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Till chefen för Finansdepartementet

Efter regeringens bemyndigande tillkallade chefen för Finansdeparte-
den 25 maj 1989 arbetsgrupp med uppgiftmentet analyseraatten

utformningen ekonomisk politik under kriser och i krig. arbets-Iav
Öberg,ingick fmansrådet, sedermera statssekreteraren Svantegruppen

Finansdepartementet ordförande, bankokommissarien Carl-Göran
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ÖverstyrelsenSköldefors, för civil beredskap, direktör i Sverigesnumera
ÅkeKöpmannaförbund, och departementssekreteraren Sundin, Försvars-

departementet. Till sekreterare förordnades kanslirådet Reingruppens
Hinno, Finansdepartementet.

ÖbergDen 26 1990 entledigades statssekreteraren Svantemars som
ordförande i arbetsgruppen. Samma dag förordnades kanslirådet i
Finansdepartementet, planeringschefen i Kommunikationsdepar-numera

Urban Karlström ordförande i arbetsgruppen.tementet, att vara
Arbetsgruppen får härmed överlämna betänkandet SOU 199275

Ekonomisk politik under kriser och i krig. Uppdraget medär detta
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Stockholm i augusti 1992

Urban Karlström

Carl-Göran Lemne
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Sammanfattning

Bakgrund

Utredningens uppgift har varit analysera förutsättningarna för Sverigesatt
ekonomiska politik i svåra krislägen. Sådana lägen vid krigsfarauppstår
eller krignär utbrutit i vår omvärld. Ocksånära i fredstid kan landets
ekonomi vissai fall för omfattandeutsättas så störningar det krävsatt
extraordinära ekononrisk-politiska åtgärder. Oavsett sannolikheten för

sådana situationer det finnasuppstår måste beredskap för den händelseatt
det värsta skulle inträffa. En sammanhållen övergripande beredskaps-att

planering för den ekonomiska politiken saknas dock i Sverige. Detta
skapar oklarhet beträffande ansvarsfördelningen vad beredskaps-avser
planering samhällsekonomin.av

I direktiven utredningens syfte fram underlag för iatt taanges vara
första hand regeringens och Riksbankens ekonomiska politik i olika
krislägen. Enligt direktiven bör arbetet lämpligen läggas kring ettupp
antal krisscenarier. bör frånDessa utgå de antaganden krisers ochom
krigs karaktär och varaktighet fastställts regeringensom av som
planeringsförutsättningar för totalförsvarets militära och civila delar.
Även utgångspunkten för utredningens arbete kriserär säkerhets-om av
politisk bör analysen ekonomisk-politiskade medlennatur av vara av
värde även under andra krisförhållanden deän framkallassom av
krigsfara eller krig.

Enligt direktiven skall utredningen för varje skede precisera vilka
störningar i vår Samhällsekonomi har antagits inträffa till följdsom av
krisen. Utredningen skall sedan bedöma hur vår ekonomi kan väntas

dessa störningarpå och med vilka medel de icke önskvärdareagera
effekterna lämpligen kan motverkas. Genomgången bör koncentreras till
de viktigaste delområdena samhällsekonomin såsom produktion,av
sysselsättning, utrikeshandel, finans- och valutamarknader, konsumtion,

inkomstfördelningpriser, och statsfmanser.
Utredningen har således behandla den övergripande ekonomiskaatt

politiken under synnerligen svårartade krisförhållanden. De utmaningar
den ekonomiska politiken ställs inför under krigsrisk eller öppetsom en

krig i vår nära omvärld kan väntas slag och heltannatvara av av annan
storlek än vad vi vidär under fredstid. finns hellerDet inget bravana
svenskt erfarenhetsmaterial ifrån.utgå erfarenheterDe gjordeatt man
under andra världskriget visserligenär väl dokumenterade iavsågmen

hänseendenmånga helt samhälle det Erfarenhet-än nuvarande.ett annat
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dagensvidare överföraskan inte pådåvarande situationfrån utanema
mindre ñrintemationaliserade samhälle, änochkomplicerade attmer

uppkommande kriser.snabbthantera
andra ländersförebilder frånanvändbarahar någrahellerInte

ñnna. Ettekonomiska politiken gåttför denberedskapsplanering att
finska beredskapslagen.dock denundantag är

utredningarframför allt andraarbete har tvåunderlag för vårtSom
forskningsanstaltstudie Försvaretsanvändas. ärDenkunnat avena en

krig hemlig-samhällsekonomin under kriser och ifrån 1988FOA om
den finansiellarealekonomiska ochStudien behandlar denstämplad.

antagits leda tillsäkerhetspolitiskt krisförloppunderutvecklingen ett som
antagits neutralt. FOAsSverige stå Avdetta krig hari Ikrig Europa.

minskar kraftigtunder krisñrloppetproduktionenframgåranalys att
begränsadekombination med deimportminskningen igrundfrämst på av

tidsperiod krisenrelativt kortaunder denanpassningsmöjligheterna som
bedömstill följd mobiliseringenarbetskraftomfatta. Bortfalletantas avav
nyckel-undantag ñr vissaproblem medmindreett grupper avvara

uppgifter hör enligtviktigasteekonomiska politikensTill denpersoner.
konsumtion till offentligprivatöverföra fråndelsFOA att resurser

acceptabel nivåhålla inflationen pådelssektor, attatt genomen
likvidainkomster ochhushållensbudgetunderskottetfinansiera så att

olikadiskussioninnehåller ocksåStudientillgångar begränsas. aven
medel.ekonomisk-politiska

krislägensvensk utrikeshandel i SOUandra utredningenDen avser
utrikeshandelsbero-utförligt Sverigesutredningen redovisas107. I1989

kan underutrikeshandelnmed vilka åtgärderende och styras en
riskdet finns störrekonstaterarsäkerhetspolitisk kris. Utredaren att nu en

lamslåsbetalningssystemet kan änfinansiellainternationellaför detatt
valutaregleringheltäckandeInförandetfallet tidigare.vad varit av ensom

tidsmässigadetrad praktiska problem,förenat medbedöms varavvara en
med andramyndigheterna arbetaallvarligaste. Under tiden måstedetär

för import- ochföreslår bl.a.medel. Utredaren export-ett systematt
Exportkreditnämndensförfogande,till regeringensavgifter skall stå att

tilloch den utvidgas äveni kristidskall fortsättaverksamhet attatt
import.angelägen osäkerimportgarantier för säkraomfatta att men

värdefullbidragit medsåledessistnämnda utredningen harDen en
utrikeshandelnsinstrumenten påekonomisk-politiskadeanalys av

vid sidan ambitiösutredning innehållerområde. Också FOAs enav-
denkrisläge viss diskussionsamhällsekonomin ikartläggning ett avav -

heltäckande genombearbetningpolitikens inriktning. Någonekonomiska
emellertid inte. Vårberedskapen finnsekonomisk-politiskadenav

beredskapsplaneringfylla detta fält. Denuppgiftutrednings är att tomma
inom totalförsvaretssamhällsviktiga funktionerantalfinns för ettsom

omfatta denkompletteras ävendärmed kunnadel skullecivila att
ekonomiska politiken.övergripande
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Ekonomisk politik kris-under och krigsskedentre

Utredningen har valt genomlysa förutsatta krislägen.att Dessatre
benämns hedskris, i Europa och krig Europa. Som bakgrundi föroro
framställningen i scenariobeskrivning händelse-presenteras ett antageten
förlopp omvärld.i vår

Det första skedet i detta säkerhetspolitiska krisförlopp, fredskrisen,
för Sveriges del relativt lindrig kris huvudsakligen kommeravser en som

till iuttryck störningar vissapå råvarumarknader och i handeln med
strategiska Krisen, kan ha utlösts regionalt begränsadvaror. som av en
säkerhetspolitisk konflikt i tredje världen, leda till ökad internatio-antas
nell spänning och intensiñerad upprustning hos stormaktema.

Det andra skedet, i Europa, läge då stark råder iettoro avser oro
förEuropa allvarlig konfrontation. sådantEtt läge kan uppståen genom

den i skede förutsatta konflikten fördjupasl detså säkerhetspoli-att att
tiska läget också i försämras.Europa följdSom detta höjs den militäraav
beredskapen. Utrikeshandeln i dettautsätts skede för starka störningar.

Förkrigsskedet förutsätts sedan komma följas period med krigatt av en
i omvärldvår skede finns risk för3. Det även Sverige dras in iatt
kriget. Under pågående krig lamslås utrikeshandeln och de internationella
finansiella marknaderna upphör eller mindre flmgera. Detattmer
internationella valutasamarbetet kollapsar och många länder övergår till

byteshandel.ren
Den ekonomiska politiken i sådantstår läge inför betydandeett

problem. Stömingama kan bli omfattandeså det vissapå områdenatt
krävs extraordinära åtgärder. Utredningen har därför gått de s.k.genom
fullmaktslagarna. Dessa lagar kan i tillämpningsättas vid krig eller
krigsfara och i vissa fall också vid mycket omfattande störningar vilka

inte kan handskas med vanliga ekonomisk-politiska medel.man genom
Genomgången i vilka situationer lagarna kan sättas i tillämpningavser
och hur effektiva åtgärderna bedöms vara.

Fredskris

konkretisera framställningenFör har utredningen bakgnmdatt detmot av
i scenariet beskrivna krisförloppet gjort vissa schematiska antaganden om

antal störningar i ekonomi.vår Under fredskrisen råoljeprisetett antas
ha fördubblats samtidigt tillgången olja medpå begränsats 15som

Också priset vissapå strategiska metaller koppar,såsom zinkprocent.
och krom ha höjts kraftigt och utbudet världsmarknadenpåantas av
dessa metaller begränsats. Vidare följd störningar vadantas att som en av
gäller oljeförsörjningen och tillgången strategiskapå minskarråvaror så
den inhemska och internationella efterfrågan personbilarpå med totalt 25

Högre inflation i de västliga industriländema har höjt de svenskaprocent.
importprisema och det råder viss på valutamarknaden.oro

Höjda oljepriser begränsar automatiskt användningen. Enligt utred-
ningens kalkyler kvarstår emellertid akut brist på 6 påprocenten ca som
något vis elimineras.måste Regeringen har här välja mellan tvåatt
alternativ. Antingen kan låta anpassningen mellan efterfrågan ochman
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eller införadvs. priserna,via marknadsmekanismema,tillgång ske
prisövervakning. Enligt utredningenskombinerad medransonering

anpassningen.hand låta prismekanismen skötai förstamening bör man
undvikainitialskede bör i möjligaste månkrisensSärskilt i man

marknadskraftemasoch i de friaregleringar ingreppadministrativa
prishöjningsaltemativet till icke önskvärdalederfunktionssätt. Om

dessa motverkas med andra åtgärder.fördelningspolitiska effekter kan
efterfråganinsatsvaror och den minskade påstrategiskaBristen på

form minskad produktioneffekter ifår sina allvarligastepersonbilar av
legeringsmetallema nödvän-strategiska ärarbetslöshet. Deoch stigande

stålindustrinsståltillverkning med tankeoch pådiga vid all stora
produktionsnedskärningama härnäringsliv fåri svensktbetydelse

svensk bilindustri. I sämstakan sågaseffekter. Detsammabetydande om
industrier tilli båda dessa uppgå 25produktionsminskningenfall kan
arbetsmarknadspolitiskaomfattandefall krävs detsådantIprocent.

skeindustriema bör inte grundsubventionering påingripanden. Någon av
Ocksåhandelspolitiska överenskommelsema.internationelladeav

för beredskaps-från stålföretag kunnaframställningareventuella att ta
avvisas.i detta läge bestämtanspråklagren i måste

inflationen ochinriktas bekämpapolitiken bör påekonomiskaDen att
bytesbalansunderskottet ökar ochnivåönskad närhålla valutareserven på

skullenegativa kapitalrörelser uppstå.till för Sverigetendenserklara
ekonomisk-hjälp traditionellahand medbör i första görasDetta av

ochbör reversibelmedel. Eventuella ingrepppolitiska naturvara av
Drastiskakonsekvenserna minimeras.de beståendeutformade så att

initial-redan under detta krisensmyndigheternas sidafråningripanden
panik hosallvar och lätt skapafelaktiga signaler lägetsskede kan omge

bedömning de traditionellafall utredningensdetta ärallmänheten. I att
för hantera de störningarmedlen tillräckligaekonomisk-politiska är att

uppkommer.som

iOro Europa

ekonomi via utrikes-påfrestningarna svenskförutsätts pådetta skedeI
uppfattar allmänt Sverigeallvarligare. Manblivit avsevärthandeln ha att
krig i omvärld ochallvarlig kris med risk ñr vår närainförstår etten

beslutardetta allvarliga lägefall i Sverige. Ii ävenvärsta rege---
totalförsvaret, bl.a. partiell mobilise-beredskapshöjningar iringen enom

ring.
inträffa iläge kan harstörningar i detta väntasviktigareDe som

utveckling, hushållensutrikeshandelnsupprinnelse ihuvudsak sin
produktion och olika marknaderoch hurbeteendeekonomiska reagerar.

ekonomi situationför svensk i dennahuvudproblemenEtt samman-av
importera ochhar blivitmed det svårarehänger exportera.attatt

förmågadirekt beroende vårmöjligheter till import ärSveriges attav
dock ofta importinnehållsvenska harEftertraktade stortexportera. varor

försörjning. gällerñr landets Detdessutom behövasoch kan attegen
vilka kvantiteter viavseende vilka ochlämpliga avvägningarfinna varor
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bör försöka importera respektive Hänsyn måste även tillexportera. tas
valutareserven.

importvaror försämradeBristen och exportmöjligheter ledapå väntas
till ytterligare inskränkningar i produktionen de diskuteradesutöver som
i föregående scenario med därav följande friställningytterligare av
arbetskraft.

Minskningen i varutillgången bedöms dock inte ha motsvarighetnågon
gäller efterfrågan.vad den inhemska Likviditeten mycketär hög och man

kan förvänta sig hushållen söker omvandla de finansiella tillgångarnaatt
säkrare placeringar. Osäkerheten är dock hur hushållen kanmot stor om

inför krigshot. En studie för utredningensväntas räkningettreagera som
utförts professorer vid Handelshögskolan i Stockholm visartre attav

här kan sig variationervänta mellan olika hushållstora typerman av
beroende hushållens sammansättning, tillgångarpå och skulder, likviditet,
preferenser, och bedömningar framtiden.sparmotiv betydelseAv storav

dels konsumenternas subjektiva uppfattningar vadär händer ochom som
kommer hända, dels de svenska myndigheternas agerande ochatt
trovärdighet. Författarna understryker kravet sanningsenlig ochen
någorlunda fullständig information det aktuella läget.om

förefaller sannolikt hushållen minskar utgifternaDet för mindreatt
nödvändiga och försöker bygga lager livsnödvändigauppvaror av mer
produkter. Efterfrågan dyrare hushållskapitalvaror liksom bilarpå kan

minska kraftigt. ekonomiska åtaganden köpStörre villorantas som av
eller bostadsrätter kommer förmodligen ifrån tills krisensavståattman
karaktär klarnat.

betydelsefullt i dettaEtt problem utgörs sammanhang hushållensav
likviditet. förfogadehöga slutet 1990 de svenska hushållenI överav

tillgångar miljarder kronor. Huvudpartenpå närmare 000 dessa1 av
Äventillgångar likvida.kan önskas göras endastsåom om en- -

mindre del den möjliga likviditeten riktas den i krislägetmotav
begränsade från fredstidavarumängden eller andra placeringarmot

medñraavvikande objekt kommer detta problem försvåra denatt
ekonomiska politiken.

efterfrågan påverkasDen samlade ökade resurskrav för detäven av
försvaret.militära och civila Också anspråken civila offentligapå den

konsumtionen ökar, framför allt avseende vård och Endastomsorger.
beträffande fårinvesteringarna räkna nedgång. Bl.a. minskarmedman en
bostadsbyggandet.

näringsliv i detta skedeSvenskt står inför förändrad marknadsbild.en
vissa branscher tvingas begränsa produktionen till följdI attman av

importbortfallet. Andra branscher minskaddrabbas exportefterfråganav
samtidigt efterfrågan ökar i några andra. Betydande omställningarsom

produktionen blir nödvändiga. Utfallet denna beror främstav av process
företagens framtidsförväntningar flexibilitet. företagandetspå och Genom

ökande internationalisering har Sverige blivit sårbart.mer
Avvecklingen valutaregleringen och den omfattande utlands-av

upplåningen har också medfört Sveriges finansiella exponeringatt mot
omvärlden Störningar i valutarörelserna kan få allvarligaär stor.
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för samhällsekonomin. denkonsekvenser den svenska Ett målen förav
denna situation bör Sverige med lämpligtekonomiska politiken i attvara

dimensionerad och lokaliserad valutareserv skall kunnasammansatt,
för landets försörjning viktiga import.betala sin

finns vidare i den markanta ökning den privataspeciell oroskållaEn av
under valutautflödeutlandsupplåningen har ägt år. Ettsom rum senare

storleksordningen hundra miljarder kronor, motsvarandeett par merav
dubbla valutareserven, i krisläge helt tänkbart.än ett varasynes

Totalbilden för svensk ekonomi i detta krisskede kännetecknas således
fortsatt stark efterfrågan,sjunkande produktion, kraftiga inflations-av en

omfattande störningar olika marknader. Produktionsned-impulser och på
bortfallsåväl minskad import exportefterfrågan.beror pågången som av

har också beräknat konsekvenserna relativt begränsadeUtredningen av
mobiliseringar respektive Bortfalletpartiella 70 000 200 000 personer.

arbetskraft vid mobilisering dessa nivåer bedöms mindrepåav en vara av
produktionsförmåga. Mobiliseringen innebärbetydelse för landets dock

belastning på statsbudgeten.en
ekonomiska fokuseratsUtredningens den politiken hargenomgång av

inflationen, försörjningsfrågoma, styrningen utrikeshandeln, kredit-på av
valutapolitiken förstärkningen statsbudgeten.och samt av

prisstegringar liggerInför risken för våldsamma det nära till hands att
prisregleringar för hålla prisutvecklingen under kontroll.tillgripa att

prisregleringslagen. Utredningens bestämdaMöjlighet därtill iges
prisregleringsinstrumentet bör meduppfattning dock användasär att

försiktighet och endast i lägen detta absolut nödvändigt.när ärstörsta
blir fallet först tillförseln blivit så störd försörj-Detta när attav varor

och andraningsproblem Ransonering regleringaruppstått. typer av
prisreglering. utbud och nyttjandetvingar fram Reglerar ären man man

tvingad också reglera priset.i praktiken att
Enligt utredningens mening bör i denna situation i första handman

angripa den överlikviditet i samhället driver fram prisstegringama.som
höjda skatter, minskadekan transfereringar, ökadDetta göras genom

statlig upplåning, ökat privat sparande eller åtstramningar kreditmark-
naden.

Även försörjning börvad beträffar landets huvudprincip gälla attsom
lösningar.näringslivet självt skall skapa I läge när försäljningen ärett

dock förr eller vidta vissa åtgärder. I förstahotad måste staten senare
hand bör frivilliga överenskommelser mellan och näringslivstat

exempelvis produktionens inriktning ellereftersträvas. kanDessa avse
användning bristvara. Vidare kan sådana inte heltviss ärav en varor som

försörjning beläggasoundgängliga för landets med skatter ellerextra
avgifter för produktionen viktigare områden. I svårarestyra motatt en

dock detta inte tillräckligt. kan med stödkris Dåär staten av ransone-
fördela bristvaroma mellan olika användare.ringslagen

landets försörjning utrikeshandeln avgörande betydelse. ViFör âr av
för möjliggöra den import nödvändigakunnamåste exportera att av varor

in landet. importfortfarande kan komma i måste begränsasAnnansom
utrikeshandelnvalutaskål. Därför hör till de områden där vissenav
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nödvändig redan i läge då andra regleringarstatlig styrning blir ännuett
tillgripas.inte behöver

för från samhällsekonomisk synpunkt viktigStimulansåtgärder export
i dettaimport relativt lätta införa. Utredningenoch är att noterar

i fredstidimportkreditgarantier inte finns ochsammanhang attatt
inte längre skall lämnas under pågående krig. Enligtexportkreditgarantier

denna garantigivning smidig stödform börutredningens mening är en som
scenario.användas i det fall skisseras i dettakunna som

till direkta regleringar in- och utförseln.lägen tvingasI svårare man av
fullständigdet i kraft, kontroll överLicenssystemet när trätt statenger,

Nackdelen licensiering det flera månaderutrikeshandeln. med är taratt
kunnablir operativ. enstaka tordeinnan den För systemetvarugrupper

alltför fördröjning, medan för helaverksamt långgöras utan ett
omfattande administrativautrikeshandeln täckande innebär mycketsystern

allvarliga ingrepp i den fria handeln och belastninginkömingsproblem,
och näringsliv.på myndigheter

användandet avgiftertill kvantitativa restriktioneralternativEtt vore av
medel dock användas först valutaregle-eller depositioner. Dessa kan när

tillämpning. lag kan med hänsyn tillringslagen har i Dennasatts
krigsfallet alla kapital-motivbeskrivningarna tolkas den iså att avser

utförseli fredsfallet endast in- och Därmedtransaktioner av pengar.men
lagstiftning möjlighet för utrikeshandelsregleringsaknas i gällande attnu

depositioner. restriktionfredskris införa avgifter eller Dennaunder en
fredstid stödjadet blir praktiskt omöjligt underinnebär vidare taget attatt

valutareglering. Utredningen finner dettahandelsreglering meden
otillfredsställande och föreslår lagstift-förhållande högst översynen av

ningen.
försvara valutareserven och växelkursen.Valutapolitikens uppgift är att

denna uppgift kunna klaras med deutredningens bedömning börEnligt
bör dock understrykasmarknadsoperationer Riksbanken kan göra. Det att

utlandet viktig riskfaktor.Sveriges finansiella upplåning från utgör Enen
bliupplåningen kortfristig och det kan idel är svårtstor att ettav

upplåningenkrisläge förnya lånen. betydande delinternationellt En av
beträffandebetraktas mycket känslig för spekulationerocksåmåste som

kritiska Sverige möjlighetsvenska kronans värde. I lägen har dockden
internationellalikvida valutatillgångar dra olikaöka sina påatt attgenom

valutafondenbelopp kan erhållas från ärkreditarrangemang. De som
kan också minskaemellertid begränsade. upplåning detta slagEn av

valutan.tilltron till den svenska
behovUnder period starkt valutautflöde kan det finnas att taav uppen

för valutareserven. detta läge enligt utredningenslån till stöd I måstenya
valutainte skall låna i utländsk omprövas.mening statenattnormen

kannödvändiga förstärkningen statsbudgeten skeDen genomav
fjärde teoretisktminskade utgifter, ökade inkomster eller upplåning. Den

avfärdasinflationsfinansiering via sedelpressamatänkbara vägen av- -
åtgärd. Utredningenutredningen helt oansvarig planerad ärsom som en

inte möjligtdock medveten i praktiken kommer det att attatt varaom
och hållet motverka alla inflationsimpulser.helt
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Eftersom möjligheterna för utgiftsnedskärningar bedöms begrän-vara
sade med undantag för del transfereringar bör både skattehöj-en- -
ningar upplåningoch användas. Enligt Riksgäldskontorets bedömning
skulle det möjligt halvår lånapå miljarder15 kronoratt ettvara upp ca
från hushållen och miljarder kronor40 på penning- och obligations-ca

förutsättningmarknaden under marknaden fortfarande fungerar iatt stort
normalt.sett

Krig i Europa

störningarDe väntas prägla den svenska ekonomin i samband medsom
krigsutbrottet blir troligen allvarligaså och genomgripande de kräveratt
extraordinära åtgärder. traditionellaDe stabiliseringspolitiska medel som
statsmakterna förfogar ochöver också kunnat använda under de två-
tidigare behandlade krisskedena kommer i detta läge visa sigatt-
otillräckliga.

Lägets allvar kräver statsledningens handlande fokuseras antalatt ett
övergripande mål, samtidigt andra för fredstida ekonomisk politiksom
formulerade mål med nödvändighet får istå bakgrunden. Stödet till
försvarsansträngningama högsta prioritet.måste Stora omallokeringarges

blir nödvändiga. Finansieringen försvarsutgiftema måsteav resurserna av
säkerställas. Befolkningen måste existensminimum ochgaranteras ett
övrigt skydd. Alla dessa uppgifter lösas imåste miljö känneteck-en som

utrikeshandelns och valutamarknadens sammanbrott, de flestaattnas av
inhemska marknaderna fungerar dåligt och arbetsstyrkan reduceratsatt
till följd total mobilisering.av

I detta läge blir tillövergå situation med betydandetvungen attman en
inslag centralstyming ekonomin eftersom marknadsmekanismemaav av
inte längre förmodas fungera och i alla fall inte kan åstadkomma den
ñr krigsekonomin optimala resursallokeringen. För detta måste stats-
makterna ha sådana befogenheter medger övervakning och regleringsom

produktion och distribution vissa införande restriktionerav av varor, av
för import och lönereglering, övervakning och reglering priserexport, av
och avgifter styrning arbetskraft och kapital. Några dessasamt av av
åtgärder har säkert redan införts mellan utredningens ögonblicksbilder
avseende skedena och2 3.

Med sannolikhet kommer tyngdpunkten i den ekonomiska politikenstor
under detta skede ligga försörjningsfrågoma.på Utbrottetatt av
krigshandlingama medför utrikeshandeln i det lamslås.närmaste Denatt

och import fortfarande möjlig sker iär utsträckning iexport storsom
form byteshandel. Under sådana förhållanden styrningärav en av
utrikeshandeln ofrånkomlig. Medlet härtill i lagen med bemyndigandeges

meddela föreskrifter in- eller utförsel tidigareSomatt om av varor.
påpekats det emellertid lång tid innan omfattande reglering börjartar en
fungera. Under tiden måste arbeta med andra indirekta medelman mer

tullar, avgifter och depositioner. De sistnämnda förutsättermedlensom
valutaregleringslagen har i tillämpning. kanDå också valutareg-att satts

lering stödja handelsregleringen.
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Vid behov förbrukningenmåste den inhemskapå marknaden regleras
hjälpmed ransoneringslagen prisregleringslagen.och Dessa lagar ärav

inte formellt knutna till varandra, ransonering kräver i regelmen en
också priskontroll eller övervakning.

Den svenska lagstiftningen inga generella förmedel statensger
ingripanden för produktionen. statsmakterna får arbeta med deatt styra
medel i varje enskild situation bedöms ändamålsenliga.mestsom vara
Det kan bli fråga rad åtgärder i skala från frivilliga överens-om en en
kommelser, stödformer,olika skatter och avgifter till direkta regleringar
och förbud. Omflyttningar arbetskraft kan underlättas med olikaav

Återföringarbetsmarknadspolitiska instrument. mobiliserade s.k.av
nyckelpersoner bör uppmärksammas.

iUnder pågående krig isolerasEuropa den finansiella sektorn från
omvärlden. Samma sak inträffar den svenska isoleringen inte är totalom

valutaregleringslagen har trätt i tillämpning. Detta medför attmen
penningpolitiken frikopplas från sin fredstida uppgift hålla fastatt en
växelkurs. Kreditpolitiken har två centrala uppgifter. Den är attnu ena
motverka inflationsimpulsema dra in likviditet och begränsaattgenom
kreditexpansionen. Den andra år allokera krediter till sektoreratt som
skall prioriteras.

Kraftiga räntehöjningar hör till de traditionella medlen undermest en
åtstramning. Utredningen känner dock viss tveksamhet mycketattom
höga blir ofrånkomligaräntor i denna situation. detI rådande läget bör
andra kriterier lönsamhetenän läggas till grund för kapitalallokeringen
varför priset, dvs. inte framstår denräntan, naturligaste fördelnings-som
grunden. inga andra placeringsmöjligheterNär föreligger kan placeringar
i lockande de inteäven särskilt god avkast-statspapper vara om ger en
ning. Förutom räntehöjning via marknadskonforma operationer kanen
Riksbanken vidta olika regleringsåtgärder med stöd lagentyper av av om
kreditpolitiska medel. medel det gäller likviditetskrav,De är utlånings-
reglering, emissionskontroll, allmän och särskild placeringsplikt samt
räntereglering.

Hastigt inträffat krig fredstidaoch katastrofer

de krisskedenaGenomgången har utgått från antagandettreav av en
successiv skärpning den säkerhetspolitiska konflikten. En relativtav
begränsad regional konflikt förutsattes allvarlig vändningså detta atten
också i Europa uppstod med åtföljande beredskapshöjningar.oro
Händelseutvecklingen förutsattes efter hand leda till omfattande krigs-
operationer i vår nära omvärld.

förutsattaDet krisförloppet innebär vid varje tidpunkt kanatt man
befara ytterligare försämring läget. skulleDetta regeringenen av ge
förberedelsetid för höja beredskapen och förbereda åtgärderna.att

Man kan emellertid också tänka sig betydligt snabbare händelseför-ett
lopp. Ett hastigt uppblossande krig skiljer sig från successiv upptrapp-en
ning ingen eller endast mycket kort tid ñr förberedaatt attgenom ges
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de nödvändiga åtgärderna. Situationens allvar kräver dock omedelbartett
handlande med åtgärder.extrema

kan också tänka sig andra situationerMan än krig eller krigsfara som
ställer liknande krav snabba åtgärder. Internationellpå terrorism eller
katastrofer kämkraftsolyckor, svårartade explosionsolyckor, gift-som

gaskatastrofer naturkatastroferoch och är exempel härpå. likhet medI ett
inträffar katastroferhastigt krigsutbrott sådana helt och detoväntat ges

förberedaingen tid för motåtgärdema. I fall har regeringenvärstaatt
endast timmar sig för fatta de avgörande besluten. Därmedpåett attpar
aktualiseras frågan den nuvarande lagstiftningen utformadär så attom
den täcker också behovet snabbt handlande i dylika situationer.av

Utredningens förslagslutsatser och

Utredningens krisskedenade visar svenskgenomgång äventre attav om
ekonomi under fredskris kan för inteutsättas obetydliga störningar såen

dessa hanteras med vanliga fredstida stabiliseringspolitiskabör medel.
skall finnas synnerligen starka skäl för i lägeDet detta tillgripa andraatt

åtgärder.
Under skede, i stömingama blinästa Europa, väntas avsevärtoro

allvarligare. viktig uppgift blir i detta läge hålla inflationenEn underatt
Direkta ingripanden generell prisbildningkontroll. i med hjälp av

prisregleringslagen avvisas dock utredningen. I stället bör hushållensav
köpkraft reduceras. betydande statlig upplåning blirEn i detta läge

bl.a. förnödvändig, finansiera totalförsvarets höjda beredskap.att
utländskinte skall låna i valuta börNormen omprövas näratt staten

sådan upplåning behövs stöd för valutareserven. fullsñndigEnsom
reglering utrikeshandeln blir i detta läge knappast aktuell. En sådanav
reglering genomföra eftersom det lång tid innan åtgärdernaär svår att tar
blir effektiva. Transaktionsvolymen måste dessförinnan ha reducerats

därför medavsevärt. Man måste arbeta andra medel tullar,såsom
avgifter, krediter osv.

Utredningen föreslår i detta sammanhang exportkreditgarantier fåratt
lämnas i krisläge Exportkreditnâmndensäven och verksamhetett att
utvidgas till under fredstid omfatta importkreditgarantier.även Vidareatt
föreslås bestämmelserna avgifter och depositioner utrikes-påatt om
handeln flyttas från lagen valutareglering till lagen med bemyndigan-om
de meddela föreskrifter in- eller utförsel Avgifter ochatt om av varor.
depositioner smidiga styrmedel bör användasär även i lägen dåsom
valutareglering inteännu är påkallad.

