av 39 000 personer per månad. Den 

absoluta merparten av dem ~om berörs av si:idana åtgiirder utgörs nu av 

ungdomar och svårplacerade. 

Under de första mfö1adcrna i år ha·r ·sysselsättningen ökat ytterligare och 

arbetslösheten sjunkit. Unde~ första kvartalet uppgick antakt arbetslösa 

till 81000 persom:r i genomsnitt per månad eller 1,8 ~"i. Det innebar en 

minskning med 13 000 personer sedan motsvarande period i fjol. Tillgänglig 
ekonomisk statistik och länsarbetsnämndernas aktuella bedömningar. ~om 

bygger pii uppgifter från ca 5 000 arbct~givare. tyder på fortsatt god ekono

misk utveckling men också på att fortsatta rekrytcringssvårigheter kan 

väntas under överskådlig tilL Några nämnder erinrnr emdlertid om ten

denser till avtagande aktivitet framför allt mot slutet av prognospcrioJcn 

och senare htilften av budgetåret. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ·regeringens 

samlade syn på den ekonomiska utvecklingen för år 1988 och den ekono

misk-politiska inriktningen för det kommande budgetån:t. En detaljerad 

redogörelse för beräkningar och prognoser lämnas i den reviderade natio

nal budgeten. 

Det är en viktig uppgift för arbetsmarknadspolitiken att möta ckn efter

frågan på arbetskraft som nu föreligger och att bidra till att lediga arbekn 

snabbt tillsätts. Prioriteringen av den arbetsförmedlande 'verksamheten 

och arbetsmarknadsutbildningen står således fast, och de riktlinjer som 

regeringen gav uttryck fö;· i budgetpropositionen som bl. a. innebär att ge 

alla en möjlighet till delaktighet i arbetslivet och förhindra långtidsarbets

löshet och utslagning skall fullföljas. 

Aven om utsikterna för den närmaste tiden således ger anledning till 
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tillförsikt kvarstår ett antal osäkerhetsmoment. Vid sidan av den interna

tionella utvecklingen utgör det slutliga och reella avtalsutfaffet ett sådant. 

Utvecklingen på de finansiella marknaderna under hösten 1987. visar det 

nära beroendeförhållandet i den internationella ekonomin och det finns 

anledning att hålla en beredskap inom arbetsmarknadspolitiken inför för

ändringar såväl internationellt som nationellt. 

Flyktingar och invandrare 

Invandringen ökade under är 1987 jämfört med året före. Ökningen faller 

praktiskt taget helt på medborgare från länder utanför Europa. De som fått 

stanna som flyktingar eller av liknande skäl dominerar bilden sedan nfigra 

år. Flyktinginvandringen har mer iin fördubblats sedan är 1984 dft drygt 

7 000 personer fick tillstånd att bosätta sig i Sverige som flyktingar eller av 

flyktingliknande skiil. Ar 1987 omfattade invandringen av flyktingar och 

därmed jiimst~illda ca 16 500 personer. 

Denna ökade invandring av flyktingar har medfört större ansträngningar 

för samhällets flyktingmottagande än väntat. Utvecklingen har påverkat de 

myndigheter som handlägger ansökningarna om uppchfillstillstånd och 

ordnar mottagandet den allra första tiden. Systemet med kommunalt flyk

tingmottagande har satts pä hårda prov och antalet kommunplatser är för 

närvarande mindre än antalet personer som behöver placeras. Arbetslös

heten bland flyktingar och övriga invandrare är högre än vad som kan 

accepteras i det arbetsmarknadsläge som nu råder. 

Arbetslösheten bland utomnordiska medborgare är enligt AMS för niir

varande 3,5 gänger högre än bland svenska medborgare. Även på Stock

holms goda arbetsmarknad har sökande med utländsk bakgrund ofta svårt 

att få arbete. Var femte arbetssökande i Stockholms län är utländsk med

borgare. Ca 800 av dem har akademisk utbildning. 

Riksrevisionsverket <RRVJ har i sin granskning av det kommunala flyk

tingmottagandet kunnat konstatera att llyktingar i stor utsträckning till
bringar liinga tider i utbildning och att detta avsevärt försenar deras inträde 

pft arbetsmarknaden. RRV rekommenderar att särskilda insatser görs 

syfte att hiivda arbetslinjen. 

Tre aktuella huvudproblem kan beskrivas enligt följande: 
- Det tar för l{111g tid - i alltför många fall - att ge asylsökande svar på 

deras ansökningar om uppehållstillstånd. 

- Det tar för lång tid innan de som fått tillstånd att stanna som flyktingar 

eller av flyktingliknande skiil rnr bosätta sig i en kommun: det leder ofta till 

alltför långa vistelser i förläggningar. 

- Det tar för lång tid innan flyktingar och invandrare kan få ett arbete 

och en egen försörjning. 

Regaingen arbetar målmedvetet för att komma till riitta med alla dessa 

tre huvudproblem. Handläggningstidcrna i utliinningsiirendcn skall förkor

tas rejält genom en ändrad utliinningslagstiftning, genom nya rutiner för 

handläggningen av asylä.n:nden och· genom en ny organisation för statens 

invandrarverk. 

Organisation.sförändringen vid statens invandrarverk har nyligen pre-
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senterats för riksdagen i. prop. 1987/88: 158. I det följande föreslås vissa Prop. 19_87/88: 150 
resursförstärkningar som skall bidra till att lägga grunden för denna nya Bilaga 5 
organisation. 

Det gäller samtidigt att förmå kommunerna till att öka sina åtaganden i 

flyktingmottagandet. Om alla kommuner vore beredda att ta emot lika 
många flyktingar som motsvarar flyktinginvandrarnas andel av totalbefolk
ningen (för närvarande 2,8 %), skulle det andra av de tre huvudproblemen 

inte vara något problem. 
Slutligen bör det inte accepteras att tusentals flyktingar och invandrare 

går utan arbete, när industrin på många håll i landet ropar efter arbetskraft. 

Det är en angelägen uppgift för hela det svenska samhället att ta tillvara 
invandrarnas kompetens och att ge dem likvärdiga möjligheter till produk
tiva arbetsinsatser och en egen försörjning som den övriga befolkningen. 

Mot denna bakgrund föreslås vissa förändringar inom anslaget till sys

selsättningsskapandc åtgärder och en förstärkning av arbetsmarknadsut
bildningen med särskild inriktning på flyktingar och invandrare. Vidare 
redovisas förslag till åtgärder som skall bidra till ett ökat kommunalt 
flyktingmottagande. 

B. Arbetsmarknad m. m. 

I AMS framställning 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMSl har i skrivelse den 25 mars 1988 redovi
sat sin bedömning av den förväntade arbetsmarknadsutvecklingen och 
behovet av insatser utöver dem som har föreslagits i årets budgetproposi
tion. AMS tar upp frågor av olika karaktär. Utgångspunkten är att arbets
linjen skall fullföljas och att samhällets resurser skall utnyttjas för aktiva 
insatser i syfte att ge de arbetssökande arbete eller utbildning. AMS 
understryker att arbctsmarknadspolitiken bör inriktas på att lösa rekryte
rings- och sysselsättningsproblemen i en fortsatt högkonjunktur men att 
beredskapen inför nya krav måste vidmakthållas. 

Övervägandena utmynnar i förslag om ökad volym inom arbetsmark
nadsutbildningen av särskilt upphandlade kurser. om ökad volym inom 
företagsutbildningcn, om särskilda medel för att inleda uppbyggnaden av 
en utbildningsreserv, om att utreda frågan om en särskild stimulans till 
företagsutbildning via statligt beviljade räntefria lån till sådan verksamhet 

samt om att utreda frågan om en förbättring av utbildningsbidraget. 
Utöver dessa förslag förordar AMS en höjning av beloppsgränsen för 

bidrag till arbetshjälpmedel, att unga handikappade skall kunna omfattas 

av den försöksverksamhct med llcxibla lönebidrag som föreslagits i bud
getpropositionen. att möjlighet öppnas för mer djupgående ekonomisk 
utredning i samband med starta-eget bidrag för ungdomar, att en mindre 
del av bercdskapsarbctsanslagct fär användas till regionala insatser i enlig
het med det regelsystem som gäller för östra Norrbottenprojektet, att 
mcdelsramcn för strukturstöd för byggarbetsmarknadcn tas bort samt att 
I 000 platser inrättas som skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare för 4 



personer som mer eller mindre permanent sysselsätts i skogliga bered- Prop. 1987/88: 150 
skapsarbeten. Dessutom föreslår AMS att ett utvidgat rekryteringsstöd för Bilaga 5 
flyktingar inrättas. 

Ytterligare ett antal skrivelser har kommit in till regeringen angående 
förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. 

Det finns som jag inledningsvis påpekat skäl att anta att ef!erfrågan på 
arbetskraft kommer att vara betydande under år 1988 och att arbetslöshe
ten kan komma att sjunka ytterligare. På grund av den osäkerhet som alltid 
är förknippad med en sådan prognos finns det emellertid anledning att 

noggrant följa utvecklingen och vidmakthålla en beredskap inför eventuel
la förändringar. Arbetsmarknadspolitiken står inför omfattande och bety

delsefulla uppgifter nästa budgetår. En fortsatt stor efterfrågan pä arbets
kraft ställer krav på arbetsförmedlingen att lösa rekryterings- och flask
halsproblem som kan ge upphov till inflationsimpulscr. Samtidigt kommer 

de fördelningspolitiska hänsynen att kräva ett betydande utrymme i verk
samheten. Varje möjlighet måste nu tas till vara för att ge fler långtidsar
betslösa, handikappade och invandrare plats i arbetslivet. Målet om arbete 
åt alla kräver ansträngningar som vi gemensamt måste ta ansvar för. 

I min anmälan till årets budgetproposition redovisade jag utförligt min 
övergripande uppfattning om arbctsmarknadspolitikens inriktning. Jag un
derströk där att arbetslinjen konsekvent skall hävdas och förstärkas vid 
valet mellan olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är självfallet ock
så viktigt att insatserna präglas av flexibilitet och långsiktighet. Ingripan

den för att klara akuta problemsituationer skall ge positiva effekter även på 
lång sikt. Kortsiktiga insatser skall ges en sådan utformning och flexibilitet 
att de står i samklang med och främjar de långsiktiga målen. Det är också 
viktigt att AMS i all sin verksamhet upprätthåller en sådan flexibilitet i 
resursanvändningen och i tilldelningen till länsarbetsnämnderna, att möj
ligheter till omfördelning mellan grupper av människor eller mellan regio

ner och liin kan ske under budgetåret. 
Beträffande de resurser arbctsmarknadspolitiken bör tillföras för nästa 

budgetiir gör jag bedömningen att mina förslag i budgdpropositionen i 
väsentlig utsträckning svarar mot de behov som nu kan förutses. De 
justeringar som jag strax mer utförligt kommer att redovisa innebiir friimst 
en speciell satsning för att inlemma fler flyktingar i arbetslivet och all 
därmed bättre kunna tillvarata deras arbetsinsatser. Dessutom kommer jag 
bl. a. att föreslå en viss begränsning av medlen till beredskapsarbeten till 
följd uv den stabila och höga efterfrågan på arbetskraft. 

De förslag som jag inte tar upp i det följande har jag inte funnit anledning 

att tillstyrka. 

2 Arbetsmarknadsutbildning 

Jag är mot bakgrund av den förväntade utvecklingen på arbetsmarknaden 
inte nu beredd att föreslå en ökning av den upphandlade arbetsmarknads
utbildningen utöver vad riksdagen nyligen beslutat i anledning av budget
propositionen. Med tanke på det viintade konjunkturförloppet gör jag 

bedömningen att AMS inom ramen för dessa medel har utrymme att göra 5 



;1vviigningar Sll!TI möter rimliga anspråk fdn sfiviil arbetssökande som 

arbetsgivan.:. Jag vill oeksä erinra om de möjligheter företagen har att via 

sina förnyelsefonder utbilda och vidareutveckla sin personal. 
Jag finner frågan om att göra en behovsinvenll:ring i företagen för att 

uppr;itta en utbildningsreserv som snabbt kan aktiveras vid en lågkonjunk

tur vara ett intressant uppslag. Enligt min mening är detta en sådan uppgift 

som AYIS kontinuerligt hör göra för att halla sig informerad om uthild

ningsbehoven p~t arbetsmarknaden. Det finns heller inga hinder för AMS 

att inom ramen för tillgiingliga medd göra sådana uppföljningar. Jag är 

dii.1for inte beredd att tillstyrka AMS förslag om medel htirför. I syfte att fo 
ytterligare underlag om vad en intensifierad verksamhet kan ge iir jag 

emellertid beredd att via särskilda projektmedel. inom ramen för tilldelade 

medel. l{ita AMS pröva detta på några orter. Jag återkommer senare till 

regeringen i denna fråga. 

Styrelsen har vidare begärt regeringens uppdrag att snahbutreda frågan 

om ett nytt system för stimulans till utbildning i företag. Det ligger. som jag 

ser det. i första hand i företagens eget intresse att sör:ia för utbildning och 

utveckling av personalen. Nu giillandc stödformer inkl. förnyelsefonderna 

underlättar detta och kompletterar företagens egna insatser. Det iir samti

digt viktigt att pröva om existerande stödformer kan förbiittras eller ersät

tas med andra. Jag finner det värdefullt att AMS gör en studie som kan 

bidra till alt vidga beslutsunderlaget rörande behovet och utformningen av 

stimulans av kompetensutveckling på arbetsplatserna. Det iir inget som 

hindrar att AMS på eget initiativ utför en sådan utredning utari all särskilt 

uppdrag lämnas av regeringen. 

Jag vill med skärpa framhålla att det åvilar arbetsgivare inom st1viil 

privat som offentlig sektor all lfrngsiktigt penetrera rekryterings- och ut

bildningsbehov. samt planera för när och under vilka former dessa liimpli
gast kan tillgodoses. Arbetsmarknadsmyndighcterna kan endast och skall 

endast ingripa när vidare målsättningar än de renodlat företagsspecifika 

kan uppnfts. Den företagsuthildning som bedrivs inom ramen för och med 

stöd av arbetsmarknadspolitiken har klm1 avgränsade syften. Som jag 

påpekade i budgetpropositionen utgör stödet till företagsutbildning inte ett 

alternativ till företagens egna ansträngningar utan ett komplement. f{ir att 

möta kraven frfm och konkurrensen på 1990-talets arbetsmarknad iir det av 

stor betydelse att företagens utbildningsplanering integreras i deras verk

samhet på liknande sätt som beslut om investeringar i utrustning och 

marknadsföring. 

En begriinsad men betydelsefull del av arbetsmarknadsutbildningen ge

nomförs inom ramen för det reguljära utbildningsväsendet. Denna möjlig

het har siirskild betydelse för sökande med svag förankring på arbetsmark

naden och för att yrkesmässigt och geografiskt vidga utbildningsm~jlighe

terna. 
Som mål för arbetsmarknadsutbildning inom det reguljiira utbildningsvii

scndet fiir såväl föregånde som innevarande budgetår har angivits 20 000 

deltagare. Utfallet förra budgetåret blev ca 26000 deltagare och innevaran

de budgetår torde iinnu fler komma att omfattas enligt en bedömning som 

görs av AMS i skrivelse den 19 februari 1988 i vilken utbildningens inrikt

ning och omfattning redovisas. 
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En betydande del av den aktuella utbildningen lir inriktad på utpräglade Prop. 1987/88: 150 
bristområden som vård och tekniskt arbete. Möjligheterna att delta i regul- Bilaga 5 
jär utbildning med utbildningsbidrag har vidare stor fordelningspolitisk 
betydelse. Andelen kvinnor uppgår till ca tva tredjedelar mot ca 40% i 
upphandlad utbildning. Andelen handikappade utgör nästan 40 C.:~ mot en-
dast 15 % i de upphandlade kurserna. 

I årets budgetproposition har jag beräknat att 20 000 personer kan kom
ma att behöva bi:viljas utbildningsbidrag för utbildning inom det reguljära 
utbildingsväsendet eller hos vissa andra utbildningsanordnare under nästa 
budgetår. Mot bakgrund av den fördelningspolitiska betydelse denna ut

bildningsform har beräknar jag antalet personer. som av arbetsmarknads
skäl kan börja utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet. till högst 

25 000 under budgetåret 1988/89. Denna typ av utbildning skall enligt min 
mening i ökad utsträckning anpassas till behoven pi't arbetsmarknaden och 

särskilt inriktas mot bristyrkesområden. Kostnaden för ytterligare 5 000 
deltagare beräknar jag till 219.4 milj. kr. som avser utbildningsbidrag for 

deltagarna. 
Chefen för utbildningsdepartementet har tidigare i dag föreslagit vissa 

förändringar av beriikningsgrundcrna för kostnadsfördelningen mellan ut
bildnings- och arbetsmarknadsdepartementets huvudtitlar beträffande 
svenskundervisning för vuxna invandrare (sfi). Bertikningen av statsbidra

get och antal studietimmar i påbyggnads-sfi grundar sig på ett antagande 
om att 30 % av deltagarna i grund-sfi går vidare i påbyggnads-sfi hos 

studieförbunden och 70 C.T till AMU. En undersökning under våren 1988 
visar emellertid att detta antagande inte stämmer öven:ns med nuvarande 
förhållanden. Den förväntade efterfrågan på påbyggnads-sfi inom AMU 
har varit mindre än beräknat, samtidigt som den varit större än beräknat 
hos studieförbunden. Detta innebär att en obalans har uppstått i medelsför
delningen. Utbildningsministerns förslag bygger på ett antagande om en 
lika stor övergångsfrekvens till studieförbunden som till AMU. 