Enligt utredningsförslag fullmaktslagstiftningrörande valutareg-ett om
lering och kreditreglering skall den lagenDs 199269 nuvarande om

ingåkreditpolitiska medel del i lag valutareglering ochen nysom en om
kreditreglering. Rekvisiten för dennasätta lag i tillämpning mycketäratt
restriktiva. Avsikten skall tillämpasär lagen endast i krig eller vidatt
krigsfara, vid allvarlig olycka och vid utomordentligt kortfristigastoraen
kapitalrörelser. Fullmaktslagstiftningen inte till förär åtgärdaatt
resultaten dålig ekonomisk politik inom eller utanför landet. delEnav en
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kreditpolitiska dock föri lagen ingående medlen kan användasde attav
resursallokeringen. Enligt mening bör dessa medel i allokerings-vårstyra

användas säkerhetspolitiskt krislägepolitiskt syfte kunna i redan innanett
valutaregleringen i tillämpning.satts

olika fullmaktslagarutbrutit i Europa det oundvikligtNär krig är att
tillämpning. lagar regeringen möjlighet snabbtsätts i Dessa attger agera

riksdagen förhand godkänt åtgärderna.olika områden påpå attutan
Ändringar ñnanspolitiska medlen, dvs. skatter och utgifter,de statensav

alltid riksdagsbeslut. Utredningen regeringen ikräver dock att ettanser
krisläge skall ha möjlighet med omedelbar verkan höjaallvarligt att

skatteuttagen.
fullmaktslagarna rekvisiten förUtredningens visargenomgång att attav

tillämpning i flera fall avviker från varandra. olikadessa lagar i Desätta
ibland formuleringar skapar oklarheter och kanrekvisiten och vaga

möjlighetfördröja snabbt och samordnat agerande. En samlaattett vore
avsedda i fullmaktslagalla de för krissituationer lagarna gemensamen
finska beredskapslagen. Utredningenenligt förebilden denav anser

lagarnaemellertid samordning de befintliga lättareatt av synes vara enen
Vid kommande bör rekvisiten i möjligasteframkomlig översynvåg. en

likalydande. behövs främst de i de olika lagarnaDetta närmån göras
och tillämpas samtidigt förstadgade åtgärderna hänger måste attsamman

möjligt. Vid denna bör ocksåbli effektiva översyn störreså som
för lagarna i tillämpning.katastrofer införas bland villkoren sättaatt

lagarna möjliggörSärskild uppmärksamhet bör mycketägnas att ett
riskerna vid dröjsmål tordesnabbt agerande. Eftersom störstvara

valutaregleringslagen ivalutaområdet bör det lägeövervägas ett utsattom
riksbankschefen.får tillämpning direktisättas av

också undersökt hur möjligheter i krislägenUtredningen har våra att
regleringsåtgärder påverkas EES-avtalet ochtillgripa olika ochstyr- av

EES-avtalet mindre bindande eftersomframtida medlemskap i ärEG.ett
frånträda vid utrikespolitiskt tillspetsaddeltagande land kanett t.ex. en

bibehållasituation. Avtalet tillåter också Sverige nationellatt separaten
möjlighethandelspolitik övriga världen. har också iMangentemot att

valutarörelser. medlemskap ikrislägen reglera Ett svenskt EGt.ex.
handelspolitiskainnebär sannolikt för svenskaatt utrymmet separata

förkrigsskede begränsat.åtgärder under kommerett att vara mer
Romtraktatet dock vissa undantagsregler för kris- och krigssitua-medger

tillämplighet i i varje fall tills dentioner och de Maastricht-avtalet,äger
unionen i funktion enligt planerna. Enligteuropeiska monetära trätt

mening bör det åligga föreslagna beredskapsdele-utredningens den av oss
utvecklingengationen för ekonomisk politik följa på dettaatt noggrant

område.
allvarligUtredningen konstaterar avslutningsvis det bristäratt atten

i fast form organiserad beredskapsplanering saknas för dennågon
ekonomiska politiken. Utredningen föreslår därför tillcentrala att en

knuten beredskapsdelegation för den ekonomiskaFinansdepartementet
förpolitiken inrättas. Delegationen bör bestå Finans-representanterav

Riksgäldskontoretdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksbanken, och
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Riksskatteverket. Vid behov kan till delegationen föredragandesom
knytas för andra berörda myndigheter. Delegationen skallrepresentanter
finnas redan i fredstid. delegationen bör diskuterasI förberedelsearbetet
på det ekonomisk-politiska införområdet kriser och krig olikaså att
instansers åtgärdspaket konsistenta ochär rimligt balanserade. Bered-
ningen bör drivande för översynen på området gällandevara av
lagstiftning och följaockså frågor aktualiseras EG-anslutningen.som av

detta förberedelsearbeteGenom redangörs i fredstid skapas förutsätt-att
ningar för Sveriges ekonomiska politik skall fungera framgångsriktatt

under kris- och krigsskedenasäven betingelser.svåra Därigenom erhålles
beredskap förockså konsekvenserna fredstida katastrof.en av en
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Inledning1

1.1 tillsättande direktivArbetsgruppens och

Efter regeringens bemyndigande tillsatte chefen för Finansdepartementet
föri april arbetsgrupp studera samhällsekonomiska störningar1989 atten

ekonomisk politik under kriser i krig.och kraven ochpå
det för närvaranderegeringsbeslutet konstateras saknasI över-att en

gripande beredskapsplanering för den ekonomiska politiken. skaparDetta
oklarhet beträffande ansvarsfördelningen vad beredskapsplaneringavser

samhällsekonomin i analys vilka ekonomisk-politiskaEnstort.av av
medel bör tillämpas vid olika störningar i samhällsekonomin börsom

krisförhållanden de framkallasvärde under andra änävenvara somav
krigslära eller krig.av

forskningsanstalt hade tidigare regeringensFOA påFörsvarets
samhällsekonominuppdrag utfört studie under kriser och i krig.en av

Studien innehåller störningar samhällsekonomingenomgång påaven som
säkerhetspolitiskkan förväntas under olika skeden kris. Studiensav en

ekonomisk-politiskaambitioner beträffande analys de åtgärderna hadeav
regeringendock inte helt kunnat tillgodoses. Enligt måste därför detta

arbete föras vidare.
för utredningsarbetet följande direktiv.Mot denna bakgrund gavs

studie Samhällsekonomin under kris och i krigI FOAs 1988-06-
30 utförlig olika störningar samhällseko-görs genomgång aven av

kan förväntas under olika skeden säkerhetspolitisknomin som av en
behovet ekonomisk-politiskakris. Vidare diskuteras vissa åtgärderav

för stömingama. Analysen den ekonomiska politiken imötaatt av
fördjupas.olika krislägen bör emellertid vidareutvecklas och förEn

detta ändamål tillsatt arbetsgrupp bör i uppdrag medha utgångs-att
påfrestningarpunkt i bl.a. FOAs studie dels kartlägga de kansom

olika faser krigssitilation, delsförutses under kris- ellerav angeen
de ekonomisk-politiska åtgärder efter sina analysersom gruppen
finner bäst lämpade påfrestningarna med.mötaatt

syftet underlag för förstaövergripande bör fram iDet att tavara
hand regeringens och Riksbankens ekonomiska politik i olika kris-

dock framtidalägen. Det bör understrykas förloppet krisatt av en
inte förutses. därför betydelsekan Det är stor attav gruppen ana-

flera förlopp flexibeltlyserar tänkbara och anlägger i valetsynsättett
åtgärder.av

arbete bör lämpligen läggas kring antal scenarierGruppens ettupp
omfattande från förkrigsskedets början med ökad ochperioden oro



Inledning22 SOU 199275

begynnande störningar i utrikeshandeln till neutralitetsskedets slut
med krig i omvärld,vår total mobilisering i Sverige och utrikeshan-
delns sammanbrott. börDäremot inte studera förhållan-gruppen
dena falli då Sverige blir indraget i krig.ett

analyseradeDe scenarierna bör sin utgångspunkt i de antagandenta
krisers och krigs karaktär och varaktighet fastställtsom som av

regeringen planeringsförutsättningar för totalförsvarets militärasom
och civila delar.

skall börjaAnalysen i krisens initialskede. I detta skede finns det
förstai hand risk för snabba prisstegringar, hamstring, brist på

strategiskt viktiga ñnans-på och valutamarknadema.samtvaror oro
Gruppen bör behövs med hjälpså utomstående expertisom av- -
skapa sig bild troliga reaktionsmönster.en av

frågaNästa blir vad den centrala statsmakten bör göra. Hur kan
effekterna redan inträffade störningar mildras eller elimineras ochav
hur kan hindra läget förvärras ytterligare panikartadeattman genom
reaktioner de olika marknadernapå Hänsyn måste även tilltas att
den säkerhetspolitiska situationen kan komma förvärras. Dettaatt
ställer krav forcerad anskaffningpå försvarsmateriel och ökadav
beredskapslagring. Vidare ökar medelsbehov.statens

Med den givna stömingsbilden och ovanstående frågor bak-som
grund bör göra djupgående analys de till buds ståendegruppen en av
ekonomisk-politiska instrumentens användbarhet och effektivitet.
Viktiga frågor i detta sammanhang är hur snabbt åtgärderna kan
sättas in, nuvarande lagstiftning behöver förändras, hur snabbtom

blir effektivaåtgärderna och hur andra delar ekonomin påverkas.av
Just i krisens initialskede välär genomtänkt agerande mycketett av

betydelse. De kritiska torde dels allmänhetennärstor momenten vara
uppfattar vi införstår allvarlig kris och börjar handla därefter,att en
dels statsmakterna sinanär åtgärder söker påverka utveck-genom
lingen. Arbetsgruppen bör därför agerandet iägna detta känsliga läge

utförlig diskussion. analysGruppens skall resultera i förslag vaden
gäller regeringens handlande bedömningar hur ekonominsamt av
förväntas på detta.reagera

De preliminära resultaten överväganden avseende dettaav gruppens
skede skall redovisas i delrapport. Sedan utförs liknande analyseren
för förslagsvis ytterligare scenarier. Vilka scenarier kanett par som

intresse behandla bör bestämmas efter utvärderingattvara av av
erfarenheterna från arbetet med krisens initialskede.

varje skede preciserasFör först antagandena det skeendet.yttreom
medI enlighet de tidigare nämnda planeringsförutsättningama antas

stömingarna i dessa scenarier bli successivt större och ändra karak-
tär. Gruppen skall försöka bedöma hur olika delar vår ekonomiav
kan dessaväntas på störningar och med vilka medel de ickereagera
önskvärda effekterna lämpligen kan motverkas. För samtliga stu-
derade skeden bör koncentrerasgenomgångama till de viktigaste
delområdena samhällsekonomin produktion,såsom sysselsättning,av
utrikeshandel, ñnans- och valutamarknader, konsumtion, priser,
inkomstfördelning och statsfinanser.

förutsätterGruppens arbete kontakter med myndigheter, andra ut-
redningar ekonomiska Vad utrikeshandeln börsamt experter. avser
arbetsgruppen särskilt beakta arbetet i utredningen UD 198703 om
svensk utrikeshandel i krislägen. vissa fallI kan det lämpligt attvara
lägga utredningsuppdrag. Vidare kan det lämpligt ordnaut attvara
seminarier för diskussion frågor inom arbetsområde.av gruppens
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1.2 uppläggning dispositionochArbetets rapportens

Utredningsarbetet har utförts i enlighet med angivna riktlinjer. Detovan
först konstateras någon beredskapsplanering för den övergripandekan att

ekonomiska politiken i krislägen inte finns i Sverige. Uppdraget avser
och förbättringar redan existerande ochsåledes inte översyn prövatettav

stället förutsättningslösUppgiften är isystem. natur.av mera
ekonomisk-politiska ochProblemet inte vi saknar medel kunskapär att

medel verkar, det ekonomiska kunnandet inte all-hur dessa även omom
Svårighetenentydiga politikens effekter. ligger främsttid påger svar

ekonomiska politiken ställs inför underdäri de utmaningar denatt som
eller krig i omvärld okända ochuppenbar krigsrisk öppet vår nära ären

olika slag och helt storlek vad vikan än ärmånga av annan vanavara av
inget bra svenskt erfarenhetsmaterial ifrån.vid. finns heller utgåDet att

världskrigeterfarenheter orde under andra är visserligen välDe man
i hänseenden helt samhälledokumenterade avsåg många änett annatmen

paralleller med situationen då kan därför knappastdet nuvarande. Några
dras.

för arbete undersöka hum-naturliga startpunktenDen attgruppens var
till frågorna.vida andra utredningar har behandlat de ställdaoss

redovisas i kapitel framgår deResultatet genomgången 2. Det attav
krisekonomin endast i begränsad omfattningutredningar behandlatsom

politiken i totalsammanhang. kapitelhar analyserat den ekonomiska Iett
länder.sammanfattas också erfarenheter från andra appendix2 några I

litteraturförteckning.redovisas dessutom3 en
beredskapsplaneringenkapitel först sammanfattning i3I avges en

syftet med och arbetssättet i totalñrsvaretsSverige. visarGenomgången
Funktionsindelningen i appendix ocksåcivila funktioner. där detanges

olika funktionernavisas och i vilken omfattning de berörsvilketpå sätt
åtgärder.krisekonomiskaav

politikgenomgången i kapitel diskuteras sedaninledning tillSom senare
ekonomiska politiken ställs inför i kris-vissa avvägningar den ettsom

det kan med olika regleringarläge. Frågan är när motiverat attvara
fria marknadskraftemas och vad sådana ingripandeningripa i de agerande

medför för marknademas fimktionssätt. Sedan redogörs för de för ekono-
centrala krislagama för villkoren för dessa kanmisk politik och närmest

tillämpning. appendix förteckning de viktigasteträda i I 2 överges en
anknytning till krisekonomiska frågor.författningarna med

kapitel det scenario bakgrunden ñr utred-4 utgörI presenteras som
analyser. enlighet med scenariot iningens direktiven överensstämmerI

huvuddrag med de regeringen utfärdade förutsättningarna försina av
totalñrsvaret. scenariot hypote-beredskapsplaneringen inom I ettanges

händelseförlopp i omvärlden.tiskt
Utredningen har koncentrerat sin analys till genomlysning treen av

olika krisskeden. har valts de kännetecknas varierandeDessa så att av
den ekonomiska poli-grad störningar och därmed olika kravavav

varje krisskede först vilka störningar utred-tiken. För anges som av
förutsätts inträffa i den svenska ekonomin. Därefter redogörs förningen
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de ekonomisk-politiska medel bedömts komma i fråga för mötaattsom
stömingama. Denna genomgång är i princip teknisk, dvs. analyserarman
medlens effektivitet, biverkningar, administrativa förutsättningar osv.
Sedan utredningens sammanfattande bedömning eko-denpresenteras om
nomiska politikens lämpliga inriktning under nämnda krisskede.

Genomgången de ekonomisk-politiska medlen frånutgår gällandeav nu
svensk lagstiftning. förekommandeI fall främst vad han-avser-
delspolitiken också i vilken mån EES-avtalet och eventuellanges en-
EG-anslutning bedöms påverka ekonomisk-politiskavår handlingsfrihet.

behandladeDe krisskedena är Fredskris kapitel 5, Oro i Europatre
kapitel 6 och Krig i kapitelEuropa 7. Genomgången i dessa kapitel

inte tänkbart krisñrlopp. Utredningen har i stället valtett attavser
genomlysa viss tidpunkt under krisskedet.en

kapitel behandlas vissaI 8 situationer med speciella krav på statsmak-
snabba agerande. blir falletDetta vid hastigt inträffat krigs-ternas ett

utbrott i omvärldvår nära och även vid vissa allvarliga katastrofer.
Utredningens slutsatser och förslag sammanfattas i kapitel Där

diskuteras också vilka konsekvenser EES-avtalet och Sveriges anslutning
till skulle ha möjlighetenEG på i krislägen självständigt kunna vidtaatt
olika ekonomisk-politiska åtgärder.
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2 Tidigare utredningar och
erfarenheter

2.1 Försvarets forskningsanstalts utredning

Regeringen uppdrog i april 1986 åt Försvarets forskningsanstalt FOA
studera samhällsekonomin under kriser och i krig. Studien skulleatt

belysa de störningar samhällsekonomin kan förväntas kriserunderav som
och i krig behov och lämplig utformning ekonomisk-politiskasamt av
åtgärder. Studien leddes bestående företrädare förstyrgruppav en av

ÖverstyrelsenFinansdepartementet, Försvarsdepartementet, dåvarande för
ÖEF Överstyrelsenekonomiskt försvar för civil beredskapnumera-

ÖCB Riksbanken. Uppdraget slutredovisades i juni 1988.samt-
studie frånFOAs utgår scenario med några alternativa antaganden.ett

Krisens längd och störningar i scenariot anknyter till de planeringsförut-
sättningar fastlades i försvarsbeslut.1987 års Studien behandlar densom
realekonomiska och den finansiella utvecklingen behov och utform-samt
ning ekonomisk-politiska åtgärder utgående från förkrigsskede påettav
12 månader med genomsnittlig import 50på den fredstidaprocenten av
importen och ungefärneutralitetsskede på halvår medett ett antagenen
importnivå på alternativt20 0procent, procent.

Med förkrigsskede period med växande politiska motsättningaravses en
mellan maktblocken, alltmer omfattande handelsstömingar och efter hand
höjd militär beredskap inom blocken. Krigshandlingar utanför Europa,
i vilka stormaktema indragna,även är kan därvid förekomma, medan
däremot krigshandlingaröppna mellan maktblocken i inteEuropa antas

i detta skede.äga Med neutralitetsskede perioden efter för-rum avses
krigsskedet med krig i Europa, varvid Sverige neutralt.står

analysen framgår produktionenAv under krisförloppet minskaratt
kraftigt resultat främst nedgången i importen insatsvaror.ettsom av av
Resultatet de realekonomiska beräkningarna redovisar i formFOAav av

försörjningsbalans. Den offentliga sektorns behov beräk-en av resurser
öka med 5-20 grund totalförsvaretspå behov. Priorite-procentnas av

ringen den offentliga konsumtionen sker bl.a. bekostnadpå denav av
privata konsumtionen reduceras med 20-40 beroende påprocentsom

Ävenkrisskede. investeringsnivån beräknas sjunka beroende denpå
osäkerhet krisen skapar.som

omvärldens efterfrågan kan komma riktas järn och stål,att mot
petroleumprodukter, kemiska produkter och verkstadsprodukter. Dessa
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importinnehåll. Produktionen förutses blihar relativtett stortvaror
flaskhalsar minskad import bl.a. vissadrabbad beroende på strate-av av

företagensvilket ställer krav anpassningsförmåga.giska påstoravaror,
begränsande faktorn förVid det scenario FOA använt denansessom

importminskningenproduktionen främst i kombination med devara
under relativt tidsperiodbegränsade anpassningsmöjlighetema den korta

Bortfallet arbetskraft bedömskrisen omfatta. ettantas av varasom
problem undantag för vissa nyckelpersoner.mindre med Sär-grupper av

form arbetskraftunder förkrigsskedet ledig kapacitet iskilt anses av
finnas i vilket potential till ökad produktionkomma systemet,att enger

och för totalförsvaret. Alternativt kan överskottettjänster t.ex.av varor
samhällsekonomiskt kostnaden förarbetskraft tolkas denpå att ytter-som

inkallelser låg.ligare är
får skede räkna med betydande ökning total-under dettaMan en av

medelsbehov. Bl.a. medför den gradvis ökande mobiliseringenförsvarets
statsutgifter för dagpenningar. Under neutralitetsskede blirökade ett

naturligtvis Samtidigt kommer den sänktakostnaderna avsevärt större.
offentligaaktivitetsnivån i ekonomin medföra minskade inkomsteratt av

konsumtionsskatter, inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. betydandeEtt
inkomsternabudgetunderskott inga åtgärder vidtas för ökauppstår attom

minska utgifterna.eller
understryker mycket problem de iärFOA stort storaatt ett resurser
likvida bl.a. banksparande, kan komma frigörasform medel, attsomav

köpkraft. konsumtions-form Dessa medel nästan årsi ettmotsvararav
inte köpkraften till den minskade produk-utgifter. Om kan anpassas
inhemskt inflationsgap uppstå. Därtill kommer prisernationen kan ett att

öka krisen följd stigande importpriser.beräknas under som en av
ekonomisk-politiska framhållerdet gäller val lämpliga åtgärderNär av

Åtgärderosäkerheten krisens inledningsskede.särskilt iFOA äratt stor
vidtas under krisen. Risken emellertid förkan behöva tidigt är attstor

vidtas negativa konsekvenserna vidtaåtgärder i onödan. De åt-attav
fördelarnai onödan dock krisen får all-gärder måste vägas mot ettom

förlopp. fördel välja medel skade-varligt Det är så småatt geren som
får allvarligt förloppverkningar möjligt krisen mindre änettsom om

förväntat.
olika ekonomin förstatvå principiellt sätt på. DetFOA att styraanger

fungeralåta ekonomin det sker i fred.i på sättär stortatt sett som
Anpassningen till rådande förhållanden sker generella ekonomisk-genom

inkomstskatter, indirekta skatter och upplåning.politiska åtgärder som
regleringsekonomiandra till och ekono-sättet är gå överDet styraatt en

med lagar och andra administrativa åtgärder. Sådana lagar finnsmin
förfogandelag, tjänstepliktslag och ransoneringslag. bland-idag, Ent.ex.

blir fallet under kris,ning dessa olika åtgärder FOAtyper av anserav en
starkare inslag regleringsekonomi i takt med krisen för-med allt attav

värras.
viktigaste uppgifter hör enligtTill den ekonomiska politikens FOA dels

överföra från privat konsumtion till offentlig sektor, delsatt attresurser
inflationen acceptabel nivå finansiera budgetunder-hålla på attgenomen
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skottet så hushållens inkomster och likvida tillgångar begränsas.att
Vidare kommer relativprisema förändras. Prisökningar förpå hus-att
hållen oundgängliga kan behöva begränsas fördelningspolitiskavaror av
skäl.

Ett valutautflöde kunna ske redan under förkrigsskedetstort antas
främst beroende på kapitalrörelser, bl.a. återbetalning utlandslån.av

kan ledaDetta till depreciering den svenska kronan och dyrareen av
import, och därmed ökade krav på export.

När det gäller överföring från privat till offentlig sektorav resurser
pekar FOA bl.a. höjdapå direkta eller indirekta skatter. Vidare kan
transfereringar, dagpenningar till inkallade eller arbetslöshetsersätt-t.ex.
ningar, minskas. fördelningspolitiskUr synvinkel dock FOA detanser
lämpligare höjdaanvända skatter än sänkta ersättningsnivåer.att Möj-
ligen kan dagpenningar till inkallade reduceras med de levnadsomkost-
nader betalar, främst förmat.staten

Ett sätt finansiera budgetunderskottet är upplåning.annat att genom
Upplåning, sker frivilligpå basis, har den fördelen den skadarattsom
incitamenten till arbete och produktion. FOA är dock tveksam till om
tillräcklig effekt kan dennauppnås väg.

Vad gäller den höga likviditeten för framFOA tanken på uttagstak på
bankkonton. Frysning likvida tillgångar kan också kombineras medav
tvångslån till staten.

En åtgärd är avdragsstopp för lånerântor.tas Detta kanannan som upp
tjäna signal tömma finansiella portföljer för lösa inatt lånen,attsom en
vilket skulle leda till minskning hushållens likviditet.en av

FOA framhåller framgångsrik ñnans- och penningpolitikatt utgören
grunden för begränsa inflationen. Andra åtgärder pris-att och löne-som

kan lämpliga för dämpa inflationsförväntningarna.stopp Ettattvara
allmänt prisstopp bedöms dock svårgenomförbart bakgrund demot av

förändringar produktionskostnader kan förväntasstora och detav som
omfattande dispensförfarande därmed skulle krävas.som

Ransoneringar och regleringar bli nödvändiga inom vissaanses om-
råden är särskilt viktiga för totalförsvarets behov och individernassom
överlevnad, energi och livsmedel. För önskvärd inriktningt.ex. en av
industrins produktion behöver vidare tilldelningen viktiga insatsvarorav
regleras. Dessutom FOA det krävs åtgärder för stimulera tillatt attanser
omställning produktionen, skattelättnader bidrag.ocht.ex.av

För prioritering import kan utrikeshandelsregleringar behövas. Dess-av
krävs sannolikt valutaregleringar för minska kapitalutflödet,utom att

även FOA tveksam tillär detta är tillräckligt för behållaattom om
kronans värde. En tvådelad växelkurs, för varuhandel ochyttre en en
för kapitaltransaktioner, möjlig lösning.anses vara en

FOAs studie, gjordär på makroekonomisk nivå, omfattar inte ettsom
krig i Sverige, heller tiden efter neutralitets-krigsskede Detett
betonas beskrivningen den realekonomiska och denatt finansiellaav
utvecklingen bör såsom probleminventering inom de olika del-ses en

Ämnetområdena. för av mycket osäker karaktär.rapporten anges vara
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till regeringen ingav föröverlämnadesNär FOAs rapport styrgruppen
vissa kring olikasärskild skrivelse med kommentarerprojektet en

till inriktning eventuellt fortsattproblem i studien med förslag ettsamt av
saknasnoterade bl.a. det i Sverige övergripandearbete. Gruppen att en

ekonomiska politiken. Enligtberedskapsplanering för den centrala styr-
mening vitalt samhällsintresse sådan planeringdet attav engruppens var

kommer till stånd.
i säkerhetspolitisk krissituationproblem kan förutsesDe som en
kräva ekonomisk-politiska åtgärderkommer enligt mening attgruppens

har bedöma dessområden och sådan svårtpå så många art att attav man
utifrån erfarenheter i fredstida ekonomi. Vidare fram-konsekvenser en

hölls

olika instrumentens effektivitet och hurallsidigt analysera deAtt
utförttid. Därför detta arbetede skall samordnas kräver måste vara

hastigt uppblossande krissituation för dörren. Därmedinnan ståren
genomtänkt ekonomisk politik underchanserna driva ävenökar att en

förhållanden.kristidens svåra

tidsfaktorns avgörande betydelse förbetonade särskiltGruppen om en
genomföras under den period krisenlyckad ekonomisk politik kan som

snabbheten i marknadskraftema detsannolika styrkan och görDenvarar.
koordinerat handlingsprogramnödvändigt myndigheterna haratt ett

god tid åtgärderna första behöver in.utarbetat i innan gången sättas
betyder de åtgärder skall genomföras haTidsfaktom måsteatt som en

konsekvens kravet snabbtsnabb genomslagskraft. påEn annan av
enligt myndigheterna till sitt förfogandeagerande måsteär attgruppen

fullständig uppsättning beredskapslagar regeringen kan sättaha somen av
riksdagen först behöver höras.i tillämpning utan att
förorsakas stark och stigande internationellUnder kriser av ensom

krig förutsesmed krigsrisk under pågående stör-spänning ytterstsamt
karaktär under fredstid ochoch påfrestningarna bli änningama av annan

omfattning.allt i krigsfallet ha helt Styrgruppen ansågframför annanen
för dendärför fanns skäl diskutera de fredstida målen eko-det attatt om

under sådana förhåll-nomiska politiken kimde gälla även extremaanses
heltdå vissa mål prioriteras lägre eller överges och ersättasanden. Måste

andra Vilka restriktioner därvid beaktashelt måsteav
skrivelse framhöll följande punkterAvslutningsvis i sin gruppen vara

ekonomisk-politiska åtgärder under krisperioderviktiga det gällernär

in snabbt,åtgärderna kan sättasatt
till normalläget kan skeåtgärderna utformas så återgångattatt en

bestående snedvridningar och orättvisor i händelse krisenutan
avvecklas,snabbt

minimeras,åtgärderna utformas de sociala spänningamaså attatt
tillvid utformningen åtgärderna hänsyn grundläggandetasatt av

säkerhetspolitisk kris kan kräva speciellförhållanden vid ensom
uppmärksamhet och planering, företagsvärldens snabbtt.ex.

kan innebära viktiga förändringarstigande internationalisering som
redan tilllokaliseringen beslutcentra och bl.a. letti attav som

koncentreras till vissatillverkningen strategiska komponenterav
länder,
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eventuellt valutaflöde sker underatt ordnade former och motverkas
med lämplig politik inklusive möjligheten med dubbla valuta-en
kurser,

hushållens köpkraft snabbtatt kan begränsas,
beredskap finns för klaraatt den betydande ökningatt stats-av

utgifterna är oundviklig.som

2.2 Utredningen svensk utrikeshandel iom
krislägen

Regeringen tillsatte hösten 1987 särskild utredare för vissaöveratten se
frågor utrikeshandeln i krislägen. I samband härmed anfördesom att
beredskapen utrikeshandelsstörningarmot utgör väsentlig del våren av
försörjningsberedskap och förberedelserna för olika krislägenatt bör vara
omfattande och grundliga. Det ansågs därför angeläget tänkbara stör-att
ningar analyseras och beredskapen för möta dessaatt granskas.att
Utredaren skulle bl.a.över erforderlig lagstiftning, förhandlingsverk-se
samheten i kristid, arbets- och rollfördelningen utrikeshandelsområdetpå
och transportförsörjningen i den kristida utrikeshandeln.

Utredningsmannen överlämnade sitt betänkande, Svensk utrikeshandel
i krislägen SOU 1989107, i december 1989. I redovisasrapporten
utförligt Sveriges utrikeshandelsberoende och den hotbild undersom en
säkerhetspolitisk kris möter utrikeshandelns aktörer.

När det gäller den internationella skuldsituationen framhålls detatt
finns större risk för det finansiella betalningssystemetatt kan lamslåsen
i kommande internationell kris än varit fallet tidigare då näteten som av
fordringar och skulder varit begränsat. Utvecklingen u-ländemasav
skulder har varit explosionsartad, från miljarder70 kronor 1970 till
1 300 miljarder kronor 1989. Som allvarlig komplikation i dettaen
sammanhang det faktum Förenta totalaatt skulderstaternas tillanges
omvärlden fortsätter växa.att

Möjligheterna föra i förhållande till omvärldenatt oberoende ekono-en
misk politik ismå litet land Sverigeett medanses vara som en om-
fattande utrikeshandel. Med det handelsutbytet följer inter-stora ett
nationellt beroende och därmed också betalningsströmmar mellan
länderna. Den finansiella integrationen och den internationella skuldsätt-
ningen har ytterligare förstärkt detta faktum. Det framhålls erfaren-att
heten visat förtroendet vid större obalanseratt eller i tider med valutaoro
endast kan återställas med generella åtgärder inom finans- och penning-
politiken. Valutaregleringen har i sådana lägen visat sig utgöra otill-ett
räckligt skydd.

Utredaren förändrade marknadsförhållandenatt primärt får mötasanser
företagens motåtgärder. Samhällets förmåga försörj-uppnåav attegna

ningsmålen beror på i vilken utsträckning företagens kanegna resurser
mobiliseras. Det innebär, enligt utredaren, myndigheternas åtgärderatt
bör inriktas på stödja företagen i derasatt agerande. Tvingande reglering
bör tillämpas med urskiljning. Myndigheternas insatser skall förstai hand
syfta till handeln och det internationella ekonomiskaatt samarbetet upp-
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intressen intesamhällets och näringslivetsñrst närrätthålls. Det är
aktualiseras.styrningsamhälletsöverensstämmer som

föreslåshandelsbefrämjande åtgärder Detolika attI rapporten tas upp.
och deni kristidverksamhet fortsätterExportkreditnämndens EKN att

angelägenimportgarantier för säkraförmedkompletteras attsystemett
import.osäkermen

tillbegränsa importenolikautförligt sättbehandlarUtredaren att -
sådanabegränsaoch förimportför angelägnareförmån exportenatt av-

Härvid konstaterasförsörjning.behöver förSverige att ettegenvaror
denfå igång grundtid påkvantitativa restriktionermed tar attsystem av

bakgrundinte minstadministrativa Dettaerforderliga motapparaten. av
handläggarstab. SomKommerskollegietsreduceraravregleringen som

importavgifter ochdiskuterasinledningsvisåtminstonealternativ --
för import-härvidföreslårUtredarenimportdepositioner. ettatt system

betal-förfogande. Vidregeringensskall tillexportavgifter ståoch en
importdepositioner tänkas imeddäremotningsbalanskris kan ett system
fungera.skall börjavalutaregleringavvaktan på att en

och iövriga aktöreromedelbar effekt påfårvalutaregleringEn en
fråntill ochhandlägger betalningarvalutabankemasynnerhet som

dessa utredaren måsteñrövervakningssystemutlandet. Ett ut-anser
omedelbar och avseddkraft medisnabbt kan sättasdetformas så att

Även sannolikt betal-och därmedutrikeshandelnregleringeffekt. aven
stadiumi tidigtbehöva införasutlandet kantill och frånningstrañken ett

riktig allokeringochangelägnaför tillförselkris att avvaroravenav
informationSnabbsäkerställas.skall kunnaproduktion attinhemsk om

valutor tagitsändamål ochgodkändabetalningar harverkställda attavsett
nödvändig. Likasåoch tjänstersamband medihem export ansesvarorav

betal-kunna visabetydelseskedeibedöms det attattett vara avsenare
förpliktelseringångnaangivna kanaler,hållit sig tillningarna t.ex. att

honorerats.betalningsavtalhandels- ochunder
har enligtväsentligt avskaffatsi alltvalutaregleringenmedochI att nu

beredskapssynpunkt.frånävensituation uppståttheltutredaren nyen
ökat ytterligare.omvärldenberoendetSannolikt har av

till ochbetalningarmedlet förhands liggandetillDet närmast att styra
kristidacceptabel volym i ärtillönskad riktning ochutlandet i attfrån

förenatbedömsvalutareglering.heltäckande Dettainföraånyo varaen
allvarligaste.tidsmässiga detdet ärproblem,rad praktiskamed varaven

händelseförlopp vidsnabbtmedenligt utredaren räknamåsteMan ett en
Riksbanken behöver rekryteraDärtill kommersäkerhetspolitisk kris. att

valutaregleringen.för administrerapersonaloch utbilda att
lösningar,drastiskatillgripatvingas temporärtkanMyndigheterna att

kunna hållautlandet, förtransfereringar medförbud attmott.ex.som
efter hand fördelai avsiktinom landetvalutaresursertillgängligakvar att

återbetalningbetydande riskoptimalt. finnsDetdem att avannars en
internationellainombehållningaromföringarutlandsskulder och av

påtagligt minska valutareserven.kan, överkoncerner natten,snart sagt
slag endast kansådantdock åtgärderframhållerUtredaren att varaav

formför motåtgärder itill riskenocksåmåstetillfälliga. Hänsyn tas av
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Ävenfrysning svenska tillgångar utomlands. frivilliga överens-av
kommelser kan aktualiseras i inledningsskede.ett

I utredningen behandlas även för utrikeshandeln,transporter framför
allt behovet fartyg i kristid. Ett förslag från Transportrådetav egna
tillstyrks utredning möjligheterna träffa avtal med berördaattom av
flaggländer omregistrering svenskägda fartyg i kris och krig.om av

När det gäller försörjningsfrågomas hantering i kristid i regerings-
kansliet föreslås särskild samordningsministeratt vid Statsrådsbered-en
ningen för samordningen försörjningsfrågoma med hjälpsvarar av av en
interdepartemental försörjningsberedning. Vidare behandlas förhållandet
mellan Utrikesdepartementets handelsavdelning och Kommerskollegium

krisorganisation och hossamt de myndigheter ingår iresurser som
funktionen Utrikeshandel.

2.3 Andra utredningar och erfarenheter

Under olika krisperioder i svensk ekonomi har frågan extraordinäraom
ekonomisk-politiska åtgärder aktualiserats. Detta har dock sällan lett till
beslut. Nedan följer kort sammanfattning det skett sedan 1940-en av som
talet.

Andra världskriget

I Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra
världskriget SOU 195249-50 behandlas vissa ekonomisk-politiska
frågor. utredningenAv framgår bl.a. följande. Den statliga lagringsverk-
samheten handlades Statens reservförrådsnämnd RFN. Redan 1937av
ñck RFN 70 miljoner kronor för angelägna inköp, kompletterad med en
dragningsrätt i Riksgäldskontoret på ytterligare 100 miljoner kronor.
RFN framhöll själv i sitt slutomdöme över lagringsverksamheten

Det från början angivna syftet med RF N verksamhet gick i förstas
hand på ökad varuinförselut att hem del våratagagenom en av
tillgodohavanden i utlandet. Snart blev det emellertid alltmernog
angeläget landets försörjning vidatt trygga avspänning utifrån genom
inköp och upplagring viktigaav varor.

Det lyckades också nämnden redan under de förstaatt åren sinav
verksamhet till landet införskaffa och upplagra rätt så avsevärda
kvantiteter dylika dettaAtt klmde ske berodde till icke ringavaror.
del, dels på nämnden från början fickatt smidig organisation meden

handlingsfrihet och delsstor på samarbete kunde etablerasatt gott
med industrien och handeln deras organisationersamt ävensom med
näringslivets företrädare detpå hela taget. iDå RFN med utgången juni månad 1948 upphör självstän-av som
digt och dess verksamhet därefter övertages riksnämndenorgan av
för ekonomisk försvarsberedskap, torde kunna uttalas, det ickeatt
lärer råda tvivel den RFN uppbyggdaatt reservlagringen komom av

få utomordentlig betydelse föratt upprätthållandet under krisårenen
landets näringsliv och folkförsörjning för den ekonomiskaav samt

försvarsberedskapen i övrigt.
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VidHandelskommissionen HK.administreradesUtrikeshandeln av
importföre-med de s.k.etablerade samarbeteimportlicensgivning HK ett

enskilda impor-tjänade mellan ochförmedlare HKningarna, somsom
näringslivetmedhade HK tillsammans1941Vid utgångentörer. av

föreningar.bildat 50ca
förrad exportförbudinledning utfärdadesvid krigets attRedan en

Årkontroll. 1940försörjning och handelspolitiskutövalandetsvärna en
umbârliga för kunnaimportñrbud ansågsinfördes attmot varor som

Under krigetvalutareserv angelägen import.tillsinandenyttja meren
främman-betalningsöverenskommelser medhandels- ochradförekom en

skärpningeventuelldecember 1946 väcktes frågande länder. I avom en
utfärdade därföri valutasparande syfte. I 1947importregleringen mars

generellalicensiering och vissaimportförbud medallmäntregeringen
svenska åtgärden.protesterade denundantag. Förenta staterna mot

förhandlingar Washington i juni årvid ibiladesDispyten samma genom
för importrestriktionema.införande vissa ramarav

tillvärldskriget bröt 19421939 när andraseptemberFrån ut- mars-
oförändrade tilldäreftermed ochkonsumentpriserna 38 procentsteg var

denmed under1946, varefter de 11septemberoch med procentsteg
införa s.k.fick regeringenfyraårsperioden. juni rättI 1939 attnärmaste

normalpriser.till s.k.utvidgad i december ävenårmaximipriser, samma
säljarefrivilliga överenskommelser medpådocksatsadeMan mest om

höstenprissättningen. prisstopp infördes 1942.Allmäntåterhållsamhet i
mötteskom igång 1946,internationella råvaruprisstegring, årDen som

prisstabili-svenskamed försvara denåtgärder förmyndigheterna attav
svenskaisolerad höjning denbeslöts därför1946juliIteten. avom en
Vidaretilldollarkursen sänktes från 420 360.värdekronans yttre

den fem-liksomvissa viktiga importvarorsubventionerinfördes attav
omsättningsskatten avvecklades.procentiga

1973-1974Oljekrisen

utvär-Energiberedskap kristid, SOU 197560-61för EBU,Utredningen
särskildfrån oljekrisen 1973-1974. Ierfarenheterna rapportderade en

sådantavvisadeförbrukningsregulator. EBUbehandlas priset ettsom
energiförbrukningen.generell metod för i kristid regleraattsystem som

vilketkupongöverlåtelse,redovisas med friI ett systemexpertrapporten
och minskadvarapengarökad valfrihetfördelarhar sina genom

ransoneringsadministrationen.kostnad för
för-ändrasransoneringslagen skulle såföreslog att uttagEBU att av

energibrist.avgift under perioderbrukningsdämpande kan medges av
endastmotorbensin ochbli begränsad till drivmedelAvgiften föreslogs

beräknades tillErforderligt påslaginledningsskede.under kortareett ca
genomfört.blev aldrigAvgifterna skulle fonderas. Förslaget100 procent.

Gulf-krisen

förñrsörjningssituationenskapade för1990-1991Gulf-krisen attoroen
kostnader.effekter olikaskulle påverkas pådel siktsvensk på genom
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omedelbara effekterna märktesDe framför allt oljemarknaden.på
Krisen ledde till spekulativ och fluktuerande oljeprisbildning.en
Råoljepriset i juni 1990 fat juli till14 USD redan istegsom var ca per
drygt 20 USD och uppnådde toppnoteringen USD i början oktober.41 av

högsta noteringarna under dennaDe höst till del effektstorvar aven
osäkerheten kring krisens utveckling. oljebolagen säkraDe detstora tog
före det osäkra och byggde sina lager för det fall priset skulleupp rusa
ytterligare i höjden. omfattandeEn spekulation i i köpoptioner framtida
ägde också Osäkerheten återspeglades i de svängningaräven storarum.
i oljepriset uppstod varje marknadengång tyckte sig ökad ellersom se
minskad krigsrisk.

Någon egentlig brist olja världsmarknaden självapå på förelåg inte. I
verket utbudet främstnågot större än 1989 tack ökad produktionvar vare
i Saudiarabien, Förenade arabemiraten och Venezuela. Också de makro-
ekonomiska effekterna oljeprishöjningen kan efter hand bedömasav som
ringa för världen inte alls jämförbara olje-med 1970-taletsstort,som
kriser.

Risken för fördjupning krisen skulle leda till oljebrist tvingadeatt en av
olika länder börja förbereda nödvändiga krisåtgärder. behövdeDessaatt
dock inte tillgripas. erfarenhet från tidigareGenom oljekriser nuvar man
också bättre rustad för möta eventuella påfrestningar.att

krisen fått förloppOm hade effekten världsekonominpåett annat
kunnat bli allvarligare. Genom krisens kortvariga karaktär blev någon
omläggning ekonomiska politikSveriges emellertid inte aktuell.av

I detta sammanhang kan vidare enligtnämnas resolutionen i FNatt s
säkerhetsråd skulle alla Kuwaits och finansiellaIraks tillgångar i utlandet

Ävenomedelbart frysas. följdeSverige resolutionen frys-skeddeom
ningen här mindre tillfredsställandepå sätt, vilket ledde till viss kritikett
vid OECD-sammanträde Sverige liksom Schweiz. visarDettaett mot mot
bristande svensk beredskap för dylika aktioner.

Studier inom FOA och Försvarsdepartementet

FOA bedrev under mitten beredskap1980-talet studier samhället iav av
och krig SKRIK-proj ektet. förUtgångspunkt SKRIK-studiema tankenär

det integrerade totalförsvaret och människans roll i detta. Studiernaom
betonar bl.a. de civila samhällsfunktionemas betydelse för totalförsvarets
krigsavhållande förmåga och förmåga föra krig.att

ingåendeDe delstudiema behandlar bl.a. underkrigsorganisering
förhållanden,störda försörjning i avskurna områden, mobiliseringens

ekonomiska och sociala konsekvenser, människan i krigssamhället, sam-
hällets skydd kemiska stridsmedel, civil beredskap nivå,på lokalmot
vattenförsörjningen i krig lägsta för bered-nivå olika funktioner isamt
skap och krig.

Inom Försvarsdepartementets sekretariat för säkerhetspolitik och lång-
siktsplanering SSLP har del studier med anknytning kris-tillen
ekonomin genomförts. sådan studie behandlas deI Sveriges roll ien
allierades ekonomiska krigföring under andra världskriget.

12-09622
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2.4 Vissa erfarenheterutländska

undersöka hurFör planeringsprocessen för den ekonomiska politikenatt
upplagd iär olika länder avseende kris- och krigslâgen vände sig utred-

ningen under hösten till de svenska1990 ambassadema i antal länderett
med förfrågan ekonomisk beredskapsplanering i respektive land.en om
Redogörelsen nedan bygger de frånpå ambassadema lämnade informa-
tionen. ochFör Norges Israels del har också uppgifter använts som
inhämtades till FOAs utredning samhällsekonominstyrgruppenav om
under kriser och i krig under studieresor till dessa länder.

Finland

svenskt vidkommandeFör är speciellt Finlands erfarenheter från de svåra
kris- krigsårenoch 1939-1945 mycket intresse. Båda länderna ärstortav

ekonomieröppna med i liknandesmå ekonomisk struktur ochstort sett
samhällssystem.

Finlands ekonomi under dessa för djupgåendeår påfrestningarutsattes
till följd stömingama utrikeshandeln,i försvarsproduktionensav
dominerande roll och mobiliseringen arbetskraft till försvarsmakten.av
Varubristen, det starka inflationstrycket och nödvändiga omallokeringar

tvingade den finska regeringen vidta rad omfattandeattav resurserna en
regleringsåtgärder. En heltäckande redogörelse för den ekonomiska
utvecklingen och regeringens ekonomiska politik under denna period har

ekonomielämnats doktorn Kari Nars i studien Finlands kristidaav
ekonomi och ekonomiska politik.

utredningFör vår främst Kariär Nars utvärdering Finlands ekono-av
miska politik intresse. Nars konstaterar inledningsvis vissaattav
fredstida ekonomisk-politiska oftamål inte kan beaktas under krigstid. En
konsekvens krigsförhållandena iär även marknadsekonomiattav en

resursfördelningmåste till konsumenter och företag delvis ske genom
statliga regleringar. Produktionen vissa för försvaretpå viktiga områden

organiseras tidvis strikt hänsynmåste till kostnaderna. Vidare måsteutan
försvarets behov högsta prioritet.ges

nödvändiga ändringenDen industrins produktionsinriktning kanav
under krigstid knappast fås till stånd enbart traditionella ekono-genom
miska incitament höjning priser och vinster. Därför krävs regle-sorn av
ringar mål år påskynda och underlätta förvandlingsprocessen.attvars
Individernas ekonomiska valmöjligheter kommer begränsas deatt av nya
målpreferensema.

konstaterarNars den ekonomiska politikens dominerande mål underatt
krigstiden optimering försvarsviktig produktion, upprätthållandevar av

skälig levnadsstandard för befolkningen pris- och löne-samtav en
stabilisering. För dessa mål krävdesuppnå ändringar iatt stora resurs-
allokeringen. Någon fast samordnande totalplanering för detta fanns
emellertid inte, vilket får den krigstida ekonomiska politikensanses vara
grundläggande svaghet. Bristen på systematiskt handlingsprogram förett
uppnåendet huvudmålen ledde till den ekonomiska politiken komattav
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ad hoc lösningarpräglas partiella mycket kort sikt. börjanpå latt av
trodde den allmänna opinionen på kort krig varför sökte ändraett man

möjligt den fredstida ekonomiska politiken.så litet påsom
faktum ingen totalplanering regleringspolitiken fanns med-Det att av

förde del viktiga ekonomisk-politiska antingen insattesåtgärderatt en
okoordinerade eller i värsta fall stridande helhetsmålen.motsent, var

Sålunda uppbyggdes priskontroll först under då ocksåsträng 1942,en
löneregleringen fick last form. finanspolitiska åtgärderna förDe atten
reducera hushållens ökande köpkraft fungerade dock dåligt grundpå av
eftersläpning Ifallskatteuppbörden. finanspolitiken hade kompletteratsav

omfattande frånmed statsupplåning allmänheten kunde efter-en mera
frågeöverskottets utveckling ha bromsats vad fallet.änmer som var
Likviditeten kunde också ha begränsats med tvångsñrsäljning av

Ävenobligationer. principiella invändningar kan anföras motom en
sådan åtgärd innebar sedelklippningen 1945 i praktiken tvångsupp-en

vidtogs väl Vidare bordelåning, emellertid andra komplette-sent.som
rande medel ökad vinstbeskattning eller obligatoriskanvänts som

Pris- löneregleringendeponering vinstmedel spärrkonto. ochpå samtav
ransoneringen kunde inte allena effektivt motverka det inflationstryck

ledde till.den bristfälliga köpkraftsbegränsningensom
med konstaterandet den finska eko-Nars sin genomgång attsummerar

nomiska planeringen, beredskapsåtgärdema och de första krigsårens
de erfarenheternaekonomiska politik outvecklade uppnåddaattmenvar

småningom resulterade i ökad planenlighet krigsslutet.så Fr.o.m.mot
fortsättningskrigets kunde den ekonomiska politiken delvisandra år
genomföras bättre planering under periodenpå basen något änav en
1939-1941.

krigsekonomins problem inte kan angripas effektivtNars slutsats är att
i förvägmed fredstida, modifierad politik genomtänktnågot utanen en

omfattatotal planering. sådan plan borde för produktionEn ett program
resursanvändningen,och fördelning, kontroll ñnans- ochdess av

penningpolitiska pris- och lönereglering, ransoneringaråtgärder, osv.
har grundlig finska beredskaps-Under översyn deårsenare en av

förberedelsearbetelagarna Efter drygt tio trädde höstenägt års 1991rum.
beredskapslag och försvarstillståndslag kraft. lagarnai Ien ny en ny

befogenheter under olika utredningstadgas regeringens kriser. För vår
dessa lagar intresse i vårt grannland bedömt behovär attgenomav man

lagstiftning i beredskapslägen vidföreligga ñr och även storasomen -
citatolyckor kan överordnad all lagstiftning. Följandeses som annan-

från motiveringen till lagförslaget illustrerar omfattningbefogenheternas
allmän princip stadgas ingens grundlagsenliga eller andraSom atten

rättigheter får begränsas under undantagsñrhållanden i större utsträck-
förutsättsning vad oundgängligen för få situationen underän attsom

kontroll.
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Norge

till studieStyrgruppen FOAs samhällsekonomin under kriser och iav
krig besökte Norge Samtalen med för ekonomiskår 1987. beredskap
ansvariga departement och myndigheter visade någon övergripandeatt
planering för den ekonomiska politiken i krislågen fanns.inte På flera
delområden ekonomin hade dock beredskapsplaner utarbetats. detNärav
gäller utrikeshandeln i kristid Handelsdepartementets fredsverk-trappas

ned.samhet En liten stab med statsråd kärnadministrationoch viss- -
och direktorat direktorattvå upprättas. Ett handhar utrikeshandeln med
uppgift skaffa importvanor och Inköpskontor upprättasatt styra exporten.
i utlandet i samarbete med näringslivet. Inköp centraliseras för säkraatt
varuförsörjningen. eller branschrepresentanterStaten kan agera som
importörer. Kontrakt reglerar detta finns förberedda. Det andrasom
direktoratet handhar försörjningsfrågor, dvs. fördelning av varor,
ransoneringar och regleringar planlagda krigsleveranser.samt

Inom NATO sker fördelning via centralt NATO-organ.ettav varor
Länderna i alliansen vissi utsträckning bistå varandra med ñr-antas
sörjning. Vidare har Norge krishandelsavtal med Sverige. harStaten
möjlighet ställa garantier för säkra import.att ut att

Beredskapsplaner eller beredskapsutredningar inom det finans- och
penningpolitiska området finns knappast. speciellaNorges ställning

medlemskap i NATO har gjort andra frågor bedömts viktigareattgenom
arbeta med. sedanFör knöts dock särskildår beredskaps-att ett par en

ansvarig till det norska Finansdepartementet.
Beredskapen vilar lagstiftning och regleringstradition.på Krigslagar ger

regeringen bemyndigande för beskattning. Planlagd beredskaps-t.ex.
finns ej,budget har behandlats i övningar. Inom valutaområdet ställsmen

krav finansieringpå utrikeshandel och säkra kontrollen överattav
norska tillgångar. Vidare finns fullmakt för regeringen disponeraatt

Ävenoffentliga nödfallsfirllmakt för anslagsöverskridanden.reserver
fylkesman landshövdingen har sådan fullmakt i vissa lägen. Normalt har
regeringen bevillningsfullmakt stortinget intenär är samlat.

Beredskapsmâssigt finns förberett vissa regler för ränteprovisioner och
maximal utbetalning inom bankväsendet. Vidare Bank välär Norges
decentraliserad, vilket underlättar arbetet i kris och krig.

norskaDet Finansdepartementet ansåg vid besöket det borde finnasatt
planer upprättade och fullmakter förberedda deponerade fullmakter

offentliga,de internationellaså disponibla.är Man menadeatt reservema
också det finansiella mindre viktigt realekonominän under krisatt var
och krig. norsk sida uttaladesFrån hellre reglerar änatt accepterarman

krisinflation.storen
För närvarande pågår översyn Norges civila beredskap. En ien av

syfte tillkalladdetta kommitté presenterade i april sin1992 rapport
Organisasjon, formål metode det sivile beredskap. Kommitténog

dagens överordnade målstruktur förär detaljerad, vilketattanser
försvårar flexibel planering och prioritering mellan olika mål.en
Organisationen har visat brister vad beträffar koordinering. Arbets-
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metoderna har i för utsträckning från fastställdautgått centraltstor
instruktioner ofta få genomslag myndigheter.hos berörda Enligtutan att

viktigtkommitténs mening det vidare ansvarsförhållandena klargörsär att
redan under fredstid.

Danmark

generell och övergripande ekonomisk-politisk planering förNågon mer
olika krissituationer finns inte i Danmark. danska FinansministerietDet

i den dylik planering aktualiserasmån kommer torde detatt attmenar
ske med för beredskapsåtgärdemai samarbete EG. år i högAnsvaret

olika ministeriemagrad delegerat till de ålagda företaär attsom
nödvändig planering inom respektive område. Vad krigssituationer
beträffar sker detta inom för mycket generell lagstiftningramen en om
civil beredskap administreras den under Inrikesministeriet lydandeavsom
Civilförsvarsstyrelsen. koordinerar arbetet bl.a.Denna inkallaattgenom
till då varje ministeriuminterministeriella möten gång året erhålleren om
nödvändiga informationer.

Industriministeriet väsentlig funktion fyllaGenerellt har såsomatten
försörjningsberedskapen landet. Utformningenansvarig för i konkretaav

i första hand Industri- Handelsstyrelsen. haråtgärder ligger på Manog
bl.a. identifierat antal s.k. prioriterade företag särskilt betydelse-ett som

civilbefolkningensfulla för klara främst behov i kris- elleratt en
företag får situationkrigssituation. i sådan företräde tillDessa en

arbetskraft, andra insatsvaror.energi, råvaror och vissa tillfreds-För att
ställa specifika offentliga Industriministerietbehov har ingått vissa

viktiga företag.beredskapskontrakt med strategiskt
Inrikesministeriet kan dessutom så skulle bli nödvändigt fastställaom

valuta- och utrikeshandelsrestriktioner och administrera dessa enligt
gällande förutsätter dockvalutalag. Dylika åtgärder konsultation med

och Utrikesministerietsåväl Finans-, Ekonomi-, Skatte- medsamt
detaljerade planeringenNationalbanken. åligger Ekonomi-Den mer

ministeriet ationalbanken.och N Det påpekas dock varken valutalagenatt
eller möjlighet till ingreppden lag kreditmarknaden har varitpåsom ger

sistnämnda lagtänkta krislagar. har aldrig kommit till användningsom
traditionen bjuderoch i Danmark eventuella regleringar fårattsnarare

formen frivilliga avtal mellan Nationalbanken och bankerna.av
mycket väsentligt undantag från ansvarsfördelningEtt beskrivnaovan

energiförsörjningen sedanär 1979 åligger det då upprättade Energi-som
ministeriet. obligatoriskaDe samlade oljelagren lagringspliktigahos
företag skall minst dagars förbrukning. inhemska125 Denmotsvara
danska oljeproduktionen sig konsumtionennärmar 80 varförprocent av
den oljan minskat förimporterade väsentligt i betydelse den totala
energiförsörjningen. harDetta fått till följd i dag betydligtäratt man
bättre vadrustad än under 1970-talets oljekriser. Man ocksåärman var
obenägen förbereda ransoneringssystem i händelse kris. Danskaatt av
beräkningar visar priselasticitet -0,6 för bensin och pris-på påen om
mekanismen skulle visa sig otillräcklig för klara försörjningen iatt en
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krissituation har vissa möjligheter också laborera avgifter.medattman
förhärskande uppfattningen iDen det danska Energiministeriet är att ett

ransoneringssystem kommer tillleda svartabörshandel med bensin-att
kuponger.

Andra länder

Nederländerna finns det allmänt inte särskildI någon makroekono-sett
strategi förmisk krissituationer. Beredskapsplaneringen sker inom ramen

för civilförsvaret. Varje ministerium skall vidta förberedelser inom sitt
område. Koordineringen åligger Inrikesministeriet.

påpekas civilförsvaretDet bör det nederländska arbetar inomatt ramen
för Med den hotbildenNATO. ändrade i Europa har arbetet förskjutits

kriser slag krig.än Inom Ekonomiministeriets general-mot annatav
direktorat för industri- och regionalpolitik finns byrå förnumera en
crisis till uppgiftmanagement har till produktionen kanatt attsom se
fortsätta i fall kriser och i fredstid.svåra olyckor Det innebär åtgärderav

säkerställa tillgångenför energi, andra väsentligaråvaroratt samtav
produkter och tjänster i krissituation. Endast för olja finns permanentaen

ransoneringssystem effektivEtt för distribution bristvarorreserver. av
förberett och kan snabbt tillämpas.finns

Tyskland finns ingen central myndighet har för detI eko-ansvaretsom
ñrsvanetnomiska och dess planläggning. Samordningen sköts Inrikes-av

ministeriet medan det konkreta arbetet planering, lagstiftning osv.- -
ligger främst Ekonomi-, Finans- och Jordbruksministerietpå påsamt
Bundesbank.

Totalförsvaret i Tyskland regleras i ramriktlinjer förstort genom
totalförsvaret. finnsFörutom dessa riktlinjer rad lagar och förord-en
ningar reglerar framför allt försörjningen kris-i eller krigssitua-som
tioner. Med undantag för den lag rör energiförsörjningen gällersom

endastdessa lagar i spännings- eller försvarslåge, dvs. vid krigsfara
eller krig. flesta lagarna och förordningarnaDe på detta område reglerar

huvudsak olika försörjningsfrågori beredskapslagerhållning,som
ransoneringar osv.

särskild strategi eller planering för denNågon ekonomiska politiken i
och krigslägen finns inte.kris- Tyskarna tycks förlita sig de krafterpå att
i fredstid landets sociala marknadsekonomi skall fortsättastyr attsom

ifungera även kristider statliga ingripanden.större Marknads-utan
ekonomins lagar få i krissituationer.måste råda även Ingrepp från statens
sida hjälper sällan. Prisreglering leder till marknad och förårt.ex. svart
övrigt nästan omöjlig övervaka, ingrepp kreditmarknaden kanpåatt

förtroendekris ellerskapa och därmed göra skadastörre än nytta,oro
Goeckel, föreläsare vid Civilförsvarsakademin.säger Dr.

fråga penningpolitiken bekantI är Bundesbank synnerligenom som
Ävenfrånsjälvständig regeringen. här torde i krislågen lita sig iman

första hand traditionella instrumentpå och kassakvoter.räntansom
information utredningen frånDen erhållit svenska ambassader isom

andra länder har huvudsakligen olika ñrsörjningsprogramnågra avsett
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Österrike.ñrför livsmedel Schweiz och oljan Det allmännasom
intrycket beredskapsplaneringår någon för den övergripande ekonomiska
politiken inte finns i dessa länder.

förberettheller EG har agerande inomInte något den civilagemensamt
beredskapens område. Med för främstundantag energiområdet- försörj-
ningen olja finns ingamed för försörjnings-mötaattarrangemang-
stömingar i fredstid. viktigEn förklaring till uppenbaraEGsens
ointresse för dessa frågor givetvisär det samarbete vad denäven avser
civila beredskapen iingår NATO-arbetet. Med undantag för Irlandsom

alla nuvarande ocksåär EG-stater medlemmar i NATO.
drastisk till dessa länder i beredskapshänseendeEn utgörsmotsats av

Israel. Landet lever i ständigt beredskapstillstånd varför både denett
militära civila beredskapen âr mycket väl utvecklade. israeliskaDesom

betonarmyndigheterna vikten alla förberedelser redan undergörsattav
fredstid. Planeringen ifrån Israel, med hänsyn till sin litenhet,utgår att

klara mycket korta krig. ekonomiskabara kan Den politiken därförmåste
inriktas problemen i samband med den höga beredskapenpå före krigett
och påfrestningarna under den följande efterkrigstiden.
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3 Beredskapsplanering och

ekonomisk-politiska krisinstrument

3.1 Inledning

Enligt totalförsvarsbeslutet våren 1992 199192 102, FöUl2, rskr.prop.
huvuduppgiftema för totalförsvarets civila del följande337 är

civilbefolkningen verkningarna krigshandlingarvärna ochmotatt av-
under kriser och i krig livsnödvändig försörjning,trygga en

under kriser och i krig stödja försvarsmakten,att samt-
för fullföljandet dessa uppgifter, under kriser och i krigatt, av-

upprätthålla viktigaste samhällsfunktionema.de

för beredskapsplaneringen inom totalförsvaretsI avsnitt 3.2 redogörs
civila funktioner. planering omfattar emellertid inte denDenna över-
gripande ekonomiska politiken, dvs. uppgiften för denna utredning.

Enligt direktiven skall utredningen analysera den ekonomiska politiken
under och i krig. Under sådana förhållandenkriser väntas den ekono-
miska landet och de problem den ekonomiska politikensituationen i som

från normala fredstidaställs inför skilja sig i viktiga avseenden förhållan-
den. Därmed kan sig myndigheterna i accelererande taktvänta attman

ekonomisk-politiskaockså behöver utnyttja delvis andra instrument än
vad används i den traditionella stabiliseringspolitiken. Utredningenssom

studera och värderauppdrag är sådana krisinstruments användbarhet.att
följandedetta syfte studeras i de härpå kapitlen antal hypotetiskaI ett

krissituationer med varierande ekonomiskagrad störningar. I delav en
tall kräver dessa extraordinära situationer finnsmotåtgärder. För sådana

lagstiftningdet i svensk rad lagar regleringskaraktår. detta kapitelIen av
kortavsnitt 3.4 översikt de för ekonomisk politik mestges en av

centrala krislagama och villkoren för dessa träda i kraft.när kan Enav
förteckning författningarutförligare med anknytning till krisekono-av

miska frågor i appendixges

3.2 Allmänt beredskapsplaneringen i Sverigeom

Totalförsvarets civila del delas in i antal funktioner. funktionEnett
omfattar verksamhet väsentlig för totalñrsvaret ochären som som -
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åtminstone i krig kräver form central statlig ledning ellernågon av-
funktion samhällssektorinriktning. En således verksamhet harär en vars

betydelse för ñrwarsanstángningama, befolkningens skydd ochstor
överlevnad eller för samhällets fortbestånd. statliga myndigheterFörutom

andra aktörer, landsting, ñretag, organisa-har såsom kommuner,även
funktionema.tioner och enskilda, viktiga uppgifter inom

funktionsindelningenSyftet med den civila delen totalförsvaretav av
få till stånd bättre samordning beredskapsförberedelsema ochär att en av

ledning verksamheten undereffektivare kriser och i krig.aven
krigsviktig samhällsverksamhet kan inte inordnas funktionerAll i på

här angivits. finns därför fristående beredskaps-det Det antalsätt ettsom
uppgifter, viss civilmyndigheter med avgränsade verksamhetsamtmera

krig försvarsmakten.i styrssom av
civilaFunktionsindelningen inom den delen totalförsvaret ñtstställ-av

riksdagsbeslut 198485 rskr.388des i 1985 160, FöU ochprop. ll,
den ledningsförordningenframgår s.k. 1986294, ändradsenastav

1991 1283.
Funktionsindelningen redovisas i appendix framgår ocksåDär på

vilket och i vilken omfattning de olika funktionerna berörssätt av
krisekonomiska åtgärder.

gäller inriktningen beredskapsåtgärdema kan ñljandeNär det av
Beredskapsñrberedelserna koncentreras till sådana delarnämnas. av

verksamheten där kraven säkerhet i måluppfyllelsen särskiltpå är stora.
Prioritering syftar till planlägga det väsentliga. Detaljerad ochatt mest
formaliserad planering begränsas till förmån för sådana utåtriktademer
aktiva beredskapsförberedelser syftar till öka handlingsbered-attsom
skapen kunna utnyttja de samlade efter lägets krav.att resurserna

möjliga utsträckning samhällsfunktionemas förmågaI största avses egen
utnyttjas inom såväl den offentliga den privata sektorn för lösaattsom
förekommande uppgifter kriser och iunder krig. Därmed läggs ökad vikt

kvalitativa i innebärvid de aspekterna planeringen. Detta infor-att
utbildnings- och ävningsverksamheten har särskild betydelsemations-, en

för skapa tillgång till kompetent personal med förmåga leda ochattatt
verksamhet under kris eller i krig. Sådan information och utbild-hantera

också betydelse för skapa önskvärd beredskapshänsyn ining har att en
planering och samhällsutveckling.

funktionerde skall Varuförsörjningen prioriteringenFör ärtryggasom
mellan beredskapslagring, åtgärder för bevara produktionskapacitetatt
och åtgärder för substitut och anställning betydelse.storav

viktigt i krissituation ha tillgång till viss minstaDet är att en en pro-
duktionskapacitet områden,på väsentliga eftersom karaktären krisav en

rimligeller krig inte kan förutses med någon grad säkerhet. Detett av
i hög frånsvenska näringslivet vidare grad beroende leveranserär av

andra länder. flexibilitet och uthållighet sammanhänger medDen som en
produktionskapacitet innebär därför väsentliga fördelar jämförtinhemsk

beredskapslagring.med
vissa områden det emellertid vikt förnödenheter finnsPå är attav

tillgängliga vid Sverige. kan gälla vissaomedelbart på Det t.ex.angrepp
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läkemedel och sjukvårdsmateriel. För sådana områden skapapå bered-att
skap för med kort militär förvarning eller efterett ettangrepp angrepp
endast kort förkrigsskede kan därför beredskapslagring behöva väljasett
före andra beredskapsåtgärder.

och regleringssystemRansonerings- skall finnas förberedda klararsom
tillförselbortfall under olika skeden kris eller krig. I börjanettav en av

förkrigsskede kan frivilliga begränsningar olika slag tillämpas.ett av
Beslut åtgärder med stöd ransoneringslagen förutsätts kunnaom av
komma fattas vid olika tidpunkter under förkrigsskedet beroende påatt
berörd funktion. För exempelvis funktionerna Transporter och Energi-
försörjning kan denna tidpunkt inträffa redan i förkrigsskedets inledning.

Åtgärder förbereds vidare för regleringar utrikeshandeln skallatt av
kunna införas.

3.3 Regleringar ekonomisk-politiska åtgärdersom

Utredningen inte inämnar gå den omfattande teoribildningenpå kring
och de empiriska studierna olika regleringars ekonomiska effekter. Iav
den sådana effekter betydelsemån är för ställningstagandenvåraav
kommer dessa redovisas i samband med degenomgången olikaatt av
krisskedena kapitleni 5-7. dock viktigtDet år redan här peka påatt
några grundläggande förhållanden beaktasmåste när diskuterarsom man
valet mellan marknadskonforma åtgärder och direkta regleringar av
ekonomin.

marknadsekonomiEn Sverige ofta förutsätts olika ekonomiskasom
störningar. Dessa kan uppnåendet fastställdaäventyra ekonomisk-av
politiska mål ekonomisk tillväxt, full sysselsättning, inre och yttresom
balans, rättvis fördelning ekonomiskaDen politiken förfogarosv.
emellertid över antal instrument med hjälp utvecklingen kanett stort vars
justeras i önskad riktning. Erfarenheterna instrumentens potentiellaav
möjligheter i efterkrigstidens stabiliseringspolitik är också i stort sett
positiva. tillgängligaDe medlen har i regel varit tillräckliga och kunnat
fylla sina syften de aktiverats.när

Utredningen frånutgår medel i första hand bör användasatt samma
vid deockså störningar vi här studerar. Vi vill starkt understryka attsom

sådana regleringar innebär ingrepp i friade marknadernas funk-som
tionssått bör undvikas tills de absolutär nödvändiga. bättre låtaDet är att
marknaden själv sig till de förhållandena. sådanEn politikanpassa nya

dock föras med beaktandemåste de fördelningspolitiska konsekvenserav
kan bli i sådan situation. kan föranledaDet aktiva åtgärderstorasom en

fördelningspolitisk natur.av
förAvgörande utredningens ställningstagande regleringarår nästanatt

alltid har negativa bieffekter denpå samhällsekonomiska effektiviteten.
Därtill kommer flera regleringama inte bedöms bli effektiva,att av
införandet ofta tidskrävandeär och fordrar administrativstor apparat.en
Generellt framstår det vidare olämpligt marknaderpåsett attsom som
fungerar dåligt in regleringar,sätta vilka i sista hand kan hämma
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marknadsmekanismema alltför starkt. Statsmaktemas åtgärder bör i första
hand inriktas på stödja och möjligt återställa marknadensatt snarast

funktionssätt.normala internationaliseringenGenom näringslivet kanav
detsamma ha speciella förutsättningar lösa knapphetsproblem påatt ettnu

inte möjligtsätt under andra världskriget.som var
Regleringar kan vidare effektiva.svåra Det lär erfaren-attvara oss

från deheter decenniemas ñrsök skilda områden.på Utveck-senaste
lingen förändratunder 1980-talet har också ekonomins funktionssätt så

förutsättningarna effektivt reglera delar ekonomin minskat.att att av
Näringslivets internationalisering praktisktgör alla storföretagatt taget
har dotterbolagnågot eller liknande utomlands dit medel enkelt kan över-
föras eller kan förvandlas till bolagets kärna bedömssåsom om
intressant. sådana företagMot blir regleringar lätt ineffektiva. Genom-
förda avregleringar och kreditmarknadenvaluta- innebär vidare attav
beredskapen har minskat föravsevärt snabbt agerande med hjälp olikaav
regleringar.

Utredningen vill dock betona ekonomisk kris kan all-såatt taen en
varlig vändning de marknadsanpassade medlen bedöms otillräck-att vara
liga. Speciellt kan detta bli fallet vid säkerhetspolitiskt betingad krisen

förenad krig ellerär med krigsñara i omvärld. situationvår nära Isom en
försörjninglandets allvarligt hotad eller vissa marknadernär är upphör

fungera blir det tillgripanödvändigt extraordinära åtgärder bl.a. iatt att
form regleringar.av

nämnts det viss tid i anSom några avsevärt lång tidtarovan en- -
innan regleringsåtgärd kan bli effektiv. frågaEn kommer atten som
diskuteras i de följande kapitlen därförär med vilka medel den ekono-

politikenmiska bör under mellantiden.agera

3.4 Aktuella regleringar under kriser i krigoch

Regeringsformen fullmaktslagstiftningenoch

omställning från krigssamhälletEn freds- till vidtas snabbt förmåste att
få avsedd verkan. Detta får till följd riksdagens beslut inte kanatt
avvaktas i varje särskilt fall varför regeringen och myndigheterna måste
ha befogenhet vidta de åtgärder påkallats omsñndighetema.att som av

Riksdagen har, med stöd kap. regeringqfønnen13 6 § 1974152,av
bemyndigati antal fullmaktslagar regeringen besluta åtgärderett att om

där beslutet skulle tillkomma riksdagen i dess egenskap lag-annars av
stiftande församling. fullmaktslagarDessa kan grunden försägas utgöra

administrativa beredskap.vår
Fullmaktslagama har normalt konstruerats de krigså i träder iatt

tillämpning särskilt regeringsbeslut. Myndigheter ellernågot andrautan
skall tillämpa fullmaktslag kommer dock antagligen inte göraattson1 en

så inte regeringen eller har kungjortpå sätt Sverigeett annat attom
befinner sig i krig. Bl.a. innebär beredskapslarm rad författningaratt en
träder i omedelbar tillämpning.
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regeringeni tillämpningkan också sättasFullmaktslagama av om
förhållan-utomordentligadet råder sådanakrigsfara ellerSverige är i om

befimnitSverige harkrigsfarakrig ellerföranleddaden är av somavsom
efterregeringenvid omedelbar krigsfara kanochUnder krigsig

myndighet sättaöverlåtariksdagenbemyndigande även att enannanav
andra punkten regerings-tillämpning kap.i 13 8 §visstlag i ämne

formen.
flesta fullmakts-regeringen enligt deföreskrift måsteEn sådan av

Föreskriften upphörmånad.riksdagen inomunderställaslagarna atten
riksdagen interiksdagen i tid ellerunderställs rättgälla den inte omom

från underställningen.månaderden inom tvågodkänner
försörjningsom-kriser inommöjlighet vidhar vidareRegeringen att

prisregleringslagenochransoneringslagen seingripa enligt bl.a.rådet
i regerings-fullmaktslagstiftning har stöd 8 kap. 7 §nedan. Denna

regeringsformen får riksdagenbestämmelse iEnligtformen. samma
föreskrifterförordning meddelaregeringenbemyndigaockså att genom

skydd för liv, personligriket ochvistelse iutlänningarsbl.a. omom
och hälsa.säkerhet

slags fullmakt, nämligen närocksåfinnslagstiftningenI annanen
föreskriva undantag från lagenmöjlighetgivitsi lagregeringen atten

förutsättning riketunderavviker från lagen,reglereller meddela attsom
förhållandenutomordentligaråder sådanakrigsfara eller detkrig ellerär i

riket har befunnit sigkrigsfarakrig ellerföranleddaär somavsom
räddningstjänstlagen.sådan lag ärExempel på en

Ransoneringar

allvarlig varubristi situation dåransoneringslagenSyftet med är att- en
försvarsñrmåga regeringen vitt-ellerförsörjninglandetshotar ge-

be-bristvaroma. Detta skerfördelningmöjligheter förgående genomav
nödvändigt för hushåll-det ärhandeln. Omstämmelser reglering avom

totalförsvaret eller landets för-vikt förmed förnödenheter ärning avsom
användningsñrbud, villkor förochmeddela sälj-regeringensörjning får

bara förransoneringsbevis utnyttjandeeller t.ex.försäljning t.ex. mot
handelRegeringen också bestämmaändamål. kanprioriteradevissa att
tvingaskanauktoriserade näringsidkare. Statenfår skeendast genom
nyttja.ransoneringsregler kangrundvarulager ägaren påinlösa avsom

innebärRegleringenransonerad tillgång.förfoga överkan ocksåStaten
i marknaden.ingreppsåledes mycket stortett

riket kommeri tillämpning närträderRansoneringslagen 1978268
föreskriva lagen heltfårstadgas regeringeni Vidarekrig §. attl att
regeringen bestämmer 1från tidpunktskall tillämpaseller delvis som

eller krigsfara variföljd krigkrigsfara, det tilli 2riket är avomom
händelse föreliggerutomordentligellerbefunnit sigriket har av annan

fömödenhetför knapphet inom riket påbetydande faraknapphet eller av
Föreskriften skallfolkförsörjningeneller 2 §.för totalförsvaretvikt
det utfärdadesmånad från denprövning inomriksdagensunderställas en
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eller, riksmöte pågår, från början närmast följande riksmöteom av
3 §-

Ransoneringslagen kan således sättas i tillämpning omgående, men
ikraftträdandet måste bestämmas med hänsyn till hur lång tid man
behöver för distribution ransoneringskort Ransoneringen medförav m.m.
betydande administrativa kostnader. Man får också räkna med ett stort
antal dispensärenden.

Prisregleringar

Prisregleringar regeringen möjlighet administrativt kontrolleraattger
eller ingripa i prisbildningen. Regleringen inñraskan omgående och den
får omedelbar effekt på priserna. Administrativt fastställda priser innebär
dock allvarligt ingrepp i den fria näringsverksamheten.ett En viss kon-
troll lagens efterlevnad bör ske och regleringen medför administra-av en
tiv belastning för myndigheter och näringsliv. Liksom ransoneringslagen
kommer prisregleringslagen 1989978 tillämpas Sverige kommeratt om
i krig 6 §. Om Sverige är i krigsfara 7 eller§ det någonom av annan
orsak krigän eller krigsfara ñnns risk för allvarlig prisstegring inomen
landet på eller flera viktiga eller tjänster 8 §, får regeringenen varor
föreskriva eller flera bestämmelsernaatt i lagen skall tillämpas. Enen av
föreskrift skall viss tid, högst år 10 § och skall underställasettavse en
riksdagen för prövning inom månad från det den utfärdades. Omatten
riksmöte inte pågår, skall föreskriften underställas riksdagen inom en
månad från början närmast följande riksmöte ll §. De bestämmelserav

aktuellaär för tillämpning högstpriser, stoppriser för-som samtavser
handsanmälan och prövning prishöjningar.av

Utrikeshandel

I krislâge är regleringett utrikeshandeln central för klarayttersten attav
landets försörjning. Härtill står många olika instrument till förfogande.