Om övergångsfrekvcnscn till studieförbunden antas höjd till 50 q, inne
bär det, utslaget på samtliga deltagare i grund-sfi. en genomsnittlig under
visningstid av 450 timmar. Detta har sin grund i att undervisningstiden i 
grund-sfi i genomsnitt är 400 timmar för dem som fortsätter till AMU 
medan den är 500 timmar för dem som går vidare till studieförbunden. Den 
genomsnittliga undervisningstiden för päbyggnads-sfi iir i sin tur 300 tim
mar hos AMU resp. 200 timmar hos studieförbunden. 

I konsekvens med att resurserna för sfi ökas i enlighet med vad chefen 
för utbildningsdepartementet tidigare i dag föreslagit bör anslaget för ar

betsmarknadsutbildning minskas med kostnaderna för ifrågavarande antal 
deltagare inom AMU. Under förutsättning av riksdagens godkännande av· 
förslaget om medclstillskott inom utbildningsdepartementets huvudtitel 

kommer jag senare att föreslå regeringen att 43.8 milj. kr. skall föras bort 
från anslaget B 3. Arbetsmarknadsutbildning. 
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3 S)'Ssclsättningsskapandc åtgärder 

Den höga cfterfrägan på arbetskraft och den sannolikt ytterligare minsk
ningen av arhetslösheten innebär att behovet av syssclsättningsskapande 
åtgiirder avtar. Förutsättningarna att placera även de mindre konkurrens

kraftiga i arbete är nu gynnsammare än pä länge. Genom resoluta anstriing
ningar bör det vara möjligt att slussa ut ett ökat antal personer som nu 
befinner sig i olika beredskapsarbeten till fasta anställningar på den öppna 

arbetsmarknaden eller till utbildningar som leder till detta. Mot hakgrund 
av detta gör jag bedömningen att medlen för heredskapsarbete kan reduce

ras med 200 milj. kr.jämfört med de i budgetpropositionen beräknade 
medlen om I 710 milj. kr. Jag kommer senare att föreslå regeringen att 200 
milj. kr. förs bort från anslaget. Andelen investeringsinriktade hercdskaps
arbeten bör emellertid sänkas något i· förhållande till vad jag angav i 

budgetpropositionen. 
I årets budgetproposition konstaterade jag att det är viktigt att AMS vid 

fördelningen till länsarbetsnämnderna av medlen för sysselsiittningsska

pande iltgärder håller kvar vissa reserver för att kunna möta hastigt upp
komna problem lokalt och regionalt under hela budgetiiret. Sådana pro

blem bör normalt mötas inom ramen för ordinarie medel. Sammantaget ger 
den uppsättning av åtgiirder som AMS har till sitt förfogande utrymme för 
insatser över ett brett spektrum. Jag anser att ett flexibelt utnyttjande av 
de enskilda åtgärderna bör kunna skapa möjligheter för regionala insatser 
med betydande tyngd och varierat innehåll. Jag vill i detta sammanhang 
också erinra om att de särskilda medel för insatser mot långtidsarbetslös
het som jag förordade i ärets budgetproposition kan utnyttjas med bety

dande frihet. 
AMS har i sin skrivelse begärt att ytterligare medel skall föras över från 

beredskapsarbeten till strukturstöd för byggarbetsmarknaden. I budget
propositionen beriiknade jag 40 milj. kr. för detta under budgetttret 1988/89 
med möjlighet till överföring av ytterligare 10 milj. kr. frtm beredskapsar
beten. I mina överviiganden rörande AMS förslag har jag beaktat den brist 
på arbetskraft som råder inom byggnadssektorn på flera håll. Strukturstö
dets syfte iir att friimja rehabiliteringen av arbetshandikappade och svår
placerade inom branschen. Dessa behov varierar inte med konjunkturen. 
Antalet berörda personer är för närvarande ca 350. För att bereda ekono

miskt utrymme för denna volym samt för att ge möjlighet till en vidareut
veckling under nästa budgetår, bör ges ytterligare möjlighet till överföring 
av medel från beredskapsarbeten med 30 milj. kr., dvs. totalt en överföring 

om 40 milj. kr. budgetåret 1988/89. 
I årets budgetproposition redovisade jag att AMS efter samråd med 

skogsstyrelscn föreslagit att ett antal skogsarbetare som mer elkr mindre 

året runt sysselsätts i beredskapsarbete hos skogsvilrdsstyrelserna skulle 
anställas direkt hos dessa och medel härför anvisas över anslaget C 6. 

Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare. Det är självfallet 
inte bra att ett antal personer. även om det är ett begränsat antal. närmast 
permanent är hänvisade till och far sin försörjning via beredskapsarbeten. 
Avsikten med beredskapsarbeten iir att dessa skall vara tidsbegränsade 

och att de skall siittas in endast för att överbrygga tidsperioden innan ett 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 5 
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fast arbete kan erhållas eller en annan åtgärd kan tillgripas. Jag är emeller- Prop. 1987 /88: 150 
tid inte för närvarande beredd att lägga fram förslag till åtgiirder av det slag Bilaga 5 

AMS har förordat. 

4 Flyktingar och invandrare 

Flyktingars och andra invandrares problem på arbetsmarknaden skall en

ligt giillande invandrarpolitiska riktlinjer friimst lösas genom den allmiinna 
arbetsmarknadspolitiken. Detta innebär att befintliga arbetsmarknadsåt

gärdcr skall utnyttjas i den service som ges. Därutöver är det nödvändigt 
att initiera aktiva väglcdningsinsatser och att prioritera flyktingar i förmcd
lingsarbetet. I dagens situation är det nödvändigt att dessutom tillgripa. för 

flyktingar och övriga invandrare speciella insatser. Syftet skall vara att 
underlätta flyktingars och invandrares inträde på arbetsmarknaden sil att 
de utan onödig tidsspillan kan bli självförsörjande. 

Ett av de viktigaste instrumenten i detta sammanhang är utbildningen. 

Särskild uppmärksamhet måste således ägnas flyktingarnas behov av och 
förutsättningar att delta i arbetsmarknadsutbildning. Under den tid som 
grund-sfi pågår måste vägledning och planering inledas genom samverkan 
mellan arbctsmarknadsverkct och de sli-ansvariga i kommunen. Det iir 

viktigt att uppläggningen och innehållet i yrkesutbildningarna inom arbets
marknadsutbildningen tar hänsyn till flyktingars och övriga invandrares 

möjligheter att på ett meningsfullt sätt tillgodogöra sig utbildningen. Det är 
väsentligt att sådana flexibla lösningar tillämpas som stärker motivationen 

och motverkar studieavbrott. 
I sin skrivelse inför kompletteringspropositioncn föreslår AMS. i syfte 

att bryta den bestående höga arbetslösheten bland utomnordiska medbor
gare. att ett utvidgat rekrytcringsstöd inrättas för flyktingar. Bidraget bör 
enligt AMS ligga inom intervallet 75-,90 % av lönekostnaden på grund av 
målgruppens mer omfattande behov av introduktion på arbetsplatsen och 
behovet av möjlighet för den enskilde att delta i svenskundervisning pi\ 
betald arbetstid. 

LO har i en skrivelse den 8 mars 1988 redovisat liknande förslag. 
Organisationen hävdar att ökade insatser bör göras för att motverka den 
fördomsfullhet och diskriminering som resulterar i att kvalificerad ut
ländsk arbetskraft ofta ställs utanför arbetsmarknaden trots att dessa ar
betssökande borde betraktas som attraktiva. LO förklarar sig också villig 
att medverka vid utformningen av insatser för flyktingarna. 

Min utgångspunkt är att målet arbete åt ~illa står fast oavsett ursprung 
och medborgarskap. Invandrarnas kunskaper och arbetskapacitet skall 

tillvaratas för utvecklingen av vår ekonomi och vårt samhälle. Mot bak
grund av den stora efterfrågan på arbetskraft som för närvarande råder 
torde förutsättningarna att inlemma invandrare i det svenska arbetslivet 
vara gynnsammare än under flera år. Företrädare för industrin har dessut

om under våren påtalat behov av arbetskraftsinvandring. Jag förutsätter 

att näringslivet i konsekvens med detta är berett att nu göra stora ansträng
ningar för att introducera och rekrytera de flyktingar som finns här eller 
som kommer till Sverige. 9 



En anstiillning och därmed en etablering på arbetsmarknaden innebiir Prop. 1987 /88: 150 
inte i sig att alla svårigheter behöver vara lösta. Bristande kunskaper i Bilaga 5 
svenska språket, skilda referensramar och ovanan vid och kraven frtln den 
hell nya arbetsmiljön iir problematiskt för enskilda individer. En eventudl 
känsla av att ens utbildning och erfarenhet inte till fullo kan tillgodoriiknas 
och utnyttjas kiin i sig innebära en ansträngning. 

Gruppen flyktingar och invandrare är en heterogen grupp människor 

med olika behov och förutsiittningar beroende på bl. a. kulturbakgrund. 
ålder. kön och utbildning. För denna grupp sökande. som har svårigheter 

att få fäste på den reguljära arbetsmarknaden. krävs ett brett och flexibelt 
system av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Arbetsmarknaden kännetecknas av en stark efterfrågan pii. arbetskraft 

och brist inom olika sektorer. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna mås
te inriktas på att undanröja produktionshämmande faktorer. samtidigt som 
det goda arbetsmarknadsltiget bör utnyttjas för att så långt möjligt ge 
arbete åt dem med svagast stiillning på arbetsmarknaden. Flyktingarna är i 
dag en grupp som har ett lågt arbetskraftsdeltagande. 

Ett stort antal flyktingar och invandrare saknar arbete trots att de under 
lång vistelse i landet tillägnat sig kunskaper i svenska och om det svenska 

samhället. Samtidigt uttalar. som jag nyss päpekat, allt fler företag, främst 
inom industrin, önskemftl om arbetskraftsinvandring till Sverige. Jag finner 
det därför angeläget att på ett bättre siitt ta tillvara invandrarnas produk
tiva arbetsinsats och föreslår sålunda att 16 milj. kr. anvisas för bidrag till 
arbetsgivare som tillhandahåller utbildning ;lt nyanställda flyktingar och 
invandrare. Förordningen ( 1987: 514) om hidrag till utbildning i företag 
skall gälla i tilliimpliga delar men något krav pä motprestation bör inte 

ställas. 
AMS anför i sin skrivelse att är det största hindret för flyktingar Llch 

invandrare att komma ut på svensk arbetsmarknad är att det saknas en 
enhetlig, smidig och administrativt enkel tinansieringsform för arbctslivs
kontakter. Tidigare erfarenheter har visat att varvning av utbildning och 
arbetspraktik är en bra metod att få sådana kontakter. Arbetsmarknads
verket redovisade nyligen för invandrarminister G. Andersson en analys 
av fyra under åren 1984-1987 genomförda arbetsmarknadsprojekt för 
invandrare. Erfarenheterna från projekten i Malmö. Norrköping och Sö
dertälje, diir målgruppen var främst långtidsarbetslösa utömnordiska in
vandrare. visar att det går att bryta ett passiviserande socialbidragsberoen

dc. Projektet i Örebro hade som målgrupp iranska flyktingar som rekryte
rades direkt från förläggning. I alla fyra projekten har metoden att varva 

utbildning och arbetslivskontakter använts med gott resultat. 
För nästa budgetår föreslår jag att 22 milj. kr. avsätts för en försöksverk

samhet som skall underlätta för flyktingar och invandrare att erhålla ett 

arbete och stärka deras stlillning p1t arbetsmarknaden. En åtglird som bör 

ingå i försöksvcrksamheten är ett förhöjt rckryteringsstöd som får använ
das när en arbetsgivare anställer en flykting eller invandrare och som 
under de första sex månaderna låter personen i fråga varva sfi-undcrvis-
ning med arbete. Statsbidraget bör få utgfi med högst 85 '/f.. Medlen bör 

vidare bl. a. kunna användas för en fortsatt försöks verksamhet i de fyra 10 



ovannämnda kommunerna samt i Stockholms län. Inom försöksverksam- Prop. 1987/88: 1.50 

hett:ns ram bör medlen även få anviindas för vidareutveckling av samv1.:r- Bilaga 5 
kan mellan kommuner. myndigheter och parterna. Samrfrd med de fackliga 

organisationerna skall ske i samband med anst[illningarna. Det bör ankom-

ma på regeringen att utforma de niirmare föreskrifterna härför. 

Ansvaret för verksamheten skall åligga arbetsmarknads verket i kontinu

erlig samverkan med de kommunala myndigheterna och facket. Detta 

gäller särskilt uppföljningen och utvärderingen av projektet liksom plane

ringen för den enskilde flyktingens fortsalta syssclsiittning efter projektti

dens utgång. Av de föreslagn<i medlen bör 200 000 kr. fä användas för en 

utvärdering av försöksverksamheten som bör syfta till att ge förslag till 

metod ut veckling i förmt:dlingsarbetet med flyktingar och invandrare. 

Medlen för dessa insatser för flyktingar och invandrare bör anvisas dels 

över anslaget B 3. Arbetsmarknadsutbildning ( 16 milj. kr.I. dels över ansla

get B 5. Sysselsättningsskapande åtgärdt:r (22 milj. kr.). 

5 Anslagsfrågor m. m. 

B 3. Arbetsmarknadsutbildning 

I avsnittet om flyktingar har jag redovisat förslag angående utbildning åt 

nyanställda flyktingar och invandrare enligt reglerna för bidrag till utbild

ning i företag. Med hänvisning till vad jag anförde hiirom hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört om ändrade regler för bidrag till 

utbildning i företag. 

2. till Arhe1.rnwrk11{1(/.rn1hild11i11g för budgetiiret I 988/89 utöver i 

prop. 1987/88: 100 bil. 12 upptagna medel anvisa ett reservationsan

slag av 16000000 kr. 

B 4. Kontant arbetsmarknadsstöd och utbildningsbidrag 

I avsnittet om arbetsmarknadsutbildning har jag redovisat förslag i fråga 

om antalet deltagare med utbildningsbidrag i det reguljära uthildningsvä

sendet. Med hänvisning till vad jag anförd~ härom hemställer jag att 

regeringen föresliir riksdagen 

att till Ko11tu11t arhcts111ark11adsstöd och 111hild11i11gshidrag för 

hudget[iret 1988/89 utöver i prop. 1987/88: 114 upptagna medel anvi

sa ett förslagsanslag av 219400000 kr. 

B 5. Sysselsättningsskapande åtgärder 

- I avsnittet om flyktingar har jag redovisat förslag om vidgad försöksverk

samhet med bl. a. varvning av svenskundervisning och arbete i syfte att 

underlätta placeringar av llyktingar p<i arbetsmarknaden. Med hiinvisning 

till vad jag anförde hiirom hemställer jag att regeringen föreshlr riksdagen 

att till Sysselsiitt11i11gsskapa11Je ätgiirda för budgetåret 1988/89 

utöver i prop. 1987/88: I 00 bil. 12 upptagna medel anvisa ett reserva

tionsanslag av 22 000000 kr. 
11 



B 13. Arbetsdomstolen 

Sedan m'tgra år tillbaka har antalet till arbetsdomstolen (ADl inkomna mål 
ökat. Arbetsläget i domstolen har härigenom blivit alltmera ansträngt. 

Detta föranledde regeringen att i februari 1987 tillkalla en särskild utredare 

!A 1987: 03) - AD-utredningen - för att se över reglerna för rättegången i 

arbetstvister i syfte att bl. a. underlätta och fön:nkla AD: s arbete. Utreda
ren beräknar att under våren 1988 till regeringen överlämna förslag till 

ändring av reglerna för riittegångcn i arbetstvister. I den mån förslagen 

leder till lagändring. beriiknas de ändrade reglerna kunna träda i kraft den I 

juli 1989. 
U ndcr det p[1gåcnde utredningsarbetet har AD: s arbetssituation ytterli

gare försämrats. En kraftig måltillstriimning har pft kort tid lett till en 

situation med en mycket stor ökning av målbalanserna. Tidigare år har 

antalet mål i balans vid t1rsskiftet varit omkring 120 men vid utgången av iir 

1985 hade balansen ökat till 167 m[1l. Motsvarande siffra för år 1986 var 

176. Vid utgången av år 1987 hade AD 219 mål i balans. 
I en skrivelse till regeringen i januari 1988 har AD-utredningen anfört att 

den under utredningsarbetcts gång har iakttagit att AD: s arbctsliige är så 

ytterst anstrilngt att man inte kan avvakta med att vidta åtgärder till dess 

utredningsarbetet avslutats. Efter samråd med AD: s tre ordförande har 

utredningen därför föreslagit en provisorisk förstärkning av domstolen. 

Förslaget, som utarbetats i särskild promemoria. går ut pii att antalet vice 

ordförande i AD utökas från tre till fyra och att en heltidstjänst som vice 

ordförande inrättas för en begrilnsad tid av omkring ett t1r. 

Promemorian har remitterats till AD. Svenska kommunförbundet. 

Landstingsförbundet. Svenska Arbetsgivareföreningen. Landsorganisa

tionen i Sverige. Tjänstemännens centralorganisation och Centralorganisa
tionen SACO/SR. Samtliga remissinstanser har tillstyrkt utredningens för

slag att provisoriskt förstärka domstolen. 
Enligt min mening är det av största betydelse för förhållandena pf1 

arbetsmarknaden att arbetsdomstolen ges rimliga förutsättningar att klara 
sina uppgifter att leda ränsutvecklingen på arbetsrättens omrädc och att 

lösa uppkommande arbetstvister. De skäl som AD-utredningen anfört för 
sitt förslag att nu genomf'öra en provisorisk förstärkning av arbetsdomsto

len finner jag helt övertygande. Det är som utredningen anfört inte möjligt 

att avvakta med åtgiirder till dess utredningen avslutat sitt arbete. Domsto

lens arhetsläge är i själva verket st1 anstriingt att inte ens AD-utn:dningens 

provisoriska lösning kunnat avvaktas. Sedan den I april i iir är en vice 

ordförande engagerad på heltid i domstolen. Denna åtgärd har gjorts möjlig 

genom att en av domstolens ordinarie vice ordförande tillf'iilligt ställt sin 

plats till fö1fogande. Verksamhet i enlighet med denna lösning kan emeller

tid inte fortgå annat än under en mycket kort tid. 

AD-utredningens förslag att utöka antalet vice ordförande med en finner 

jag därför. i likhet med remissinstanserna, viil avvägt. Förslaget medför ett 

mycket litet ingrepp i domstolens nuvarande organisation och föregriper 

inte det pågående utrcdningsarbctet. Jag föreslår alltså att AD förstärks 

genom att antalet vice ordförande fr. o. m. den I juli 1988 utökas till högst 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 5 
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fyra, varav en tillfälligt skall vara heltidsarbetande. Förslaget föranleder 

ändring i 3 kap. I * lagen ( 1974: 371) om riittegången i arbetstvister. Lagför
slaget bör fogas till protokollet i detta ärende som 1111derhilaga 6: I. 

Det utökade antalet vice ordförande innebär inte n{1gon förändring av 

relationerna mellan antalet ledamöter som vid domstolens sammantriide i 
plenum deltar frän arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Åtgärden medför 
därför inte bt:hov av någon ändring i dt:n bestämmdse i lagen som reglaar 
domstolens sammansättning vid sådant sammantriide. 

Den av vice ordförandena som tjiinstgör p~I heltid i domstolen skall enligt 
AD-utredningens förslag självständigt kunna handliigga mål och. om förut
sättningarna för att pröva målet i AD: s mindre sammansättning föreligger. 

kunna framför övriga vice ordförande upprätthålla ordförandeskapet i 
sådan sammansättning. Mål skall efter den administrative chefens bestiim
mande kunna tilldelas den heltidstjiinstgörande vice ordföranden pft i hu

vudsak samma sätt som ordförandena i domstolen. Jag instämmer i detta. 

En sådan ordning förutsiitter att vissa ändringar vidtas i förordningen 
( 1974: 589) med instruktion för arbetsdomstolen. Jag avser att. om lagför
slaget antas av riksdagen. senare föreslii regeringen sadana ändringar. 

Ordningen förutsätter också att domstolen ändrar sin arbetsordning så att 

möjlighet öppnas att frKingf1 den turordning som giiller mellan domstolens 
ordinarie ledamöter. 

Jag delar även utredningens uppfattning att en heltidstjänstgörande vice 
ordförande som blivit tilldelad mäl bör delta i målets avgörande som vice 
ordförande för den hiindelse målet skall prövas i AD: s större sammansätt

ning. I sådant fall bör vice ordföranden vara referent i malet och ha 
huvudansvaret för domens utformning. En heltidstjänstgörande vice ord

förande bör också. i större utsträckning iin vad som följer av turordningen 
mellan domstolens ordinarie ledamöter. vid behov kunna anviindas som 
vice ordförande iiven i andra mål som prövas i domstolens störrt: samman
sättning. Vad avser ordförandeskapet i domstolens större sammansättning 
har i förarbetena till arhetstvistlagen förutsatts att en vice ordförande 
endast i undantagsfall inträder som ordförande och att sa sker när förfall 
föreligger för alla dt: ordinarie ordförandena. Dt:n nu fört:slagna provisoris
ka förstärkningen förutsätter inte nfagon iindring i den praxis och den 
turordning för vice ordförande som nu gäller i detta avseende utom s[t 
till vida att. när den heltidstjänstgörande vice ordföranden som skött hand
läggningen av målet. han bör ha företräde framför övriga vice ordförande 
att i sådant fall upprätthälla ordförandeskapet. 

Den provisoriska förstärkning som nu föreslås innebiir ett så litet in
grepp som möjligt i AD:s nuvarande organisation och sammansättning att 

det pågående utredningsarbetet inte föregrips. En utökning av antalet vice 

ordförande i AD och ett inrättande av en heltidstjänsl som vice ordförande 
ställer givetvis krav pa ökade ekonomiska resurser för domstolen. Sålunda 
behöver medel tillföras för lönekostnaden för den tillkommande ledamo
ten. Medt:lsbehovet härför beriiknar jag till 420 000 kr. I övrigt torde den 

föreslagna reformen inte medföra något behov av ytterligare resurser. 
Något behov av att utöka antalet ersättare för vice ordförande torde inte 
föreligga vid denna provisoriska förstärkning. De nuvarande lagbestäm-

Prop. 1987/88: 150 
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melscrna ger utrymme för att ha ett liign.: antal ersättare för vardera av vice Prop. 1987 /88: 150 
<)rdförandcna iin vad som nu tilliimpas. Bilaga 5 

Den föreslagna lagiindringen iir av enkel beskaffenhet. Jag anser diirför 

att lagri·i~lcts yttrande inte behöver inhiimtas. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemstiillcr jag att regeringen 

förcsl[1r riksdagen att 

1. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1974: 371 l om riitte

giingen i arhet~tvister. 

2. till Arhctsdomstolen för budget{tret 1988/89 utöver i prop. 

1987/88: 100 bil. 12 upptagna medel anvisa ett förslagsanslag av 

420000 kr. 

D. Invandring m. m. 
D I. Statens invandrarverk 

I prop. 1987/88: 158 har regeringen bl. a. redovisat principerna för en ny 

organisation vid statens invandrarvcrk. Vid min föredragning pekade jag 

på vikten av att föriindringsarbetet kan bedrivas successivt och så snabbt 

att en ny organisation skall kunna verka frfin den 1 juli 1989. 

Förberedelserna för och genomförande av reformerna kommer att stiilla 

stora krav på invandrarvcrkct. För atr tidsplanen skall kunna hållas behövs 

medelsförstärkningar under både innevarande och nästa budgetiir. 

Statens invandrarverk har i särskild framstiillning under våren 1988 

angett ett sammanlagt mcdelsbehov om 13.7 milj. kr. för vissa övcrgångsvi

sa kostnader. Dessa mcdd avser i huvudsak lönekostnader m. m. till ett 

belopp av 5.7 milj. kr. och vissa prnjcktkostnauer om sammanlagt 8,0 

milj. kr. 

Siivitt gäller innevarande budgetår beslöt regeringen den 7 april 1988 att 

invandrarverket skulle rfi överskrida förvaltningskost11<1dsanslaget med 1.5 

milj. kr.. huvudsakligen för att kunna p{1börja ett projekt avseende förbiitt

rad planering och ledning m. m. Jag föresl{tr att regeringen ger riksdagen 

detta tillkiinna. 

Under budgetåret 1988/89 bör statens invandrarverk för nyss angivna 

iindamål tillföras ett engångsbelopp om 12.2 milj. kr. sitsom tillfällig för

stärkning. utöver vad som foreslagits i '~\rets budgetproposition. Av 

engångsbeloppet har jag beräknat att 5.2 milj. kr. - under förutsättning av 

riksdagens beslut med anledning av prop. 1987/88: 158 - skall anviindas 

för vissa chefslöner och andra personalkiJstnader :,;amt 2 milj. kr. för en 

fortsättning av det nämnda projektet. För utbildningsinsatscr. i första hand 

riktade till den personal som skall verka vid utredningsslussar. regionkon

tor och förläggningar. har jag beräknat> milj. kr. Det är av synnerlig vikt 

att verkets ADB-system fungerar. I min medclsberiikning ingår dii1for 2' 
milj. kr. som skall anviindas till att se över och utveckla ADB-systemen. 
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Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens in\'llndrarrcrk för budgetåret 1988/89 utöver i prop. 

1987/88: 100 bil. 12 upptagna medel anvisa ett engångsvist förslags

anslag om 12 200 000 kr. 

D 6. Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar 
m.m. 

Från anslaget finansieras ersättningar enligt förordningen ( 1984: 683) om 

statlig ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar. 

I årets budgetproposition har regeringen föreslagit riksdagen att anvisa ett 

förslagsanslag av totalt I 835 500000 kr. 

Enligt ovannämnda förordning utg{ir statlig ersättning till kommunerna 

för de faktiska kostnaderna för bostad och uppehälle till asylsökande' och 

flyktingar under de tre första åren. Vidare får kommunerna för varje 

flykting man tar emot en schablonberäknad summa som skall tiicka vissa 

andra kostnader. Dessutom får sjukvårdshuvudmännen ersättning for akut 

sjukvård som lämnas för asylsökande och för vissa siirskilda vftrdkostna

der för flyktingar. 

Utöver de nu nämnda, lämnas ersättningar enligt förordningen for ytter

ligare två typer av kostnader. lnvandrarvcrket kan ge särskilda bidrag till 
kom1111111erfi'ir extraordiniira in.~·atser. allt enligt de riktlinjer som riksdagen 

antagit för flyktingmottagandet (prop. 1983/84: 124. St1J 27. rskr. 295). 

Slutligen utgår statlig e~sättning till kommunerna för bl. a. hyreskostnader 
får genomgilngsbostiidcr fi'ir llflii1111i11gar som siiker llf!pehållstillstå11d. 
För de båda sistniimnda iindamftlen har regeringen i budgetpropositionen 

beräknat ett medelsbehov av 13 milj. kr. resp. 135 milj. kr. 

Som nämnts i budgetpropositionen har <intakt asylsökande ökat kraftigt 

under senare år. Kommunernas mottagning har däremot inte ökat i samma 

utstriickning. Detta har medfört att alltför många asylsökande och llykting

ar blir kvar under alltför lilng tid på invandrarverkets förliiggningar. För 

niirvarandc finns det ungefär ca 2 500 flyktingar med uppehällstillstånd p{i 

förläggningarna. De lfinga förläggningsvisteiserna försenar och försvi'trar 

flyktingarnas integration i samhället och [1samkar statsbudgeten merkost

nader. som kan undvikas om antalet kommunala mottagningsplatser kan 

ökas. 

RRV har, som nämnts tidigare, inom ramen för sin förvaltningsrevision 

granskat det kommunala flyktinginottagandet. Av verkets revisionsrapport 

framgår att kommunerna anför en rad olika typer av hinder mot att ta emot 

fler flyktingar. De vanligaste motiven är brist pä hostiider. otillriickliga 

resurser för svenskundervisning och brist p[i arbetstillfällen. 

Man kan härav sluta sig till att det behövs större flexibilitet och olika 

typer av insatser eller kombinationer av insatser. för att förmii kommuner

na till ökat flyktingmottagande. 

Invandrarverket kan i dag - i enlighet med riksdagens niimnda, beslut 

hösten 1984 - ge särskilda bidrag till kommunerna frttn anslagsposten 

D 6: 3 för skilda extraordinära behov. Det kant. ex. gälla åtgärder för att 

Prop. 1987/88: 150 
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bygga upp kompetens i motlagningskommuner som tidigare inte tagit emot 
flyktingar eller som saknar aktuell erfarenhet av llyktingarbete liksom 
särskilda insatser vid mottagande av en ny flyktinggrupp. Bidrag kan också 
ges till kommuner vars kostnader för flyktingmollagandet har ökat särskilt 

påtagligt till följd av stor s. k. sekundäromflyllning från andra kommuner. 
Särskilda bidrag får vid behov också lämnas för särskilda åtgärder för all få 
fram lämpliga bostäder för flyktingar. 

Enligt min mening bör det särskilda bidraget - i än högre grad än i dag -
kunna ges olika inriktning beroende på vilka behov som finns vid ett givet 
tillfälle. Vilka typer av extraordinära insatser som behövs för att öka 

flyktingmollagandet kan variera från period till period och från kommun 
till kommun. 

Mot bakgrund härav föreslår jag att invandrarverket ges vidgade möjlig

heter att. från anslagsposten D 6: 3 Bidrag en!. bestämmelserna i 13 § för
ordningen (1984: 683), ge kommunerna särskilda bidrag för insatser av 
projektkaraktär. Huvudsakligen bör bidragen ges för insatser som leder till 
att kommunerna ökar sitt flyktingmottagande utöver giillande avtal med 

invandrarverket och som bidrar till att flyktingar snabbare kan få en egen 
försörjning. 

Exempel på sådana insatser kan vara att stödja och stimulera samverkan 
mellan kommun och arbetsförmedling. i syfte att stärka insatserna för att 

få ut flyktingar i arbete. Det kan också gälla siirskilda insatser för all bland 
flyktingar med uppehållstillstånd finna dem som kan förmedlas till arbete 
och bosättning i kommuner med arbetskraftsunderskott. Ett annat tänk
bart ändamål kunde vara att stödja kommunens undervisning i svenska för 

nyanliinda flyktingar. Det kan giilla t. ex. undervisning i sf1dan "teknisk 
svenska" som kan behövas för att klara ell visst industriarbete. Jag vill i 
detta sammanhang erinra om vad chefen för arbetsmarknadsdepartemen
tet tidigare i dag har anfört om ökade insatser inom arbetsmarknadspoliti
ken i syfte all hävda arbdslinjen för flyktingarna. 

Samtidigt hör verket kunna bygga ut det system med s. k. länssamordna
re som i dag finns i åtta län. Dessa länssamordnare är en viktig stödresurs 
för kommuner som anser att de har begränsade personalresurser och 
begränsad kompetens. Länssamordnarna skulle vidare utgöra ett värde
fullt komplement till en kommande regional organisation för invandrarver
ket (prop. 1987/88: 158). 

Jag föreslår att ytterligare 17 milj. kr. tillförs anslagsposten för särskilda 

bidrag till kommuner, utöver det förslag som regeringen lämnat i årets 

budgetproposition. Anslagsposten hör alltså höjas till 30 milj. kr. 
Det är av största betydelse att regeringen och invandrarverket framgent 

kan disponera flexibelt över möjligheten att ge särskilda bidrag enligt 
förordningen. Ändam{1lsinriktningen kan. ibland med kort varsel. behöva 

ändras i takt med att nya behov uppst<'lr. D!irför iir det. enligt min mening, 
inte lämpligt att genom riksdagsbeslut binda hur medlen används i den 
utstri\ckning som nu kan uppfallas vara fallet. Det hör i stället ankomma pä 
regeringen att meddela de föreskrifter som vid varje tillfälle behövs för 
hidragsgi vningen. 

Kommunerna hänvisar ganska ofta till hristen f){l /}(}sfiidcr som ell 

Prop. 1987/88: 150 
Bilaga 5 

16 



hinder mot ett ökat flyktingmottagande. På längre sikt finns bara ett Prop. 1987 /88: 150 
verkningsfullt sätt att undanröja detta hinder. nämligen att öka bostads- Bilaga 5 
byggandet. Det byggs redan fler lägenheter än för några år sedan. Kommu-

nerna måste kontinuerligt räkna med invandringen som en faktor i sina 
bostadsbyggnadsplaner. På kortare sikt kan det emellertid behövas vissa 
punktinsatser. i syfte att bidra till en ökning av det kommunala flykting-
mottagandet och en minskning av antalet personer med uppehållstillstånd 

vid invandrarverkets förläggningar. 
Jag anser därför att invandrarverket bör ges möjlighet att använda medel 

ur anslagsposten D 6: 6 Ersättning för kostnader för genomgångsbostiider 
m. m. till att avse även personer med uppehållstillstånd som .flykting eller 
diirmedjiimstillld. Ersiittningar kan i dag lämnas enligt den nämnda förord
ningen ( 1984: 683 J till genomgångs bostäder för asylsiikande. En ändring 
härvidlag ligger i linje med invandrarverkets ambitioner att i kommunalt 

boende placera företrädesvis dem som fått sitt uppehållstillstånd. I propo
sitionen om ny organisation för invandrarverket har regeringen också 

föreslagit riksdagen att korrigera riktlinjerna för flyktingmottagandet i 

denna del. 
Genom att låta medelsanvändningen omfatta också flyktingar och där

med jämställda. skulle man också göra det möjligt att förverkliga syftet 

med det förslag från invandrarverket om försöksverksamhet med kommu
nala mottagningscentra som jag har redovisat i årets budgetproposition. 