Det effektiva medlet ñr styrningmest utrikeshandeln är han-av en
delsreglering enligt lagen 1975 med85 bemyndigande meddela före-att
skrifter in- eller uçförsel Enligt lagen får regeringenom av varor.
meddela föreskrifter in- eller utförsel det är påkallatom av varor om

hänsyn till risk för störning inom samhållsekonomin eller folkförsörj-av
ningen, särskilda handelspolitiska skäl eller hänsyn till behovav attav

kvaliteten hos produkter vissttrygga slag, till hälsovården, miljövård-av
växtskyddet eller skyddet djursjukdomar eller till kontrollenmoten, av

materiel kan få militär användning l §.som
Bemyndigandet medñr emellertid inte befogenhet meddela före-att

skrifter tull eller avgift än sådan kostnad förom om annan som avser
handläggning fråga tillstånd, för omhändertagande gods ellerav om av
ñr kontroll, inspektion eller därmed jämförlig åtgärd 2 §.annan

begränsningEn handeln med hjälp licenssystem innebärettav av en
administrativ belastning och tid införa. Det problematiskatar att är vad

kan göras innan denna reglering börjar effektivt fungera.som
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exportkreditgarantier.stödjas med hjälpfredstid kanI exporten av
förordningExportkreditnämnden enligthandhasGarantigivningen av

skall dockNygarantigivningenexportkreditgaranti.1990113 om
utredningenhar kritiseratskrisläge. Dettaunderupphöra ett omav

Exportkreditnämndensföreslogi krislägenutrikeshandelsvensk attsom
ibibehållsnygarantigivning ävenskadereglering ochmedverksamhet

regeringskansliet.närvarande inombereds förFörslagetkrislägen.
inte i svenskimportkreditgarantier finns däremotbeviljaMöjlighet att

dock föreslagitutredning harOvannämndalagstiftning. export-att
omfattai krislägen ävenutvidgasverksamhetkreditnämndens att en

import och blisynvinkel angelägensamhälletsñrgarantigivning en ur
importkreditgaran-syftet medimportkreditnämnd. Främstaochexport-en

riskreduceraunderlätta ochutredningenskulle enligttier attvara
sannolikt iländer kräverFlertaletprioriterad import.finansieringen av

kanintressetförskottsbetalningar, eftersomdetta läge att exportera vara
förlusterskydda importörengällakanbegränsat. Det motattt.ex. som

tillanländerförskott betaladeden ikan uppstå att varangenom
Sverige.

subventioner tillstödjas medimport kan ocksåochSveriges export
effekt, innebärsnabbsubventionerverksamheter.angelägna enger men

exportsubventionemastriderstatsbudgeten. Dessutombelastning motpå
handelsöverenskommelser.internationella

med hjälp prisclea-stimuleraskan ocksåFörsörjningsviktig import av
importprodukter.mellan olikaprisskillnaderutjämnadvs.ring, attgenom

för-krisförsörjning tillför stårbland de medelingårPrisclearing som
Prisclearingen1978268.ransoneringslagenförinomfogande ramen

riks-tillämpning omgående under detilegaltsåledes sättaskan attrent
Åtgärden dock tordeefterhand.igodkännande inhämtasdagens som-

snabbvaruområden kanavgränsade väntasföraktuell endast gevara -
clearingnämnd och uppbyggandetinrättandeteffekt kräver avenavmen

bidragsgivning och kontroll.avgiftsuttag,administration fören
vid in- eller utförseldepositioneravgifter ochBestämmelserna avom

utrikes-valutareglering. Föri lagen 1990749finns att styraomvaror
erfordras såledesdepositioneravgifter ochmed hjälphandeln attav

underendasttillämpning. möjligti Detta ärharvalutalagen satts en
valutaområdet.underkrissituation nedanallvarlig semycket

syfte. Med stödimportbegränsandetullar användas ikanDäremot av
regeringenkantullfrihetbemyndigande i lagen 1987 1069 omom m.m.

föreskrifterförhållanden meddelasärskildaföreliggerdet att en vara
från denmånadFöreskrifterna skall inommed tull.beläggasskall en

Även iprövning. GATT-underställas riksdagensmeddelatstidpunkt de
säkerhetssyftenförfinns undantagsregelöverenskommelsen somen

skyddanödvändiga förtullhöjningarför ärlämnar attutrymme som
finns också inomundantagsreglerLiknandeväsentliga säkerhetsintressen.

medbelägga sär-Motsvarande bemyndigandeoch EG.EFTA exportatt
lagstiftning.i svensktull saknas däremotskild

endast enkeloch kräverinföras snabbtsåledesImporttullar kan
variera medoch börStymingseffekten dock osäkeradministration. är
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tullens höjd och föreliggande importincitament. Trots ovannämnda undan-
tagsregler är den handelspolitiska rörelsefriheten inte obegränsad.

Valuta- kreditområdetoch

Under fredstid bedrivs svensk penning- och valutapolitik i alltnumera
väsentligt via de finansiella marknaderna. innebärDet Riksbankenatt
söker påverka marknadsräntorna köp och ñrsâljningar värde-genom av

vilka ändrar bankernas tillgång till likvida medel. Påpapper, motsva-
rande sätt använder Riksbanken köp och försäljningar valuta för attav
påverka valutamarknaden och kronans värde.

Regler för Riksbankens agerande dessa mark-som anger ramarna
nader ñnns i lagen 19881385 Sveriges riksbank.upptagna Därom
preciseras exempelvis Riksbankens möjligheter köpa och sälja valutoratt
och värdepapper, liksom möjligheterna i penningpolitiskt syfte beviljaatt
krediter respektive inlåning från bankerna. Villkoren förta emot denna
in- och utlåning viktigär del i Riksbankens för räntestyming.systernen

Vid sidan dessa styrmedel, brukar kallas marknadskonforma,av som
finns det två centrala fullmaktslagar under vissa omständighetersom
medger användningen reglerande styrmedel. Dessa fullmaktslagar årav
lagen 1974922 kreditpolitiska medel LKM och valutareglerings-om
lagen 1990749.

lagenAtt kreditpolitiska medel fullmaktslagär innebärom atten
Riksbanken får de olika regleringsåtgärdema ita anspråk först efter för-
ordnande regeringen. saknarLKM explicit hänvisning till säker-av en
hetspolitiska kriser rekvisit för lagen i anspråk.ett Däremotatt tasom

formuleringenär allmänså situationeräven de kan i kriseratt uppståsom
och i krig inryms. Kriteriet för lagen skall i anspråkatt är dettas att
behövs för deuppnå mål fastställts för Riksbankensatt penningpoli-som
tiska verksamhet 3 §.

I lagen specificeras antal regleringsåtgärder. Deett medel detsom
gäller likviditetskrav,är utlåningsreglering, emissionskontroll, allmän och
särskild placeringsplikt rântereglering.samt

Enligt nuvarande tillämpning kan LKM under normala förhållanden
sägas sakna penningpolitisk betydelse. Orsaken är i frånvaroatt av
valutareglering detär knappast meningsfullt talaatt separatom en
inhemsk kreditmarknad vilken regleringsåtgänder kan riktas.gentemot

FinansdepartementetInom har därför gjorts översyn lagen.en av
Översynen Ds 19926 har resulterat i föreslår LKM slopasatt attman
och lagen valutareglering i ställetatt utvidgas med i huvudsakom
motsvarande kreditregleringar återfinns i LKM. Förslaget innebärsom
således de i nuvarande LKM ingåendeatt regleringsåtgårdema fortfa-
rande tillstår förfogande, de kan träda i kraft först i sambandattmen
med valutaregleringens införande. Möjligheten i fredstid införaatt
nedanstående regleringar begränsas således i betydande grad enligt detta
förslag.

Likviditemkrav kan tillämpas bankinstitut.på Det lägsta kvotanger en
mellan banks innehav likvida medel, vilka bl.a. innefattaren stats-av
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och bostadsobligationer, och dess inlåning och övriga förbindelser,
definierade på sätt bestäms Riksbanken. Likviditetskravet fårsom av
högst tillsättas 55 Kravet är ha kreditåtstramandeprocent. avsett att en
effekt, då straffräntan vid överskridande kravet är relativt lågettmen av
diskontot plus procentenheter finns det risk i situationtre medatten en

starkt kreditefterfrågetryck är låntagarna villigaett godta den högreatt
Därmedräntan. motverkas åtstramningen. Likviditetskraven kan också

användas medel för kreditstyming. Bankerna kommer, sigettsom vare
de önskar eller ej, i erforderlig utsträckning hålla sådana tillgångaratt
exempelvis och vissa bostadsobligationer enligtstatspapper lagensom
får användas till uppfylla kraven.att

Utláningsreglering kan bankinstitut, försäkringsñretag medavse
svensk koncession eller ñnansbolag. Genom införandet utlåningstakav
kan Riksbanken kreditutvecklingen över period. Härvidstyra en anger
Riksbanken hur varje kreditinstituts utestående utlåningsstock fårstor

vid givet tillfälle, säg månader, jämfört medett den aktuellatrevara om
stocken. Givetvis kan även kreditreduktion föreskrivas. Regleringenen
kan begränsas till omfatta utlåning till vissa ändamål, dvs. detatt är
möjligt prioritera vissa krediter och därigenom sökaatt påverkatyper av
allokeringen kreditvolymen.av

Emissionskontroll innebär obligationer eller andra för den allmännaatt
rörelsen avsedda skuldebrev inte fär tillstånd Riksbanken.utges utan av
Detta förgäller alla företag och kreditinstitut. Däremot är Riksgäldskon-

upplåning för räkning undantagen, liksomtorets obligationer medstatens
löptid högstpå år utgivna bankinstitut.ett av

Emissionskontroll kan hasågas både krteditstyrande och stödjande
funktioner. Kravet obligationer, ñrlagsbevis och andra skuldebrevatt
inte får Riksbankens tillstånd Riksbanken möjlighetutges utan tillger
kreditstyming. förstärkerDessutom kontrollen effekten andra åtgärderav

kreditregleringar för de finansiella instituten kanatt kringgåsgenom
låntagaren i stället vänder sig till kreditmarknadenatt utanförgenom

instituten.
Ett drastiskt kreditgivningensätt införaär placerings-att styra attmer

plikt. Allmän placeringsplila kan tillämpas på bank eller försäkringsinsti-
Åtgärden innebär Riksbanken föreskriver kreditinstitutentut. underatt att

viss period ioch viss, given omfattning måste öka sitt innehaven en av
värdepapper utgivna viss emittentemittentkategori, i första handav en

eller bostadsñnansieringsinstituten. Ett problemstaten uppstår närsom
myndigheterna detalji kreditgivningen är hur för eventuellastyr ansvaret
kreditförluster fördelas.skall

Särskild placeringsplikt innebär skyldighet för bankinstitut lämnaatt
byggnadskrediter till särskilt angivet byggnadsföretag.ett

Räntereglering kan riktas alla kreditinstitut ñnansbolag. Medmot utom
stöd detta medel kan Riksbanken fastställa högsta eller lägsta förräntaav
inlåning ocheller högsta ränta för utlåning. Föreskrifter vilka räntorom

skall gälla snabbt genomslag.som ger
Vid sidan de regleringsåtgärder föreskrivs i lagen kredit-av som om

politiska medel bör kassakraväven inämnas detta sammanhang.
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kreditpolitiska medel.i lageningår i riksbankslagen,Kassakrav om
utöka. skärpningi kraft eller Ende lättare sättainnebär ärDetta attatt

för bankernas verksamheti ökade kostnaderkassakraven resulterarav
utlåningsräntorna.mellan in- och Dettadärför differensenoch ökar ger

generell ántehöjning.effekt liknande den vidkreditåtstramande enen
Enligtvalutareglering.lagen 1990749lhlutareglering baseras på om

krigslära ellerinföras vid krig ellervalutaregleringfårdenna utomor-
valutaregleringDärtill kanföranletts härav.förhållandendentliga som
valutapolitikenvalutamarknaden ochfredsförhållandenunder ominföras

kort-utomordentligtstörningar till följdallvarligaförutsätts storaav
kapitalrörelser.fristiga

regeringen befogenhetkriterier lagendessaFöreligger något attgerav
förutsättning härför dockytterligare ärvalutareglering.förordna Enom

fullmäktige iförst samrådet medoch krisñllenregeringen i krigs-att
förordnandehärtill regeringensfredsfallet krävsRiksbanken. Och i att

framställning valutareglering fråninom förliggerockså omenramen
fullmäktige.

förordna valuta-regeringenlagen sålundafullmaktDen att omgersom
reglerade området bestâmmes påhållen.mycket allmänt Detreglering är

ha betydelse försådan de kantransaktioner ärsättså art attatt som av
i förordnandeochvalutapolitiken valutatransaktioner omsom anges
Riksbanken. Dentillståndfår genomförasvalutareglering inte utan av

deoch preciseringolika områdennödvändiga uppdelningen på mate-av
valutañrordningi densedan skereglerna förutsättesriella rege-som

skäl harkonstitutionellamed stöd lagen.utfärda Avringen har att av
valuta-området görasreglerade måstbegränsningen detdock den attav

eller andrautförselin- ochi fredstid endast fårreglering pengaravavse
fysiskainte enbartoch utförselMed begreppet in-tillgångar. avses
Sverigekontoöverföringar mellanocksåsedlar utantransporter av m.m.

utlandet.och
valutareglering i fredstidkriteriet för ärdåkan tilläggasDet att

fall denlagmotiven i sådantkapitalrörelser, förutsätterdestabiliserande
sig till åtgärderreglering begränsarinskränkningenytterligare att somen

under fredsför-kan alltsåsådana kapitalrörelser. Densig justriktar mot
betalningsmedel, kort-ochomfatta handel med värdepapperhållanden

den får intekortfristiga transaktioner. Menkrediter och andrafristiga
direktinvesteringarlångfristigafastighetsköp eller andraberöra t.ex.

det överhuvudtaget underi lagmotivenutomlands. tilläggesDärutöver att
anledning reglera s.k. löpandeföreliggafredstid knappast kankriser i att

betalningar.
valutatillgångarsina likvidamöjlighet ökaSverige har också att genom

Vzluta-i första hand iinternationella kreditarrangemangolikadra påatt
omedelbart kanmiljoner SDRkvoten 064där 25 på lfonden procent av

problembelopp ävenlika störreerhållas och därutöver utanstortett om
Valutafonden underkan dras frånför mycketfinns hurdet gräns somen

juni värd 8,09 kronor.den 1992viss period. En SDR 1varen
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Lånemöjligheter kan också finnas olika centralbanksarrange-genom
Det är dock öppen fråga vilka vid allvarligmang. en resurser som en

säkerhetspolitisk kris verkligen skulle till buds.stå

Övriga områden

Allmän yänstepliktslag 195983 med allmän Uänsteplilcrskungörelse
1961461 innehåller bestämmelser arbetsförmedlingstvång, tjänste-om

Ärplikt och arbetsvillkor vid tjänstepliktens fullgörande. Sverige i krig
träder lagen automatiskt i kraft. Vid krigsfara eller under andra utom-
ordentliga förhållanden, föranledda krig vari riket befunnit sig ellerav
krig mellan främmande makter, äger regeringen förordna lagensatt om
tillämpning. Härigenom har möjlighet till fullständig styrningman en av
arbetskraften.

Vid krig och krigsfara vidare arbetsrättslig beredskapslagger
1987 regeringen1262 möjligheter påverka förhållandena arbets-att
marknaden. Lagen vissa inskränkningar i lagen 1976580 med-ger om
bestämmande i arbetslivet, lagen 1974358 facklig förtroendemansom
ställning arbetsplatsen,på lagen 198280 anställningsskydd,om
semesterlagen 1977480 och lagen 1978410 tillrätt ledighet förom
vård barn, Beträffande stadgas det behövs försemestern attav m.m. om

tillgodose totalförsvarets behov arbetskraftatt får arbetsgivaren beslutaav
semesterledigheten inskränks till lägstatt tio dagar. Den rätt till semester

därigenom inte kan utnyttjas skall tillsparad dess förhållan-som anses
dena medger ledigheten utnyttjas. Enligt underatt år 1990 träffaden
överenskommelse mellan SAF, LO och TCO finns det också möjlighet

utöka arbetstiden från till40 60 timmaratt i veckan.
Enligt fözfogandelagen 1978262 får regeringen under krig eller

krigsfara föreskriva förfogande egendom fastigheter, lager,om av
Ägaretransportmedel osv.. transportmedel får föreskrivas attav

ombesörja vissa Vidare kan dispositionsförbudtransporter. meddelas.
Ersättning utgår med hjälp värderingsnämnder riksvärderingsnämndav
och lokala värderingsnämnder.

Det är utomordentligt vikt betalningsväsendet fortsätterstor attav att
fungera även under krisförhållanden.svåra Bestämmelser för att
säkerställa detta i lag 1957684 betalningsväserzde underanges om
krigsförhállanden. kanLagen tillämpas vid krig, krigsfara eller andra
utomordentliga förhållanden föranletts krig eller krigsfara.som av
Genom lagen får Riksbanken avvika från de regler normalt gäller isom
fråga Riksbankens sedelutgivning, utgivande och bankrö-myntom av
relse. Liknande avvikelser får göras för postgirorörelse. Vissa föreskrif-

tillämpningen denna lag i kungörelseter 1964 18. Det gällerom av ges
bl.a. myndigheternas betalningssätt. Vidare regler för penning-ges
medelsförsöijning och medelsförvaltning. Utredningen har erfarit vissaatt

dessa bestämmelser inaktuellaär varför översyn lagstiftningenav en av
befogad.är

Med tanke på störningamas är det oundvikligt såväl företagart att som
privatpersoner kan på grund rådande förhållanden råka i akuta betal-av
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negativa effekter detta iundvika alltförningssvårigheter. För att av ges
betalninganstånd medangående förordnande1940300lagen avom

möjlighet förordnaregeringens.k. moratorielagen,gäld den attm.m.,
skuld,vidare med betalningför viss tid eller tillsanstånd av omom

egendom vid konkurs,i möjligheten avtrâdainskränkningarsärskilda att
Ytterligare bestäm-försäljning godsmed utmåttuppskov osv.avom

för upptagandeutsträckning tideni lag l94079melser avavomges
krigsfara.vid krig ellerväxelprotest m.m.
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Utredningens scenario4

4.1 Inledning

påfrestningar kan drabbaVilka svensk ekonomi undersom en uppseg-
internationell kris förutse.lande är svårt Detta sammanhänger medatt

krisens i världen och med vilkenovissheten styrka denart,om var
uppträder, hur den sprids, vilka länder eller ländergrupper berörssom
och hur de olika aktörerna och marknaderna både internationella och-
här hemma uppträder.-

vanliga tillvägagångssättet i beredskapsplaneringen frånDet är utgåatt
vissa hypotetiska scenarier händelseförloppen i omvärld. Avsiktenvårom

skissera visserligen hypotetiska samtidigt fullt trovärdigaär någraatt men
åtföljande för från dessa kunnascenarier med problem härleda vilkaatt

krav de händelseförloppen ställer myndigheternaspå agerande.antagna
därför det gällerscenario denna utrednings syfteEtt måste när- -

konstruerat det inrymmer olika grader internationellså attvara av
dels i närliggandespänning dels i avlägsna, geografiska områdenmera

olika påfrestningar föroch därmed också grader svensk ekonomi.av
utredningen valt koncentreradenna bakgrund har sin analys tillMot att

olika säkerhetspolitiska krisskeden.genomlysning Analysen ärtreaven
beslutsbehovet vid viss tidpunktinriktad läget och i ochpå vart etten av

lämnas utförlig redovisningdessa skeden. de olikaDäremot en av
åtgärder vidtagits mellan dessa tidpunkter. Skedena harslags valtssom

kännetecknas varierandede grad störningar och därmedså att av av av
den ekonomiska politiken. skeden benämnsolika krav på Dessa tre

fredskris, i Europa respektive krig i Utredningensoro Europa.
scenario ansluter i drag till de antaganden karaktärenstora om av
säkerhetspolitiskt betingade kriser respektive krig förutgör underlagsom

totalförsvaret.beredskapsplaneringen inom tydliggöra de problemFör att
utredningen har till uppgift behandla utredningens antagandenärattsom

avseendeni vissa långtgående.mer
kan dessa skeden olika faser kontinuerligt säkerhets-Man ettse som av

krisförlopp där konfliktenpolitiskt successivt för till sluttrappas attupp
krigshandlingar.leda till öppna Denna uppläggning har valts för att

kunna analysera olika situationer där Sveriges ekonomi för iutsätts
stigande grad allvarliga störningar. successiva upptrappningenDen inne-
bär i sin det svenska totalförsvaret har viss tid till anpassningatttur en
till lägets krav. Häri inbegrips också det ekonomisk-politiska agerandet.
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emellertidkan också tänkas mycket allvarlig krissituationDet att en
längre förvarning. betydelsefulla omvälvningama iDe denuppstår utan

säkerhetspolitiska utvecklingen i under visserligenEuropa år harsenare
riskerna i närtid för stormaktskrig iinneburit Europa är mycketatt ett

förhoppningarvåra kan utveckling docksmå. Trots en ogynnsammare
helt uteslutas. sådant fall det inte osannolikt krisen utvecklasinte I är att

totalförsvarspropositionmycket snabbt. I 1992 års l99192l02prop.
långvarigtpåpekas de upplagda, förberedda angreppsföretagenatt stort

land med syfte successivt territorium bör intevårt erövra vårtattmot
främsta dimensioneringsgnmden för försvarsmakten.längre den Ivara

tidskrav,stället bör med höga med begñnsade,meraangrepp men sam-
tidigt kvalitativt högtstående och med maximalt utnyttjanderesurser, av
militär överraskning i fokus.sättas

krig ställer speciella krav den ekonomiska politiken beroendeEtt på på
drastiska åtgärder tillgripas mycket kort tid. speciellamåste på Dennaatt

problematik behandlas kortfattat i särskilt kapitel efter genomgångenett
de tidigare nämnda krisskedena.treav

för utredningens scenarier i enlighet givnaUtgångspunkten är med de
konflikter säkerhetspolitisk bördirektiven Det dock under-natur.av

strykas våra slutsatser bör tillämpbara också andra slagspåatt vara
de betingas krig eller krigsfarakriser än i vår närasvårare som av

kan fråga s.k. fredskriser, finansiella kriser,omvärld. Det vara om
naturkatastrofer, olyckor avgörande SverigesDet ärstora attosv.

för mycket påfrestningar kräver extraordinäraekonomi utsätts stora som
Sådana kriser kan uppkomma varför det gälleråtgärder. vadmomentant

likheter inträffatkravet snabba åtgärder finns med snabbt krig.på ett

Fredskris4.2

första skedet i det säkerhetspolitiska krisförloppet förDet avser en
del relativt lindrig kris huvudsakligen kommer till uttryckSveriges som

i störningar vissa råvarumarknader och i handeln med strategiskapå
kan utlösas regionalt begränsad säkerhetspolitiskKrisen av envaror.

konflikt i tredje världen. Konflikten sådant område därett stor-avser
storamakter har intressen bevaka. Det kan gälla områden haratt son1

militärstrategiskt betydelse eller där produktion förekommerstor av
Själva konfliktorsakema intresseviktiga är iråvaror. vårtutan samman-

hang.
konflikten ökandegrund internationella spänningenDen på antasav

intensifierad upprustning och mobiliseringar hosleda till stormakterna.
världen påbörjas omställning produktioniRunt motnu en av varorom

Ävenväsentliga ñr ökad krigsberedskap. ivilka räknas Sverige kansom
ökade anskaffningar för försvaret.förutse Egentligen skall nödvän-man

anskaffningar löpande, i praktiken har dettadiga göras inte kunnatmen
genomñras.helt

internationella beredskapshöjningen får till följd användningenDen att
ñr civila ändamål begränsas. Härigenom påverkas efter-vissaav vanor
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frågan svenska exportprodukter. Redan fårpå i detta tidiga skede några
exportindustrier avsåttningssvårigheter och tvingas varsla permitte-om
ringar. Samtidigt för påfrestningar.utsätts valutareserven Vissa utländska
långivare begär återbetalning korta lån och svenska harexportörerav

få fordringarproblem med sina betalda.att

4.3 iOro Europa

andra skedet läge då stark råder i och då riskenDet Europaett oroavser
kris uppfattas förestående.för allvarlig allmänt nära Ett sådanten som

den i förutsatta konfrontationen för-läge kan skedeuppstå 1attgenom
djupas det säkerhetspolitiska läget också i Europa försämras.så Dettaatt
andra skede förkrigsskede och kan fortsättningett sesavser som en

tagit mycket allvarlig vändning.fredskris som enen
efterhand försämringKonfrontationen förutsätts leda till deten av

höjd beredskap för desäkerhetspolitiska läget i Europa med militära
tillförsel förstärkningar till områden inten-styrkorna, utsatta samtav

siñerad underrättelse- och övningsverksamhet. Mot slutet ñrkrigs-av
skedet uppfattas krigsrisken i Europa.storsom

Under förkrigsskedet stormaktema efter bygga sinasträvar att upp
samtidigt försöker försvårastrategiska motsidansreserver som man

försörjning med strategiska Restriktionerna utsträcks till ävenattvaror.
gälla alliansfria länder Sverige.som

4.4 Krig i Europa
följasFörkrigsskedet förutsätts sedan komma period med krigatt av en

krig Sverigei omvärld. Under detta förutsätts neutralt.vår nära stå Det
finns dock risk för Sverige dras in i kriget. Syftet medävenatt en
aggression Sverige skapa positioner i denmot antas att gynnsammavara

konflikten.vidare
akut krigsskede mellan stormakter i ha kortEtt Europa antas en var-

aktighet. Planeringen från totalförsvaret skall ha betryggandeutgår att en
uthållighet i relation härtill.

Under pågående krig lamslås utrikeshandeln. beror till delDetta stor
mycket hårda handelsrestriktioner. Vidare minskar transportkapaci-på

och transportvägar avskärs.mångateten
finansiella eller mindreinternationella marknaderna upphörDe attmer

fungera. internationella valutasamarbetet kollapsar och många länderDet
till byteshandel.övergår ren

och krigsfara leder också till omfattande flyktingrörelser.Krig

4.5 Analysens uppläggning

Utredningen koncentrerar sin analys till genomlysning vissen av en
krisskedena.tidpunkt under och Den första krisensvart ett av avser
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med störningar vissa råvarumarknader och i handeln medbörjan på
läge då risken för allvarlig krisstrategiska Den andra ettavser envaror.

uppfattas allmänt förestående. befaras leda till panikat-nära Dettasom
olika marknader. detta har stömingama itade reaktioner på I läge

omfattningproduktionen och utrikeshandeln ökat i och det råder starktett
krigsutbrottet iintlationstryck. Den tredje Europa.avser

har identisk uppläggning. Efterföljande kapitlen kortDe tre presen-en
utgångsläget preciseras med scenariot bakgrund antaltation ettsomav

händelseförlopp är betydelse för den samhällseko-antagna som av
förutsatta störningar bildar utgångspunktennomiska situationen. Dessa

olika delar ekonominñr den följande analysen hur påverkas. Förav av
all statistisk information ikonsistensens skull dessa sammanhangavser

under vissa till har dock tillgäng-förhållandena år 1990. I även senast
sifferuppgifter Efter denna tecknas i dragliga använts. genomgång grova
samhällsekonomiska totalbilden. Därefter följer deden genomgången av

ekonomisk-politiska instrument till statsmaktemas förfogandestår påsom
till belysa de olikakrisområden. Genomgången koncentrerasolika att

användbarhet effekter. Kapitlen avslutas med utredning-åtgärdemas och
ekonomisk-politiska instrumenten och rekommen-värdering deavens

den förutsatta situationen.dationer ñr den ekonomiska politiken i
behandlasuppläggning medför del upprepningar. T.ex. deDenna en

allakredit- och valutapolitiska instrumenten i kapitlen.olika Dessatre
för varje skede villupprepningar dock nödvändigaär man ge enom
styrmedel. får dockheltäckande bild befintliga Dessanågot så när av

i olika krisskeden beroende störningamas omfattningvarierande tyngd på
och lägets krav.

behandlas i kapitel vissa speciella problemEfter denna genomgång 8
mycket snabb krisutveckling.. Vidare diskuterasi samband med ien

extraordinära åtgärder vidbehovet snabbt agerande med störreav
katastrofer.



SOU 199275 57

5 Ekonomisk politik under
fredskrisen

5.1 Utgångsläget

Enligt scenariot kännetecknas det första skedet- fredskrisen främst av-
störningar i råvaruförsörjningen och viss valutamarknaden.påav oro
Krisen har sin bakgrund i vissa utrikespolitiska spänningar utanför
Europa slag där spridning till Europa inte helt kanett uteslutas. Enav en
accelerering krisen därförär tänkbar förefaller dock mindreav men som
sannolik. den anledningenAv bedöms krisen myndigheter och flertaletav
övriga aktörer temporär.som

sådantEtt händelseförlopp brukar i totalñrsvarssammanhang betecknas
med begreppet fredskris. Stömingarna är den karaktär de väl kanattav
änkas inträffa andra orsaker än säkerhetspolitiska motsättningarav
mellan maktblocken. 1970-talets oljekrisertvå och börskrisen i Förenta

i slutet exempel1987 är sådana kriser. istaterna Det scenariotav
angivna läget dockär något tillspetsat än vid första oljechocken 1974mer
eller oktober-måndagensvarta 1987 har inslag båda dessamen av
händelser.

Utredningens analys har således sin utgångspunkt i fredssamhälle.ett
För detta har riksdagen i olika sammanhang preciserat de ekonomisk-
politiska målen. Dessa fullär sysselsättning, hög ekonomisk tillväxt, fast
penningvärde, jämn fördelning levnadsstandarden, regional balans,av
stabila statsñnanser och balans i utrikesbetalningama. Vi förutsätter att
Sveriges ekonomi i utgångsläget befinner sig i förhållandevis goden
balans i enlighet med de angivna målen. Detta innebär bl.a. full
sysselsättning, fullt kapacitetsutnyttjande, måttlig inflation och balans i
statsbudgeten och i bytesbalansen. Med ledning förhållandena underav
de åren förutsätts vidare underskottet i den privata sektornssenaste att
finansiella sparande balanseras motsvarande överskott i denettav
offentliga socialförsäkringssektom. Hushållen förutsätts ha högen
likviditet och goda lånemöjligheter. Utredningen utgår från den i början

1992 gällande lagstiftningen.av
De störningar förutsatts inträffa i detta skede inteär densom av

karaktär och omfattning det finns skäl ompröva eller omprioriteraatt att
Ävende ekonomisk-politiska målen. påfrestningarna fleraär ochom

större viän är vid råderså det fortfarande fred och planeringenvana
får frånutgå dessa förhållanden.
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drabba deni första handpåfrestningarnafredskrisenUnder väntas yttre
effekterproduktionen med påvissa delarprisstabiliteten ochbalansen, av

huvudmål börekonomiska politikensföljd. Densysselsättningen varasom
försörjning medbalans säkrainre ochunder bibehållen yttreatt en--

efter produktionoch tjänster. Man strävarförnödenheterlivsviktiga att
förväntarmöjligt. fredskrislitet Ensysselsättning störs såoch mansom
påfrestningarbetyder deövergående Detskallsig att, trotsart.vara av

exportföretagen börtillförsel innebär,minskadhöjda priser ocht.ex.som
utländska marknaderna. Ompositioner debehålla sina påförsöka man

få problem sin tidigarekrisen återtakan eftertillfälligt träder attut, man
ekonominden privata sättsåterverkafår inte heller såposition. Krisen att

ellerkostar för mycketnödvändigade ärfarai att somvarorgenom
riskeras. Samtidigt börförtjäna inkomstmöjligheterna attatt mangenom

eller komma förvärrasbli utdragenkrisen kanmedveten attattomvara
snabbt.

internationell spänning inrymmer ävenstigandemed snabbtlägeEtt
konfrontation.handelspolitiskrisken för en

samhällsekonominstörningar5.2 Antagna av

åtgärderekonomisk-politiskabehovetkunna diskuteranärmareFör att av
prisför-schematiska antagandenvalt vissautredningen görahar att om

förutsättslägedettaändringar Im.m.

oljeproducerandefördubblats deplötsligenRåoljepriset hara av
tillgångenfat. Samtidigt har pådollarfrån tillländerna 20 40t.ex. per

framytterligare begränsning längremed 15 Enbegränsatsolja procent.
uteslutas.intekan

zink och krom harkoppar,strategiska metaller såsomPriset vissab på
Sydafrika eftersom dettauppmärksamhet åtSärskild ägnaskraftigt.höjts

radbeträffande produktionenställningdominerandeland har av enen
prishöjningen tilllegeringsmetallersådana uppgårlegeringsmetaller. För

Samtidigtmetaller till 50för andra strategiskaoch100 procent.procent
minskat med 10världsmarknadenutbudethar procent.

Nedgångenmed 25personbilar har minskatEfterfrågan på procent.c
personbilarsvenskproduceradeefterfråganutlandets påsåväl somavser

bilefterfrågan.inhemskaden

oljepriser.höjdavästliga industriländemainflation i ded Högre g.a.
exkl. råoljaimportprisemahar de svenska påföljd dettaSom varoraven

med ytterligare 2oljeprodukter stigitoch procent.

finnsstiger och detDollarkursenvalutamarknaden.Viss påe oro
svenska kronan.för densviktande förtroendetilltendenser
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De störningar förutsätts följa angivna händelser behandlassom av ovan
i det följande under rubrikerna oljekris, brist på strategiska insatsvaror,
minskad bilefterfrågan, högre inflation och på valutamarknaden.oro

Oljekris

Det första scenariots antaganden hastigt uppblossandeav avser en
oljekris. Priset på råolja ha höjts med 100 En prisstegringprocent.anges
på råolja väntas med viss tidsmässig eftersläpning slå också ien genom
priset andrapå oljeprodukter. Samtidigt tillgången olja kommapåanges

begränsas med 15att procent.
Genomslaget blir kraftigt på grund oljans betydelse för vårstoraav

energiförsörjning. Oljans andel i energiförsöjningen har visserligen
minskat under år, uppgår fortfarande till drygt 40 procent.senare men
I varierande grad kommer praktiskt alla samhällsektorer berörastaget att

den begränsade tillgången och prisstegringen.av av
Användningen oljeprodukter år 1990 i tabell 5.1. denAvav anges

slutliga användningen, mätt i volymtermer, avsåg drygt 60 procent
samfärdseln. Något över 25 gick till bostadsuppvärmnjngprocent
inklusive tjänstesektorer.

Tabell 5.1 Olieanvändningen i Sverige 1990
Slutlig användning, tusental kubikmeter

Industri Samfârdsel Bostäder Summa

Motorbensin 5 627 5 627
Dieselbrânnolja 186 2 061 492 2 739
Lått- och mellanolja 945 8 953
Tunn eldningsolja 317 95 2 814 3 226
Tjock eldningsolja l 028 63 416 5071
Totalt 5311 8 791 3 730 05214

Källa Statistiska centralbyrån.