Det yttersta syftet med en sådan föriindring bör vara att övergångsvis 

underlätta för kommunerna att öka sitt flyktingmottagande. Insatser i en 
kommun med stöd av förordningen bör kopplas till ell åtagande om konti

nuerliga. avtalsenliga kommunplatser. sil att genomgi'tngsboendet inte blir 
permanent. 

Del bör ankomma på regeringen att ge de närmare riktlinjer som kan 

behövas för bidragsgivningen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna att ersättning för kostnader för kollektiva genomgtmgs
bostäder iiven kan ges för personer med uppehilllstillstånd som 
flykting eller diirmed jiimstiilld. 

2. godkänna vad jag anfört om inriktningen av de särskilda bidra
gen enligt förordningen ( 1984: 683) om ersiillning för mollagande av 

flyktingar och vissa andra utlänningar. 

3. till l:.'rsiittning till ko11111111nl'l'na fi'ir ätgiirder .fi'ir .flyktingar 
m.111. för budgetf1rcl 1988/89 utöver i prop. 1987/88: 100 bil. 12 
upptagna medel anvisa ett förslagsanslag om 17 000000 kr. 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1974: 371) om rättegången i 
arbetstvister 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1974: 371 )1 om rättegången i ar
betst,vister att 3 kap. I* skall ha följande lydelse. 

N111·am11de iydclse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

Arbetsdomstolen består av högst 
tre ordförande. högst tre vice ord
förande samt sexton andra ledamö
ter. 

) ~ 

Arbetsdomstolen består av högst 
tre ordförande, högst .f.iTa vice ord
förand.e samt sexton andra ledamö
ter. 

Ledamot skall vara svensk medborgare och får ej vara omyndig eller i 
konkurstillstånd. Innan kdamot tar siitc i arbetsdomstolen. skall han ha 
avlagt domared. 

För annan ledamot än ordförande skall.finnas högst tre ersättare. Vad i 
denna lag stigs om ledamot giillcr även ersiittarc. om ej annat siirskilt 
anges. 

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre år. 

Denna lag triidcr i kraft den I juli 1988. 

1 Lagen omtryckt 1977: 530. 
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Civildepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 april 1988 

Föredragande: statsrådet Holmberg 

Anmälan till proposition om slutlig reglering av 
statsbudgeten för budgetåret 1987 /88, m. m. såvitt 
avser civildepartementets verksamhetsområde 

Vissa utvecklingsfrågor i offentlig verksamhet 

1 Inledning 

Riksdagen har uttalat (prop. 1987/88: 100 bil. 15, FiU 12, rskr. 169) att ett 
styrsystem för ökad målstyrning bör utvecklas och införas i den statliga 
förvaltningen och att en avgörande förutsättning för en sådan utveckling är 
att resultatuppföljningen av bl. a. de statliga myndigheternas verksamhet 
effektiviseras. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare idag redovisat ett program 
för utvecklingen av styrningen av den statliga verksamheten med bl. a. 
detta innehåll. 

I det följande redovisar jag vissa andra utvecklingsinsatser som pågår 
och planeras, för att ytterligare förbättra möjligheten till en sådan utveck
ling. 

2 Statlig verksamhet 
2.1 Regeringsarbetet 

2.1.1 Översyn av budgetpropositionen, m. m. 

Jag avser att inom kort återkomma till regeringen med förslag att tillsätta 
en utredning med uppgift att se över budgetpropositionens innehåll och 
utformning. I uppdraget avses bl. a. ingå att lämna förslag till riktlinjer för 
och exempel på hur målen för olika verksamheter hör kunna redovisas i 
budgetpropositionen. I uppdraget avses också ingå att överväga vilken 
resultatinformation som bör lämnas till riksdagen. 

Ett väsentligt underlag för bl. a. denna information är myndigheternas 
egna uppgifter. Ett utvccklingsarbete har därför påbörjats för att utarbeta 
riktlinjer, m. m. för förvaltningsmyndigheternas årliga resultatredovisning
ar. 

Som framgår av verkslcdningsheslutet (prop. 1986/87: 99, FiU 29, rskr. 
226) skall ett motsvarande utvecklingsarbctc genomföras för affärsverks
koncernernas samt de statliga bolagens och stiftelsernas årsredovisningar. 

I Riksdai:en 1987188. I sam/. Nr 150. Bilal(a 6 
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f'örutsiittningarna för att bygga upp en informationsdatabas i regerings
kansliet avses ocksii utredas. Hiir hör bl. a. underlag från riksrcvisionsver
ket tRRV) och sta_tistiska centralbyrån kunna utnyttjas. 

2.1.2 Information och stöd från vissa stabsorgan 

Regeringen fftr, förutom från myndigheterna själva, information om den 
statliga verksamheten från många andra håll, bl. a._ RRY·och statskontorct. 
RRV: s förvaltningsrcvision och statskontorets utrednings- m:h titveck
lingsarhele iir viktiga kiillor för sådan information. 

Det iir vidare angeliigct att bl. a. RRV: s och statskontorets kunnande 
och resurser tas till vara på ett 1'ationellt siitt. Dessa myndigheter komplet
terar regeringskansliet och är viktiga som källor till kunskapsförstiirkning i 

regeringens arbete. Detta bidrar till att vidmakthålla en tradition med 

relativt små departement. vilket bedöms vara av stort viirde. 

Jag avser att äterkomma till regeringen med förslag om hur statsorga
ncns kunnande och resurser hör utnyttjas. 

2.1.3 Regehiversyner 

I regeringskansliet har regelförenklingcn blivit ett väsentligt inslag i det 
löpande författningsarbetet. Allmänt intas numera en återhållsam och 

stram attityd till ny regclgivning. Antalet författningar minskar. Ytterligare 
insatser bör övcrviigas. t. cx. översyner av omfattande och komplexa 

regclsystcm. Rcgeringskansliets rättschefsgrupp för regclförenklingsfrågor 
har här en viktig uppgift. Bl. a. kan gruppen ge underlag för prioriteringar 
av vilka regelverk som bör ses över och föreslå utrcdningsmetoder. 

Ett annat viktigt omriide att bevaka friln regelfön:nklingssynpunkt gäller 
den svenska föreskriftsgivningen i anslutning till den europeiska gemen
skapens IEU:s) normgivning. 

Enligt verksledningsbeslutet bör varje regelverk fortlöpande underkas
tas omprövningar. Det hör sälunda prövas 'att i omedelbar anslutning till 
beslut om lagar ockst! höluta om uppföljning och utvärdering av lagarnas 
effekter och om vem som skall svara för detta arbete. 

2.2 De statliga myndigheternas arbete 

2.2.1 Informationsförsörjningen 

En arbetsgrupp IC 1988: Al har tillsatts för att utreda vilket informations
bchov 0111 verksamheten som de statliga förvaltningsmyndighcterna kan ha 

för den interna styrningen och resultatuppföljningen; Det gäller t. ex. upp
gifter 0111 produktivitet. effektivitet. verksamhctsrcsullat, m. 111. Detta ut
redningsarbete iir ett flirsta led i ett arbcte som syftar till att bedöma 
behovet av och förutsiittningarna för att utveckla datoriserade informa
tionssystem fiir styrning och verksa111hctsuppföljning inför 1990-talet. 

Även frf1gor om I. ex. ansvar. kompetens. rutiner. m. m. vad gäller myn
digheternas vcrksamhetsuppföljning kommc.r att överviigas hiir. 

Prop. 1987/88: 150 
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RRV:s och statskontorets metödutvecklingsarbete bör uppmiirksammas Prop. 1987/88: 150 

i· detta sammanhang. liksom också det utvecklingsarbete som bedrivs vid Bilaga 6 
vissa andra myndigheter. 

2.2.2 Rcgeluppföljning 

För närvarande finns det ca 20 000 myndighetsföreskrifter. som beslutas av 

vissa myndigheter på grund av särskilda bemyndiganden. Av dessa före

skrifter svarar länsstyrelserna för omkring 5 000. 

Myndigheterna är enligt 18 c * författningssamlingsförordningen 

(1976: 725. omtryckt 1984: 212, ändrad senast 1987: 62) skyldiga att för

teckna sina föreskrifter. l statsrådsberedningcns handbok i författnings

beskrivning. Myndigheternas föreskrifter. ges råd till myndigheterna också 

i frågor om regelförteckningcn. För närvarande saknas dock fullständiga 

sådana förteckningar. De förteckningar som har getts in företer också en 

hel del brister både till innehåll och form. Diirför avses ett utvecklingsarbe

te påbörjas för att hjälpa berörda myndigheter att upprätta fullständiga. 

korrekta och bättre systematiserade förteckningar. I arbetet bör också ingå 

att utreda förutsättningarna och kostnaderna för att i framtiden upprätta en 

eller flera databaser över myndigheternas föreskrifter eller över deras 

rubriker och huvudsakliga innehåll. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att 24 b ~ författningssamlingsför

ordningen innehåller bestämmelser för det fall att en myndighet avser att 

utnyttja ADB för att föra register över författningar eller annat material i 

myndighetens författningssamling. Enligt dessa bestämmelser skall uppgif

terna i myndighetens register stämma överens med de tryckta texterna i 

författningssamlingen och med de två register som avser Svensk författ

ningssamling och som förs med hjälp av automatisk datahandling enligt 

förordningen ( 1980: 628) om rättsdatasystemet. Enligt förordningen be

stämmer rättschefcn i statsrådsberedningen den närmare utformningen av 

SFS-registren. 
Enligt den nya begränsningsförordningen ( 1987: 1347) åligger det myn

digheterna att följa upp konsekvenserna av sin regelgivning. En utbildning 

i regelekonomi för anställda vid myndigheterna och för ledamöter i myn

dighetsstyrelserna kommer att genomföras i anslutning till den nya förord
ningen. 

3 Kommunal verksamhet 

3.1 Regelöversyner 

Den statliga detaljregleringen av kommunal verksamhet omprövas fortlö

pande. Utvecklingen på ett flertal lagstiftningsområden har gått mot ökad 

målstyrning. I regeringens skrivelse ( 1984/85: 202. FiU 35. rskr. 407) om 

den offentliga sektorns förnyelse behandlas dessa frågor. I skrivelsen 

framhålls att arbetet bör inriktas på att utveckla en systematiserad uppfölj

nings- och utviirderingsverksamhet. Det viktigaste syftet med denna bör 3 



vara att för regering och riksdag redovisa hur verksamhetsmål uppfylls, 

vilka problem som orsakar brister i måluppfyllelsen. effektiviteten i verk

samheten och vilka tecken som tyder på att en iindring av lagstiftningen 

kan vara befogad. Stat-kommunberedningen (C 1983: 02) har regeringens 

uppdrag att överväga dessa frågor. Beredningen har inlett ett kartliigg

ningsarhetc tillsammans med kommunförbunden, RRV och statskontoret. 

Inom ramen för frikommunförsöket har också frågor om uppföljning och 

utvärdering tagits upp. 

Samtidigt som förändringar av den statliga regleringen över kommuner

nas verksamhet görs pil det centrala planet är det naturligt att kommunerna 

överväger den egna förvaltningens sätt att fungera. Frikommunförsöket 

har givit erfarenheter om kommunernas egna regel system. Vid den inven

tering som gjorts i frikommunerna har framkommit att de kommunala 

förvaltningarna ofta upplever de egna reglerna som hinder för verksamhe

ten. 

På det statliga området pågår ett omfattande arbete med au förenkla och 

ta bort regler. Olika metoder har anvtints för att tvinga fram ett sUillnings

tagande till behovet av varje enskild regel. De erfarenheter som kommit 

fram i det statliga regclförenklingsarhetet bör kunna vara till nytta för 

kommunerna. 

Givetvis har kommunala förenklingsfrågor sin plats i stat-kommunbe

redningen och inom frikommunförsökct. Förutom ett allmiint utvecklings

arbete bör beredningen i samverkan med frikommunerna överväga hur 

frågor om enklare regler skall kunna tas upp i försöksverksamheten. En 

vidgad samverkan mellan stat och kommun är nödvändig på detta område. 

Såväl statliga myndigheter som kommuner bör medverka i övcr

synsarbelel. I budgetpropositionen (prop. 1987/88: 100, bil. 2, s. 9) avisera

de jag såkdes kontakter mellan regeringskansliet och kommunförbunden. 

Det hör också uppmärksammas att ordningsstadgeutredningens betän

kande (SOU 1985: 24) om kommunala ordningsföreskrifter för närvarande 

bereds i justitiedepartementet. 

3.2 Metodutveckling 

Stat-kommunberedningen har också som uppgift att ta initiativ niir det 

giillcr metodutveckling. Det gäller anpassningen av metoder för uppfölj

ning och utviirdcring av förhållanden i enskilda kommuner och möjligheten 

att utforma metoder så att de inte utgör ett betydande intrång i den 

kommunala självstyrelsen. En annan väsentlig fråga handlar om stöd och 

rådgivning Mm statliga organs sida till kommunerna, liksom former för att 

ge statliga organ tillgång till det kunnande som har byggts upp ute i 

kommunsektorn. En viktig fråga i sammanhanget giiller spridningen av 

kunskap om resultat av utvärderingar. 

Sf1viil kommunförbunden som RRV och statskontoret har ägnat frågor 

om metodutveckling stort intresse. För att kunna göra tillförlitliga jiimfö

relser av kostnader och kvalitet för olika kommunala tjiinster är det viisent

ligt att de metoder, som använts, vidareutvecklas. Jag utgår från att stat

kommunberedningen i sitt arbete tar till vara dessa erfarenheter. 
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4 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen ti!lfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört om vissa utvt:cklingsfrågor i 

offentlig verksamhet. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988 
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Miljö- och energidepartementet 

Utdrag ur protokoll vid rcgeringssammanträde den 21 april 1988 

Föredragande: statsrådet Peterson 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, 
m.m. 

Fjortonde huvudtiteln 

B. Miljö 

B 10. Restaurering av Hornborgasjön 

Under detta anslag har i statsbudgeten för budgctilret 1987/88 anvisats ett 

reservationsanslag av 6, I milj. kr. I budgetpropositionen 1988 har regering

en föreslagit att 3,8 milj. kr. anvisas under anslaget för budgetåret 1988/89. 

Över anslaget anvisas medel för att bekosta en restaurering av Hornborga

sjön. Statens naturvånlsvcrk är huvudman för restaurcringsarhetet. 

Bakgrund 

I skrivelse till regeringen <len 15 april 1988 har naturvår<lsverket hemställt 

att få återkalla en till Vänersborgs tingsriitt. vattendomstolen. ingiven 

ansökan om restaurering av Hornborgasjön. Samtidigt har verket redovi

sat ett förslag till ny ansökan hos vattendomstolen om restaurering av 

Hornborgasjön med anledning av ett uppdrag som verket erhöll av rege

ringen den 15 maj 1986. 

Bakgrunden till naturvårdsverkcts skrivelse till regeringen är följande. 

År 1965 fick <låvaramk statens naturvär<lsniimnd. sedermera statens 

naturvårdsverk. Kungl. Maj:ts uppdrag att göra en utredning rörande 

säkerställande frän naturvårdssynpunkt av Hornborgasjöns framtid. 

I november 1973 redovisade naturvftrdsvcrkct en utredning om Horn

borgasjöns restaurering. Utredningen omfattar säviil limnologiska och or

nitologiska bedömningar som en teknisk-hydrologisk utredning i vilken 

också ingär en markskadcviirdcring och en jor<lbruksekonomisk bedöm

ning. Inom ramen för utredningens arbete har en omfattande försöksverk

samhct bedrivits för all prova olika rcstaurcringsmctoder och maskinut

rustningar. Arbetet har bl. a. omfattat vegetationsröjning och bottenbe

han<lling. 

Mot bakgrund av försöksverksamhctcn och de limnologiska undersök

ningarna bedömde naturvånlsverket det vara möjligt att fiterstiilla sjön till 

ett läge. som motsvarar förhållandena under perioden 1877-1904. då sjön 

hade sin höjdpunkt som fågclsjö. Principen för en restaurering av Hornbor

gasjön förutsattes vara en vattenstiindshöjning kombinerad meu vegeta-

I Riksdai:en 1987188. I sam/. Nr 150. Bilai:a 7 
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tionsbekiimpning och bottenbehandling. På regeringens uppdrag genom
förde naturvårdsverket år 1976 viss kompletterande utredning i ärendet. I 
utredningarna redovisades två restaureringsalternativ - ett huvudalterna
tiv som skulle innebiira en totalrestaurering och ett alternativ som innebar 
en begränsad restaurering med anläggande av en vall tviirs över sjön. 
Naturvårdsverket förordade en total restaurering utan tvärvall över sjön. 

En total restaurering av Hornborgasjön skulle enligt verkets förslag inne

bära en höjning av vattenståndet med upp till 2 m. Med en sådan höjning 
skulle man garantera sjöns fortbestånd som fungerande sjösystem och 
fågelsjö för lång tid. För all begränsa markskadorna vid vattenstån<lshöj
ningen föreslogs att invallningar av vissa områden skulle överviigas ytterli

gare. 
I prop. 1976/77: 100 bil. 13 s. 146-147 lämna<le regeringen en kortfattad 

redogörelse för det dittills genomförda utre<lningsarbetet. Föredragande 
statsrådet ansåg· det angeliiget att en av naturvårds verket föreslagen de
taljutredning om bl. a. markskadorna pli de enskilda fastigheterna kom till 

stånd. Därigenom borde m:ksf1 konsekvenserna av de båda restaureringsal

ternativen ytterligare kunna belysas. Regeringen var med hiinsyn härtill 
inte beredd att då ta ställning till vilket restaureringsaltcrnativ som var 

lämpligast. 
I motioner till 1976/77 års riksdag framställdes krav på en fullständig 

restaurering av Hornborgasjön i enlighet med naturvårdsverkets huvud

förslag. 
I skrivelse den I juni 1977 anmälde riksdagens talman riksdagens beslut 

med anledning av motionerna om restaurering av Hornborgasjön m. m. 
(JoU 1976/77: 36, rskr. 1976/77: 377). Riksdagens beslut innebiir bl. a. att 

riksdagen med anledning av motionerna 1976/77: 291. 1976/77: 521. yrkan
de 6, och 1976/77: 524 som sin mening har gett till känna vad jordbruksut
skottet anfört i friiga om en fullstiindig restaurering av Hornhorgasjön. I 
sitt hetänkande framhåller utskottet bl. a. att åtgiirder bör vidtas med 
inriktning på att åstadkomma en fullständig restaurering av Hornborgasjiin 
i överensstämmelse med det huvudförslag som redovisats av statens na
turvårdsverk samt att det fortsatta utredningsarbetet därför bör begränsas 
till att omfatta endast detta restaureringsaltcrnativ. Tekniska frågor i sam
band med vallar och andra med företaget förenade villkor förutsattes av 
utskottet komma att behandlas i samband med <len vattenriittsliga pröv
ningen. varför utskottet inte niirmare gick in pil dessa frågor. 

I beslut den 30 juni 1977 uppdrog regeringen ilt naturvårdsverket att 

genomföra de ytterligare utredningar som erfordrades för att ansökan om 
restaurering skulle kunna ges in till vattendomstolen. 

Naturvårdsverket redovisade den 10 juli 1980 för regeringen ett förslag 

till ansökan hos vattendomstolen om restaurering av sjön. 
Enligt naturv{trdsverkets förslag skall restaureringen av sjön ske dels 

genom en höjning av sjöns vattenständ, dels genom olika andra ätgärder. 
För den ansökta regleringen. som omfattar såväl dämning för genomföran
det av vattcnståndshöjningen som viss reglering av vattnets avrinning ur 

sjön, avses en ny dammhyggnad uppföras vid sjöns utlopp i Flian. Regle
ringen innebiir att me<lelvattenstiindet i Hornborgasjön under året höjs 
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med 1,3 m i Vallsjön och 1,7 m i Yttersjön oc under vegetationsperioden 

(20 april-19 oktoher) med 1,3 resp. 1,9 m. Övriga restaureringsåtgänler 

består av röjning av övervattenvegetation, mark- och bottenbehandling 

m.m. För att mot verka skador vid vattenståndshöjningen kan enligt försla

get behövas omfattande invallningar med en sammanlagd striicka av ca 25 

km. Om dessa in vallningar utförs, beräknas den skadade arealen åker och 

äng kunna hegränsas till ca 335 ha. Dämningsskador på inägojord uppkom

mer företrädesvis på Ytterbergsmaden samt vid Bjurum och Dagsnäs. 

Kostnaderna för restaureringen beräknas till ca 56 milj. kr. i prisnivån 

januari 1980. Härtill kommer kostnader för restaureringsföretagets drift, 

underhåll och förnyelse. 

I beslut den 30 oktober 1980 uppdrog regeringen åt naturvårdsverket att 

hos vattendomstolen ansöka om restaurering enligt verkets förslag. 

Naturvårdsverket ansökte den 19 januari 1981 hos vattendomstolen om 

restaurering av Hornhorgasjön i enlighet med förslaget. 

Regeringen förordnade den 23juli 1981enligt4 kap. IH andra stycket 

vattenlagen ( 1918: 523) att tillfttlighetsfrågan skulle prövas av regeringen. 

Vattendomstolen hänsköt den 11 fehruari 1982 ärendet till regeringen 

med eget yttrande. Vattendomstolen fann att det inte förelt1g nägot hinder 

mot företaget enligt vattenlagens tillåtlighetsregler. Yttranden över ansök

ningen hade avgetts av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 

kammarkollegiet. riksantikvarieämbetet, lantbruksstyrclsen, skogsstyrel

sen, fiskeristyrelsen efter hörande av fiskeriintendenten i nedre södra 

distrikte, statens planverk, Sveriges geologiska undersökning, länsstyrel

sen i Skaraborgs län efter hörande av Falköpings och Skara kommuner, 

Svenska naturskyddsföreningen och Skaraborgs läns naturskyddsför

ening. Samtliga remissinstanser tillstyrkte de föreslagna restaureringen. 

När det gäller vallarnas sträckning förekom dock olika uppfattningar. 

Länsstyrelsen och Falköpings kommun föreslog sålunda att drygt 50 ha 

jordbruksmark och 20 ha skog på den s. k. Yttcrhergsmaden skulle skyd

das genom in vallning. Lantbruksstyrelsen avstyrkte in vallningen på grund 
av kostnaderna för densamma - 5,3 milj. kr. totalt eller 100 000 kr. per ha 

åker och äng. Styrelsen föreslog i sHillet att det jordbruksröretag, som far 

de förhållandevis största skadorna om vallen inte byggs. Hornborga 31: I, 

skulle kompenseras för arealbortfallet genom tillförande av crsiittnings

mark i området. Detta borde enligt lantbruksstyrelsen kunna ske inom 

ramen för den normala strukturverksamhetcn. Naturvårdsverket motsatte 

sig de föreslagna ändringarna av in vallningarna. 

Regeringen medgav den 16 september 1982 enligt 4 kap. 18 ~ andra 

stycket vattenlagen att tillstånd fick lämnas till den begärda restaureringen 

av Hornborgasjön. Restaureringsåtgärderna och de skadeförehyggande 

invallningarna skulle utöras huvudsakligen i enlighet med vad som till

styrkts av vattendomstolen. Med hänsyn bl. a. till vad lantbruksstyrclsen 

anfört i sitt yttrande fann regeringen inte skäl att föreskriva ytterligare 

invallningar vid Yttcrbergsmaden. Det skulle ankomma på domstolen att 

meddela dels vattenhushållningsbestämmelser för regleringen. dels de yt

terligare föreskrifter som bör gälla för företaget. Samtidigt uppdrog rege

ringen åt lantbruksstyrelsen att medverka till att ersättningsmark kan 
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erbjudas iigaren av Hornborga 31: I. Lanthruksstyrelsen skulle 1iven med
verka till att ersättningsmark kan erbjudas övriga jordbniksföretag som 
drabbas av mera betydande intrång i rörelsen till följd av n:staureringen. 

I prop. 1983/84: 100 bil. 11 s. 118 och i prop. 1984/85: 100 bil. 11 s. 10~ 

redovisade regeringen för riksdagen på grund av vad naturvårdsverket 
anfört i sina anslagsframställningar att planerna för restaureringen nu i 
första hand skulle komma att fortsiitta enligt ett alternativ som innebär en 

lägre vattenståndshöjning än vad som angetts i den ursprungliga ansökan 
samt att ansökan hos vattendomstolen skulle komma att kompletteras i 

enlighet härmed. 

Naturvftrdsverket begärde den 20 december 1985 regeringens medgivan
de att få återkalla den ursprungliga ansökningen och att i stället få ansöka 
om en restaurering av Hornborgasjön i enlighet med ett den 16 december 

1985 dagtecknat förslag till vattendomstolsansökan. Naturvf1rdsverket an
förde därvid bl. a. följande. Genom fortlöpande utredningar har det teknis
ka underlaget hetriiffande de skadeförebyggande invallningarna successivt 
utvidgats. I samband med dessa undersökningar har det visat sig att 

riskerna för läckage vid invallningarna i vissa fall är betydande. De geolo

giska förutsiittningarna är allmänt sett ogynnsamma för invallningar till 
skydd för markerna. Riskerna har ansetts kunna begränsas om vatten

stndshöjningen reduceras. Med en reducerad vattenståndshöjning blir ska
dorna på mark mindre. Enligt verkets bedömning ges därmed möjlighet att 

undvara vallarna mot sjön. På detta siitt erhålls betydande naturviirden och 
restaureringen blir mera komplett. Nyttan och viirdet av företaget blir 
väsentligt högre. Naturviirdsverket har ocksft genom de ytterligare utred

ningar som utförts under senare tid funnit att totalkostnaderna för invall
ningarna inte kan anses stå i rimlig relation till nyttan av dessa. 

Enligt naturvärdsvcrkd nya förslag till restaurering och reglering skall 
en dammbyggnad utföras i Flian vid sjöns utlopp. Mcdelvattenståndet i 
sjön skall höjas till + 119.8 m. dvs. ca 0.5 m lägre iin det tidigare restaure
ringsförslaget. och iltgiirderna utföras utan skadeförcbyggande invallning
ar. Övriga restaureringsåtgiirder består. liksom tidigare. av bl. a. vcgeta
tionsröjning. bottcnbehandling och avverkning m. m. Den berörda mark
arealen utgörs av ca I 000 ha <lker och iing jämte 590 ha skogsmark samt 
impediment om ca ~ 500 ha, varav huvuddelen utgörs av sjöområde. Däm
ningsskador uppkommer företriidesvis pii Hornborgamaden. Sätunama
den. Ytterbergsmadcn. vid Bjurum och Dagsniis samt inom Veka-Sätuna

område. Nära hiilften av den berörda inägojordcn är så lågt belägen att der. 
redan före intr[inget utgör mer eller mindre skadad mark ur avvattnings
synpunkt. Inverkan av företaget bedöms i övrigt bli i stort sett densamma 

som inverkan av det tillttllighctsförklarade företaget. Med hänsyn bl. a. till 
den mång~\riga försöksvcrksamhetcn med vegetationsröjningar i Hornbor

gasjön har naturvårdsverkct gjort den bedömningen att vegetationen i sjön 
far en för fägellivct gynnsam utvecking med den reducerade vattenstånds
höjningcn. Sjöns åldrande sker inte med större hastighet iin att man för 
1:mg tid åstadkommer en fungerande fågclsjö. Hornborgasjöns stora värde 

som ff\gelsjö är i hög grad beroende av de närmaste omgivningarna. Vat
tenståndshöjningen utan vallar skulle innebära att dessa sjöniira marker 
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kan utnyttjas endast extensivt. t. ex. för betesdrift eller viss vallodling. 

Därmed ges förutsättningar för kreatursbctade eller på annat sätt hiivdade 

fuktängar. Möjligheterna att gynna allmtint tillbakaträngda fagelgruppcr 

som vadare och simänder ökar diirmed. Diir sädana marker inte alls bru

kas. uppstår lövskogar av samma slag som finns i dag liings många strand
avsnitt. Sjönära marker utan vallar bibehåller ockst1 den naturliga 

strandzoneringen. Restaureringen av Hornhorgasjön hlir således enligt 

verket mer komplett om den genomförs utan invallningar. vilket iir till 
fördel från naturvårdssynpunkt. 

Naturvårdsverkets framstiillning har remissbchandlats. Yttranden har 

avgetts av lantbruksstyrelsen efter hörande av lantbruksnämnden i Skara

borgs län. kammarkollegiet. länsstyrelsen i Skaraborgs liin. Lai1tbrukarnas 

riksförbund och Svenska naturskyddsföreningen. 

Regeringen uppdrog den 15 maj 1986 åt naturvårds verket att hos vatten

domstolen ansöka om restaurering i enlighet med det av naturvårdsverket 

senast upprättade förslaget. Naturvärdsverkct skall enligt uppdraget vid 

det fortsatta arbetet med ansökningen samr{1da med lantbruksstyrelsen om 

skadeförebyggandc åtgiirder till skydd för jordbruket. Regeringen kommer 

vidare enligt beslutet att ta ställning till naturvärdsvcrkets begiiran om 

återkallelse av den tidigare ansökan fritn januari 1981 först dä det nya 

vattenföretagets inverkningar på jordbruket är kiinda. Regeringen har med 

stöd av 11 kap. 3 s vattenlagen ( 1983: :!91) förbehallit sig prövningen av det 

nya företagets tillåtlighet. Vid vattcnlagsprövningen skall det niirmare 

behovet av skadeförehyggande åtgärder prövas. 

Naturvårdsverket har i sin inledningsvis niimnda framstiillning den 15 
april 1988 begärt regeringens medgivande att återkalla den tidigare ansök

ningen och därvid hänvisl1t till uppdraget den 15 maj 1986 av vilket framg~ir 

att regeringen skulle ta stallning till en iiterkallelse först d<i det nya företa

gets inverkningar på jordbruket blivit kiinda. Av framställningen framgår 

bl. a. följande. 

Det av regeringen föreskrivna samritdet med lantbruksstyrclsen har ägt 
rum. Enighet räder om att det numera fr<-m allmiin jordbrukssynpunkt inte 
framstår som siirskill angeliiget att hibehälla sädan jordbruksmark som 

skulle beröras av restaureringen. Diiremot har det ansetts viktigt all söka 
bevara och utveckla de bärkraftiga jordhruksfiiretag som nu finns runt 

sjön. Åtgiirder biir i första hand inriktas pt[ att söka underlätta en omstiill
ning av dessa företag. Lantbruksniimndcn har pa regeringens uppdrag 

under senare ftr förviirvat viss jordbruksmark i trakten. Som crsiittning för 

skadad mark skulle denna mark till avseviird del kunna minska intrånget 
för flera företag. 

Det nya företagets inverkningar pi-I jordbruket har utretts av statens 

vattcnfallsverk med bitriille av lantbruksniimnden och lantmiiteriet i Skara
borgs liin. 

Av naturviirdsverkets framstmlning framg~tr vidare att det nya företaget 

medför arealbortfall för 69 jordbruksföretag och diirmed vissa anpass

ningsproblcm. Det är i första hand jordar som anviinds för spannmidsod

ling som faller bort. Större delen av den av restaureringen berörda akerare

alen har redan i dag en otillfredsstiillande dr~inering. Fiir fyra it fem företag 
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kan betydande anpassningsproblem uppkomma. I intet fall bedöms dock 

skadorna bli av sådan omfattning att inlösen skulle kunna komma ifråga. 

Någon minskning av djurbestilnden synes ej behöva ske till följd av restau
reringen. RcgleringsLlammens placering innchär att stora arealer vid Ste

numsmaden blir skyddade. Vissa markägare kan erbjudas ersiittnings

mark. Några skaLleförebyggande ätgärdcr i form av invallningar etc. synes 

däremot ej motiverade och kommer ej att erbjudas. Naturvårdsverket har 

under senare är förvärvat mark vid Hornborgasjön. Statens (naturvårds

verkets och lantbruksnämndens) markinnehav uppgår för niirvarande till 

ca 18 I/'(. av den av restaureringen berörda arealen jordhruksmark. till ca 

62 % av motsvaranLle areal skogsmark och till ca 42 'J{ av motsvarande 

an:al övrig mark (sjöområde). 

En vattenrättslig prövning av det nya företaget utan att det gamla vatten

målet har avskrivits kan enligt naturvftrLlsverkets framställning förväntas 

medföra vissa svärigheter och processuella problem i vattenmålet. Den 

tidigare ansökningen prövas enligt den äldre vattenlagen medan den nya 

kommer att prövas enligt den nya vattenlagen. 

Naturvårdsverket föreslår i sin framställning att prövningen av det nya 

företaget skall ske med utgångspunkt i den vattenriittsliga situation som 

råder i dag. Om det gamla målet inte blir avskrivet kan jämförelse med 

detta mål komma att göras i det nya mfllet. Verket finner att detta kan 

komplicera processt:n och göra den maa tidskrävande. Hiinsynen till hl. a . 

. sakägarna kräver också ett entydigt besked om hur det företag ser ut som 

namrvårdsverket önskar genomföra och som de skall ta stiillning till. 