Till de i tabellen redovisade kvantiteterna måste läggas 400 000ca
kubikmeter tjocka eldningsoljor används i kraftverkens el- ochsom
värmeproduktion. Det kan vidare nämnas 60 Sverigesatt procentca av
värdemässiga import oljeprodukter avsåg råolja insatsvara tillav som
rafñnaderier och krackningsanläggningar.

det pris olikaAv på oljeprodukter på den svenska marknad-tas utsom
utgör olika skatter 60-70 Skatteuttaget består delsprocent.en av en

mervärdeskatt 25,0på pris exklusive skatt, delsprocent av varans av
olika energiskatter utgår med fasta belopp kvantitet. Vidsom per
oförändrade energiskatter skulle fördubbling råoljepriset leda tillen av

höjning produktpriset med ungefär 45 procent.en av
Prishöjningama väntas tvinga fram vissa besparingsåtgärder, tillsom

del motvåger effekten den minskade tillgången. Oljeefterfrågansen av
priselasticitet, dvs. det tal säger hur många förändring iprocentssom
efterfrågan orsakas förändring priset, varierarprocentssom av en av
mellan olika produkter och mellan kort och lång sikt. Med ledning av
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ochSOU 197561-62Energiberedskapsutredningenuppgifter ivissa
avseendeenergiverkdåvarande Statensinomgjordauppskattningar

exaktapriselasticitet -0,2. Detoljanshärperioden 1970-1984 antas vara
eftersommindre betydelsesammanhangi dettadockvärdet är av

principiellaföranvändaskalkylen skall resonemang.
leda till45prishöjning påinnebär antasDetta procentatt encaen

haEftersom tillgångenefterfrågeminskning på 9 procent. angesca
6akut brist påmed återstårminskat 15 procent.procent caen

stiger. Sverigesoljenotakris våreffekt denna äromedelbarEn attav
tilluppgick 1990petroleumprodukternettoimportråolja ochimport avav

miljardertillskulle öka 32kostnadmiljarder kronor. Denna19 nu caca
världs-ochmed 15minskarvolymema attförutsatt procentkronor, att
råolja.taktstiger i påpetroleumproduktermarknadspriset på somsamma

och tjänsterimportSveriges totalasåvälEftersom export av vanorsom
behövaskulle dennamiljarder kronortill drygt 400 exportuppgick 1990
förmed något över 3behöva minska procent atteller importenöka --

leda tillförsämras ochinte skulleoch tjänsterförhandelsbalansvår varor
i valutareserven.avtappningochi bytesbalansenunderskott en

innebär den4,5 Detkonsumtion ärvikt i privat attOljans procent.
oljeprodukter 45 ärprisstegring på procent atteffektendirekta omav en

omedel-Till dennamed 2stigerkonsumentprisindex KPI procent.ca
med vissprisstegringarytterligarefår sådanaeffekt läggasbara som

ochproduktions-följd ökadekan uppstå transport-fördröjning avsom
kostnader m.m.

transportsek-drabbar hårdasttillgångbegränsadoljepriset ochHöjda
kollektivtrafikenprivatbilismensåvälgällertabell 5. Dettatorn, somse

Även industri-blir dyrare.uppvärmningen Avoch varutransportema.
pappersvaruindustriochdrabbas främstbranscherna pappers-massa-,

i verkstads-relativt hög ocksåOljeförbrukningen ärindustri.grafisksamt
gummi-petroleum-,kemisk,metallverk,ochjärn-, stål-industri, samt

plastvaruindustri.plast- ochvaru-,
i våraproduktionskostnaderna. PrisstegringamahöjeroljepriserHögre

konkurrenskraftSverigesinnebäradock intebehöverexportnäringar att
likasannolikt drabbaskonkurrentländervåraOrsaken ärförsämras. att av

varierarOljeberoendetoljekrisen.följdkostnadsstegringar tillstora av
priset påvidare observeras ävenländer. börolika Detdock mellan att

oljepriset-stiga närkol och väntasenergikällorandra naturgast.ex.som
höjs.na

depressions-oljeprishöjning är deteffekt störreallvarligareEn av en
förgenomslagfårochvärldsekonomin uppstår,tryck i stortsomsom

land sökereftersom varje mötautrikeshandel,omfattandemedvarje land
Till detoch minskad import.ökadoljeprishöjningama exportgenom

restriktivinflationen medstigandedensträvandena mötakommer att en
efterfrågan.vilket också hämmarfinanspolitik,

variationeroljeberoendetsgrundproblem är på storaEtt attannat av
kraftigt.förändras Dettarelativprisernabranscherna kommermellan att

strukturanpass-samhället dyrbaratill försikt ledalängrekan på något
inte visar sigblir beståendeinteifall prisstegringamaningar som --
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samhällsekonomiskt motiverade. Framtvingade strukturförändringarvara
kan också komma i konflikt med de regionala målen.

Också konsumtionsområdetpå kan ändrade relativpriser leda till
förändringar hushållens konsumtionsmönster. Vidare kan de fördyradeav
levnadskostnadema leda till minskat hushållssparande.

Brist strategiskapå insatsvaror

I scenariot förutsätts vidare priset på vissa strategiskaatt metaller har
höjts kraftigt. För sådana legeringsmetaller där Sydafrika försvarar en
mycket del världsexporten förutsättsstor prisstegring på 100av en

För övriga strategiskaprocent. metaller prisstegringen bli 50antas
Samtidigt förutsätts tillgångenprocent. på världsmarknaden begränsas

med 10 procent.
Med strategiska metaller i det följande koppar, krom,avses mangan,

nickel, vanadin, zirkonium, kobolt, molybden, titan, volfram och zink.
Med undantag för koppar är samtliga dessa s.k. legeringsmetaller med
huvudsaklig användning i stålindustrin.

För följande fem metaller har Sydafrika sina fyndigheter haftgenom
dominerande ställning på världsmarknaden krom, vanadin,en mangan,

zirkonium och kobolt. Dominansen är dock inte absolut. Viss produktion
sker också i andra länder och någon direktimport från Sydafrika behöver
således inte ske. Det finns dessutom fyndigheter inom andra områden

ñr närvarande inte bearbetas. Med dominansen här främstsom attavses
Sydafrika har avgörande inflytande på prisbildningenett på nämnda
metaller.

Legeringsmetallema importeras malm eller vanligast isom som- -
form ferrolegeringar. Dessutom sker omfattande import skrot,av en av
framför allt avseende krom och nickel.

Sveriges import strategiska metaller uppgick år 1990 till 4av ca
miljarder kronor. Importvärdet för de angivna sydafrikadomineradeovan
metallerna 0,5 miljarder kronor. Efter volymminskning med 10var ca en

och prisuppgång med 100procent för de sydafrikadomineradeprocenten
metallema och med 50 ñr de övriga strategiska metallemaprocent skulle
importvärdet tilluppgå 5,5 miljarder kronor. innebärDetta försämringen

handelsbalansen med 1,5 miljarder kronor.av
Den effekten på svenskt näringslivstora uppstår den minskadegenom

tillgången. Legeringsmetallerna är nödvändiga vid all ståltillverkning.
Mangan ingår i praktiskt allt stål och kan svårligentaget ersättas. Dess

betydelse beror förmåganpåstora binda svavel och höja hållfasthetenatt
hos stålet. Krom och nickel är oundgängliga för produktion rostfrittav
och legerat stål. Vanadin och koboltannat kan inte undvaras vid
framställning högkvalitativt stål snabbstål, verktygsstål ochav osv.- -

hårdmetaller.av
Prisstegringama på stålprodukter kan inte undvikas. De svenska

företagens konkurrenssituation kan dock försämras i fall då andra länder
har tillgång till metaller hålls utanför de internationella prisstegring-som

I sådant fall kommer stålindustrin möta avsåttningssvårigheter.arna. att
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följden denblirproduktionsbegrânsningardedet kommerTill avsom
delSverigeslegeringsmetaller. Förnödvändigatillgångenbegränsade av

stålindustrinsgnmdspeciellt kännbara på storaeffekternablir av
allt vadframförproducentSverigeInternationellt ärbetydelse. storsett

kvalitet.specialstål högolika avavser
kvantifr-stålindustri är svårsvenskeffektensammanlagda på attDen

substitutionsmöj-berokommer pålångvarig krisUtfallet vid attenera.
produktsortimen-ändringar ianpassningsåtgårderoch övrigaligheter som

tillproduktionsminskning påläge kanmycketI ogynnsamtett upptet. en
betydande syssel-medföraskulleinte uteslutas. Detta25 procent

sättningsproblem.
kan liksom påvärldsmarknadenprishöjningama påDe antagna -

och försököverreaktionernervösaförvärraskommaoljeområdet att av-
de bedöm-kris beror pådennaVilket förlopplageruppbyggnad. tartill

och producenter.förbrukarehosvaraktighet görskrisensningar somom
Medprisbildningen.påi förstaåterverkarFörväntningsbilden rummet

fortgåendeproduktionsstömingar tordeochoroligheterökandegradvis en
komma ägaprisstegring att rum.

bilefterfråganMinskad

sinbegränsai detta krislägeländernade olikaväntastidigare nämntsSom
Även med omedelbarförenadinte ärförutsätta krisendenimport. om

upprustning.militärtillinledningeninnebärakan denkrigsrisk en
hand sådanadrabba i förstadärförkommerImportbegränsningen att

förändraskrigspotential. Därmedförstärktförinte behövssomvaror
scenariot har dettaexportprodukter. Isvenskaefterfrågan påockså

personbilarsvenskproduceradeefterfrågan påutlandetsmedmarkerats att
såvälinhemska efterfrågan påOckså denmed 25minskar procent.

minska iantagitspersonbilar harimporteradesvensktillverkade som
allmänna osäkerheten.och denoljekrisenföljdtakt avsomsamma

innebär dettaunderleverantörerderasoch för allaoch SaabVolvoFör
omfattning. Visserligenbetydandeiinskränkasproduktionen måsteatt

militärförlastbilar och bussarefterfrågan påsamtidigt utlandetsväntas
alltid tids-produktionen äromställningenöka,användning att avmen

kostnader.medoch förenadkrävande stora
talSverige i 50 000isysselsättspersonbiltillverkningen runtVid

sysselsatta viduppskattningsvis 00070det kommerTillpersoner.
personbiltillverkning. dennaAvSaabsVolvos ochtillunderleverantörer

80tillverkning går export.procentca
skulle därmed äventyramed 25bilefterfråganminskningEn procentav
Även personalvisstal 000för i 30sysselsättningen runt ompersoner.

Volvo- och Saab-koncemer-till andraomplacerasskulle kunna grenar av
oundvikliga.perrnitteringar bli Kursernaomfattandeverksamhet tordenas

dämpandeskulle fåfalla, vilketaktier skulleoch SaabsVolvospå en
underleverantörerantalEftersomaktiemarknaden.helaeffekt på ett stort

spridas ochsådanlönsamhet kanoch får sämrepåverkas processenen
samhällsekonomin. Deförkonsekvenserallvarligasjälv medföda sig
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vinsterna i bolagenstora görs emellertid lastbilar på vilka efterfrågan
torde öka, vilket till del bör kompensera fallet på personbilsidan.en

Minskningen bilexporten kommer däremot inte påverka Sverigesav att
handelsbalans i större omfattning. Visserligen skulle exportvärdet minska
med närmare 5 miljarder kronor, samtidigt leder den lägremen
produktionsnivån till minskad import komponenter till bilproduk-av
tionen. Eftersom importandelen i svensktillverkad bil tilluppgåren
närmare 40 innebär ZS-procentigprocent produktionsminskningen att
importbehovet samtidigt minskar med närmare 2 miljarder kronor. Den
totala effekten handelsbalansenpå minskad bilexport skulle därmedav
begränsas till 3 miljarder kronor. Denna försämring motvågsca av en
ungefär lika minskning i importen utländskastor bilar.av

Högre inflation

Som effekt prisstegringar oljapå och vissa strategiska metaller väntasav
högre inflation i de västliga industriländema. För Sverige får detta en
omedelbar effekt via höjda importpriser. I scenariot har denna prissteg-
ring på varuimporten exkl. råolja och oljeprodukter förutsatts bli 2

Härigenom höjs konsumentprisemaprocent. med ytterligare 0,4 pro-
centenheter utöver de 2 beräknats bli denprocent omedelbara följdensom

höjda oljepriset. Till det skall läggas konsekvenserna deav omställ-av
ningar bl.a. den ekonomiska politiken följer oljeprishöjningen.av som av

Det oroliga läget i omvärlden innebär också risk för ökad inhemsk
inflation. Hamstringstendenser kan lätt uppstå och företagen kan vilja
höja priserna innan befärad prisreglering införs. Ett allvarligt hoten
utgörs vidare i detta läge allmänhetens höga likviditet.av

Skadeeffektema hastigt uppblossande prisstegringsvåg behöverav en
ingen närmare diskussion. Utredningen konstaterar bara i enlighetatt
med de angivna målen för ekonomisk politik måste inflationsbekämp-
ningen hög prioritet.ges

Oro på valutamarknaden

De svåraste påfrestningarna vår utrikeshandel fördyradavser genom
import och visst exportbortfall. Bytesbalansunderskottet kan även öka
beroende forceradpå import inom vissa varuområden. förhållandeI till
utgångsläget sker således snabb försämring bytesbalansen. Viden av en
långvarig fredskris kommer den allmänna minskningen den ekono-av
miska aktiviteten medföra tendenseratt till importminslming. Det
konstateras också viss tendens till valutautströmning på grunden av
återförsäljning obligationer emitterade i svenska kronor och kurssäk-av
ring tidigare osäkrade lån i utländsk valuta.av

Detta leder till denpå svenska kronan kommeren press attsom
försvaras med höjning den svenska räntenivån.en av
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samhällsekonomiska totalbilden5.3 Den

skedetidigtekonomi redan underSverigesvisathar ettGenomgången att
rad svårainförställaskommakris kaninternationell att enav en

stömingarnade förutsattaflertaletsigförproblem. Tagna avsynesvar
effektensammanlagdadendjupgående konsekvenser,alltförinte få men

oroväckande.sigter
djupgåendedeoljekrisenbedömsstörningarna mestdeAv antagna

tillskulle den ledaeprodukteroljolikaknappheten påeffekterna. Förutom
handelsbalans.Sverigesbelastning påpåtagligen

Sveriges utrikes-försämringoljan innebärden dyrareEnbart aven
1,5Till det kommerkronor på år.miljardermed 13 ettbalans caca

Ävenmetaller.strategiskaimportdyraregrundmiljarder kronor avav
kronormiljarderantaganden 6enligt gjordablirvaruimport caannan

Sverigesförsämringen ieffekter kanandradelInrälmatdyrare. en
årsbasis.räknat påkronor,miljardertill 30-40lätt uppgåhandelsbalans

dethöjningochsvenska kronandentilllederDetta mot avenpressen
rânteläget.svenska

med dessinflationeninhemskadenpåfrestningallvarligEn avserannan
internationellaoch vårbalansmålallmännaför vårakonsekvenser

lägei sådant strävarbefolkningenRisken ärkonkurrenskraft. attstor
skullelönekrav. Dettamed högreinflationenförsigkompenseraefter att

utvecklingen.inflatoriskañr denbränsleytterligarege
minskadeoch denstrategiska insatsvarorbristen påDen antagna
formeffekter iallvarligastefår sinapersonbilarefterfrågan på av

Andrasysselsättningsproblem.följandedäravproduktion ochminskad
hosmarknaderna. Omfinansielladeuppkomma rörkaneffekter som

föranlederi sinaktiekurserfallandebidra till turbefolkningen kan som
framtvingas ökadedärigenomochbelåningskursemasänkabankerna att

Även allmänhet-lån.för utgivnasäkerhetereller störreamorteringar om
till fallandeutförsäljningkansåbegränsatobligationsinnehav är en -ens

aktualiseras.kommastigande räntordärmedoch attkurser -

åtgärderEkonomisk-politiska5.4

kanmedelekonomisk-politiskaförst debehandlasavsnittdettaI som
olikadiskuterasoljekrisen. Sedansamband medianvändningtillkomma

utrikeshandelnregleringarmedel. Någravalutapolitiskaochkredit- av
här olikabehandlashellerskede. Intei dettaaktuellatorde inte vara

åtgärder.arbetsmarknadspolitiskaindustri- och

Oljeforsörjning

Oljenotan måstemycketoljaimporterad ärberoende stort.Sveriges av
kostnadseffektendärmedochreducerasendastkanbetalas. Den -

sådanminskasparåtgärder lyckasolikanågotdämpas man genomom-
från olikaUtredningen utgårkan undvaras. attlättareförbrukning som
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sparåtgärder sätts in. Då efterfrågan oljapå effekt prisstegringensom av
redan förutsätts minskahar med inte9 är det troligt någonprocent attca

effektstörre därutöver åtminstone på kort sikt kan uppnås.- -
medverkanSveriges i det internationella energiprogrammets, IEP,

för krisåtgärder innebär vi åtagit i sådana krislägensystem att attoss
vidta erforderliga konsumtionsbegränsande åtgärder. Vårt handlande på
detta område knutet till hurär mycket tillförseln minskar. Således stadgas

enskilt lands tillförselnär minskar med minst 7att ett procent av
basperiodens konsumtion förutsätts landet själv skär ned sin konsum-att

Överskjutandetion med behov fördelas7 skall proportionelltprocent.
mellan alla IEP-länder. den totala tillförselnNär till de till anslutnaIEP
länderna minskar med minst 12 basperiodens konsumtion,procent av
förutsätts vid fördelningsbeslut varje land skär ned sin konsumtionatt
med 10 procent.

huvudalternativDe två till buds balanserastår är tillgång ochattsom
efterfrågan pris eller ransonering. Eftersom det här ärgenom genom
fråga prisändringar bör i båda fallenså prissättningenstoraom pass
övervakas, hjälpregleras, med prisregleringslagen.men av

För eliminera den kvarstående bristen torde vid det tidigare angivnaatt
elasticitetstalet priserna oljeprodukter kommapå stiga med ytterligareatt

35 Genomslaget konsumentprisemapå denna höjning blirprocent.ca av
vilket innebär1,5 total stegring konsumentprisema tillprocent,ca en av

följd dyrare oljeprodukter med 3,5 procent.av ca
Principiellt får höjda oljepriset följande effekter.två För det första

kommer intäkterproducentemas öka samtidigt konsumenternaatt som
åsamkas välñrdsförlust lägre konsumtion till högre pris. Fören genom
det andra fördelas detta förfarande den knappa tillgången till degenom
konsumenter villiga betala kan inteär Man säkra leveran-att mest.som

efter de faktiska behoven. möjlighetEn utjämna olikheter iattser
inkomstfördelningen särskilda oljebidragär eller oljesubventioner.

Eftersom Sverige inte har oljeproduktion kan oljeproducentemasegen
intäktssituation inte Vidpåverkas. marknadsanpassning krävs deten
emellertid större prishöjningar deän bestämts i producentledet.som

skulle intäkterDärmed öka i försäljarledet i oljeproduktindustrin.och
inkomstomfördelning från konsumenterEn till dessa kan,grupper om

detta önskvärt, förhindras höja skatten på oljeprodukter.attanses genom
fall tillfaller vinstenI detta prishöjningen i form ökadestatenav av

skatteintäkter. En möjlighet oljeförsåljamasär ökade intäkterattannan
efterhandåtertas i beskattning.genom

De varianterna prishöjningsaltemativettvå innebär alltså dels attav
oljan och oljeprodukterna fördelas i enlighet med konsumenternas
betalningsvilja och -förmåga, dels inkomster omfördelas mellanatt
konsumenter och producenter eller konsumentermellan och samhället.

Prishöjningsaltemativet har kritiserats fördelningspolitiska synvink-ur
lar. Man har frågat sig inkomstomfördelning från konsumenter tillom en
producenter eller till samhället berättigad ochär önskad fördelningger en

effekternaDe negativa för oljeanvändama kan dock motverkasav varan.
statliga oljebidrag eller oljesubventioner.genom

209623 l
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kanprishöjningsaltemativets effekter oacceptablafinnerOm manman
ransonering.och efterfråganbalans mellan tillgångåstadkomma genom

fördelning.konsumtionens Enfår statsmakterna kontroll överHärigenom
licenser till industrin och tilltilldelning kan skebehovsanpassad genom

drivmedel samtidigtkortransoneringochfastigheter av somgenom
Ransoneringar dock i anspråkhålls under priskontroll.marknaden tar

valfrihetkonsumenternas minskar. Enför administration. Ocksåresurser
viss regleringpriskontroll förutsätter vidareransonering med en av

beträffaråtminstone vadutrikeshandeln, exporten.
importpriser betingade prisstegringenden höjdaFinner ävenman av

inhemska prisnivån undvikas ellergenomslaget denoacceptabel kan på
statsbudgeten. kan lämpligensubventionering Dettamildras övergenom

reducera skatterna olja.påske attgenom
således existerar metoderSammanfattningsvis kan konstateras det treatt

efterfrågeöverskottet.till medför komma rättaatt

marknadsmekanismerPrishöjning via1
Prishöjning via skatt2

ransonering eller ransonering med överlåtbaraRansonering strikt3
kuponger.

med hjälp prisnegle-regleras eller övervakasPrisutvecklingen kan av
regeringen omgående och den fårlag kan införasringslagen. Denna av
kontroll lagens efterlevnad böreffekt priserna. vissomedelbar på En av

särskilt kostnadskrävande.inteske ärmen
för ökade kostnader statsbudget-kan kompenseras överKonsumenterna
eller oljesubventioner.sänkta skatter, oljebidragen genom

i tillämpning omgående,ransoneringslagen kanOckså sättas men
tidmed hänsyn till hur långikraftträdandet bestämmasmåste man
medförransoneringskort Ransoneringenför distributionbehöver av m.m.

kostnader. får också räkna medbetydande administrativa Manockså ett
dispensärenden.omfattande antal

tillämpningenransoneringslagen aktualiserastillämpningen ävenVid av
förfogandelagen Vidare skalloch 1978262.oliekrislagen 1975 197av

funktion.oljekrisnämnden träda i
oljeskatter krävs riksdagsbeslut.ändring olikaFör av

eldningsoljor varierandeutgick allmän energiskatt påbörjan 1992I av
miljöklass. Därtillkubikmeter beroende påmellan och 540 kronor90 per

kubikmeter. För motorbrännoljakoldioxidskatt kronorkom på 720 peren
kronor kubikmeter olja föreldningsolja svavelskatt med 27och tas ut per

energiskatteri sådan olja.tiondels viktprocent svavel Förvarje uttag av
gäller speciella nedsättningsbestäm-industrin och växthusnäringeninom

uppgick till kronorinklusive koldioxidskatt 295melser. Bensinskatten
för bensin.för blyfri bensin och till 326 kronor Ovanpåliter annanper

mervärdeskatt på 20,0punktskatter kommerdessa procent av varansen
pris exklusiveskatt. innebär 25,0pris inklusive Detta procent av varans

mervärdeskatt.
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Ändringar indirekta skatter kan genomföras snabbt och fårav
Ändringaromedelbar verkan priserna.på mervärdeskatten slår igenomav

på den allmänna prisnivån. Företagens kostnader påverkas dock inte
Ändringareftersom mervärdeskatten i tidigare led får dras iav.

beskattningen olika oljeprodukter kan också göras selektivt för attav
Ändradeanvändningen. oljeskatter medför inga ökade kostnader förstyra

skatteadministrationen.

Kredit- valutapolitikoch

ÄvenFör dämpa efterfrågan kreditmarknadenmåste åt.att stramas om
räntehöjning har negativa effekter bl.a. prisnivå,på investeringsbidragen

och de statliga lånekostnadema kanså sådan bedömas oundviklig,en vara
inte minst för försvara den svenska växelkursen. Den måste dockatt
kompletteras med andra åtgärder räntelösa kassakrav där dockt.ex.som
nuvarande lagstiftning har maximigräns 15 kon-procent samten om
tokortsrestriktioner.

och med deI kvantitativa regleringarna olika skäl avlöstesatt av av
marknadspâverkande prisregleringar penningpolitikenmer gavs en

generell inriktning. Riksbankens räntestyrning sker i allt störrenu
utsträckning via likviditeten. Den ränta till vilken bankerna finansierar
sina dagliga kassaunderskott i den s.k. räntetrappan är avgörandeav
betydelse för ränteläget på penningmarknaden. Bankerna betalar stigande
marginalkostnader för sin upplåning i Riksbanken.

Riksbanken utnyttjar olika förtekniker påverka likviditetentre att

Direkta köpförsäljningar statspapper,av-
Återköpsavtal, s.k. repurchase iagreements, ochstats-repor-
bostadspapper,
Anbudskrediter.-

Dessutom har höjda kassakraväven åtstramande effekt på likviditeten.en
kombinationer deGenom nämnda teknikerna kan Riksbankenav ovan

precist påverka omfattningen bankernas upplåning i räntetrappan ochav
därmed räntorna penningmarknaden.på framför alltDet är penningmark-
nadsräntoma normerande förär de kortsiktiga valutaflödena.som

penningpolitiskEn åtstranming påkallad inhemska skäl,anses vara av
också för mildra effekterna det ökande underskottet iattmen av

bytesbalansen. Eftersom valutaregleringnågon inteännu är införd bör
Riksbanken varaktigt lägga banksystemet på hög upplåning i Riksbanken.

innebärDetta förutom högre kassakrav bör Riksbankenså påverkaatt
marknaden avstå ifrån anbudskrediter och försöka dra inattgenom
likviditet omvända eller i form försäljningarreporgenom av av

till marknaden. Upplåningsvillkoren i Riksbanken bör ocksåstatspapper
skärpas kvantitativt.

Det bedöms också angeläget åtminstone försöka öka sparandet. Enatt
sparandeökning skulle dock sannolikt erhålla inflationshämmandeen
effekt blott frånde konsumtion undandragna medlen särskildaom genom
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i ekonomiska krets-steriliseringsåtgärder hindrades återflyta in detatt
likviditet bedöms dockmarknadens högagrundloppet. På extremtav

frivilligt sparande väsentligt minskamöjligheterna ettatt genom
därför blottönskvärda dämpningen kanefterfrågan begränsade. Denvara

åtgärder upplåning i kombination medñskalaåstadkommas samtgenom
köpkraften i verklig mening steriliseras, dvs.därigenom indragnadenatt

upplåningen sker islags spärrkontomedel på någotavsätts samt attatt
köpkraft eljest skulle inriktas konsum-former främst påsådana att som

tordeskapa sådana upplåningsvillkori anspråk. Utsikternation atttas
dock små.vara

sammanfattande bedömning5.5 Utredningens

olika handlingsalternativi första hand analyseraUtredningens syfte är att
utifrån vissa kriterier åtgärdernasutvärdera dessaoch försöka om

samhällsekonomin. harkonsekvenser Däremoteffektivitet och på
sin uppgift föreslå vilka dessadetutredningen inte attsett avsom

olikaläge bör tillgripa. I valet mellanregeringen i varje tänktåtgärder
faktorer och omständighetertill radåtgärder hänsynmåste tas en

inte kan fångas imed den då aktuella situationenförknippade scena-som
summariska antaganden.riots

olika oljeprodukter beträffar har regeringenförst knapphetenVad på
låta anpassningen mellanmellan följande alternativ. Man kanvälja tvåatt

priset.via marknadsmekanismema, dvs.och tillgång skeefterfrågan
alltför negativaprisanpassning skulleBedömer regeringen att en

nåringspolitiska effekter kan den kombineras medfördelnings- ocheller
tillsammans med prisövervakning.ransoneringar

prishöjning och ransoneringgäller valet mellandetNär
i förstaefterfrågeöverskottet utredningenelimineraför attatt mananser

Särskilt i krisensprismekanismen sköta anpassningen.hand bör låta
undvika administrativa regleringarinitialskede bör i möjligaste månman

marknadskrafternas funktionssätt. En snabb ochingrepp i de friaoch
oljeförbrukningen till de ändrademarknadsmässig anpassning av

långvarig. Skulle andraviktig krisen bedöms bli åförhållandena är när
ingreppavvecklas snabbt har inga onödiga behövt göras.krisensidan

statsbudgeten i formsubventionering höjda importpriser överNågon av
rekommendera. inteoljeskatter inte Det ärbidrag eller sänkta är attav

kostnader finansierasmeningsfullt låta oljeförbrukamas ökadeheller att
skattebetalare.allaav

bristsituation kan prisanpassning vissavid allvarligareFörst enen
näringspolitiska effekter. sådant fall kanocheller Inegativa fördelnings-

med prisövervakning aktualiseras.ransoneringar tillsammmans
strategiska insatsvaror och den minskadebristen påDen antagna

effekter i formpersonbilar får sina allvarligasteefterfrågan på av
följande sysselsättningsproblem. Deminskad produktion och därav
arbetsmarknadspolitiska ingripanden.krävasistnämnda kan komma att

subventionering stålindustrin i syfte bibehålla den svenskaNågon attav
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industrins konkurrenskraft bör inte ske grund depå internationellaav
handelspolitiska överenskommelsema. Också eventuella framställningar
från stålföretag för kunna beredskapslagren i anspråk bestämtatt måsteta
awisas.

Båda stömingama innebär också belastningar handelsbalansen.på Till
detta kommer högre internationell inflation och valutamarknaden.påoro
Eftersom läget inte motiverar ändring i valutakurssystemet frågornaären
på valutamarknaden begränsade till hur valutareserven skall hållas vid
önskad nivå när bytesbalansunderskottet ökar och klara tendenser till för
Sverige negativa kapitalrörelser uppstår. Med hänsyn till de begränsade
möjligheter finns mild valutareglering åstadkommaattsom genom en
påtagliga resultat effekten skulle sannolikt bli den krävsmotsatta att- -

frångår beslutet från 1984 fortsättningeni inte skall ökaatt statenman
sin upplåning i utländsk valuta. En viss neddragning valutareservenav

i ochär för sig möjlig bedöms hänsynmed till de moln finnsmen som
denpå utrikespolitiska himlen inte lämpligt alternativ och skulleettvara

kunna leda till ökad spekulation.
Med hänsyn till krisens sannolikt karaktärtemporära kunde medelett

införa importavgifter för rad icke nödvändigaatt I det härvara en varor.
förutsatta läget dock stömingamaär ännu så begränsade sådanattpass en
åtgärd inte skulle motiverad och heller försvarbar handelspolitiskt.vara
Dessutom är gällande lagstiftning så utformad härför krävsatt att
valutaregleringslagen i tillämpning.sätts Hade i stället bestämmelserna

avgifter och depositioner ingått i lagen in- och utförselom om av varor
hade avgifterna omedelbart införaskunnat så velat.om man

Påfrestningama på statsbudgeten bedöms under fredskrisen endastvara
marginella. Dessa kan emellertid öka snabbt krisen förvärras. Bådeom
med tanke möjligapå framtida ñnansieringsbehov och den rådande
inflatoriska utvecklingen bör finanspolitiken hållas stram.

Enligt utredningens bedömning finns det i detta läge inte behov av
Ökadenågra drastiska krisåtgärder. krav kommer dock ställas påatt

kreditpolitiken för bekämpa inflationen, den allmänna arbetsmarlcnads-att
politiken för underlätta omplacering arbetskraft och valutapoliti-att påav
ken för hålla valutareserven på viss nivå. l den sistnämnda fråganatt en
borde ökad statlig upplåning i utlandet övervägas.

Utredningen har således bedömt den samhällsekonomiska balansenatt
borde i det förutsatta läget kunna upprätthållas huvudsakligen med hjälp

traditionella ekonomisk-politiska medel. Drastiska ingripanden frånav
myndigheternas sida redan under detta krisens initialskede kunde ge
felaktiga signaler lägets allvar och lätt skapa panik hos allmänheten.om

Allmänhetens och de olika marknadernas reaktioner i krisläge ärett
förutse.svåra gällerDetsamma tidpunkten allmnhetenatt när uppfattar

vi införstår allvarlig kris och börjar handla därefter.att Informationenen
via massmedierna spelar därvid roll.storen

Det kan inte uteslutas dylika reaktioner inträffar redan under detatt här
behandlade initialskedet. I sådant fall kan stömingarna i vår samhällseko-
nomi bli betydligt allvarligare karaktär och kräva ingripandenstörreav
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valt behandlaUtredningen har docksida.statsmakternasfrån att ett
krisskede.underläge först nästasådant
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6 Ekonomisk politik under ioro

Europa

6.1 Utgångsläget

föregåendeI kapitel behandlades fredskrisen. störningarDe i samhällsek-
onomin inträffa hade sitt i internationellaantogs ekonomis-som ursprung
ka förhållanden vi inte kunde påverka. Det inte heller möjligt attsom var
förhindra dessa skulle beröra svensk ekonomi. Den ekonomiskaatt
politikens uppgift i detta fall motverka eller mildra de negativaattvar
effekterna. Stömingama vidare sådan karaktär och omfattning attvar av
de enligt utredningens bedömning kunde mötas med traditionella
ekonomisk-politiska medel. bedömdesDessa tillräckliga för attvara -
åtminstone i bibehålla den samhällsekonomiska balansen.stort Mera-
drastiska åtgärder skulle med sannolikhet ha underbyggt krisståm-stor
ningen och framkallat allvarliga reaktioner hos de ekonomiska aktörerna.

fasDen utredningen skall behandla i Europa skiljersom nu oro- -
sig från krisens initialskede i flera viktiga avseenden. Påfrestningarna på

ekonomisvensk via utrikeshandeln förutsätts i utredningens scenario ha
blivit avsevärt allvarligare. uppfattarMan allmänt Sverige införståratt

allvarlig kris med risk för krig i vår nära omvärld och i värstaetten -
fall även i Sverige. I sådant läge kan panikartade reaktioner fåett-
mycket allvarliga konsekvenser på samhällsekonomin.

Medan initialskedetsgenomgången ekonomiska problem koncentre-av
rades till utifrån kommande störningar kommer tyngdpunkten i skede 2

ligga hur de olika inhemskapå marknadernaatt krigsrisken.påreagerar
Sådana reaktioner är utomordentligt svåra förutse. Samtidigt ställeratt
situationen mycket höga krav på den ekonomiska politiken. utförligEn
analys detta skede får därför utredningens huvuduppgift.av ses som

Förutsättningarna i utgångsläget är antal månader har förflutitatt ett
sedan krisens initialskede. Hittills har åtgärderna begânsats till kredit-
politikens område i form marknadsoperationer eller räntejuste-t.ex. av
ringar. Krisen fortsätter dock utvecklas.att

Under tiden har utrikesbalansen försämrats ytterligare och det råder
valutamarknaden.på Industrin drabbas ökandestor produktions-oro av

stömingar, vilka lett till friställningar arbetskraft. Inflationstakten ärav
hög och det förekommer hamstring vissa Krismedvetandet hosav varor.
befolkningen ökar för varje dag.
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spänningen, vilkenstigande internationellahastigtföljd denTill av
beredskapshöj-regeringenallvarliga incidenter, beslutarmedfört flera om

mobilisering. åtgärd inne-partiell Dennabl.a.i totalförsvaret,ningar en
lägets allvar och fårsäkerhetspolitiskabekräftelse detofficiellbär aven

statsmaktemas erkännandeMedpsykologisk inverkan.säkerhet starkmed
kravet ställa denkris följer ocksåallvarligexistensen att omav enav

krisekonomins förhållanden.politiken tillekonomiska

störningar6.2 Antagna av
samhällsekonomin

inträffa har iläge kan väntasstörningar i dettaviktigareDe som
upprinnelse ihuvudsak sin

utvecklingutrikeshandelns
ekonomiska beteendehushållens

ochproduktionmarknadsreaktionerandra
valutamarknadenkreditmarknaden,varumarknader,

mobilisering

utvecklingUtrikeshandelns

väsentlig betydelseutrikeshandel ärväl fungerandeomfattande ochEn av
finns till-och tjänstersamtligaekonomi.Sveriges Avför somvaror

fjärdedel från import. Dettaungefärlandet kommerinomgängliga en
vissaimportberoende. Påfelaktig bildemellertid vårtmått avenger

till importerademycket högt, tillgångimportberoendetområden kan vara
produktion. Föravgörande för fortsatthelt attkan t.o.m. varavaror

betydande delnödvändigt videtimport ärbetala denna att exporterar en
omvärlden prio-producerarproduktion och vivår att gervaror somav

aktuella läget.ritet i det
för skede förutsattutredningen 2för sin analys harutgångspunktSom

till där huvuddelenhar spritt sig Europa,förestående krigför ettatt oron
läge räkna medfår i dettahandelspartners finns. ManSveriges enav

sådanaocheller öka importenskäraallmän strävan exportenatt avner
försörjning och krigs-landetsviktiga för detbedöms egnasomvaror

handelsvolym, ändrademinskadblir sannoliktResultatetpotential.
krisekonomin viktiga Påvissa föroch brist påprisrelationer varor.

ställs krav kontant betal-och det påpåtagligvalutamarknaden råder oro
utrikeshandel kan också redanhandelstransaktioner. Sverigesförning

förtillgång fartygbegränsadskede komma störasdettaunder att avav
fördelhyr ineftersom stormaktemautrikes tonnagetransporter en

höjs,försäkringspremiemaochFraktema blir dyrareförsvarsändamäl.
länder.med icke-europeiskaSveriges handelhand slårvilket i första mot
minsk-till successivförutsätts ledabeskrivnaDen enprocessenovan

själv-åtgärder kommerBehovetutrikeshandeln.svenskadenning avav
utrikeshandeln och de däravnedskärningarna idjupahurfallet bero påatt
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förhållanden ocksåföljande stömingarna i samhällsekonomin är. Dessa är
förhandemellertid svårt påavgörande för valet åtgärder. Det är attav

för visst agerande ligger.smärtgränsen ettange var
vid skedetshandelsbortfall bedöms inte realistiskttotaltEtt enssom

detkonkretisera framställningen utredningen islutfas. För någotatt antar
såväl svensksker i snabb taktföljande nedgången så attatt passen

medeltalimportvolym halveras under detta skede settexport- somsom -
fredstiden. periodens slutför i förhållande till Mothela perioden antas-

Utrikeshandel sker i stigandesålunda ha blivitnedgången ännu större.
mellanbasis, vilket bl.a. leder till krav balansomfattning på bilateral på

enskilda handelspartners.importoch gentemotexport
skevolymmässiga förändringar i Sveriges utrikeshandelDessa antas

priserprisstegringar till följd ökade påparallellt med betydande av
transportkostnader.och ökadeimportvaror

mindre till-effekten minskad import märksomedelbaraDen genomav
för konsumtion och insatser i produktionen.och tjänsterpågång varor

de tillgängliga importpro-sannolik prisstegring påTill detta kommer en
följs risken för ytterligarekonsumtionsvarorduktema. Bristen på av

och svartabörshandel. Bristenhamstring påinhemska prisstegringar,
produktionsstömingar. allvarliga dessa blirtill Hurinsatsvaror leder

omställning produktionen.till substitution ochberor möjligheternapå av
sina lageri sådant läge sträva efter fyllaVissa importörer kan ett att

världsmarknaden. och för sig högfinns tillgå I ärså länge påatt envaror
tanke risken för förvånadönskvärd med påimport vissa enav varor

inte givet marknaden med dessfram. docksituation längre Det är att
önskvärda från försörjnings-prioriterar sådana ärpreferenser varor som

import påfrestningar för utrikesbalan-synpunkt. innebär högDessutom
inte kan öka i taktSpeciellt gäller detta när exporten sammasen.

i världshandeln, svenskallmänt nedgåendeberoende export-attett
insatsvaror utlandetsbrist importerade ellerproduktion hämmas på attav

i rådande läge behövs försådana produkterefterfrågan riktas mot som
dock ha visst överskott frånanvändning. Sverige kaninhemsk ett av

vissa specialståleftertraktade läkemedel,utlandet osv.somvaror
svårigheter tillvalutaproblemenperiodens slutMot accentueras genom

exportintäkter harden internationella marknaden. Vissaupplåning på
kapitalöverñringar till utlandetSverige. Tecken tydernå påsvårt att

kapitalflyktkan också konstaterasken löpande betalningar. Manunder av
i former.andra

syfteblir det nödvändigt med ingripanden isituationI denna att styra
kan bli fråga kontrollerautrikeshandeln i önskvärd riktning. Det attom

försörjning och försvarsanstrângningama inteför landetsexporten att
för begränsaLikaså kan importen behövaskall äventyras. styras att t.ex.

försörjning mindre väsentliga Med vilkaför landetsimporten varor.av
detta kan diskuteras i avsnitt 6.4.styrmedel göras
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Hushållens ekonomiska beteende

andra viktigaDen störningskällan hushållensär ekonomiska beteende i
krisläge. denPå punkten kan vi endast frånutgå mycket osäkraett

Ändåantaganden. kan detta agerande leda till utomordentligt djupgående
störningar i samhällsekonomin. gäller därförDet ha beredskap föratt
olika alternativa utvecklingar. bristandeVår kunskap i dessa frågor gör

även de fallen inte fårvärsta uteslutas mindre sannolika.att som
undersökaFör hur den ekonomiska och psykologiska forskningenatt

bedömer befolkningens reaktioner i krislåge har för utredningensett
räkning studie utarbetats professorema Karl-Erik Wâmeryd,en av

SjöbergLennart och Claes-Robert Julander, samtliga vid Handelshög-
skolan i Stockholm. Författarna understyker frågan hushållensatt om
ekonomiska beteende under kris inte kan besvaras exakt och korrekt.en

kan dock vissaMan utvecklingar bedöms troliga änange som vara mer
vissa andra. byggerResonemangen tolkningar tidigare erfarenheterav
med hjälp viss psykologisk teori. Inledningsvis betonas följande treav
huvudaspekter.

det första berorFör konsumenternas reaktioner på deras subjektiva
uppfattningar vad händer och kommer hända. Materialet förattom som
uppfattningar och förväntningar kommer från händelser,rapporter om
information från myndigheter och iakttagelser den omgivningensav egna
sätt att reagera.