Genom sin prövning av det nya företagets tillåtlighct med möjligheten att 

föreskriva villkor synes regeringen för övrigt kunna materiellt styra företa

get till överensstämmelse med det gamla företaget i de delar detta bedöms 

nödvändigt. 

Det gamla företaget baserades på en rad förutsiittningar som efter hand 
har kommit att ändras. De viktigaste iindringarna har enligt naturvärds ver

kets bedömning varit följande. 
lnvallning av Hornborgamaden har till följd av ogynnsamma geologiska 

förutsättningar bedömts medföra icke obetydliga risker för ett misslyckan
de eller otillfredsställande funktion. Naturvårdsverket är i dag inte berett 

att ta dessa risker. Det gamla företaget bör således redan av detta skäl 

ändras s{1 att invallning av Hornborgamaden (på ömse sidor om Hornbor

gaånl inte kommer till ständ. Ogynnsamma geologiska förutsättningar vän

tas medföra vissa problem iiven för övriga invallningar. Naturvårdsverket 

har till följd av senare års erfarenheter om hur våtmarker fungerar dessut

om ändrat uppfattning beträffande naturvärd skonsekvenserna av det gam

la företaget. Verket anser bl. a. att tillkomsten av större arealer strandom

råden och grunt vatten medför en större naturvårdsnytta än det gamla 

företaget skulle ha gett. Samtidigt bedömer verket att varaktigheten av 

restaureringen blir fullt tillfredsstiillande även med en mindre vatten

ståndshöjning. Utan vallar mot sjön blir den obrutna zoneringen från 

sjöområde, via madmark och till högre liggande betesmarker av mycket 

stort värde för fågcllivet. Även i detta avseende har verket ändrat uppfatt

ning och vallarna mot sjön kan i en naturvårdsinriktad restaurering därför 

inte längre accepteras. 
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I motsats till förhållandena under 1970-talct disponerar lantbruksnämn- Prop 1987 /88: 150 
den numera förhi1llamlcvis stora areuler. ca 250 ha åkermark och ca 300 ha Bilaga 7 
skogsmark, som kan nyttjas som ersättningsmark. 

Relationen mellan invallningskostnader och värden av undanröjda ska

dor har enligt vad naturvårdsverket funnit förändrats fr:ln ungefär I: I till i 

dag ca 6: I. Härtill har bidragit tidigare underskattning av de tekniska 
svårigheterna, underskaltning av invallningskostnaderna och en avseviird 

kostnadsstegring vad giiller anläggning och drift av vallarna. I genomsnitt 

synes den totala kostnaden för varje skyddad hektar åkermark komma att 

ligga kring 100000 kr. Invallningarna framstfar därmed i dag som en mycket 
dålig investering. 

Det gamla företagets invallningar skulle enligt naturvårdsvcrkets fram

ställning ha omfattat 22 km vallar, 24 km diken och ledningar och 10 

pumpstationer med en installerad elektrisk effekt om ca 400 kW. Natur

vårdsverket har funnit att ansvaret för drift och underhåll av dessa anliigg

ningar skulle bli ytterst betungande för staten. Om invallning skall ske har 

verket den uppfattningen att det vore biittre för alla parter om markägaren 

själv byggde och skötte anläggningarna. Om det gamla företaget skulle 

aktualiseras kommer ett genomförande under alla omständigheter att ta 

läng tid. Företaget behöver revideras och en kompletterande ansökan utan 

invallning av Hornborgamadcn och med vissa ändrade vallägen och ut

formningar måst nödvändigtvis upprättas och ges in till domstolen. Tillåt

lighetsprövning av det ändrade foretuget förestår sedan. Från det att ett 

beslut om återgång till det gamla företaget föreligger. uppskattar natur

vårdsverket alt det skulle ta ålla ar innan företaget iir genomfört. 

Det gamla företaget med sitt tillåtlighetsbeslut torde i dag i praktiken ha 

huvudsakligen ett historiskt intresse. Naturvärdsverket bcriiknar att detta 

företag inkl. kapitaliserade drift- och underhållskostnader blir ca 70 milj. 

kr. dyrare all genomföra än det nya företaget. 

En översiktligjämförelse av kostnaderna mellan det nya resp. det gamla 
rcstaurcringsförctaget lämnas i tabell I. Uppgifterna har lämnats av statens 
naturvårdsverk och avser kostnadsläget i december 1987. Till dessa kost
nader kommer bl. a. administrationskostnader. konsultkostnader och 

rättegångskostnader. De tillkommande kostnaderna bedöms bli högre för 
det gamla företaget än för det nya. De angivna uppgifterna för det gamla 

företaget utgör en försiktig uppräkning av i det gamla vattenmt1let uppgiv

na kostnader. Kostnaderna inkluderar invallning av Hornhorgamaden. 

Tabell I. Hornhorgasjöns restaurering. Översiktliga kostnader för det nya resp. gamla 
restaureringsföretaget. Milj. kr. 

Kostnads post 

Rcstaureringsåtgiirdcr 
reglcri ngsdarn rn 
kanalarbeto.:n 
avverkning och röjning 

Jnvallningar 
Ersiittningar 
Kapit;ili.~erade drift-

och underhållskost
nader 

Summa 

Nya 
företaget 

18 

11 

5 

34 

Gamla 
företaget 

44 
7 

30 

101 

7 



Föredragandens överväganden 

Jag har i det föregående lämnat en ingående hakgrundsheskrivning av 

projektet Hornhorgasjöns restaun:ring med hiinsyn till det intresse friigan 

har väckt inte minst i riksdagen diir projektet behandlats bl. a. i samband 

med fråge- och interpellationsdebatter. Vidare har till regeringen kommit 

in skrivelser och framställningar med synpunkter p{1 restaureringsarbetet 

från organisationa och enskilda. 

När det gäller valet av restaureringsalternativ anser jag för egen del med 

hiinsyn till den ingående analys av konsekvenserna som naturvfirdsverket 

har gjort att det finns starka skäl fdn s;\viil naturv[mlssynpunkt som 

samhiillsekonomisk <;ynpunkt att restaureringen bör utföras enligt det nya 

alternativet. dvs. utan vallar och med en liigre vattenstfrndshöjning. Det 

nya restaureringsföretaget inryms enligt min uppfattning i riksdagens be

slut frän år 1977 om en fullständig restaurering av Hornborgasjön. Ett 

stiillningstagande i enlighet härmed stiir också i god överensstiimmclse inte 

minst med Sveriges åtaganden enligt den internationella v~1tmarkskonven

tionen. Den fortsatta prövningen bör mot bakgrund av vad jag nu har 

redovisat inte längre omfatta det gamla alternativet. Den ansökan som nu 

behandlas av vattendomstolen bör som en konsekvens hiirav äterkallas. 

Enligt vad jag inhiimtat kommer chefen för miljö- och energidepartementet 

att inom kort f1terkomma till regeringen med förslag om att ge naturvårds

verket i uppdrag att göra en sådan framställning till vattendomstolen. Detta 

torde ocksfi hl. a. innebiira att man undviker ytterligare tidsutdräkt och 

kostnader. som den vidare hehandlingen av den gamla ansökningen skulle 

komma att medföra. 

Siisom jag tidigare har anfört har regeringen förhehållit sig prövningen 

av det nya företagets tillåtlighet enligt vattenlagen ( 19!.G: 291 ). Frfrgan om 
skadeförebyggande f1tgiirder behandlas i vattenmfalet enligt vattenlagens 

regler och kan avöras av vattenuomstolen men ockst1 av regeringen vid 

t ill{1t lighet spriivningen. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta uel av vad jag 

har anfört i det föregående om restaureringen av Hornhorgasjön. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988 
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Försvarsdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regcringssammanträde den 21 april 1988. 

Föredragande: statsrådet Hulterström. 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89 
m.m. 

Fjärde huvudtiteln 

I Inledning 

Överbefälhavaren rapporterade i december 1987 till regeringen om fortsatt 
främmande undervattcnsverksamhct. Regeringen uppdrog den 7 januari 
1988 åt överbefälhavaren att till den 15 februari 1988 utvärdera och redovi
sa vår samlade förmåga att upptäcka och möta undervattenskränkningar. 
Överbefälhavaren ålades vidare att redovisa den nuvarande planeringen 
för att kunna stämma av denna mot den fortsatta uppbyggnaden av såväl 
personella som materiella åtgärder. 1 uppdraget ingick också att redovisa 
eventuella förslag till förändringar med syfte att bl. a. prioritera system och 
metoder som är riktade mot att klarlägga verksamhetens omfattning, in
riktning och ursprung. Möjligheter att tidigarelägga åtgärder samt de eko
nomiska konsekvenserna av förslagen skulle också redovisas liksom. vid 
behov, andra förslag till åtgärder i syfte att hävda vår territoriella integri
tet. exempelvis kriterier för vapeninsatser. 

Överbefälhavaren har lämnat den begärda redovisningen. 
Regeringen föreslår vissa åtgärder för att förstärka skyddet mot främ

mande undervattenskränkningar i förhållande till gällande planering samt 
ger en inriktning av dessa åtgärder. 

I Riksdagen 1987188. I sam/. Nr 150. Bilaga 8 
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2 Förstärkning av skyddet mot främmande 
undervattensverksamhet 

Mitt förslag: De planerade resurserna för en uppbyggnad av skyddet 
mot främmande undervattenskränkningar - ubåtsskydd - bör för
stärkas med 125 milj. kr. per år under de kommande fyra budgetåren 
samt med 200 milj. kr. för ett minröjningsfartyg. Syftet med dessa 

åtgärder skall vara att så snabbt som möjligt dels klarlägga kränk
ningarnas omfattning, inriktning och ursprung, dels att förstiirka 
skyddet i anslutning till våra viktigaste basområden och av inloppen 

mot Stockholm. 
Åtgärderna bör därför främst inriktas på att 

förbättra underrättelsetjänsten och analysförmågan. 

forcera utbyggnaden a_v den fasta och rörliga bevakningen som 
inletts i de viktigaste basområdena. 

bygga ut den fasta bevakningen av inloppen till Stockholm, 

öka uthålligheten till sjöss under ubåtsskyddsförctag samt 
säkerställa att befintliga system kan utnyttjas effektivare. Härvid 
avses såväl marina system som kustbevakningens resurser. 

Jag föreslår som följd härav att planeringsramen för det militära 
försvaret t. o. m. budgetåret 1991/92, liksom utgiftsramen för bud

getåret 1988/89. räknas upp med 700 milj. kr. resp. med 178 milj. kr. 

Ö1·erhlfiillza1·ar<'ns redovisning 

Överbefälhavaren redovisar inledningsvis de kriterier som han anser bör 

gälla vid en fortsatt utbyggnad av ubåtsskyddet. Den nuvarande förmågan 
samt planerade åtgärder till år 1992 redovisas. 

Överbefälhavaren beskriver diirefter möjliga förbättringar av ubiitsskyd
det i två steg. Det första steget. som kostar sammanlagt 830 milj. kr. i 
investeringar och 75-100 milj. kr.lår i ökade drirtkostnader, innehåller 
kvalitativa förbättringar för att nå en balans mellan olika delar av ubåts
skyddet. I det andra steget. som kostar ytterligare 530 milj. kr. i investe
ringar och 15-55 milj. kr.lår i drift. redovisas olika kvantitativa åtgärder 
för att bygga ut fasta och rörliga ubåtsskyddssystem. Överbefälhavaren 
redovisar i steg två att de rörliga systemen bör kompletteras innan ytterli

gare fasta system byggs ut. Överbefälhavaren pekar också på nödviindig

heten, att med hänsyn till effekten i invasionsförsvaret, säkerställa den 
operativa handlingsfriheten med ubåts- och ytattackförband. Detta kräver 

en mot antalet ubåtar och ytattackfartyg balanserad kapacitet för ubåtsjakt 
och minröjning. Denna är enligt överbefälhavaren för närvarande för liig. 

Överbefälhavaren har undersökt möjligheterna att planera om inom 

försvarsmaktens ram för att kunna finansiera de möjliga förbättringarna av 
ubåtsskyddet. En om planering i denna storleksordning skulle. enligt över

befälhavaren. medföra en inte oväsentlig förändring i 1987 års försvarsbe
slut från effekt i invasionsförsvaret till effekt i fred och under neutralitet. 

Däremot anser överbefälhavaren det möjligt att planera om ca 40 milj. kr. 
så att vissa objekt inom ubåtsskyddsprogrammet kan tidigarcliiggas. 
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Överbefälhavaren Himnar därutöver vissa förslag om hur marinens rus
tade fartyg och förband skulle kunna förstärkas med personal. Överbefäl

havaren föreslår även ändrade och skärpta regler för ingripande mot krän
kande ubåtar samt en ändrad dragning av de s. k. baslinjer som utgör 

gränsen för svenskt inre vatten. 
En sammanfattning av överbefälhavarens redovisning av regeringens 

uppdrag bör som underbilaga 8.1 fogas till protokollet i detta iirende. 

3 Skälen för mitt förslag 

Tidigare insatsa 

Ubåtsskyddet är ett prioriterat område. Genom successiva beslut under 
perioden 1980-1987 har vår förmåga att ingripa mot undervattenskränk

ningar gradvis förstärkts. Riksdagen har också under perioden vid flera 

tillfällen gett särskilda medclstillskott till ubåtsskyddet, dels med 200 milj. 
kr. efter den s. k. Utöincidenten år 1980, dels med 250 milj. kr. år 1983 

efter det att den siirskilda kommissionen lämnat sin rapport om kriinkning
en i och i anslutning till Hårsfjärden. Jag uppskattar kostnaderna för 

genomförda åtgärder under denna period till ca l miljard kronor. Medlen 
har främst använts för utbyggnad av fasta bevakningssystem, modifiering 

av helikoptrar, utrustning av ytattackfartyg med hydrofoner och för an
skaffning av ett flygplan för ubåtsspaning. 

I 1987 års försvarsbeslut tillfördes ubåtsskyddet 400 milj. kr. utöver vad 
som fanns inplanerat i den s. k. nivå I i överbefälhavarens programplan för 

perioden 1987-92. Fram t. o. m. budgetåret 1991/92 omfattar därför planen 

nu åtgärder för ca 1,3 miljarder kronor. varav ca 900 milj. kr. för materiel. 

Sxfiet med den 1111.fiireslaww .förstärkningen m· ubåtsskyddct 

I propositionen (prop. 1986/87:95, FöU Il, rskr. 310) inför 1987 års 
försvarsbeslut anförde statsministern (s. 5) att kränkningar av Sveriges 
gränser aldrig kan accepteras. Vårt lands territorium skall vlirnas med alla 
till buds stående medel. Respekten för v[tr teITitoriella integritet skall 
upprätthållas genom förmåga att ingripa mot varje form av kriinkning av 
vårt territorium såväl i fred som under neutralitet och vid krig i omvärlden. 

I den nyss nämnda försvarsbeslutspropositionen (s. 54) framförde före
draganden som sin mening att motverkan mot undervattenskränkningar 

bör ägnas fortsatt stark uppmärksamhet. Syftet bör därvid vara att höja 

risken för inträngande enheter så tydligt att ubåtsoperationer inte bedöms 

möjliga att genomföra utan allvarliga konsekvenser. Skyddet av våra vikti
gaste skärgårdsområden bör särskilt uppmärksammas. Vårt ubåtsskydd 

bör ha förmågan att inom vårt territorium vidta effektiva åtgiirder mot 

främmande undervattensverksamhet i alla dess led. 

Jag konstaterar att undervattenskränkningarna fortsätter trots att bety
dande resurser satsats på ub{1tsskyddet under 1980-talet. Vår förmåga att 
upptäcka och ingripa mot undervattenskränkningar blir emellertid succes

sivt bättre. Utvecklingen av förmågan har i böi:ian. helt naturligt, varit 
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långsam, men vi kan vänta en påtaglig effekthöjning under de närmaste 

åren, dvs. åren 1989-1992. Det finns dock ingen som idag kan säga vilken 
långsiktig varaktig förmåga som e1fordras och när denna förmåga kan 
anses uppnådd. Successivt behöver vidtagna åtgärder ställas mot eventuel
la framtida kränkningars omfattning och inriktning liksom att ubåtsskyddet 

måste avvägas mot alla andra angelägna behov. Jag anser sålunda att en 
grundlig genomgång bör ske av ubåtsskyddct inför 1992 års försvarsbeslut. 
Erfarenheter hör då ha erhållits från det nu beslutade utbyggnadsprogram

met och från eventuella fortsatta kränkningar så att. vid behov, en ny 

inriktning kan beslutas. 
Ubåtskriinkningarna representerar ett hot mot försvarets fredsbevaran

de förmåga genom att de tyder på förberedelser för militära operationer 
mot Sverige som det nuvarande totalförsvaret har svårt att möta. Ubåtar 

lämpar sig t. ex. väl för en dold landsättning av sabotageenheter i en 

inledning av ett överraskande inlett anfall. 
Jag anser mot bakgrund av de pågående kränkningarna att vissa åtgiirder 

nu bör vidtas för att säkerställa och påskynda den uppbyggnad som fast

lagts i 1987 års försvarsbeslut. Dessa insatser bör ha som främsta syfte att 
så snabbt som möjligt öka vår förmåga att klarlägga kränkningarnas om
fattning, inriktning och ursprung. Ett annat betydelsefullt syfte är att 

stärka bevakningen och möjligheterna att ingripa mot kränkningar i anslut

ning till våra viktigaste marina basområden och längs inloppen mot Stock
holm. Detta senare syfte har en direkt anknytning till behovet att förbättra 

vår beredskap mot sabotageaktioner, vilket också stärker invasionsförsva
ret. Även en utökning av antalet minröjningsfartyg. vilka är en viktig 

resurs i ubåtsskyddet. medför enligt min mening en förstärkning av inva

sionsförsvarseffekten. 

Inriktning 

Som följd av vad jag här har anfört om syftet med den föreslagna förstärk
ningen förordar jag följande inriktning av åtgärderna: 
- Insatserna för underrättelsetjänst riktad mot främmande undervat

tensverksamhet förstärks. 
- Den inledda utbyggnaden av den fasta bevakningen av våra viktigaste 

marina basomdden forceras. Den fasta bevakningen av inloppen mot 

Stockholm byggs ut. Möjligheterna att ingripa vid kränkningar i anslut

ning till dessa områden förbättras. 
- Den rörliga övervakningen kompletteras med materiel för lokalisering 

och vapen för grunda vatten. 
- En utökning av antalet minröjningsfartyg med en enhet för att bl. a. öka 

uthålligheten till sjöss. 
- Resurserna för drift och underhåll förstlirks så att fartyg och vissa 

förband i land kan vara bemannade i ökad utsträckning. 

Enligt min mening är det, som för övrigt framhällits i 1987 ärs försvars
beslut. viktigt att också kustbevakningen kan medverka i ubåtsskyddet. 

Kustbevakningen. som från den I juli 1988 är en egen civil myndighet inom 

försvarsdepartementets ansvarsomr{tde, bör samverka med bl. a. marinen i 
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samband med undervattenskränkningar. Det hör ankomma pi't myndighe

terna att närmare reglera formerna för denna samverkan. 

Ärendets natur gör att riksdagens försvarsutskott hör ges en mer detalje

rad n::dovisning av de åtgärder som jag hfa har förordat. 

4 Kostnader och finansiering 

Jag har beriiknat kostnaderna för de av mig föreslagna åtgärderna till 700 

milj. kr. i prisläget februari 1987 under perioden 1988/89-1991192. varav 

178 milj. kr. erfordras under budgetåret 1988/89. 

En omplanering av fttgiirder inom den militära ramen för att finansiera 

den av mig förordade förstärkningen av ubåtsskyddet skulle medföra oba

lanser mellan olika försvarsfunktioner och ge konsekvenser för invasions

försvaret som inte kan godtas. Jag förordar därför att planeringsramen för 

det militiira försvaret fär räknas upp med totalt 700 milj. kr. under perioden 

1988/89-1991/92 och att utgiftsramen för budgetåret 1988/89 får räknas 

upp med 178 milj. kr. 

Programplaneringen för perioden 1989/90- 1991/92 skall därmed genom

föras med följande planeringsramar som grund (milj. kr. i pris-. löne- och 

växelkursläge februari 1987) 

Budgetår 1989/90 1990/91 1991192 1989/90-1991/92 

Totalt 26 596 26 734 26887 80217 
Diirav för 

kusthcvakningcn 239.7 237.7 237.7 715. l 

Jag räknar för budgetåret 1988/89 med ett medelsbehov av 21 milj. kr. i 

prisläget februari 1987 för att möjliggöra ökad bemanning samt för drift och 

underhåll av befintliga och tillkommande system. 

Jag har för materielanskaffning ber~iknat ett behov av beställningsbe

myndiganden om 53!U milj. kr. Av dessa utgör )().() milj. kr. prisregle

ringsbemyndiganden för omräkning från prisläget fehruari 1987 till prislä

get fehruari 1988. 

Matcrielbestiillningarna beräknas medföra utgifter om ca 148 milj. kr. 

under budgetåret 1988/89. 

Jag räknar med ett ytterligare medelsbehov av 4 milj. kr. för att förstiirka 

underrättelseverksamheten vid försvarets radioanstalt. 

För att möjliggöra viss materielanskaffning till kustbevakningens enhe

ter räknar jag med ett behov av beställningsbemyndiganden om 7.2 milj. 

kr. Härav utgör 0.2 milj. kr. prisregleringsbemyndigandcn för omräkning 

från prisltiget februari 1987 till prisläget februari 1988. Dessa beställningar 

beräknas medföra utgifter under budgetftret I 988/89 om ca 5 milj. kr. 

5 Överbefälhavarens övriga förslag 

Överbefälhavaren har föreslagit att reglerna skärps för fredstida ingripande 

mot ubåtar på svenskt sjöterritorium. De föreslagna iindringarna berör 15 * 
i den s. k. IKFN-förordningen ( 1982: 756). 
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Det ankommer på regeringen att besluta om ändrade regler för ingripan

den vid kränkningar av rikets territorium. Eftersom denna fråga är betydel
sefull och har allmänt intresse vill jag här redan nu anmäla att jag ser 
positivt på en rcgcländring i princip enligt överbefälhavarens förslag när 

det gäller ingripanden på svenskt inre vatten. Innebörden av en regeländ
ring på denna punkt är att vapenmakt får tillgripas utan föregående varning 
för att förhindra fortsatt verksamhet. Härvid godtas risken att den krän
kande ubåten sänks. Jag är däremot inte beredd att godta den av överbefäl
havaren föreslagna rcgclskärpningcn för ingripanden på det svenska terri

torialhavet. 
frågan om en justering av de s. k. baslinjerna kräver ytterligare övervä

ganden i regeringskansliet. 
Överbefälhavarens skilda förslag för att personalmässigt förstärka de 

rustade fartygen och förbanden kan avgöras genom myndighetsbeslut och 
för vissa åtgärder genom att avtal träffas mellan arbetsmarknadens parter. 

Något särskilt uttalande från riksdagens sida om personalåtgärder behövs 

inte. 

6 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna den inriktning som jag här har förordat för att förstär

ka vår förmåga att upptäcka och ingripa mot undervattenskränk

ningar. 
2. medge att planeringsramen för det militära försvaret för peri

oden 1988/89-1991/92 som följd härav får räknas upp med 700 milj. 

kr.. 
3. till förslagsanslagct Marinförband: Ledning 01.:h förbandsvcrk

samhet för budgetåret 1988/89 anvisa ytterligare 21000000 kr.. 
4. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 

m. m. och utvecklingsarbcte för marinförband får läggas ut inom en 
kostnadsram av ytterligare 538 300000 kr., 

5. till förslagsanslagct C 2. Marinförband: Anskaffning av materiel 
för budgetåret 1988/89 anvisa ytterligare 148000000 kr.. 

6. till förslagsanslaget F 7. Försvarets radioanstalt för budgetåret 

1988/89 anvisa ytterligare 4 000 000 kr.. 

7. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 

för kustbevakningen får läggas ut inom en kostnadsram av ytterliga

re 7 200 000 kr.. 
8. till förslagsanslaget F 19. Anskaffning av materiel till kust

bevakningen anvisa ytterligare 5 000000 kr. 
9. i övrigt ta del av vad jag har anfört om åtgiirdcr mot främmande 

undervattenskränkningar. 
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Bilaga 8.1 Prop. 1987 /88: 150 
Bilaga 8 

Sammanfattning av överbefälhavarens utredning 
om ubåtsskydd 

Regeringen uppdrog åt överbefälhavaren den 7 januari 1988 att utvärdera 
och redovisa vår samlade förmåga att upptäcka och möta undervattens
kränkningar. Överbefälhavaren framhåller - i sammanfattning - i sin 

redovisning till regeringen följande. 

l Bakgrund 

Inget i den av regeringen anbefallda utredningen pekar på något avgörande 

skäl för att förändra den grundläggande principen för uhåtsskyddets upp
byggnad som redovisats tidigare i överbefälhavarens plan för ubåtsskyd

dets fortsatta utveckling. De förslag som överbefälhavaren nu redovisar 
utgör sålunda en översyn av nuvarande planering mot bakgrund av erfa

renheterna från ubåtsskyddet samt från forskning. utveckling och materi

elframtagning. 
Det ligger i sakens natur att kapaciteten hos nuvarande resurser inte kan 

mätas i matematiska termer. lika litet som effekten av ytterligare satsning
ar på ubåtsskydd. Vad som kan göras, är att härleda upplevda brister i 
hittills vidtagna och planerade åtgärder och värdera betydelsen av ytterli
gare åtgärder. I de fall härledda brister innebär obalanser i vårt skyddssys

tem torde det vara särskilt effektivt att Hicka dessa brister. Värdering 
måste ske mot någon typ av kriterier. 

I regeringens uppdrag anges inledningsvis att "den samlade kapaciteten 

för att upptäcka och möta undervattenskränkningar skall redovisas och 
värderas''. Längre fram anges att ·'möjligheterna att tidigarelägga åtgärder 
skall redovisas och vilken effekt detta leder till". Detta talar för att kriteri
erna skall hiirlcdas ur ett mål för den totala ubåtsskyddsverksamheten. 

I en annan punkt anges att redovisningen skall omfatta ''eventuella 
förslag till förändringar som är riktade mot att klarlägga verksamhetens 
omfattning, inriktning och ursprung". Ytligt sett kan detta i första hand 
peka på specifika åtgärder inom underrättelsetjänsten och analys verksam
heten. Vissa åtgärder inom dessa områden kräver ocksä exklusiva resurser 
och metoder. 

De analysresurser som krävs för att ge underlag för att fastställa verk

samhetens omfattning och inriktning, liksom resurser för att få en så långt 

möjligt entydig nationsbestiimning, överensstämmer emellertid med de 

resurser som krävs för övrigt ubåtsskydd. Viirdcringskriterierna kan där
för i allt väsentligt utgå från målet med det totala ubåtsskyddet. 

Målet har angivits vara att vi skall få den främmande undervattensverk

samheten att upphöra. Meningen med detta måste utvecklas. Vi kan knap
past. lika litet som i luften, förhindra var:ie kränkning. Även andra nationer 
måste acceptera en viss risk bl. a. för att deras territorialvatten kränks av 
ubåtar. 7 



I första hand måste vi få de mot vår integritet mest utmanande kränk
ningarna att upphöra. Hit hör kränkningarna av våra marina basområden 
och inre vatten vid hefolkningscentra. Denna inriktning sammanfaller i 
många avseenden med ett annat syfte, nämligen att skydda våra fasta 

installationer i havet och kustnära sådana av betydelse för invasions
försvaret. Områden av detta slag finns på många platser i vårt land. 

Härutöver bör vi ha kapacitet att kraftfullt beivra kränkningar av våra 

yttre vatten. Denna förmåga bör visas upp i alla delar av vårt sjöterritori
um. Därmed skapas förtroende för vår vilja och förmåga att hävda vår 
neutralitetspolitik. 

Det första syftet kan i väsentliga delar nås genom effektiva undervat
tensbevakningssystem kombinerade med bckämpningsresurser på såväl 

inre som yttre vatten. Behovet av resurser för det senare sammanfaller 

med de rörliga ubåtsjaktresurser som krävs för att efter läge beivra kränk
ningar av yttre vatten i olika delar av vårt sjöterritorium. 

Som situationen har utvecklat sig torde vi emellertid inte nå ett nöjaktigt 

läge i dessa avseenden - förutsatt att inkräktare betraktar en nationsbe
stämning som avgörande - förrän vi antingen säkrat sådana bevis eller fått 

inkräktare att uppleva risken för detta så stor att nyttan av kränkningarna 
inte uppväger denna risk. 

Vilka resurser detta kräver är omöjligt att kvantifiera. Vad vi kan göra 

är, att successivt bygga ut vår förmåga kvalitativt och kvantitativt till en 
sådan nivå, där vi själva anser att ovan angivna mål har nåtts. 

Det är angeläget att vi når denna situation så snabbt som möjligt. De 

åtgärder vi vidtar bör därför i första hand dels inrikta sig på att skydda våra 
viktigaste marina basområden och vissa inre vatten i övrigt, dels de åtgär

der som tjänar syftet att få en så entydig nationsbestämning till stånd som 
möjligt. Det senare torde bäst nås om vi kan hålla kvar en främmande 
undervattensfarkost på svenskt vatten för identifiering och öppen informa

tion. 
Att hålla kvar en undervattensfarkost för identifiering kräver antingen 

att vi kan tvinga upp den till ytan och därefter hålla kvar den på svenskt 
territorium eller skada den så att vi kan få den att lägga sig på botten för 
bärgning. Detta kräver att vi kan bekämpa undervattensfarkosten. 

För detta krävs ett komplett system för 

- spaning, 

- klassificering, 

- lokalisering och 
- vapeninsats 

Högst effekt nås om våra system är balanserade kvalitativt och kvantita

tivt på hela bredden. 
Angelägenheten att åstadkomma snabba resultat leder till åtgärder som 

snabbt kan omsättas i effekt. Med hänsyn till svårigheten att uttala sig om 
hur mycket resurser och hur lång tid som krävs innan vi nått uppsatt mål. 
bör emellertid inte åtgärderna begränsas på detta sätt. Förberedande åtgär

der för att genom senare beslut ytterligare bygga ut vår kapacitet bör också 
övervägas. 

Den nu gällande planeringen ger inte en uppbyggnad helt i enlighet med 
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försvarsbeslutets inriktning. Grunden för de två stegen, som redovisas 
nedan. utgörs av kompletteringar inom ramen för 1987 års försvarsbeslut. 
Detta innebär att först sker en återläggning av de f1tgi:irder som p. g. a. 
fördyringar måst utgå eller senarelagts i planeringen. En viss omdispone
ring av åtgärderna bör dock ske p. g. a. vår ökade kunskap samt för att få 
erforderlig balans. Dessa åtgärder genomförs så snart det är praktiskt 
möjligt. 

I ett första steg redovisas därutöver kompktterande åtgärder inom ra
men för inriktningen enligt försvarsbeslutet. som beror på ytterligare erfa
renheter eller härledda obalanser i det totala systemet. Här ingår möjliga 
åtgärder för att förbättra underrättelsetjänsten och analysverksamheten. 
utbildningen. skyddet av vissa inre vatten samt ökad tillgänglighet och 
ytterligare kvalitet i befin~liga system. 

I ett andra steg redovisas möjliga åtgärder för en kvantitativ utbyggnad 
av fasta och rörliga ubåtsskyddssystem. 

Steg l och 2 redovisas uppdelat på investeringar och de ökade driftkost
nader som successivt blir en följd av genomförda investeringar. Möjlighe
ten till successiva beslut redovisas. 

För de olika stegen värderas deras effekt mot bakgrund av mål som 
angetts tidigare. Effekten för underrättelsetjänsten redovisas särskilt. 

Därefter redovisas möjligheterna att finansiera dessa åtgärder inom i 
försvarsbeslutet 1987 given planeringsram och konsekvenserna för övrig 
verksamhet av en sådan omplanering. 

2 Nuvarande förmåga 

Det tar tid att på bredden åter bygga upp en förlorad förmåga. Vi har varit 
hänvisade till att i stor utsträckning inköpa utländsk materiel. som inte 
varit helt anpassad till de speciella miljöförhållanden som råder längs våra 
kuster. Varken vår utbildningsnivå, fartygs- och materieltillgångar eller 
vår ledningsförmåga har varit tillfyllest för att på ett adekvat siitt hantera 
den utökade ubåtsskyddsverksamheten. 

Försvarsbeslutet 1987 innebar bl. a. att en tidig förstiirkning av ubåts
skyddet prioriterades. Denna inriktning har varit vägledande för planering
en. Det bör dock i detta sammanhang beaktas att uppbyggnaden av våra 
resurser går långsamt. Utbildning av personal samt noggrann utprovning 
måste genomföras för att fä balans i systemet och för att undvika felsats
ningar. De ekonomiska satsningar på ubåtsskydd som ingick i 1987 års 
försvarsbeslut har i huvudsak inplanerats. 

Förbättringar har skett inom många områden. 

Ledningen av de taktiska förbanden har påtagligt förbättrats, särskilt 
samspelet mellan lokal chef och förbanden. Även inom den övergripande 
ledningen har förbättringar skett. 

Vår kunskap om undcrvattensvcrksamheten blir successivt bättre. Där
med kan även prioriteringar av önskad tillförsel av materiel ske med större 
säkerhet. 

Den materiella ut vecklingen hos förbanden har börjat ge resultat. Ett 
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flertal tydliga observationer och tekniska indikationer har erhållits vid 
insatser med våra ubåtsskyddsförhand. Detta har även bekräftats vid 
övningar och prov, även om förbanden ännu inte fullt ut har tillförts 
avsedd materiel. 

Vår förmåga att bevaka våra viktigaste områden har successivt blivit 
bättre. Det måste också konstateras att en täckande undervattensbevak
ning längs hela vår kust är tekniskt/ekonomiskt omöjlig att nå. 