För det andra leder orostillstånd individen till försöka göra någotatt
kan stilla eller lindra Tillgången sådanapåsom oron. resurser som

behövs för detta varierar mellan människor och reaktionerna kan därför
variera starkt mellan individer och befolkningsgrupper.

För det tredje har myndigheterna väsentlig roll i fråga vidtaatten om
åtgärder, information åtgärder och därigenom skapa stäm-attge om
ningar.

En viktig dimension i krissituation skulle vidare hur snabbten vara
krisen kommer. kan förväntasDet hushållens tolkningar ochatt upp-
fattningar kristillstånd och deras ekonomiska reaktioner på dettaettav
tillstånd påverkas krisen uppstår hastigt och oväntat eller denav om om
utvecklas gradvis. I det fallet torde risken för snabba och oväntadesenare
beteendeförändringar mindre än i det förra där graden upplevdvara av
osäkerhet framtiden i blirslag mycket hög.ettom

Förändringar i hushållens ekonomiska beteende följd kris-som en av
tillstånd inteberor enbart hur hushållen tolkar och uppfattar situation-

också på hur de bedömer sina faktiska möjligheter förändrautan atten,
sitt ekonomiska beteende. Båda dessa faktorer kan variera starkt mellan
olika hushåll. Därför de effektermåste förändringar ityper av som
ekonomiska beteenden har samhållsekonominpå i beräknas frånstort
hur de hushåll både önskar ochär bedömer sig hastora grupper av som
förmåga förändra sitt ekonomiska beteende i olika avseenden.att

studienI påpekas vidare individemas agerande sker iatt ett samman-
hang bestäms bl.a. de svenska myndigheterna handlande.som av
Myndigheternas möjlighet skeendet beror till del på derasatt styra stor
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trovärdighet, bl.a. betingas hur de uppträder i konkurrensen medsom av
andra nyhetskällor. Om internationella nyhetsmedier annorlundager en
bild situationen svenska medier kan myndigheternas trovärdighetänav
komma undergrävas. Kravet sanningsenlig och samtidigtpå någor-att
lunda fullständig information blir därför mycket starkt, starkare iännu
tidigare krissituationer.

Utifrån dessa teoretiska överväganden skisseras i studien några
förefaller sannolikt hushållentänkbara beteenden. Det minskaratt

utgifterna ñr mindre nödvändiga och försöker bygga lagervaror upp av
Efterfrågan hushållskapitalvarorlivsnödvändiga produkter. på dyraremer

kraftigt.liksom bilar kan minska Större ekonomiska åtagandenantas som
bostadsrätter kommer hushåll ifrånköp villor eller många avståattav

klarnat.innan krisens karaktär
undersökningar konsumenternas förväntningarOckså de av som

i de flesta OECD-ländema tyder pessimistiskaregelbundet görs på att
förväntningar leder till återhållsamhet med utgifter. Hushållen kan antas

såledesfå betydligt beteende i och i görligaste månett sparsamt stortmer
dra utgifter. bör leda till ökat sparande.sina Dettaner

sannolikt upplever trygghet då de har visstDet är många större ettatt
försiktigasparkapital i sin närhet. dock inte alls givet dennaDet är att

linje leder till ökat privat sparande i traditionella former, i bank,t.ex.
statsobligationer, aktier kan föredra ha hemmaMan attosv. pengarna
eller placerade sätt.på något annat

liksom guld, ädelstenar och dyrareVissa utländska valutor smycken
blir begärliga ñr dem kan köpa. Man kan också försöka föraattsom

till länder betraktas säkrare än det hemlandet.över som som egnapengar
sig med mycket begränsad storlek kanDet rör görasomom grupper

Å förfoga tillgångar.detta. andra sidan kan de över stora
emellertid ñnkas situationer då just banksparandet ellerDet kan också

köp statsobligationer sig det förmånliga placeringsalter-ter mestsomav
nativet. tänkbara och lockande alternativ sñngda,Om andra ärmer om

huvud inte finns användning för banktillgodo-det över taget pengarna ger
havanden allt viss säkerhet och också avkastningeller statspapper trots en
på pengarna.

framgått kan forskningen inte entydiga hurSom några påge svar
krissignalema.allmänheten kommer på Vissa drag kan dockatt reagera

försiktigbedömas sannolika. Inför osäkra tider villmestsom man vara
utgifterna i stället öka sparandet för framtida behov. finnsmed och Det

ju risk inkomsterna minskar krisläget förvärras.näratt
ihåg hushållen inte homogenbör dock komma ärMan att en grupp som

variationerförutses likartat sätt. Stora kan väntas beroendepå ettreagera
de olika hushållens sammansättning, tillgångar och skulder, likviditet,på

preferenser, sparmotiv och bedömningar framtiden. det gällerNärav
förständrade placeringar torde liten aktiv Detta agerandeen grupp agera.

kan emellertid sprida sig snabbt.
utveckling torde bl.a. bestämmas hur de olikaSparandets av sparar-

beroende sina sparmotiv. tillpå I expertrapportgruppema reagerar en
spardelegationen, Sparbeteende och sparattityder fördelade1988,
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professor Wämeryd i nedanstående fyra med ledningspararna grupper
sparmotivet.av

Förmögenhetsförvaltare
Målsparare
Buffertsparare
Kassaförvaltare

förmögenhetsförvaltare antalsmässigt litenGruppen är representerarmen
en avsevärd förmögenhet. Sparandet sker vanligen inte bankkontonpå

investeringar.aktiva Gruppen blir därigenom känslig ñrutan genom
räntefömndringar. orostiderI kommer säkerligen del omplaceringaren

ñr minska riskerna och skydda sig för inflationen.äga Syftetatt attrum
behålla värdet sin förmögenhet och möjligtär öka den.att av om
andra målsparare,Den har bestämt mål ñr sitt sparande,ettgruppen,

skaffa sig hem. tider inflationI stark kan dennaettLex. att eget av grupp
uppleva speciella svårigheter eftersom sparandet kan ha öka isvårt att

Ävenden nödvändiga takten, särskilt målet långsiktigt.ärom om
förverkligandet sparmålet kanske inte aktuelltär under den rådandeav
krisen gäller det skydda det ihopsamlade kapitalet.att

tredje kategorin, buffertsparare, omfattarDen eftersträvarpersoner som
viss grad trygghet och viss rörelsefrihet ha ekono-atten av en genom

miska tillgångar lättillgängliga. vill iGruppen regel inte risker ochta
i stället likviditet.kräver hög Sparandet sker därför mestadels på

bankkonto.
Motivet för kassañrvaltning deponeraär tillgängliga iatt pengar

deras användning för löpande utgifter, vinstgivandeväntan på investe-
ringar eller avbetalningar lån. Behovet enkel kassaförvaltningpå finnsav

de flesta.hos
olika sparmotiven innebär ekonomisk krisDe med betydandeatt en

osäkerhet framtiden bör påverka de olika spararkategoriemasom
agerande varierande slutsatser totaleffektenpå sätt. Några är svåraom

dra, uppdelningen bör värdefull vid diskussion huratt men vara en av
med ekonomisk-politiska medel kan påverka sparandet.man

uppfattning storleksordningenFör de rörelseratt en om av som
möjliggörs hushållens i utgångsläget höga likviditet i tabell 6.1av ges en
sammanställning hushållens tillgångar och skulder vid utgångenav av

banksparande,1990. Sedlar, allemanssparande och sparobligationermynt,
helt likvida.betraktas Summan dessa tillgångar uppgick vidsom av

Övriga1990 till miljarder kronor. finansiellautgången 490 tillgångarav
kan enkelt realiseras värdet påverkas hur börsen vid ettmen av reagerar
säljtryck. Utöver de redovisade tillgångarna har hushållen aktieportföljen

miljarderdrygt 100 kronor. Vidare finns krediter i formpå lönekonto-av
och kontokortskrediter kan omsåttas i faktiska lån. Därtill kommersom

allmänheten sannolikt i första hand företagen vid utgångenatt av- -
hade beviljade krediter i1990 räkning till värde miljarder182ett av

kronor endast miljarder101 utnyttjat.varav var
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tillgångar 950förfogar hushållen således över påSammantaget ca
hushåll naturligtvisolika ärSkillnaderna mellanmiljarder kronor.

sammansättning ochomfattning,vad gäller tillgångamasbetydande
emellertid huvudpartenviktiga i sammanhangetbelåningsgrad. Det är att

jämförelselikvida.kan önskas göras Somtillgångar sådessa omav --
uppgick tillundertotala privata konsumtionen 1990kan dennämnas att

Även mindre del denendastmiljarder kronor.700närmare avom en
begränsade varumångdeni krisläge riktas denlikviditetenmöjliga motett

placeringar avvikande objekt kommer dettafredstidaeller andra från att
problem.medföra svåra

vid utgången 1990tillgångar skulder6.1 Hushållens ochTabell av
miljarderStockvârden, kronor

SkulderTillgångar

mynt Banker 22972Sedlar och
385340 BostadsinstitutBanktillgodohavanden
3355 FinansbolagAllemanssparande
7FörsäkringsbolagAllemansfond 44

99Värdepappersfond
23Sparobligationer
47Premieobligationer

150FöMkringssparande
8Bostadsinstitut

10Tillfälligt sparande

654Summa848Summa

Avser i vårDet omöjligtmia och ärallmänhetens innehav attmynt.av
innehav från företagens.hushållensstatistik urskilja justnuvarande

I år 1990hushållens aktieinnehav. slutetingår inteAnm. I redovisningen av
uppgått tillbörsnoterade aktier hadirektinnehav svenskahushållensuppskattas caav

130 miljarder kronor.värde ellerden totala aktiestockensl9 procent caav
Sveriges Riksbank.Källa

Produktion varumarknaderoch

allmännahushållens agerande och detutrikeshandeln,stördaDen
olika marknadsreaktioner.framkallar säkerligenkrismedvetandet

flertal för landetsuppträdastörningar kan påBetydande väntas ett
Även påverkarmobiliseringenområden. den partiellañrsörjning viktiga

produktionsförhållandena.
förändrad marknadsbild.skede införSvenskt näringsliv i dettastår en

gällerbrist vissa Dettaleder till påImportbegrânsningama snart varor.
förför direkt konsumtion insatsvarorimporteratssåväl somsomvaror

begränsavissa branscher tvingasproduktion. Iinhemsk attman
Andra branscher drabbasföljd importbortfallet.produktionen till avav

ökar i andra.exportefterfrågan, samtidigt efterfrågan någraminskad som
Utfalletnödvändiga.omställningar produktionen blirBetydande avav

framtidsförvåntningar ochföretagensberor främst pådenna process
flexibilitet.

krisenföretagens strategi. TrorFramtidsförväntningama avgör attman
omfattande väljer sannoliktsärskiltbåde kortvarig och inteblir enman
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övervintringsstrategi, dvs. inriktning på försöka klara deatten av
aktuella svårigheterna detså går och ingreppstörre i produk-gott utan
tionsstrukturen. Vid pessimistiska framtidsbedömningar blirmera
strategin i stället försöka sig till den situationen.att anpassa nya
Huruvida detta lyckas beror företagens flexibilitet.på kanHär man
förutse variationer mellan företag och branscher vadstora avser
ledningens förmåga och tekniska förutsättningar.

Allmänt verkar det sannolikt i krisensännu början intaratt man en
avvaktande hållning. Med fördjupat krismedvetande torde sedan olika
anpassningsåtgärder växa fram.

Frågan i vilken företagenär mån har möjlighet till sådana omställn-
ingar. Företagens flexibilitet och sårbarhet har undersökts i studiertvå

ochLars Jagrén Tomas Pousette 1982 och 1986. Den första studienav
bygger i huvudsak1982 erfarenheter frånpå andra världskriget.

Författarnas slutsats är i flertalet branscher visade sig den internaatt
flexibiliteten och uppñnningsrikedomen hög och tillverkningenvara
kunde i flertalet fall fortgå allvarligare störningar. Produktdiversifre-utan
ringen ökade starkt. Ett genomgående problem för ñretagen i hurvar
hög grad de skulle främmandepå produkter, vilka grundsatsa på av
kriget och avspärrningen kunde höga kortsiktiga vinster påge men som
längre sikt förmodligen inte skulle lönsamma.vara

studienI analyserades också hur avspänning i dag skulle slå moten
elektronik- och byggnadsmaterialföretag. Resultaten kan sammanfattas

det för närvarande är så omöjligt inom elektroniksek-att gottsom som
byta till svenska underleverantörer då sådana helt enkelt intetorn att

existerar. Inom byggnadsmaterialbranschen är möjligheterna större.
Kvaliteten skulle dock sjunka och produktionskostnaderna öka. Anpass-
ningstiden skulle bli relativt lång då förmodligen betydande ändringen
i tillverkningsmetodema skulle krävas.

Den andra studien .lagren-Pousette 1986 effekternaavsågav av
arbetsmarknadskonflikten 1985. I detta sammanhang diskuterades även
företagens sårbarhet. Författarna konstaterade under deatt senaste
decennierna har antal olika utvecklingstrender påverkat företagens ochett
samhällets sårbarhet. Bland de faktorer ökat sårbarheten nämns attsom
de produkterna har generellt blivit komplexa, vilket ökatsettnya mer
kraven på kvalitet och högteknologi i insatsvaroma och tvingat fram allt

avancerad, känslig och kunskapsintensiv produktion. snabbaDenmer
teknikutvecklingen har. ökat Sveriges kunskapsberoende gentemot
utlandet. Intemationaliseringen skapar problem både vid bortfall av
import och Neddragningen lagren har ökat bl.a. beroendetexport. av av
punktliga transporter.

Företagens flexibilitet måste bedömas på gmndval krisens ñrvän-av
tade varaktighet. Vid kort kris lönar det sig i fallmånga inte vidtaatten
några större motåtgärder då detta skulle kosta än det Trots attmer ger.

flexibilitet finns kan företagen välja inte alls.atten reagera
Vid längre konflikter ökar företagens möjligheter och incitament att

sig. Vi kan såväl tänka fall där denna anpassning medföranpassa oss
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produkter, under-fall där byteverksamheten,neddragning avsomav
marknader sker.ochleverantörer

mål.och samhälletskonfliktrisk mellan företagetsmöjligfinnsHår en
vid kriserallvarligt,detta kanske intekorta kriser såmycket ärVid men
företagetsmotåtgärdersamhället önskarlångaär så att urmensom

motåtgärder,lönt vidta ärintekorta detsynvinkel så attatt anses vara
kriser företagensfinns vid långaproblemkonflikthotet reellt. Samma om

aktivt sökatillverkningen ändra nedbestår imotåtgärder attatt snarare
alternativa lösningar.

därmed förknippat medsårbarhetsamhällets ärbedöma storaAtt
motåtgärder företagen kan ochförväg vilkavi inte isvårigheter då vet

motåtgärdernapotentiellavilka deoch inte hellervill vidta somav
vidtas.faktiskt kommer att

sig omfattandesäkerhetmed väntakrisens början kanI enman
företagens agerande.allmänhetensgäller såvälhamstringsvåg. Detta som

grossist- ochi butikerna ilagren såvälhör ocksåTill bilden att som
rationaliseringarföljd genomfördatillproducentleden mycket småär av

kraftigkännetecknatshela 1980-taletSålunda harlagerhanteringen.i av
lagren medTotalt drogs närmarelageravveckling.ihållandeoch sett ner

priser.i 1985 årsmiljarder kr 1980-199050
finansiellafrämst dekännetecknasdetta krisskedeiLäget attav

begränsadevida överskrider demobiliseraallmänheten kansomresurser
i förvägemellertidtill buds. är svårtDetvarutillgångar står attsom

bli besvärligast. Enligtvarubristen kanvilka områdenbedöma precis på
oljeproduk-scenarioi utredningens utgörförutsättningarde angettssom

påverka i första handOljebristen kommersådant område. attterna ett
produkteroch tillgången på radenergiförsörj ningen, transporterna en som

Sjukvårdsartiklarvissa osv..oljan plast,har råvarasom
handlandettorde längehamstring såKonsumenternas styrs av-

produkter vilkarelativt begränsat antalövervägandenrationella ettavse-
brist kanoch för vilkalivsmedelförvarbara vissaär t.ex. snaren

emellertid intetorde utgöra någothamstringsvågenbefaras. förstaDen
problem.större

grund krigsrädslan ochhamstringendock risk påfinns ävenDet att av
förvånasformer. falldramatiska I såryktesspridningen kan ta mer

farligare detallvarligt. Kanske är uppstårñrsöijningssituationen ännu om
undergräver moralen.svartabörsmarknad eftersom dettaomfattandeen

Även finansiella till realatillgängligaomplaceraönskan att resurser
ochförändringar i konsumtionsmönstret störaleda tillkanvärden stora

funktionssätt.marknadens
viktiga för statsmakter-förutse.reaktioner Detsådana är svåraAlla att

information vad pågår påsnabbthandlande därförär att somomnas
ingripanden.för snabbaha beredskapmarknader ocholika att

sårbarhet påverkasSverigesobserverasbör vidareDet attatt av
underomfattning intemationaliserats år.i ökadföretagandet har senare

viktigare kanskei Sverige, ärenheter änUtländska företag förvärvar men
nationellt.expanderar internationellt än Detföretagsvenskaatt snarare
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sker verksamheter i Sverige flyttar utomlands. Alltatt dettagenom
påverkar naturligtvis de nationella ñrsöriningsmöjlighetema.

specialiseringGenom koncentreras produktionen till vissa enheter.
Tidigare tillverkades i Sverige antal kullager.t.ex. ett stort typer av
Numera bara få varianter.görs några Resten sortimentet är fördelatav

specialinriktadepå produktionsenheter utomlands. I krisläge innebärett
det angelägna försörjningsbehov måste täckas import.att Dettagenom
ställer krav på stömingama i utrikeshandeln kan bemästras.att Denna
effekt utrikeshandelnspå omfattning gäller intemationalise-oavsett om
ringen från eller tillgår Sverige.

Intemationaliseringen gäller inte enbart produktionen också andrautan
viktiga led i verksamheten. Utlandslokaliserad kapitaladministration kan

detgöra svårare med ekonomisk-politiska medel påverka företagen.att
Också forsknings- och utvecklingsarbetet kan förlagt utomlands. Detvara
påverkar inte omedelbart de nationella försörjningsmöjlighetema kanmen
naturligtvis på längre sikt undergräva försörjningsbasen. Utlandslokalise-
rad reparations- och underhållsservice har däremot direkta effekter.
Databasema för felsökning i produktionsprocesser kan liggat.ex.

Ävencentraliserade till land med dataöverföring via telenätet.ett
marknads- och logistikfunktioner kan placerade likartatpå sätt medvara
risk för försörjningsstömingar i händelse internationellav oro.

Valutamarknaden

Den svenska finansmarknaden är i princip helt avreglerad. Integration-nu
med omvärlden är fullständig i och med avvecklingenen numera av

valutaregleringen 1989.
Avvecklingen valutaregleringen och den omfattande utlandsupp-av

låningen har också medfört Sveriges finansiella exponeringatt mot
omvärlden är stor.

medförDetta åtgärder valuta-på och kreditmarknaden får omfatt-att
ande och omedelbara effekter. Det övergripande målet för Riksbankens
penningpolitik försvaraär last växelkurs. De penningpolitiskaatt en
medlen idag helt marknadskonforma.är

Allvarliga störningar kan uppkomma till följd den säkerhetspolitiskaav
kris diskuteras i detta skede. Impulsema kommer såväl utifrån viasom
valutaflöden inifrån svenska aktörers förändrade beteende påsom genom
kreditmarknaden.

Störningar i valutarörelsema kan få allvarliga konsekvenser för den
svenska samhällsekonomin. Ett målen för den ekonomiska politikenav
i krissituation är Sverige med lämpligt dimensione-att sammansatt,en en
rad och lokaliserad valutareserv skall kunna betala sin import med guld
eller den valuta krävs vissanär valutor längre ochaccepterassom
byteshandel i något specifikt tall inte aktuell.är Detta är nödvändigt för

kunna betala för den för landets försörjning viktiga importen iatt även
lägen med sviktande exportintäkter. Vidare får tilltron till Sveriges
möjligheter klara sina internationella åtaganden inteatt äventyras.av
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Även i fred kan valutautflöden betydande omfattning uppkommaav -
och har inte sällanså inträffat under olika ekonomiska kriser. De-

exemplen förhållandevis kraftigapå valutautflöden frånsenaste Sverige
inträffade i maj i februari1985, och oktober 1990 i december 1991.samt
Under utrikespolitisk kris med omedelbart krigshot i Europa bliren
risken för sådana störningar självfallet betydligt större och allvarligare.

Till detta kommer det i utvecklingen Sveriges finansiella ställningatt av
utlandet finns från mitten 1970-talet vissagentemot drag medförtav som

svensk ekonomi har blivit för riskenatt mycket omfattandeutsattmera av
påfrestningar på valutareserven. Härigenom har förutsättningarna för en
traditionell valutapolitik ändrats. Det finns därför skäl här nedanatt
behandla dessa förändrade förhållanden något närmare.

Under efterkrigstiden och fram till början 1970-talet Sverigesav var
totala utlandsskuld mycket begränsad. De statliga lånen efter krigsslutet

Marshall-lånet och obligationslåntvå i Schweiz återbetalades i förtid- --
respektive enligt uppgjord plan. På grund valutaregleringen förekomav
praktiskt ingen finansiell utlandsupplåning från den privatataget sektorns
sida. Inte heller lånade utomlands under delen 1950-staten senare av
talet, 1960-talet och första halvan 1970-talet. börjanI 1970-taletav av
mjukades valutaregleringen visserligen liberaliseringenupp, men var
ännu omgärdad med betydande inskränkningarså lånevolymema ävenatt
då förblev begränsade.

Statens upplåning i utlandet började i och med emitterade1977att man
lån miljard dollar. Under de följande åren förbyttesett Sverigesom en

tidigare nettofodran på utlandet till successivt ökande nettoskuld.en
Denna uppgick till1985 närmare miljarder190 kronor.

Under andra hälften 1980-talet ökade skuldsättningen markant. Somav
visas i tabell 6.2 låg hela skuldökningen övrigsektom,på dvs. företag
och hushåll. För del hade 1984 fattats principbeslutstatens ett attom

i fortsättningen inte skulle nettolåna utomlands.staten

6.2 SverigesTabell finansiella ställning utlandet 1980-1990gentemot
Stockuppgifter vid slutet varje period, miljarder kronorav

1980 985l 990l
Till- Skulder Till- Skulder Till- Skulder
gångar gångar gångar

Statenoch
Riksbanken 5 46 14 138 27 83
Valutarescrv,

15 45netto 104
Yalutabarkerl 35 53 67 57 20a 190
Ovriga 45 5l 90 209 160 669

Totalt 100 150 216 404 499 942
Netto 50 188 443

lExklusive valutabankersupplåning för Riksbankensoch övriga sektorersräkning.statens,
Källa SverigesRiksbank.

För få uppfattning den maximala exponeringen vidatt en om en
förtroeniekris måste till det vid utgången 1990 redovisade finansiellaav
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skuldertillgångar ochSverigesskillnaden mellandvs.underskottet,
miljarderbelopp 58miljarder läggasutlandet, på 443 ettgentemot om

obligationer isekundärhandeln medkronor nettotrepresenterar avsom
utländska köpuppkommitnettoskuld harDennasvenska kronor. genom

avskaff-i praktikenvalutaregleringenkronobligationer sedansvenskaav
siffran förvidare observerasbörhalvårsskiftet 1989. Detvid attades

iaktier och andelarinnehavinkluderarinteutlandsställningen av
svenska ñretag.aktieinnehav iutländskarespektiveföretagutländska

stockar finns inte.dessastorlekenuppgiftertillförlitligaNågra avom
harliberaliseratsunder de årenvärdepappershandelnSedan senaste

nettobelopp 50tillutländska aktierköpt1990Sverige ettt.0.m. om
aktier tillsvenska uppgåttförvärvutlandetsmedanmiljarder kronor, av

ingåendetillmed hänsynvärden bör justeraskronor. Dessamiljarder9
detRiksbankenstudieEnligtkursändringar.och förinnehav varaven

vidutländska aktier utgångeninnehavsvenskarnassamlade värdet avav
svenskainnehavUtlänningarnaskronor.miljarder821991 avcaav

tilluppgå 10expertis uppskattats procentaktier har avcaannanav
tidpunkt.vidmiljarder kronormotsvarande 60aktiestocken, sammaca

samband meduppkommit ide tillgångarsiffror ingårdessaI som
respektive utlänningar ochoch utlandeti Sverigedirektinvesteringar av

och skapar förmod-likviditetregel ha lågaktier torde isvenskar. Dessa
begränsade valutaströmmar.krislägeinitialt iligen ett

Övrigsektoms sålunda 6501990 överstegupplåning vid utgången av
del den privatapåpekaviktigtdockDet ärmiljarder kronor. attatt aven
investeringar ochsamband medtillkommit iharskuldsättningsektorns

bokförda värdetdetBeräkningar överaktier.utländskaförvärv avav
i Sverigeoch utländskai utlandetinvesteringardirekta samtsvenska

svenskainnehavoch utländsktutländska aktierinnehavsvenskt avav
under de åren.nettoökningbetydandemycketvisar senasteaktier på en
vid 1986uppskattades utgångennämndaNettovärdet poster avav nyss

miljarder kronor.till 234vid slutet 1990ochmiljarder kronortill 26 av
kronortill miljarderberäknas 300bedömningarolikaEnligt avupp

utomlandsupplåningkortfristignettoskuld utgörasövrigsektoms somav
50utländsk valuta,mellan lån iränteskillnadenmotiveras t.ex.ettattav

svenska skatt-US-dollar, ochochD-markvarderaprocent av
stundtals vid denochfyraprocentsnivånvidofta legatkammarväxlar

förmycket känsliganaturligtvisDylika placeringar ärnivån.dubbla
värde.svenska valutanstill dentilltronbetingelser vadändrade avser

miljarder kronor,hundrastorleksordningenvalutautflödeEtt ett parav
därför i krislägedubbla valutareserven,än ettmotsvarande synesmer

spekulation kaninternationellriktadSverigetänkbart. Enhelt motvara
följderallvarliga påfå mycketvalutaflöden ochinitieraockså stora

riktning valuta-vilkeninte självklart idocksamhällsekonomin. Det är
krissituation.iflödena går en

Över markantmycket1980-talet skettunderhar dethuvud taget en
dvs.kortfristiga lånen,upplåning. Medan dekortfristigförskjutning mot
denutgjorde 101980löptid än år,med kortare procentlån ett avca

stigit till 60närmarehade andelen 1990lånestockenutestående så
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innebärDetta avsevärt högre belopp förrän måste omsättasprocent. att
årligen. I orostid kan det bli svårt omsätta så belopp.att storaen

Ytterligare omständighet i samband med utlandsupplåningen bören
kortfristigaDen upplåningen har hittills akutanågranoteras. trots-

krislägen varit förvånansvärt stabil, innebär dock potentiellmen en-
risk ñr plötsliga och omfattande valutatlöden. En del uppläningenav
utomlands terminsäkras, dvs. låntagaren köper utländsk valuta terminpå
för leverans lånet ñrfaller tillnär betalning. Därmed undviks den
kursrisk upplåningen utomlands medför samtidigtsom annars men
bortfaller nämnda möjlighet till räntevinst. Terminsäkringen ledernyss
emellertid till omedelbart valutautflöde. Därmed leder terminsäkradett en
upplåning inte till förstärkningnågon valutareserven och heller inteav -
till risk för valutautflöde.

Eftersom den terminsälcrade utlandsántan i överensstämmerstort sett
denmed svenska räntenivån möjligheten till terminsäkrad upplåningger

kanal för erhålla lån till kostnad lån den inhemskapåatten samma som
marknaden betingar. begränsarDetta Sveriges möjligheter föra iatt en
förhållande till utlandet oberoende kreditpolitik.

bakgrund den omfattandeMot svenska utlandsupplåningen kommerav
betydande valutaflöden iuppstå krissituation. Troligen blir detatt etten
utflöde valuta till säkra valutor, dollar och i den situationav mer yen,

illustreras skedei 2. Dessa rörelser medför hot den svenskaett motsom
växelkursen. Riksbanken kommer möta valutaflödenaatt genom en
höjning den svenska räntenivån.av

En uppgång i räntenivån grundpå valutaflöden påverkar denav
inhemska kreditmarknaden denoch reala ekonomin. Dessa störningar

Ävenkommer förstärkas inhemska reaktioner kreditmarknaden.påatt av
dessa pekar i regel i riktning höjd räntenivå.en av

Kreditmarknaden

betydelse förAv utvecklingen kreditmarknaden är samhällets
finansiella och de olika aktörernas reaktioner i krisläge.ettresurser
Enligt Riksgäldskontoret uppgick den utestående skulden obligationer,av
förlagsbevis och andra överlåtbara lån exklusive premie- och sparobliga-
tioner i slutet till1990 l 294 miljarder kronor. Hälften dettaav av
belopp föll bostadsinstitutenpå och 30 på denAvprocent staten.
emitterade obligationsstocken innehades 32 den allmännaprocent av
pensionsfonden, 22 försäkringsbolagen, 15procent procentav av
banksektorn och 31 övriga placerare huvudsakligen utländskaprocent av
placerare, icke finansiella företag, aktiefonder och fondkommisionärs-
bolag.

säkerhet utgjordeLån 70-75 hushållens upplåning,mot procent av
80-85 låg hos bostadskreditinstituten i regel bundenprocent motvarav

övrigaränta. För lån i bank, ñnansbolag är räntan rörlig, vilketm.m.
intresseär medel vid behov snabbare kräva tillbaka lånetattav som
märkbar räntehöjning.genom
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efter den förstai angivna situationerkommerMedborgarna -
möjligt ellerbli likvidaha valet mellan såhamstringsvågen attatt som--

Givetvis har regeringen intresseavvaktande hållning.inta attatt aven
negativa konsekvenser idetta kan hablir för dålikviditeten inte stor

avseenden.många
bereddasälja obligationer ochñrsökakommer säkertMånga att vara

i fredstidKursnedgångar detta område ärkursförluster. påmindreatt ta
psykologiska situationendenuppåt på räntan,liktydigt med menen press

annorlunda. Rântebärandekrig kan bedömashotandevid ett vara
sparandebetydande del allmänhetensobligationer inte någonutgör av

bankerförsäkringsbolag, ävenframför alltinnehasutan om enosv.,av
under deinnehav harallmänhetens ägtökning irelativt markant mm

annorlunda enskildasannolikt änFinansinstitutenåren.senaste reagerar
ñntebârandeihåg allwnhetensockså kommaMan måste attpersoner.

fembindningstid, i regel högstmycket kortharobligationer ennumera
löptiden omkring år.återståendegenomsnittligaSålunda denär treår.

räntelägevidfäller till 90treårspapperkursen påOm procent ettett ca
10-räntehöjning till 15 Deninnebär det10 procent.procent, enom

vill sälja.inte avskräcka denkommerkursñrlustenprocentiga att som
sparandet ipåverka någon störreñntehöjning bedöms inteDenna

inlåningsántor intebankernasförsta kommeromfattning. detFör att
avskrivningsbehovskulle fågrad. Bankernai motsvarandehöjas stora

räntemargina-kraftigt ökanödvändigtskäl detandraoch även attanseav
räntehöjningmycketanledningingenfinnslen. Det storatt tro att en

snabbt återställs.marknadentill balansen påskulle leda att
utbudbli samlatkrisläge lättaktiemarknaden kan det iPå ettett av

fredstida dagligaöverstiger denvidaaktier från småsparare, som
institutionellaorimligtförefaller detsådan situationomsättningen. I atten

blirResultatetabsorbera hela utbudet.köp skulleplacerare ettgenom
för mycketNaturligtvis föreligger härkursiall. ett stort utrymme en
oberoendeaktier skulleolika aktier. En delbedömningvarierad avav

marknadssittrationderassjunka beroende påefterfråganutbud och att
mycket, vissa klmdepåverkas likaAndra skulle inteförsämras.snabbt

utsträckningkommer ifrån allmänhetenUtbudenstiga. attstort.o.m.
inte.belånade elleraktierna ärstyras omav

mittemellanblitorde utvecklingen någotpremieobligationemaFör
beroendeblir mycketaktier.obligationer och Kursernañntebârande av

lånen.tvingas betalapåverkas ägarnai sinutbuden tur avav omsom
imed än 10kurserna sjunkerbli aktuelltkan procentDetta merom -

Fmr alltbelåningen överstiga 80dock intetordeallmänhet procent.
löptiden.den återståendepåverkasdock kursernatorde av

besvärandemycketräntehöjningskulle störreFör staten genomvaraen
upplåning istatsskulden. ärräntebetalningar på Statensökade stor

inte barakostnaderna skulle slå igenom påkort ochutsträckning mycket
återverkningaromedelbart få mycketocksånyupplåningen storautan

den totaladelensnabbt den störrelån och ganska påförfallande av
kraftigt istatsskulden ökaväntasTill detta kommerstatsskulden. att

finns dock instrumentberedskap.förstärkt Detsamband med som
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indexlån och nollkupongare där kan välja fritt vilkenstaten mera
räntekostnad vill aktivera budgetenöver varje år.man

De störningar uppkommer på valuta- och kreditmarknadensom
kommer sannolikt leda till markant uppåt den svenskaatt en press av
räntenivån. En sådan skulle slå negativt den reala ekonomin formpå i av
ytterligare nedgång i investeringarna. Dessutom skulle den få fördelnings-
politiska effekter drabba de mycket skuldtyngda hushållen.attgenom

Mobiliseringens konsekvenser

En ytterligare stömingskälla utgörs begynnande mobiliseringar. Ettav
mobiliseringsbeslut allvarligt inteär minst dess psykolo-ett steg genom
giska verkan. Tidpunkten för och omfattningen inkallelsema avgörsav

avvägning mellan säkerhetspolitiska och andra politiskagenom en
överväganden. militära övervägandenaDe baseras bedömningpå en av
vilken minimistyrka försvaret behöver bakgrund den säkerhets-mot av
politiska hotbilden. den politiskaFör beslutsprocessen problemetär
främst försvarsmässiga skälväga möjliga ekonomiska,att gentemot
sociala och politiska konsekvenser. Skall mobilisera tidigt medman en
mindre styrka under relativt fredliga förhållanden, med vissmen
osäkerhet mobiliseringsinsatsen alls är nödvändig Eller skallom man
vänta till dess mobilisering framstår klart nödvändig, dåatt en som men

kan bli börja med insatsstörre och det finns risk förtvungen attman en
mobiliseringen får genomföras under störda förhållandenatt

Bl.a. denna bakgrund det viktigt deär samhällsekonomiskamot att
konsekvenserna olika mobiliseringsnivåer blir kartlagda. En centralav
fråga iär detta sammanhang det finns gränser eller trösklar mellanom
relativt mindre och relativt mobiliseringsinsatserstörre där samhällsstör-
ningar och kostnader börjar accelerera och resultera i ökande påfrest-
ningar för samhället.

Sveriges beredskapsplanering ifrånutgår eller flera partiellaatt ett
mobiliseringssteg kan komma till stånd i god tid. Därigenom skulle man
undvika de samhällspåfrestningar plötslig allmän mobilise-stora som en
ring med säkerhet innebär. I linje med planeringsförutsättningardessa har
utredningen valt i detta avsnitt studera konsekvenserna partiellatvåatt av
mobiliseringslall. första falletDet inkallelser 70 000avser av personer,
dvs. förhållandevis låg inkallelsenivå. falletI det andra förutsätts atten
mobiliseringen omfattar 200 000 personer.

mobilisering har realekonomiskaEn såväl finansiella effekter. Densom
största omedelbara realekonomiska konsekvensen är bortfallett av
arbetskraft. Hur produktionsbortiallet blir beror företagenspåstort
anpassningsförmåga till de förändrade förhållandena och huruvida det
ñnns ledig kapacitet i företagen i form viss undersysselsättning ellerav
i samhället i form arbetslöshet. förhållandenDessa varierar medav
konjunkturläget.

I studien Samhållsekonomin under kriser och i krig FOA ñrantog
enkelhets skull produktionen proportionellt beroende arbetsinsats-vara av

dvs. viss procentuell minskning arbetsinsatsen leder till likaen, en av
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visstproduktionsminskning. betonade dockManprocentuell att ettstor
procentuellleda till motsvarandearbetskraft inte alltid behöverbortfall av

kapacitetdet finnas viss ledigSålunda kanproduktionen.minskning av
arbetskraftsbortfalletsådant fall kanundersysselsättning. Ii form av

kan ocksåEffekterna produktionenhöjd produktivitet. påkompenseras av
kvarstående.för i produktionenarbetstiden höjs deminskas attgenom

sannoliktutökad arbetstid kanföretagen ochkapaciteten inomledigaDen
vidVärdet arbetslösamycket kort sikt.redan påutnyttjas av som resurs

fråga hur detveksamt. En ärmobiliseringkortvarig är t.ex.meren
Även arbetslösa kanregionalt.yrkesmässigt ochbehovet ompassar

böruppläming tid och produktivitetenrekryteringsåvälanställas tar som
arbetskraft.ordinarielägre förinledningsvis änvara

talar förFOA-studien deti den ovannämndaSlutsatsen mestaattvar
genomñraskantill 70 000mobilisering på utanatt personeruppen

det dra någrasvårareproduktionen. Däremot ärpåverkan påmärkbar att
negativa effekternamobiliseringsnivå devilkenslutsatser påsäkra om

bedöms dockmobilisering 200 00uppträda.först börjar En personerav
produktionen.samladei denviss nedgångleda till en

de mobilise-användning ändrasproduktionsresultatetsOckså genom
medi sambandmaterielförbrukning och behovetrades transporterav

faktorn kan fåsistnämndaminst dengenomförande. Intemobiliseringens
betydande delmobiliseringbetydelse under större attstor engenomen

anspråk.transportkapacitet ilandets tasav
sammanhänger med olikafinansiella effekterMobiliseringens att

förlorade inkomster ellerindivider drabbasochsektorer, avgrupper
utgifter förökadeändringarna ärutgifter. viktigasteökade De staten

förlorade inkomster förochmobiliseradedagpenning till debl.a.
föroch för olikahelhetför hushållssektomnäringslivet samt gruppersom

upplevasutvecklingen kan kommaolikartadehushåll. Den att som
socialoch leda tillorättvis oro.

i samband medkostnadensamhällsekonomisktviktigasteDen en
värdet de inkalladesproduktionsbortfallet, dvs.mobilisering avavser

försysselsättningen Sverigetotala i uppgåranvändning.alternativa Den
mobiliserings-4,5 miljoner De tvånärvarande till antagnapersoner.ca

innebär således landetsrespektive 200 000fallen 70 000på attpersoner
i antalrespektive Mättmed 4,4arbetsstyrka reduceras 1,6 procent.

eftersom de till militärtblir reduceringen något störrearbetstimmar
genomsnittligt medelarbetstidmed högrei åldrarförsvar inkallade är män

till dettabefolkningen helhet. Med hänsynsysselsattadenän som
respektivearbetsvolymen till 1,8 5,0reduceringenberäknas procent.av

torde hai åldern 18-47 år. Dessamobiliserade består mänDe enav
genomsnitt.totala arbetsstyrkanproduktivitet denhögre ännågot som

följandeproduktionsinsats har i detmobiliseradesdemått påSom
blirMed dettaför mobiliserad personal. måttlönesummananvänts

mobilisering 000vid 70produktionsbortfallet 1,9 procent personeraven
Vid dessamobilisering 200 000vidoch 5,3 procent personer.aven

Naturligtvisförutsätts föreligga.ledig kapacitetberäkningar har ingen
konjdet rådandebli annorlunda beroende påförhållandenkan
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Sveriges bruttonationalprodukt till faktorpris summan samtligaav
sektorers förädlingsvärde beräknas ha1990 tilluppgått 172 miljarder1
kronor. En mobilisering 70 000 skulle därmed innebäraav personer en
samhällsekonomisk kostnad i form produktionsbortfall på 1,9av
miljarder kronor månad. Vid mobilisering 200 000per en av personer
skulle motsvarande kostnad bli 5,3 miljarder kronor.

Beräkningen de finansiella effekterna bygger vissa förenklandepåav
antaganden. Variationer i näringslivets driftöverskott påverkar inte
sektorns skatt. Kollektiva avgifter betraktas skatter tillfallersom som

Prisnivån påverkas inte den minskade arbetskraftstillgången.staten. av
Konsekvenserna olika inkomster och utgifter konsumtion-påav gruppers

analyseras inte. Således beaktas inte förändringar de indirektaen av
skatter beroendeär konsumtionen. Beräkningen frånutgår detsom av
från 1991 gällande skattesystemet.

För denär viktigaste utgiftsändringen utbetalningarstaten dag-av
penning till de mobiliserade. Utgifterna minskar löneutbetal-attgenom
ningar bortläller för de från sektorn mobiliserade. Inkomstema minskar

minskade sociala avgifter och skatteintäkterna lägreärattgenom genom
från dagpenning från de mobiliseradesän tidigare löner.

Också kommunerna slipper betala lön och sociala avgifter ñr från
sektorn mobiliserad personal. Denna utgiftsminskning motverkas något

lägre skatteinkomster från dagpenning frånän de mobiliseradesav
tidigare lön.

näringslivetFör minskar utgifterna lägre lönebelopp, dennagenom men
minskning än uppvägs ännu större nedgång i förädlingsvärdet.mer av en
Det bör nämnas och kommuner inte drabbas motsvarandeatt stat av
intäktsminskning på grund lägre produktion eftersom den offentligaav
produktionen inte till marknadspriser.avsätts

mobiliseradesDe inkomster reduceras något effekt lägresom en av
dagpenning än lön inklusive skatteeffekt.

beräknadeDe finansiella effekterna mobilisering 70 000av en av
respektive 200 000 sammanfattas i tabell 6.3.personer

Tabell 6.3 Mobiliseringens ñnansiella effekter
Utgiñsökninginkomstminskning - månadper
Utgiftsminskninginkomstökning + månadper

Miljoner i 1990 års priserkronor

Mobiliseringsnivå

70 000 200 000
personer personer

Stat 0901 3 050- -Kommuner 120 340+ +
Näringsliv 650 l 820- -De mobiliserade 60 170- -
Totalt 1680 4 700- -
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totalbildensamhällsekonomiska6.3 Den

förutsatts inträffastörningarbehandlades radavsnittföregåendeI somen
samhällsekono-analyserades devarje störningkrisskede.detta Förunder
bemärkelsenpartiell i denGenomgångenmiska konsekvenserna. attvar
utgick ifråni övrigti medanstuderade område atttagetett manman

förhållanden.normala fredstida Dettaunderskulle fungeraekonomin som
krissituationtroliga iârabstraktion. Detnaturligtvisår attmest enen

utfalletekonomiskaförväntadeinträffar samtidigt. Detstörningarflera
kan gripa infaktorerverksammasåledes bero på mångakommer att som

effekterna.och förstärkai varandra
längre fram i dettaåtgärdernaekonomisk-politiskadeDiskussionen av

principiella dettai Förhuvudsakligenföraskapitel kommer termer.att
Diskussionenkalkyler. måstepreciseradeinga siffermässigtdetkrävs

beroendeåtgärder kantotalbild eftersom valetfråndock utgå varaaven
inträffade störningarmarknadsmekanismemai vilken månpå trots --

fortfarande fungerar.
sammanfattande bild detsummarisksyfte nedandettaI avenges

Framställningendetta krisskede.tillståndet underekonomiskaförutsedda
ingripandenbehovetområden därhand till dei förstakoncentreras av

bedömsansvariga statligaekonomisk politikde för allmänfrån organen
störst.somvara

problemStörningar och

skede sammanhängerekonomi under 2huvudproblemen i svenskEtt av
och Sverigesimporterablivitdet har svåraremed exportera.attatt

förmågaberoende vårdirekttill import ärmöjligheter att exportera.av
kanimportinnehåll ochdock oftasvenska harEftertraktade stortvaror

medförsörjning. Antalet bytesvarorför landetsbetydelse egenvara av
iuppoffring kan undvarasimportinnehåll och större ettlågt utansom

tillHänsyn måste ävensannolikt begränsat.däremotkrisläge är tas
valutareserven.

avseende vilkalämpliga avvägningardärför finnagällerDet att varor
respektiveförsöka importerakvantiteter vi böroch vilka exportera.

exportmöjligheter ledaförsämrade väntasochBristen importvarorpå
friställningarföljandeproduktionen med däravinskränkningar itill vissa

visarvaruproduktionen ochförsta handdrabbar iarbetskraft. Dessaav
vill interegioner. Industrinolika branscher ochmellanvariationerstora

förerfordrasinvesteringarstöd genomföra sådanastatligt attutan som
riskfylld import.försiktig medocksåproduktionen. Man ärlägga om

Även inkomster totalt år ännui medborgarnasminskningen settom
vilka kan leda till socialolikheteruppträderganska begränsad, stora oro.
ingripanden och kostnadernaomfattande kravinför påStatsmakten ställs

stödåtgärder avseende bådearbetslöshetsersättning och andraförstiger
och företag.individer

motsvarighetdock inte havarutillgången bedöms någonMinskningen i
mycket hög ochLikviditeteninhemska efterfrågan. ärvad gäller deni
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efter byta de finansiella tillgångarna någotsträvar annat.att ut motman
vilkahamstring framför allt sådana lagringsbara påDet pågår varorav

framtida brist. Sådana hamstringsbegärligabefarar utgörvarorman en
mycket begränsad den totala efterfråganemellertid endast delen av

effekten konsumentprisindex torde bli ganska begränsad.varför på
resurskrav ñrsamlade efterfrågan påverkas ökade detDen även av

civila försvaret. Också anspråken den civila offentligamilitära och på
framför ochkonsumtionen ökar, allt avseende vård omsorgssektorer.

investeringarna får räkna med nedgång. Bl.a.Endast beträffande man en
minskar bostadsbyggandet.

InflationsimpulsemaTill bilden sannolikt också prisstegringar.hör
efterfråganutrikeshandeln från den höga inhemskakommer från och som

snabba prisstegringama blirminskat utbud. Hur är svårtmöter attett
eftertraktade vidbegränsade antalet någotbedöma. Det gör attvaror man

med särskilt kraftiganormala reaktioner inte alls behöver räknaså när
osäkerheten angåendeinflationsimpulser. visats är dockSom stor

särskilt krisen snabbt och betraktasmarknadernas reaktioner, uppstårom
inflationenallvarlig. kan det mycket väl hända justmycket Då attsom

problemen för den ekonomiska politiken.blir de störstaett av
kredit-förutses vidare allvarlig kommer råda ochpåDet att atten oro

den framtida utvecklingen mycketvalutamarknaden. Ovissheten ärom
handlande.de olika aktörernas speciell oroskällaoch påverkar Enstor

utlandsupplåningeni markanta i harfinns den uppgång ägtsom rum
statsmakterna bereddaOvissheten gör måste påunder år. att varasenare

förvärras och kräva extraordinärasituationen snabbt kanatt mera
åtgärder.

beskrivet slag förknippas ofta med högtekonomisk krisEn ettovanav
följden bl.a. statsmaktemas strävandenränteläge. bliDetta attavanses

ocksåförhindra skulle behövas för möjlig-kapitalflykt. Höga räntor att
upplåning. Utredningen dock ränteutveck-betydande statliggöra anseren

svårbedömbar. finns skälDet nämligen ocksålingen mycketvara som
allmänhetens behovutveckling.talar för Genom attmotsatt att aven

kreditefterfrågantroligen överstigerplacera sina markant synespengar
räntenivå minst lika sannolik.fallande varaen

varaktighet frånKrisskedet i Europa förutsätts ha någraOro en
förutsätts mycket snabbmånader till halvår. Under denna tidett en

från endahändelseutveckling kan således inte utgåäga Man enrum.
kännetecknande för hela periodens problem. bildfryst bild Densom

inledande skede.får hänföras till periodens Dettatecknatssom ovan
fortfarandeomfattande störningar fungerar olikakännetecknas att trotsav

tillfredsställandeeller mindre sätt. Fortsättermarknader på ett mer
förvånas kan stömingama bli djupgåendeemellertid krisen så attatt

marknadsfunktionema successivt kommerockså vissa de normala attav
statsmakterna har beredskap handskasbryta viktigtDet är attattsamman.

sådan situation.även med en
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Statens ñnansieringsproblem

viktig konsekvens de förutsedda stömingarna under krisskedeEn 2 ärav
statsfmansiella försämras snabbden situationen i takt. Statsutgiftemaatt

grund ökad materielanskaffning till bådeökar på det militära ochav
mobiliseringskostnadercivila ñrsvaret, olika arbetsmarknads- ochsamt

industripolitiska åtgärder påkallas krisläget.som av
inkomster.Samtidigt minskar Produktionsstömingama bedömsstatens

initialt inte leda till omfattandevisserligen någon arbetslöshet ochmer
bortfall inkomster, till följd viss varubrist och konsumenternasav men av
ändrade inköpsbeteende inkomsterna mervärdeskatten ochväntas av
varuskatter energi sjunka. motverkas emellertid dent.ex. på Detta av

inflationstakten. Vidare bortfaller intäkter frånhöjda socialavgifterstatens
för mobiliserad personal från den privata sektorn.

visats i avsnitt 6.2 beräknas inledande mobiliseringSom 70 000en av
innebära budgetbelastning drygt miljard kronorpå 1personer en per

månad. detta läge dock regeringen beredd situationenI måste på attvara
försämras i snabb takt och inkallelsenivånkan sedan höjas tillmåsteatt

innebär budgetbelastning drygt miljarder200 000 Det 3personer. en
kronor månad. Räknar vid planeringen med mobiliserings-per man en

effektenperiod på månader blir på statsbudgeten närmare 20sex
miljarder kronor. belopp enbart ändrade personalkostnaderDetta avser
dagpenning, och sociala avgifter till de mobiliserade.skatter Till dessa

transportkostnader i samband med mobiliseringenskommer genomför-
ande kostnader för livsmedel, drivmedel, lokaler, läkemedel,samt
sjukvård osv.

Samhällsekonomin kriser och i krigI under beräknade FOArapporten
kostnaderna för forcerad anskaffning försvarsmateriel, byggandetav av
befästningar och flygbaser skyddsrum. Dessa beräkningar ärsamt
hemligstämplade. Anskaffningen försvarsmateriel ske just iantasav

behandladebörjan det här skedet medan importmöjligheter ännuav
föreligga. krävs viss k-produktion förbedöms Dessutom ñrsvarsmaktens

under krisförloppetbehov hela vad ammunition, ombyggnadavser av
fartyg, intendenturmateriel och livsmedel.

precisera de olika utgiftsslagen tyder vissa överslagsmåssigaUtan att
beräkningar räkna med omedelbara ochpå måste oundvikligaatt staten
utgiftsölcningar storleksordningen 50 miljarder kronor detunderav

halvåret.närmaste
statsutgifterTill det kommer ökade i samband med industri- och

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och eventuellt ytterligare höjningar av
mobiliseringsnivån.

dennaRäknar vi även punkt planeringen behoven underpå att avser en
halvårsperiod i sådant au ytterligare ñnansieringsbehovså uppstår ett av
storleksordningen 50 miljarder kronor.

totala utgiftsökningen under det halvåret skulle såledesDen närmaste
tilluppgå 100 miljarder kronor. Samtidigt det finnas beredskapmåsteca

för betydligt allvarligare situation.en
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fortsatt fördjupadEn och inskränkning utrikeshandeln kommer attav
slå hårt på produktion och sysselsättning. viAntar Sveriges samladeatt
produktion minskar med 20 och skatteintäkterprocent att statens
exklusive skatt egendom minskar ipå takt innebär dettasamma en
inkomstminskning på 30 miljarder kronor, räknat halvtpå år.ettca
Staten således förstärka sin budgetmåste med uppskattningsvis 130
miljarder kronor ñr klara det halvårets behov.närmaste Blir krisenatt

utdragen så mobiliseringsperioden förlängasmåste blir detattmera
sammanlagda ñnansieringsbehovet naturligtvis ännu större. Eftersom
möjligheterna till utgiftsnedskämingar får mycket begränsadeanses vara

det skatte- avgiftshöjningaråterstår och eller upplåning.

6.4 Ekonomisk-politiska åtgärder

Regeringens överväganden avseende valet åtgärder bör frånutgåav en
diskussion de grundläggande målen och prioriteringar mellan dessa.av

detta lägeI kunna från följande mål.utgåsynes man

Försörjningen nödvändiga och tjänster skall tryggasav varor
Tillgången utländskpå valuta måste säkerställas
Inflationen skall hållas under kontroll
Bördorna fördelas rättvistmåste
Ekonomins anpassningsförmåga förbättrasmåste så nödvändigaatt
omställningar underlättas.

Vid valet åtgärder bör vidare följande beaktas.av

Åtgärderna verka snabbtmåste
Oönskade sekundäreffekter bör i möjligaste
mån undvikas
Vid lösning krisen vidtagnabör åtgärder snabbt kunnasnaren av
avvecklas med minimum kvarstående negativa effekter i formett av

snedvridningar i konkurrenssituationen.t.ex.av

huvudfrågorDe den ekonomiska politiken har tacklaatt motsom
bakgrund den i avsnitt 6.3 tecknade problembilden kommer i detav
följande behandlas under rubrikernaatt

inflationsbekämpning
försörjning med nödvändiga varor
styrning utrikeshandelnav
kredit- och valutapolitik
förstärkning statsbudgeten.av
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Inflationsbekämpning

får regeringen läggaråda under detta krisskedeförutsättsdet lägeI som
prisstegringama.tillgängliga medel försöka begränsavid medvikt attstor

för undvikamöjligaste hållas under kontrollbör i månInflationen att
samhällsekonomin.skadeverkningama på

och denprisstegringarna höjda importpriserframgått orsakasSom av
inhemska efterfrågan. sist-varumängden höga Deni förhållande till

likviditeten i samhället.sammanhänger med den höganämnda faktorn
Beträffande det inhemskaprisnivån kan inte påverkas.internationellaDen

princip handlingsvägar väljaregeringen i tvåinflationstrycket har att
prisregle-prisutvecklingen med hjälpkan kontrolleraemellan. Man av
begränsapåverka den indirekteller försökaringslagen attgenom

efterfrågan.
handlingslinjema kommerräkna med bådapraktiken kanl attattman

tyngdpunkten kommer ligga berorvilka åtgärder påanvändas. På att
ifinns starka skäl för in detvisats i kapitel detallvar. Som 3lägets att

ingripanden lederinförandet regleringar. Sådana pådröja medlängsta av
Å också hög inflationvälfärdsförluster. andra sidan harsikt tilllängre en

från välfärdssynpunkt.påtagliga skadeverkningar
efterfrågan hushållens likviditetden inhemska måstebegränsaFör att

transfere-höjda skatter, minskadekan görasreduceras. Detta genom
åtstramningarupplåning, ökat privat sparande ellerökad statligringar,

kreditmarknaden.på
mindre tvångsmässigkreditpolitiska ingripandenGenerellt är av
Graden kreditpoli-användandet ñnanspolitiska medel.karaktär än avav

fältmarknadskrafterna varierar dock i brettingripande i de friatikens ett
bygger helt frivilligheten tillsparstimulerande åtgärder påfrån som

användande sinamedborgarnasåtgärder i hög grad låsersådana avsom
finansiella tillgångar.

möjligheten höja den direktañnanspolitikens medel finnsBland att
sådana höjningar under det löpandeinteinkomstskatten. Normalt görs

fastställts. Under extraordinäravilka skatteskaloma redanförinkomståret
principemellertid frångå dennaförhållanden kan attgenomman

bör i fall tidsbundenhöjd utdebitering. Denna så görasbestämma om
klartunder viss period ochengångsutdebitering eller gällande en

säkerhetspolitiska läget. nackdel meddet rådande Enmotiveras med
administra-viss tid för information och ändradeåtgärden det krävsär att

rutiner.tiva
i stället för höjd utdebitering väljerliknande effekt fåsEn manom

vidmedel skall dock återbetalastvángssparandet. Dessa en senare
tidpunkt.

också effektivtskatter omedelbar effekt. Medlet ärHöjda indirekta ger
höjer prisstegringstakten ytterligare.efterfrågan,för dämpaatt men

för bekämpa inflationenHuruvida indirekta skatter skall användas att
inträffadehelt olämpligt redanutgångsläget. Medlet ärberor på mot

kan det huvudproblemetprisstegringar. övervägas när ärDäremot en
befaras leda till okontrolleradeöverefterfrågan längre framstark som
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prisstegringar. Medlet kan också användas selektivt, riktat vissamot
områden där återhållsamhet befinnes nödvändig.en

Minskade qfentliga transfereringar liksom ändrade direktager -
skatter effekt med visst dröjsmål. Transfereringar till hushållen harett-
kommit till för sociala skäl stöd för vissa medborgargrupper.att av ge
Vid ändringar måste därför inkomstfördelningsaspektensystemetav

övervägas.noggrant
Höjda direkta indirektaoch skatter sänkta transfereringarsamt

reducerar hushållens disponibla inkomster och bör därmed sänka
efterfrågan. Samtidigt tillförs statskassan finansiella varför dessaresurser
medel också aktuella detär när gäller den nödvändiga förstärkningen av
statsñnanserna. Medlen slår också generellt alla hushåll ellermot stora

De har vidare den tvångsmässiga karaktären ochgemensamtgrupper. att
i förväg kan bestämma indragningarnas storlek och fördelning påman

olika befolkningsgrupper.
Regeringen har också möjlighet direkt ingripa i prisbildningen medatt

hjälp prisregleringslagen. Användandet prisregleringar underav av
normala förhållanden avvisas dock den ekonomiska teorin ettav som
ineffektivt medel för lösa lands interna balansproblem. Erfarenhet-att ett

från tidigare prisregleringar i Sverige sammanfattas professorerna av
Lars enligtJonung följande

De samhällsekonomiska effekterna den svenska prisregleringspoli-av
tiken pekar följande slutsatser. Prisregleringamaspå primära mål har
varit dämpa inflationstakten. Någon signifikant långvarig dämpningatt

inflationstakten kan emellertid inte beläggas. Det inte hellergår attav
finna prisregleringama har sänkt intlationsförväntningama.att
Regleringens effekter resursallokeringenpå har i flera avseenden visat
sig negativa. Verkningarna inkomstfördelningenpå är svåra attvara
klargöra. Några entydiga och bestående effekter går inte spåra påatt
något område den svenska ekonomin. Prisregleringen, företagenav

förhandlingsekonomin,och SNS, 1984.

Lars Jonungs undersökning emellertidavsåg prisregleringsinstrumentets
användbarhet i stabiliseringspolitiskt syfte. krisskedeI det behandlassom
här problemetär närmast med omedelbar effekt kontroll överatt
prisutvecklingen och också dämpa förväntningarna kommandeom
prisstegringar. l detta syfte âr prisregleringen mycket användbar. Den
utgör dessutom nödvändigt komplement till andra åtgärderett som
ransoneringar. Begränsas regleringen till vissa områden bör dockman

medveten selektiva prisregleringar kan medföra priseratt påattvara om
oreglerade tjänsteroch kan drivas förhållandei till priser påvaror upp

och tjänster priskontrollerats. Det allmänna prisindexet, vilketvaror som
mäter inflationstakten, behöver inte påverkas nämnvärt sådanav en
politik, väl prisstrukturen.men

Försörjning med nödvändiga varor

Försörjningsfrågoma ligger egentligen utanför den centrala ekonomiska
politikens dvs. Finansdepartementets och Riksbankens uppgiftsom-- -
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agerandetekonomisk-politiska görtotalsyn i detråde. Behovet av
helt kan förbigås.inteförsörjningsfrågomaemellertid att
säkerhetspolitisk kris hadeförsörjningen under statenFör tryggaatt en

Fredskrislager fannsfredskrislagringen.för den s.k.tidigare ansvaret
legeringsmetaller.petrokemikalier ochockså vissaoljafrämst avmenav

fredskrislagrenemellertidbestämdesförvarsbeslut1987 års attI av
skulle avvecklas. Detsuccessivtlegeringsmetallerpetrokemikalier och

förkommersiella lagringsinföretagenpåankommer att svaragenomnu
fredstidaskall kunnade mötaerfordras förberedskapden attsom

varutillförseln.störningar av
industrin vidhuvudprincipengällerstatlig styrningBeträffande att en

villkorhuvudsakiarbeta påskall fortsättaallvarlig kris somsamma
marknadsförhållanden,Förändradeförhållanden.normalaunder

halvfabrikat är iochråvarorfå normala leveransersvårigheter att av
Även marknads-lägeni måsteför företagen. svårafrågahandförsta en

helstfinns ingenutsträckning. Detmöjligaverka ikrafterna största som
näringslivet självtlängestyråtgärder såmed statligainanledning gåatt

försörjning.Sverigeslösningar påframkan få egna
ellerdock förrhotadförsörjning är måstelandetsläge när statenI ett

sparkampanjerskekanvissa åtgärder. Dettamedingå genomsenare
näringsliv avseendeochöverenskommelser mellanfrivilligaeller stat

viss användningproduktionsinriktning ellervissexempelvis av en
beredskaps-vissaavtal med företagträffakan ocksåbristvara. Staten om

innebärbevilja dispenserkanersättning. Manåtaganden mot som
arbets-miljölagstiftningen,ibestämmelsernafrånundautaganden Lex.

oundgäng-inte heltärarbetstidslagen. Sådanaellermiljölagen varor som
eller avgifterskatterbeläggas medförsörjning kanlandetsförliga extra

områden.viktigareproduktionenför motatt styra
i första handochfrivillighetenbyggerOvanstående medel attavser

intekris dock dettaärstöd. svårarestimulans och Inäringslivet enge
möjlighetersituation där allaiNäringslivet kan hamnatillräckligt. en

ochfram de råvarorinte längreuttömda. Man kansigvisar vara
enskildaoch förñrsvarsmaktens behovförbehövshalvfabrikat attsom

stödkan medfungera.fortsätta Dåsamhället skallindivider och staten
användaremellan olikabristvarorfördelaransoneringslagen genomav

innebäråtgärderauktorisation. Dessalicensering ellerkvotering,förbud,
försörjningssystemet.marknadsmässiganormalai detemellertid ingrepp

bristvaraanvändningochellerförsäljningFörbud innebär att av en
införa medsnabbtdetmed förbudet är gårFördelen ettförbjuds. attatt

medkombinerasdet måsteNackdelen ärbyråkrati.minimum attav
ismåningom resulterakan därför såförbuddispensmöjligheter. Ett en

dispensansökningar ochhandläggningñradministrativ apparatstor av
licenser.utfärdande av

bristvara får säljas,mycketbestäms hurkvoteringVid somav enen
tilldelning ochansökaintebehöverförbrukas. Företagenellerköpas om

Kvoteringlicenser.särskilda dokument,ingabehövs hellerdet typ
relativt få kunder.ochmed produkterför företaglämpligenanvänds

varjebristsituationer närlindrigavid relativtlämpligMetoden är
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användare kan tilldelas ganska andel sin normala förbmkning.storen av
Fördelen med kvotering är den snabbtgår införa. Nackdelenatt äratt att
kvotering är trubbigt instrument inte har god kännedomett om man om
bristvarans användning. Dessutom innebär premiering densystemet av
storförbrukande eller den slösaktige. Efterlevnaden kräver också en
tämligen omfattande kontrollapparat.

Grundprincipen för licensiering köp, försäljningär och förbmkningatt
bristvara knyts till dokument, licens. Inköpslicensettav en en ger

företaget köparätt och förbruka Vanligtvis står det företagetatt en vara.
fritt köpa helst, kan också förbindaatt licensenvaran var som men man
med villkor skall köpas från viss säljare.att Lagringslicensvaran
berättigar till inköp och lagring, inte till förbrukning. Till dettamen
krävs förbrukningslicens. Säljlicens företaget rätt säljaatt egetger ur
lager. Fördelarna med licensiering ligger i effektiv styrning. Nack-en
delen denär ställer krav på prövningsadministrationatt och kontrollstora

den tid införa.samt att tar att
Auktorisation innebär myndigheterna vissa företag handlarättatt attger

Åtgärdenmed bristvara. kan också kombineras med skyldighet fören
leverantörer bara sälja till auktoriserade företag. Fördelenatt med
auktorisation är den är åtgärd år lätt övervaka.att Nackdelenatten som
är säljaren måste kontrollera har köpaatt rätt vad. Aukto-attvem som
risation innebär också konkurrensbegränsning.en

Styrning utrikeshandelnav

I delavsnitt 6.2 redogjordes för de störningar samhâllsekonominav son1
väntas bli följden kraftig reduktion Sveriges utrikeshandel.av en av
Framställningen pekade behovetpå utrikeshandeln så deatt styra att
negativa effekterna i möjligaste mån kan lindras. Vägledande för
styrningen bör de formulerade målen försörjningenattvara ovan av
nödvändiga och tjänster skall och tillgången utländskpåtryggasvaror
valuta säkerställas.

I krislägen kan marknaderna behöva stöd för kunna fullgöraextra att
sina från samhällsekonomisk synpunkt önskvärda funktioner. Det kan

främjagälla vissat.ex. produkteratt på grundexporten av som av
ändrade marknadsförhållanden har mött svårigheter. hållaAtt dennauppe

kan angeläget för kompensera förexport fallitatt exportvara annan som
bort föreller produkterna behövs i bilaterala bytesaftärer.att Likaså kan
det finnas skäl stödja försörjningsviktig import inteatt hadesom annars
kommit till stånd.

För stöd finns redan i fredstid exportkreditgarantier.exporten Manav
har tidigare frånutgått nygarantigivningen upphör under krisläge.att ett
Utredningen svensk utrikeshandel i krislågen har emellertid föreslagitom

exportkreditnämnden behåller sin garantigivningatt i kris- och krigslägen
och den utvidgas till omfatta även angelägen import.att att

Importkreditgarantier finns inte under fredstid. Främsta syftet med
importkreditgarantier skall underlätta och riskreducera finansie-attvara
ringen prioriterad import. Flertalet länder kräver sannolikt i detta lägeav
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begränsat.kaneftersom intressetförskottsbetalningar, exponeraatt vara
kanförluster uppståimportörenskyddagälla motkanDet att somt.ex.

anländer till Sverige.betaladeförskottidenatt varangenom
tillsubventionerstödjas medocksåkanoch importSveriges export

innebärsnabb effekt,subventionerverksamheter.angelägna enmenger
exportsubventionemastriderstatsbudgeten. Dessutom motbelastning på

i kraft.alls längre ärdehandelsöverenskommelserinternationella om nu
prisclea-med hjälpstimulerasocksåimport kanFörsörjningsviktig av

importprodukter.olikamellanprisskillnaderutjämnadvs.ring, attgenom
främstvaruområden,avgränsadeklartför typendastkan görasDetta av

krisförsöijningförmedelbland dePrisclearing ingårstapelvaror. som
ransoneringslagen 1978268.förinomförfogandetillstår ramen

under detomgåendetillämpningisåledes sättas attkanPrisclearingen
Åtgärden kan väntasi efterhand.godkännande hämtasriksdagens ge

och uppbygg-clearingsnämndinrättandetkrävereffektsnabb av enmen
kontroll.bidragsgivning ochavgiñsuttag,föradministrationandet av en

synpunkt viktigsamhällsekonomiskfrån exportñrStimulansåtgärder
vill dockArbetsgruppeninföra.lättarelativtsåledesoch import är att

marknadsmeka-iingreppinnebäråtgärderdessaunderstryka även ettatt
marknademasendast närdärför görasböringreppSådananismema.
krissamhälletandra förkonflikt medikrisläge kommerifunktionssätt ett

mål.ekonomiskaövergripande
direktatillläge tvingasallvarligareiblir närProblemen större ettman
stödhandeln medbegränsningutförseln. Enin- ochregleringar avavav

kvantitativamedlicenssystemskekanreglernuvarande att ettgenom
meddettaföreskrivaRegeringen kaninförs.förbudellerrestriktioner

föreskriftermeddelabemyndigande197585lagen attstöd omomav
import och098453förordningenutförselochin- samt omav varor

exportreglering.
kontroll överfullständigkraft,idet trättnär statenLicenssystemet ger,

varuflödena. Eneffektivt sättutrikeshandeln. Det att styrastaten ettger
enligtbilateral handelmedi lägebl.a.kontrollmöjlighet krävs ettsådan

handelsavtal.särskilda
deninnanflera månaderdetlicensieringen ärmedNackdelen taratt

byggas Deförstorganisation måsteomfattandeoperativ. Enblir upp.
industrivarorimportför såvälrestriktionema exportkvantitativa avsom

ochharHärigenomavskaffade.väsentligti alltär resursernanumera
minskatlicensieringhanteraKommerskollegiuminom attkompetensen en

väsentligt.högst
organisationfungerandevälmed byggasvårigheterna att upp en

önskarlieensregleringomfattandemed hurnaturligtvisvarierar man
verksamtkunna görastordeenstaka systemetinföra. För varugrupper
täckandeutrikeshandelnhelamedanfördröjning,alltför lång ettutan

inkömingsproblem,administrativaomfattandemycketinnebärsystem
ochmyndigheterbelastning förochhandelnden friaiallvarliga ingrepp

näringsliv.
fullständigmyndigheternavisserligenlicensieringenvisatsSom ger

genomföra.lång tidåtgärdenutrikeshandeln, atttarkontroll över men
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Krisen kan emellertid utvecklas snabbt och allvarligså vändningta atten
andra, mindre effektiva, styrmedel omedelbart tillgripas imåste väntan
på administrationen för licensering byggsatt upp.