Ett ubåtsskyddsföretag är en till tiden utdragen verksamhet. Våra möj
ligheter att under lång tid skapa osäkerhet för inkräktare är begri1nsade. 
Detta som en följd av bristande allsidighet i våra samlade uhåtsskyddsför
band, kvantitativa begränsningar samt begränsningar i vår personella och 

m<ttctiella uthållighet. 
Vår förmåga att uthålligt och kraftfullt kunna ingripa mot undervattens

kränkningar på mer än ett ställe samtidigt är sålunda starkt begränsad. Vår 
förmåga är särskilt låg under de delar av året då personalen får ut sin 
semester och annan ledighet. 

Våra nuvarande regler för att ingripa mot den som otillbörligt utnyttjar 
vårt territorium är förhållandevis ändamålsenliga. Det finns dock anled
ning att ytterligare se över dessa och förenkla tillämpningen av dem. 
Likaledes påverkar vissa arbetsrättsliga avtal m. m. våra möjligheter att 
utnyttja våra förband effektivt och utan en omständig administration. 

3 Plan till 1992 
3.1 Utveckling 

Under 1988 inträffar inga stora förändringar jämfört med 1987. Först under 
slutet av försvarsbeslutsperioden kan en mer påtaglig effektökning påräk
nas. som ett resultat av pågående systemutveckling. 

Den alltmer ökande kunskapen om kriinkandc enheter samt triiningen av 
ledningsorganisationen kommer att ge positiva effekter. Ett osäkert mo
ment är härvid inkräktares möjliga taktikanpassning. Undervattensbevak
ningen av vissa prioriterade områden förbiittras. Prioriterade inlopp och 
hamnar får ett ökat skydd. Personal. drift och underhället kommer dock 
även i fortsättningen att utgöra allvarliga begränsningar för uthålligheten 
och kunskapsbredden i systemet. 

De åtgärder som är inplanerade fram till 1992 avser främst ett antal stora 
materielsystem. Flera angelägna materielobjekt kan inte anskaffas p. g. a. 

medelsbrist. 
Ubåtsjakt kan från 199'0/91 ske i två områden samtidigt. Uthållig insats 

kan dock endast ske i ett område. För vårt försvar viktiga kustområden 
kommer alltjämt att vara obevakade under ytan. 
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3.2 Forskning och utveckling 

Forskning och utveckling inom ubåtsskyddsverksamheten är starkt 
projektinriktad. Inom försvarets forskningsanstalts ubåtsskydds-projekt. 

som nu går in på sitt tredje år. förekommer också grund forskning. 
Kunskapen om undervattensteknologi vid försvarets materielverk. för

svarets forskningsanstalt och vid svensk industri blir successivt bättre. 

4 Möjliga förändringar och tidigareläggningar 

4. I Grundläggande åtgärder 

Inför 1987 firs försvarsbeslut diskuterades ubåtsskyddets inriktning på 
olika ekonomiska nivåer. I försvarsbeslutet blev det ekonomiska tillskottet 

för ubåtsskydd 400 Mkr. 
Flera av de förutsatta åtgärderna innehöll tekniska och ekonomiska 

osäkerheter. Särskilt har kostnaderna för den fasta undervattensbevak
ningen, kabclhydrofon till kustkorvetterna samt för ubåtsjaktflygplanet 

stigit. De stigande kostnaderna i övrig planering har bl. a. medfört att ett av 

de två ubåtsjaktflygplanen måst utgå ur planeringen. Ytterligare medel 

behöver tillföras före 1992 för att genomföra ubåtsskyddsåtgärderna i 

försvarsbeslutet. 
En sådan återläggning skulle medföra att utbyggnaden av skyddet av 

vissa områden kan påbörjas tidigt. att två patrullbåtsdivisioner får hydro
fonutrustning. att passiv förmåga tillförs kustkorvetterna samt att ett 

ubåtsjakttlygplan får en biittre radarutrustning. Sammantaget skulle detta 
framför allt stärka vår bevaknings- och spaningsförmåga. 

Sedan beslutet fattades har vi fått ökad kunskap om hotet och om våra 
brister. Överbefälhavaren anser därför att vissa ambitionshöjningar samt 

omdisponeringar i förhållande till försvarsbeslutet måste ske för att undvi
ka obalanser. Utöver att ett ubåtsjakttlygplan föreslås anskaffas först i 
högre ekonomiska nivåer. bör en viss omdisponering av utbyggnaden av 
den fasta undervattensbevakningen ske. Piibörjade utbyggnader av fast 
undervattensbevakning bör färdigstiillas med hög prioritet. Bevakningsbå
tarna har befunnits vara en viktig del i den fasta undervattensbevakningen. 
varför resurser bör avsättas för att komplettera nu beslutad ombyggnad av 
dessa. 

4.2 Möjliga förbättringar 

Nuvarande planering ger inte en helt balanserad lösning mellan de olika 

åtgärdsområdena underriittelsetjänst. fast bevakning. rörliga resurser för 
inre vatten, rörliga resurser för territorialhavet. vapen. utbildning och 

forskning. Ytterligare resurser behöver tillföras. Annars måste något eller 

flera av de nämnda åtgärdsområdena planeras på en lägre nivå. vilket leder 

till uppenbara svagheter inom åtgärdsområdet och för balansen i hela 
systemet. Överbefälhavaren har prövat följande balanserade ambitions-. 
nivåer. Dessa bör läggas till grund för fortsatta överväganden. 
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Steg I är en sammantagen balanserad nivå för och mellan de olika Prop. 1987/88: 150 
åtgärdsområdcna. Grundliiggandc kvalitativa förbättringar i den befintliga Bilaga 8 

organisationen genomförs. Dessutom har tillgänglig "tid till sjöss" ökats 
genom pcrsonalförstiirkningar m. m. Skyddet av viktiga områden för-

stärks. 
Underriittclsctjiinstcn förstärks. Utbildningshjälpmcdel tillförs. Resur

ser för ökad miljökunskap avsätts. Den långsiktiga forskningen samt ut

vecklingen av materiel förstärks. 

Steg I kan betraktas som att försvarsbeslutets intentioner fullföljs och 

ut vecklas vidare. 
I steg :! sker begränsade kvantitativa förstärkningar för att möjliggöra 

ubåtsskyddsoperationer i två områden samtidigt. Fortsatt utbyggnad av 

det fasta ubåtsskyddet pf1 !lera platser kan genomföras. 

Vid en utökning av fasta undervattcnsbevakningssystem bör i första 

hand skyddet runt nu prioriterade områden samt bevakningssystemen 

byggas ut. Innan ytterligare fasta system byggs ut. bör dock de rörliga 

systemen kompletteras, så att en bättre uth[illighct vid samtidiga företag i 

två områden uppnås. Detta innebär att minst ytterligare ett ubiltsjaktflyg

plan med kvalificerad spaningsutrustning bör anskaffas. Även antalet far
tyg för kvalificerad ubiitsjakt på territorialhavet bör utökas. 

Förmåga att uppträda i två områden samtidigt med en allsidigt samman

satt ubåtsskyddsrcsurs kan åstadkommas genom en snar tilläggsbeställ

ning av två fartyg i Göteborgsserien. I så fall kan 8 kustkorvetter vara 

operativa 1993. 
Göteborgs serien ersätter efter hand utgående torpedbåtar. Även övriga 

fartyg behöver av åldersskäl efter hand ersättas. Särskilt kritiskt är läget 

för minröjningsfunktioncn. 
Mot bakgrund av de framtida crsiittningsbehoven har statsmakterna i 

1987 ftrs försvarsbeslut angett att underlag för utveckling av nya stridsfar

tyg skall föreligga inför 1992 ilrs försvarsbeslut. Inom ramen för detta 
utvecklingsarbctc prövas möjligheterna att ftstadkomma en familj av yt

stridsfartyg som flexihclt kan anviindas för olika uppgifter i fred, kris. 

neutralitet och krig. En optimal sammansiittning för de skilda situationerna 

eftersträvas. 
Mot bakgrund av den obalans som redan råder för kapaciteten för 

ubåtsjakt i fred och krig samt för minröjning bör det övcrviigas att - i 

stället för en tilläggsanskaffning i Göteborgsscricn - forcera utvecklingen 

av ett fartyg inom den tidigare nämnda familjen av nya ytstridsfartyg med 

huvudinriktning ubfatsjakt/minröjning. st1 att en beställning kan läggas ti

digt under 90-talct. 
I va1je steg måste balans råda mellan personal, materielanskaffning samt 

drift- och underhållskostnader. Till var:ie engångsinwstering i materiel 

tillkommer därför ett årligt medelsbehov för drift. De hittillsvarande kost
naderna för drift har blivit större iin beräknat. De i försvarsbeslutet avsatta 

medlen har sålunda redan måst förstärkas avseviirt. 
Den föreslagna utökade "tiden till sjöss" gör att ytterligare medel behö

ver avsättas för ökade driftkostnader. Dessa ökar successivt under en 

femårsperiod beroende av tillförseln på personal. 12 



Grunden för de två stegen med kvalitativa resp. kvantitativa förbättring- Prop. 1987 /88: 150 
ar utgörs således av en åtcrläggning av 250 milj. kr. för att kunna uppfylla Bilaga 8 

huvuddelen av intentionerna i försvarsbeslutet. 
För att också påbörja den kvalitativa materiella förstiirkningen i steg I 

erfordras under de första två åren ca 300 milj. kr. För hela stegets genom
förande erfordras ca 580 milj. kr. Därtill kommer successivt ökande drift
kostnader. Dessa förutses öka med 75-100 milj. kr.lår. 

Sammantaget innebär steg I. inklusive försvarsbeslutsåtgärderna, att ca 
300 milj. kr.lår erfordras fram till 1992. 

Steg 2 erfordrar ytterligare ca 200 milj. kr. under de två första åren samt 

ca 300 milj. kr. under de därpå följande. 

Sammantaget innebär steg I och steg 2. inklusive försvarsbeslutsåtgär
derna, att ca 400 milj. kr.lår erfordras till 1992. 

Den materiella utvecklingen går fort. Samtidigt ökar vår kunskap om 
hotet successivt. Överbefälhavaren anser därför att det är angeläget att 

kunna upprätthålla en handlingsfrihet att successivt överse inriktningen av 

ubåtsskyddet. 
Huvuddelen av åtgärderna i stegen leder till ett tidigt bctalningsmedcls

behov. Andra åtgärder är av mer långsiktig karaktär vad avser anskaffning

en. medan utvecklingen kan igångsättas snarast med beslut om anskaffning 

först om något år. För vissa anskaffningar kan seriebeställning ske uppde

lat för att tillförsäkra oss möjligheter att genomföra eventuella anpassning
ar. 

Steg 1 innebär sålunda att vi till 1992 på en viss nivå nått balans mellan 
de olika åtgärdsområdena i syfte att nå målet att kunna skydda de för vår 
territoriella integritet viktigaste geografiska områdena. 

Steg 2 innebär att vi till ca 1992 har fått förmågan att genomföra uthålliga 
ubåtsskyddsoperationer i två områden samtidigt i syfte att öka tilltron till 

vår vilja och förmåga att hävda vår neutralitet. 

5 Omplaneringsmöjligheter 

Överbefälhavaren har undersökt möjligheterna att omplanera inom 
försvarsmaktens ram under försvarsbeslutsperiodcn 1987-92. för att fi
nansiera redovisade möjliga förbättringar av ubåtsskyddet. Med hänsyn till 
att repetitionsutbildningen redan ligger under en kritisk nivå. liksom ny
byggnation och fastighetsunderhåll. har möjligheterna begränsats till mate
rielområdet. Materielanslagen är också till stor del intecknade av redan 
gjorda beställningar eller sådan löpande verksamhet som är nödvändig för 

organisationens fortbestånd. 

För närvarande finns emellertid inga bindande beställningar för mark

målsvapen till flygplan JAS 39, tunga kustrobotar och produktionen av 
nästa ubåtsserie samt luft värnsrobotar med medellång räckvidd och den 
svenska jaktrobotutvecklingen. 

Samtliga ohjekt tillhör naturligt nog den särskilda inriktningen i 1987 års 

försvarsbeslut. Läget är sådant. att överbefälhavaren ändå i planeringen 
måste överväga reduceringar och senareläggningar av bl. a. dessa objekt. 13 



Därutöver anser överbefälhavaren att vissa industrikonsekvenser av 1987 Prop. 1987 /88: 150 
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måste tas från de redovisade objekten. 
Inom samtliga vapengrenar kommer således delar av de avsatta resur

serna för de angivna materielobjekten att behöva utnyttjas för att vidmakt
hålla en rimlig balans. Det är således ofrånkomligt att ambitionsnivån, som 
angavs i 1987 års försvarsbeslut. redan i grundplaneringen ej fullt ut kan 

genomföras. 

En omplancring skulle få konsekvenser för försvarets framtida utveck
ling. De sammanlagda konsekvenserna av detta innebär att.försvarsbeslu
tet skulle behöva omprövas i första hand för anskaffningen av ubåtar och 
tunga kustrobotar. Anskaffningen av markmålsvapen till JAS-systemet 

samt förstärkningen av luftvärnsfunktionen skulle också behöva begränsas 

eller senareläggas. 
En sådan förändring skulle innebära en inte öväsentlig - om än inte 

entydig - förändring i 1987 års försvarsbeslut Mm effekt i invasionsförsva
ret till effekt i fred och under neutralitet. 

Från effektsynpunkt (i invasionsförsvaret) kan inte den förbiittrade för
mågan till uhfitsskydd av vilra basområden och övriga installationer av 

betydelse för invasionsförsvarct uppväga den effektminskning i invasions
försvaret som uppstilr om ovan redovisad om planering måste genomföras. 

Detta skall då viigas mot den siikerhetspolitiska betydelsen av att vi kan 
hävda vilr territoriella integritet redan i fred mot undervattenskränkningar. 

6 Åtgärder inom personalförsörjningen 

Förbättrade förutsättningar m[1ste skapas för att tidigt kunna personalför
stärka samt för att ästadkomrna hamllingsfrihet på lång sikt. Överbefäl
havaren avser därl'ör förändra framför allt personalförsö1jningen samt till 
vissa delar utbildning och ledning. 

Alla föriindringar fordrar inte statsmakternas beslut. 

För närvarande iir våra möjligheter att före mobilisering bemanna till
gängliga förband begränsade. Att personellt förstärka marinens rustade 
förband genom att ta officerare från staher, förvaltningar och skolor är en 

metod som tillämpats sedan lång tid. Dessa möjligheter är i det niirmastc 
uttömda. Ett antal okonventionella metoder kommer därför att prövas. 

Därutöver avser överbefälhavaren att se över gällande avtal, dels när det 

gäller tillämpningen, dels beträffande möjligheterna att komplettera avta

len. I detta sammanhang vill överbefälhavaren understryka nödvändighe

ten av att pågående förhandlingar om arbctstidsregler snarast fullföljs. 
De förutsedda atgärderna kommer att ta viss tid att genomföra. För att 

tidigt fä ökad effekt i ubåtsskyddet kommer överbefälhavaren att pröva 
även andra åtgärder för att på kort sikt kunna förbättra uthålligheten och 
det fackmässiga kunnandet. Detta kommer främst att beröra ledningen 
samt uppföljning och erl'arenhctsöverföring till och frän våra ubåtsskydds
förband. 

14 



7 Regelverk 

vt1ra nuvarande regler för ingripande mot otillbörligt utnyttjande av vårt 
territorium är förhiillandevis ändamälsenliga. Under utredningen har över
befälhavaren prövat tillämpningen. Det finns mot bakgrund av denna pröv
ning anledning att se över gällande regler. främst för att rn en enklare 
tillämpning, men även för att underlätta identifieringen av en inkräktare. 

Överhefälhavaren föreslår således en förändring av den s. k. !KFN-för

ordningen med innebörd att giillande bestiimmelser skärps. 
Grundprincipen i förslaget hygger pi\ att reglerna för ingripande mot 

ubåtar kan ges samma utformning och innebära samma åtgärder såväl på 

svenskt inre vatten som på territorialhavet. Strävan bör vara att en krän
kande ubåt med insats av alla vapen förhindras fortsatt verksamhet och 
kan identifieras. Härvid får vapeninsatsen vid behov ske med risk att 

ubåten sänks. På territorialhavet skall dock. som idag. varning först avges. 

Denna varning bör ges ändrad innebörd, nämligen att påträffad ubåt skall 
inta ytläge och därmed identifiera sig. Då särskilda förhållanden kräver det 

bör, enligt överbefälhavarens besUimmande. vapenmakt tillgripas utan 

varning även på yttre vatten. 
Härutöver har överbefälhavaren granskat nuvarande s. k. baslinjedrag

ning. Denna gjordes i början av 1960-talet och iir utformad mot bakgrund 
av delvis andra förutsiittningar än dagens. Överbefälhavaren konstaterar 

att vissa förändringar kan göras utan att territorialgränsen berörs. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1988 
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