Ett alternativ till kvantitativa restriktioner användandet avgiftervore av
eller depositioner. Avgifter innebär avgiftatt extra tas uten varu-
värdet vid tullldareringen. Avgiften tillfaller statskassan. Depositioner
innebär visst belopp varuvärdet deponeras på räntebärandeatt ett ettav
eller räntelöst konto hos Riksbanken och återbetalas till deponenten efter
viss tid.

Utredningen svensk utrikeshandel i krislägen konstaterade attom
gällande svensk lagstiftning saknade bestämmelser för införandet av
avgifter och depositioner utrikeshandeln.på Utredningen föreslog därför

det i lagen l97585 med bemyndigande meddelaatt föreskrifteratt om
in- eller utförsel in bestämmelse regeringentasav varor en som ger
möjlighet under i lagen angivna förhållanden föreskrivaatt avgift viden
in- och utförseln Vidare föreslogs regeringen bemyndigasattav varor.

införa depositionskrav förutsättning föratt import och exportsom en av
varor.

Bestämmelserna avgifter och depositioner blev i stället intagna iom
lagen 1990749 valutareglering. förordnadeOm valutaregleringom om

i lagens Efter1§ samråd med Riksbanken får regeringenanges
förordna valutareglering, landet iär krig eller krigsfara eller detom om
råder utomordentliga förhållanden är föranledda krig ellersom av av
krigsfara landet har befunnit sig i.som

I fall än i första stycket får regeringen inomannat försom avses ramen
framställning gjorts fullmäktige i Riksbanken förordnaen som av om

valutareglering för tid högst månader, valutamarknaden ochen av sex om
valutapolitiken förutsätts allvarliga störningar till ñljd utomordentligtav

kortfristiga kapitalrörelser.stora
Kriterierna för införande valutareglering såledesär väsentligtav mer

begränsade förän införande handelsreglering enligt lagen l97585av
med bemyndigande meddela föreskrifter in- eller utförselatt om av

Valutalagen kan tillämpas endast i samband med krig ellervaror.
Ävenkrigsfara eller vid utomordentligt kortfristiga kapitalrörelser.stora

förutsättningar för valutareglering fredstidi skulle föreligga till följdom
utomordentligt destabiliserande kapitalrörelser för övrigtär enligtstoraav

lagens motivuttalanden reglering varubetalningar utesluten under fred.av
Därmed möjlighetenmåste praktiskt uteslutas under fredstidtaget att
stödja handelsreglering med valutareglering. På motsvarande sätten ger
Valutalagen visserligen möjlighet förena valutatillstånd med avgifteratten
och depositioner regeln härom kan inte fungera i fredstid därför att,men
såsom nämnts, varubetalningar då förutsätts falla utanför tillämpadovan
valutareglering.

I kort sammanfattning kan valutaregleringslagen med hänsyn till
motivbeskrivningama tolkas så i krigsfallen lagen allaattsom avser
kapitaltransaktioner i fredsfallet endast in- och utförselmen av pengar.
Därmed saknas även i gällande lagstiftning möjlighet för utrikes-attnu
handelsreglering under fredskris införa avgifter eller depositioner.en

2-09624 l
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Även stödsyfte. Medimportbegränsandeanvändas itullar kan av
kan regeringentullfrihetlagen 1987 1069bemyndigande i omm.m.om

skallföreskriftermeddelaförhållandensärskildaföreliggerdet att varaen
Även liksom inomGAH-överenskommelsenimed mn.beläggas -

lämnarsäkerhetssyftenundantagsregel förfinnsoch EGEFTA somen-
väsentligaför skyddanödvändigaärtullhöjningarför attutrymme som

medbeläggabemyndigandeMotsvarande exportsäkerhetsintressen. att
i dennalagstiftning. Detta ärsvenskitull saknas däremotsärskild

förverkligabidra tillskulle kunnatullbrist dåsituation attenen
landet.iintressantahålla kvarsträvandena att varor

administration.enkelendastsnabbt och kräverinförasImporttullar kan
höjd. Vidmed tullensvarieraosäker och bördockStyrningseffekten är
samtidigteffektbetydandesigkan väntatullsatserhöga menenman

importprisökningar dentill påledertill åtgärdenhänsynmåste atttas
till landet.kommerfortfarandesom

hjälpmedviss importbegränsamöjlighetvidarefinnsDet att av
bemyndigas regeringenprisregleringslagen 1989978 attprisneglering. I

förhandsanmâlanochhögstprisprisstopp,föreskrifterutfärda m.m.om
högstpriser böri efterhand. Lågafår inhämtasgodkännandeRiksdagens

friaingrepp i denallvarligtocksåeffekt utgörsnabb ettmenge
administrativocksåmedförPrisregleringennäringsverksamheten. en

näringsliv.ochmyndigheterförbelastning

valutapolitikKredit- och

stödja varandra. T.ex.och skallihopvalutapolitik hängerochKredit-
ántepolitik.Riksbankensmedvalutaflyktenmotverkas

bakgrundenscenariot utspelasutgångspunkt ärviktig motEn att av
mål i detRiksbankensvalutamarknader.ochkredit-avreglerade

medväxelkursenvalutareservenförsvaraläget är samtuppkomna att
i dettaockså användas. Menåtgärder kanreglerandeOlikaräntevapnet.

med detillräckligtbedömning det ärarbetsgruppensdetskede är att
härtillolika instrumentenkan DeRiksbanken göra.marknadsoperationer

i kapitelutförligtbehandlatshar
frånfinansiella upplåningSverigesuppmärksammasförtjänarDet att

del upplåningen ärriskfaktor. Enviktigutlandet utgör stor avaven
internationellt krislägeidet kan bli svårtochkortfristig karaktär att ett

cross-defaultutlöses denbetalaSverige inte kan sålånen. Omförnya
förfallerlåninnebärlåneavtal ochi allafinnsklausul att ettsomsom nog

heltskullebetalas. Dettaförfallande lånbetalningomedelbartill om
ocksåupplåningenbetydande del måstekonsekvenser. Enorimliga av

beträffande den svenskaspekulationerkänslig förmycketbetraktas som
värde.kronans

fyravid i synnerhetproblemtill akutaexponering leddeDenna
dockdessa tillfällenVidperioden 1985-1991.undertillfällen var

denhöjaoch kunderelativt begränsatvalutaflödet attstoppas genom
devalvering inteföri marknadentilltroskapasvenska räntan attsamt en
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aktuell. Denna politik naturligtvis förenad med kostnader i olikavar var
avseenden.

Sverige har dock möjlighet öka sina likvida valutatillgångaratt genom
dra olika internationellapå kreditarrangemangatt i första hand i

llzlutafonden där 25 kvoten på miljonerl 064 SDR omedel-procent av
bart kan erhållas och lika belopp större problem ävenett stort utan om
det finns gräns för hur mycket kan dras från Valutafonden underen som

viss period. Med hänsyn till de mycket begränsade beloppen som
omedelbart kan erhållas från Valutafonden miljoner266 SDR, motsva-v
rande 2,2 miljarder kronor kan upplåning detta slag dessutomca en av

kontraproduktiv den bidrar till tilltron till den svenskaatt attvara genom
valutan minskar.

Lånemöjligheter kan också finnas olika centralbanksanunge-genom
Det är dock frågaöppen vilka i detta lägemang. en resurser som

verkligen skulle stå till buds.

Förstärkning statsbudgetenav

viktigEn konsekvens det utredningen förutsätta krisförloppet är attav av
utgifter ökar i betydande omfattning.statens Som tidigare visats kan

utgiftsökningen för totalförsvarets höjda beredskap, inklusive effekterna
partiell mobilisering, uppskattas till omkring 50 miljarder kronorav en

under det föreliggande halvåret. Vidare bör statsmakten ha beredskap ñr
situationen snabbt kan förvärras med följd statsinkomstemaatt börjaratt

minska samtidigt utgiftskiaven ökar ytterligare. Därmed kan detsom
angivna ñnansieringsbehovet komma än fördubblas.attovan mer

finnsDet för förstärkavägar statsbudgeten skära vissatre att att ner
utgifter, öka inkomsterna eller låna Den fjärdeatt att upp pengarna.
teoretiskt tänkbara inflationsñnansieringvägen via sedelpressama- -
kan avfärdas vidare diskussion helt oansvarigtutan planeradsom som en
åtgärd. Däremot kommer resultatet säkerligen bli del bliratt att en
inflationsñnansierat.

Vid valet handlingslinje måste även beaktas behovetatt attav av
förstärka statsfmansema kommer sannolikt i situation då det också ären
önskvärt dra in likviditeten från samhället. Detta blir inte falletatt senare

utgifisnecårkärningar offentliga investeringar och andra statligaom avser
beställningar. Någon nedskäming betydelse antalet offentligtav av
anställda torde inte heller motiverat i det här behandlade skedet.vara
Blicken därförmåste riktas främst transfereringarna.mot

minska nivånAtt de utgående ñrmånemapå låter sig göras störreutan
administrativa problem. Effekterna kan dock dröja något vid endast
måttliga nedskämingar. Större nedskärningar hotar däremot kommaatt
i konflikt med de fördelningspolitiska ambitionerna.

Vad beträffar skattefinansiering valetstår huvudsakligen mellan direkta
och indirekta skatter. Dessutom kan olika avgifter höjas. Det sistnämnda
medlet kan dock tillföra statskassan endast begränsade belopp och kan
därför inte någon egentlig ñnansieringskälla när det gäller störreses som
resurskrav. Avgifterna kan dock med fördel användas styrmedel,som
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Avgiftshöjningar liksomfå viss konsumtion.villspeciellt när nerman -
heller störrekraft snabbt och kräver inte någonträda iavgifter kannya -

snabbt ochindirekta skatter kan höjasOcksåadministrativ utanapparat.
igäller ändringenlänge det enbartadministrativt merarbete såstörre

vilka redan beskattade. Denoch tjänster ärdepåskattesatsen varor
mervärdeskatten påhöjningeneffekten fåsfinansiellastörsta avgenom

procentenhets höjningSålunda varjeskattebasen.dengrund stora gerav
förbrukning statskassan närmare 6oförändradvidskattesatsenav

miljarder kronor.
konsumtionen ochhela den privatamervärdeskatt drabbarHöjd

deninteProduktionen påverkas änbostadsinvesteringama. annat genom
effekt deVilken återhållandeefterfrågan.prisstegringen lägretill följd av
bedöma.dockkonsumtionen är svårtden privatapriserna får påhöjda att

räkna medförhållanden får säkerligenexceptionellakristidensUnder man
närvarande.gäller fördepriselasticiteter änandra som

fördelningspoli-bör också demervärdeskattenhöjningarVid större av
höjda skatteinkomstema kandel debeaktas.aspekterna Entiska av

i samhället.till deåterbetalasbehövakomma svagasteatt grupperna
önskemål nödvändigdet ñnnasvarubrist kankrisensUnder att en

samtidigtskall utformas såstatsñnansemaförstärkning att manav
erhållaseffekt kanDennavissaanvändningenbegränsar varugrupper.av

speciellaeller heltmervärdeskattendifferentieringvid att nyaaven
administrations-medför dock ökadepolitikinförs. sådanvaruskatter En

kostnader.
direktahöja den inkomst-ökaskan ocksåStatsinkomsterna attgenom

likviditeten in och därmeddelhöjningen drasskatten. Genom en av
höjda indirekta skattertillkonsumtionsefterfrågan. Ibegränsas motsats

höjda priser.och inte Mankontraktiva effekt direkterhålls denna genom
för olikasyfte ändra skattesatsernafördelningspolitisktiocksåkan

inkomstlågen.
fastställdaändra debrukar inteförhållandennormalaUnder man

härför ñnnshinderlöpande kalenderåret. Någraunder detskattesatserna
dockGenomförandetönskvärd.åtgärden bedömsdock inte när tarvara
kraftträda iindirekt skatt kanhöjningentid änlängrenågot av en som

omedelbart efter beslutet.effekt nästanoch ge
skatteobjektväsentligt antalinkomstskatten berör störreGenom ettatt

administrera ochsistnämnda delen lättaredenindirekta skatter ärän att
krisen blir.ökar betydelse djupareaspekt ikontrollera. Denna

Riks-till statlig upplåning harmöjligheternakunna bedömaFör att
Riksgäldskon-räkning utarbetat PM,utredningensgäldskontoret för en

Riksgälds-kriser och kriglåneñnansiering underbedömningtorets av
scenariobe-från utredningensBedömningen utgårkontoret 1991-04-12.
under dettaekonomiska utvecklingenden troligaoch analysskrivning av

krisskede.
denförst den totala nyupplåningen påRiksgäldskontoret konstaterar att

till 166obligationsmarknaden uppgick år 1990ochsvenska penning- ca
överlåtelsebara räntebärandestockenutelöpandemiljarder kronor. Den av



SOU 199275 Ekonomisk politik under i Europa 101oro

exklusive premie- och sparobligationer uppgick vid årsskiftetpapper
199091 till 251 miljarder kronor.l

År 1990 översteg hushållens konsumtion den disponibla inkomsten,
dvs. hushållssparandet negativt. Underskottet i hushållens finansiellavar
sparande uppgick under detta till miljarderår 11 kronor. Det växande
konflikthotet kan medföra olika beteenden hos allmänheten. tänkbarEn
händelseutveckling allmänhetensär stiger vilket medföratt oro en
omfattande konsumtionsökning och minskat sparande ökad skuldsätt-ett
ning. Detta kombinerat med hushållen söker omvandla sina finansi-att
ella medel till kontanter och transportabla reala tillgångar leda tillväntas

stigande inflationstakt och uppåt på räntan. Ett sådant händelse-en press
förlopp försämrar givetvis det redan i dagsläget dåliga finansiella
sparandet hos hushållen och försvårar möjligheten för Riksgäldskontoret

låneñnansiera budgetunderskott på den svenskaatt kredit-statens
marknaden.

kanMan också tänka sig alternativ med avvaktandeett annat mera
beteende och ökat sparande reaktion denpå osäkra framtiden.som en
Stigande och förväntaderäntor problem för industrin medför fallande
aktie- och obligationskurser vilket också kan öka sparbenägenheten då
hushållens förmögenhet minskar. Begynnande varubrist bidrar också till
minskad konsumtion.

Utifrån idet dagsläget obefintliga nettosparandet bedömer Riksgälds-
kontoret liten ökadäven sparbenägenhet kommer leda tillatt att etten
positivt hushållssparande. Om hushållens konsumtion vid i stort sett
oförändrade disponibla inkomster minskar med 10 på grundprocentca

tidigare nämnda orsaker erhålles ökning det finansiella sparandetav en av
inom hushållssektom på 35 miljarder kronor halvår.på ettca

Inom företagssektom de förutsattaväntas stömingama försämra
lönsamheten och via minskade vinster leda till lägre finansielltett
sparande. höjtEtt ränteläge, produktionsstömingar och osäkerhet om
framtiden tenderar även minska de privata investeringarna både inomatt
näringslivet och i bostäder, vilket andra sidanå ökar det finansiella
sparandet. Sammantaget förmodligenöverväger de minskade investe-
ringarna, vilket medför viss förbättring företagens finansiellaen av
sparande.

En minskning bruttoinvesteringama med 20 eller med 30procentav ca
miljarder kronor under halvår förefaller denna bakgrund inteett mot
osannolik. Samtidigt medför företagens försämrade lönsamhet att
slutresultatet för företagssektom skulle kunna bli förbättring deten av
finansiella sparandet med uppskattningsvis 15 miljarder kronor.

Riksgäldskontorets bedömning den inhemska kreditmarknaden utgårav
ifrån den i fungerar normalt även både efterfråganatt stort ochom
utbudet riskvilligt kapitalpå påverkas krisen.av

Utbudet obligationer från den privata sektorn bedöms minska dåav
företagens investeringar sjunker och bostadsbyggandet Bostadsinsti-avtar.

och industrin drar ned emissionsvolymernatuten obligationer,av
förlagslån och certifikat.
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beroendedelvis påförutsäga,Obligationsefterfrågan svårareär att
föranleddaoch de däravhushållens agerandegällandeosäkerheten

placeringskapacitet. Näringslivetskreditmarknadenseffekterna på
och valuta-utsträckning ii viss ñnte-obligationerplaceringar i görs

variera i högkan därförportföljerspekulationssyfte. Deras antas
Näringslivetssammansättning.volym ochvad gällerutsträckning både

minskade investeringarföljdsparandefinansiellaförändrade avensom
obligationer.efterfråganlikviditet kan öka påförbättraddel fallioch en

bedömningRiksgäldskontoretsenligtkännetecknasPenningmarknaden
löptiderför längremedanhöga räntornamycket räntor,förmodligen av

Transaktionskost-avtagande.starktavkastningskurvan ärdvs.lägre,är
troligen ökat.harnadema

Även utländsklåna ivissa möjligheterharRiksgäldskontoret attom
emissionspnogrambankkrediter ochförbereddaredan idagvaluta genom

tidigt underredan relativtkanbegränsade ochmöjligheterdessaär man
kreditmarknaden.den svenskahänvisat tillbli heltutvecklingkrisens

Riksgäldskon-blir lugn bedömerkrisenreaktion påallmänhetensOm
ytterligare påmiljarder kronor15möjligt lånadet atttoret cavara

ske medUpplåningen kansikt.halvårshushållsmarlmaden på ett
premie-hushållsmarknaden, dvs.anpassade förinstrumentnuvarande

riksgäldskonto.allemanssparande ochobligationer,
ske omedelbart.för detta kanoch villkorpremielånBeslut ett nyttom

lånet kanFörsäljningenefter beslut.sker direktlånetAvisering avav
in tilllikvidendärmedi samband strömmarveckor ochefter trestarta

kan dockpremieobligationemasjälvaleveransenRiksgäldskontoret. av
begränsat lagergrundmånader påefterske förräninte tre avavca

dragningendistributionstid.och Förstatryck-långobligationspapper samt
möjliga emissions-klar.är Denden fysiska leveransenske såkan snart

miljarder kronor.bli 5bedömsvolymen ca
känslig förmycketallemanssparande bedömsviaUpplåningen vara

tillåterreaktion ochlugnförutsätterreaktion. Omhushållens enman
höjermånadssparandet räntanhöjer det tillåtnainsättningar, samtextra

lånas påkronor kan5 miljarderRiksgäldskontoret nettobedömer att ca
höjt tillåtetinsättningar,allemanssparande. Beslutviahalvår extraett om

riksdag-skattesubvention krävereventuellt ökadmånadssparande och en
godkännande.ens

Även reaktion då möjlighet tillhushållenskänsligt förriksgäldskonto är
kontobaseradriksgäldskontoalternativ tillfinns. Ettförtidsinlösen

fysisktdå dettasparobligationer äremitteraåterigensparform ettär att
hushållen. Ettsäkrarekan upplevasvilket nyttinstrument avsom

Riksgälds-månader.emitteras inomkunnasparobligationslån bedöms tre
uppskattassparobligationslån,medeventuellt tillsammanskonto, ett nytt

miljarder kronor.5cage
miljarder kronor kunnasåledes 15skullebedömningarEnligt dessa ca

vidareRiksgäldskontorethalvår.hushållenfrån på attlånas ett anserupp
ochlåna penning-möjligt påmiljarder kronor ärresterande 40 att uppca

fortfarandemarknadenñrutsättningobligationsmarknaden under att
nettoupplåningen skerökadekraftigtnormalt. Denifungerar stort sett
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givetvis till hög kostnad på grund det redan tidigare mycket högaav
rânteläget.

Vid ytterligare försämring läget ökar frnansieringsbehov.statensen av
Den i detta fall nödvändiga inkomstförstärkningen kan enligt Riksgälds-
kontorets bedömning endast delvis komma till stånd upplåninggenom
från hushållen och penning ochpå kreditmarknaden. Resultatet ettav
försök till fullständig låneñnansiering blir sannolikt helt mättaden
kreditmarknad med stigande räntenivå målet med upplåningenutan att
nås. För tillgodose resterande ñnansieringsbehov kommer någon formatt

tvångsmedel såsom beskattning eller placeringsplikt behövaattav
tillgripas.

6.5 Utredningens sammanfattande
bedömning

inte förutseDet går alla de problem den ekonomiska politikenatt som
kan ha möta under allvarligså kris förutsattsatt en pass som av
utredningen. Inget krisförlopp det andraär likt. I avsnitt 6.4 gavs en
katalog över antal åtgärder till statsmaktensstår förfogandeett stort som
tillsammans med diskussion åtgärdernas effektivitet. Att någor-en om
lunda exakt peka vilka dessa åtgärder bör tillgripas vid olikaut av som
tillfällen låter sig emellertid inte göras meningsfulltpå eftersomsättett

i förväg inte känner till alla de faktorer utformar aktuelladenman som
situationen. Utredningens rekommendationer måste därför hållas på ett
principiellt plan.

Utredningen vill först starkt understryka vikten korrekt informa-av en
tion till allünheten. Verkningama ekonomisk-politiska och finanspoli-av
tiska åtgärder beror i hög grad vilka förväntningarpå byggs påsom upp
basis myndigheternas och andra nyhetskällors information. Det tycksav
ofta finnas stark tveksamhet hos myndighetsorgan meddelamot atten
allmänheten hela sanningen eftersom skulledet förorsakatror attman
irrationellt handlande, falli värsta panik. Men det är mycket svårt att
inte sanningtala och ändå bli trovärdig. villOm motverkat.ex.man
hamstring med budskapet försörjningen är tryggad måste dettaatt vara
påtagligt för skall bli trodd vid budskap. vädjanästa tillAttsant att man
solidaritet knappast avsedda resultat. Effekten blir lätt deattger
oönskade beteendena stimuleras, därför intensiv propagandaatt moten
något förekommer inteoch önskat uppfattningenär skapar allaattsom
eller de flesta andra redan beter sig dettapå blir alltså uppfattatsätt. Det

normbeteende.som
huvudproblemenEtt för den ekonomiska politiken blir inflationen.av

Inför risken för våldsamma prisstegringar ligger det nära till hands att
tillgripa prisregleringar för hålla prisutvecklingen under kontroll.att
Utredningens bestämda uppfattning dock prisregleringsinstrumentetär att
bör användas med försiktighet ochstörsta endast i lägen när detta är
absolut nödvändigt.
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grundval förfria prissättningenmarknadsekonomi denutgörI en enen
naturligtvisförutsätterefterfrågan. Detutbud ochbalanseringeffektiv av

monopolställ-avtal,beskuritsfungerar och intekonkurrensenatt genom
uppfattning hosgodförutsättasVidare måstesätt.ning eller på annat en

för ochandra villkorkvalitet ochpris,olika aktörernade varorom
bjudstjänster ut.som

verka längekrislägen tillåtas såockså imarknaden börfriaDen som
fallpolitik kan i såFördelningseffektema sådanmöjligt.detta är av en

marknadensingrepp i sättsätt änpå attbehöva mötas annat genom
förbyråkrati ochmedföradministrativt ingreppVarjefungera. resurser

i ekonomineffekterheller ingreppetsdispensprövning Man vetm.m.
förför kunna korrigerautvecklingentiden följa närahelamåste attutan

bieffekter.oönskade
direktautgångspunktenbörprisregleringargällerdet attNär vara

förstmotsvarande bör skehögstpriser ellerprisstopp,prisingrepp genom
handels-ransoneringar ellerspelmarknadenfriadennär satts genomur

sådanabestämmelser. Genomransoneringslagensenligtregleringar
redan upphörtsäljare och köparesignal tillprisets rollharingrepp som

samhälletenligt vissaadministrativtfördelasfungera. Varornaatt av
fri marknad. Regleraruppgörelser påoch interegleruppsatta engenom

tvingad också reglerapraktikennyttjande ioch årutbud attmanman
priset.

försörj-till fråganprisregleringen näraknytersådant synsättEtt om
prisregle-naturligtkan dåoch tjänster. Detmed attningen varavaror

försörjningsan-ålagtsorganisationerhandhas dekristidringarna i somav
del i densådan situationPrisfrâgan blir iområden.olikapå enensvar

inte import ellerpris attraheraralltför lågtförsörjningsfrågan. Ettstörre
skälet bördetoch innovation.inhemsk produktion Avintestimulerar

ransoneringslagen,med stödbeslutadeprisclearingssystem,också av
Prisclearingssystemen ärförsörjningsmyndighetema.administreras av

varuförsörjning.effektivfrågantilldirekt knutna om en
ocksåskisserats stämmerslag härlösning detorganisatoriskEn somav

gäller verksamhetengenomförts detnärförändringarmed deöverens som
inneburitförändringar harKonkurrensverket. årensDei det senastenya

verksamhet ochkonkurrensvårdanderenodlad ettvi går motatt en mer
prisövervakningcentrering kring1980-talensochfjärmande från 1970-

grundorganisatoriskaockså denreducerasHärigenomprisreglering.och
därförmåsteprisområdet byggt. Mankrisplaneringen påvilkenpå

prisregle-marknadenkrisingrepp ihemvist för deöverväga annatett som
förslaginhämtatharUtredningenprisclearing innebär.och attringar

regeringskansliet.bereds inomredogjort förhär harinnebörd vimed den
marknadenlängeproblem såinte löser någraprisregleringEftersom

okontrolleradför undvikatillgripasandra medelfungerar måste att en
kreditpolitiken.ochdå fmans-Uppgiften faller påinflationsprocess.

mellanskapa bättre balanslikviditetenindragningSyftet är att avgenom
marknaderna.olikaefterfrågan deoch påutbud

valutapolitikenkredit- ochavregleringar ägt ärdeGenom rumsom
skedeskisseras i dettasituationuppkomnasammanvävda. denI som
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räknar vi med stömingama kan motverkas med de penningpolitiskaatt
medel Riksbanken normalt använder. dockDet är nödvändigt attsom
förbereda åtgärder reglerande slag.av mer

direktasynsättet regleringar skall tillgripas endast detnär äratt
ofrånkomligt från ñrsörjningssynpunkt präglar också utredningens
ställningstaganden styrning utrikeshandeln. Arbetsgruppen delarom av
ståndpunkten i utredningen svensk utrikeshandel i krislägen attom
primärt skall marknadskraftema styrande för handeln iävenvara
krislägen. Förändrade marknadsförhållanden bör i första hand mötas av
företagens motåtgärder. Myndigheternas åtgärder bör inriktas på attegna
stödja företagen derasi agerande. Först i läge då marknaden inte självett
klarar landets försörjning och valutahållning kan det bli aktuellt medav
tvingande regleringar.

smidigEn stödform för främja angelägen finns i formatt export av
exportkreditgarantier. Arbetsgruppen därför i likhet med utred-anser
ningen Exportkreditnämndensvensk utrikeshandel i krislägen börattom
behålla sin garantigivning i krigslägenäven och nämndens verksamhetatt
i sådana situationer utvidgas till även omfatta garantigivning föratt en ur
samhällets synvinkel angelägen import.

Vad gäller övriga stimulansåtgärder ochexport- importsubventioner
prisclearing importen vill arbetsgruppen understryka ävensamt attav

dessa åtgärder innebär ingrepp i marknadsmekanismerna. Sådanaett
ingrepp bör därför endastgöras när marknadens funktionssätt i ett
krisläge kommer i konflikt förmed andra krissamhället övergripande
ekonomiska mål.

gällandeI lagstiftning saknas möjlighet för utrikeshandelsregle-attnu
ring under kris i fredstid införa avgifter eller depositioner. Detta ären
möjligt endast valutalagen i kraft.när träder Arbetsgruppen finner detta
förhållande högst otillfredsställande. Avgifter och depositioner bör kunna
utnyttjas redan under fredskris för begränsa import umbärligaatten av

eller ñr försvåra utflöde oumbärliga till dessatt ett att ettvaror av varor
eventuellt med kvantitativa restriktioner kan börja tillämpas.system
Instrumenten är smidiga eftersom de kan införas snabbt och väntas ge
snabba effekter. Depositioner är dessutom reversibel åtgärd och bören

effektmindre prisnivånpå än tullar.ge
.Arbetsgruppen föreslår därför regler avgifterdepositioner utöveratt om

valutaregleringslagen införsäven i 1975 in- utförselårs lag ochom av
varor.

Skulle läget bli så allvarligt regeringen detattpass anser vara
nödvändigt skaffa sig fullständig kontroll utrikeshandelnöver måsteatt
naturligtvis import- ocheller exportreglering tillgripas. diskuteradesSom
i avsnitt 6.4 för detta förstmåste omfattande organisation byggasen upp.

kommerDetta flera månader, speciellt då vill ha omfatt-att ta man en
ande lioensreglering. Innan denna kan bli effektiv får arbeta medman
tidigare nämnda indirekta styrmedel, även dessa inte fulltär såom
effektiva. Finns det farhågor krisen allvarlig vändning göratt tar en man
klokt i redan tidigt stadiumpå börja förbereda regleringen.att ett



199275SOUpolitik under EuropaEkonomisk i106 oro

totalförsvarets det civilautrikeshandeln såvälstörda sätterDen som
grad kan detta motverkasi fara. Till vissförsörjningsamhällets en

vissa prioriterade områden.tillde tillgängliga styrsatt resursernagenom
tillgodose deproduktionen läggas förocksåmöjligt skallOm att mestom

behoven.angelägna
från frivilliga överenskommelserförsta hand utgåsådan politik bör iEn

omfattande örnsesid-näringsliv. förutsätterregering och Dettamellan ett
förfrämst stödåtgärder bör gåsamarbete. Regeringensigt ut att ge

försörjningsproblem inte kanlandetsomställningar. Först närnödvändiga
åtgärder tillgripas. ocksåbör tvingande Menlösas sättannat mera

för landet bästanäringslivet för uppnå deni samråd meddetta bör ske att
effekten.

lösas.säkerligen inte kunnaförsörjningsproblem kommerAlla att
friställning arbetskraft kan underproduktionsstömingar ochAllvarliga av

uppgift blir då medRegeringenskris knappast undvikas.sådan atten
effekterna.medel försöka lindraarbetsmarknadspolitiskaintensifierade

omlokaliseras till de områdensnabbt kanarbetskraftenviktigtDet är att
där den behövs mest.

stödåtgärder beräknas ställa krav påoch olikahöjda beredskapenDen
Även här ställs statsmakternaförstärkning statsbudgeten.betydande aven

kombination åtgärder detVilkenavvägningsfrågor.inför svåra av ger
meningsynpunkter Enligt utredningensolikaresultatet frånbästa sett

användas. skattesidanskattehöjningar Påupplåning ochbör både ger
Fördelningspolitiskaresultatet.det snabbastehöjningar momsenav

med hjälp transfere-kan sätt,snedvridningar på annat t.ex. avpareras
ringar.
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7 Ekonomisk politik under krig i

Europa

7.1 Utgångsläget

detta skede det i kapitlenI 5 och beskrivna krisförloppet6 ha tagitantas
mycket allvarlig vändning, vilken lett till öppna krigshandlingar ien

Europa. Stridigheternas omfattning behöver inte specificeras, det viktiga
konfliktär öppen har just brutit med alla dess konsekvenser föratt uten

Sveriges ekonomi. finns överhängande riskDet för också landvårtatten
helst kan bli indraget krigshandlingama.när isom

Vid skedegenomgången 2 betonades upprepade gånger skärp-attav en
ning konflikten tänkbar och kunde tänka sig betydligtattav var man

störningarsvårare ekonomin de behandlades iän samband medav som
i Europa. I sådant fall det bli nödvändigt tillgripa olikaattom angavs

krisregleringar. Framställningen utgick dock huvudsakligen från antagan-
det de olika marknaderna allvarliga störningar fortsatteatt trots att
ftmgera. Därför behandlades de svåraste stömingama och de därav be-
tingade krisregleringama endast antydningsvis.

Man kan tänka sig krisförlopp. det fallettvå I sker skärpningenena av
konflikten successivt under skede sådant fall har2. I i slutetman av
perioden redan infört de flesta krisregleringama. Det i skede 3 skullenya
då själva krigsutbrottet förmed risk flera marknader upphöratt attvara
fungera.

Analysen i denna utredning har lagts så några ögon-att tarupp man
blicksbilder skall karakteristiska för olika skeden tänktettsom vara av
säkerhetspolitiskt krisförlopp. Diskussionen ekonomisk-politiskadeav
åtgärderna knyts sedan till dessa valda krislägen. I överensstämmelse
med denna uppläggning genomgången i kapitel lägedetta ettavser som

successiv skärpninguppstått säkerhetspolitiskaden kon-genom en av
flikten.

kan emellertidMan också änka sig fall då krisen utvecklas mycket
snabbt. Krigsutbrottet kommer med endast kort varsel. I detta fall har
inte alla krisregleringama hunnit träda i kraft och kanske dåligtär ännu

Övergångenförberedda. till krigsekonomin skemåste medmomentant
alla de svårigheter detta innebära.kan fall behandlasDetta i kapitel
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7.2 störningar samhällsekonominAntagna av

skede säkerhetspolitiskstörningar kan förutse under dettaDe av enman
sitt huvudsakliga ikonflikt har ursprung

sammanbrottutrikeshandelns och valutamarknadens
inhemska marknadernaallvarliga störningar på de

mobiliseringtotal

valutamarknadens sammanbrottUtrikeshandelns och

utrikeshandel i detmedför SverigeskrigshandlingamaUtbrottet attav
till följdexportefterfrågan fäller bort heltlamslås. Vissnärmaste av

olika länderna. delartill krigsekonomin i de Stora våromställningen av
finns efterfrågan fördet intenämligen sådanabestårexport varor somav

fortfarande finns ochefterfrågankrigsekonomi.i Den somsomen -
blir klara grundför vissa produkter svår påsannolikt ökar att attav av-

förhindra till ñende-länderna försökerkriget deltagandede i exporten
produktionenneutralarestriktioner ocksåsidan stater samt attmotgenom

störningar.importerade insatsvaror och andrabristenhämmas på avav
upprätthållas i första handproduktion i detta läge kan måsteDen som

Sverigesbefolkningens behov.totalförsvarets och dentillgodose egna
eller blivittransportlinjema har avskuritsdrabbas vidare attexport av

tagits i anspråk degrund kriget elleralltför farliga på att tonnage avav
det svensk-registreradeländerna. börkrigförande Det tonnagetnoteras att

decennierna.kraftigt under deminskat myckethar senaste
handelsrestriktionerexporterande ländernashämmas deImporten av

förmodas delen utrikes-transportsvårigheter. detta läge störreoch I av
överenskommelser och det kangnmdval bilateralahandeln ske på varaav

kräver.betala just med desvårt motpartenatt varor som
ändå kanutrikeshandel dessa förhållandenvissvilken månI trotsen

från tjänste-förutse. torde dock kunnaMan utgåär svårtäga attattrum
varuhandeln ipraktiskt helt och reducerashandeln upphör atttaget

får givetvis djupgående konsekven-betydande omfattning. Dettamycket
Sveriges ekonomi.för olika delar avser

produktion plus importoch tjänstertotal tillförsel egenAv av varor
importen försvenska marknaden svarade 1990till denminus export

reduktion importen kommerEffekterna väsentlig30 attprocent. avav en
Bortfallet importenolika områden.kraftigt i styrka mellanvariera av av

flesta fallen kunna med.umbärliga konsumtionsvaror bör i de stå utman
importstoppetde störningar uppstår närBetydligt allvarligare är som

nödvändig ñr landets försvars-sådan produktion äromöjliggör som
Särskilt allvarlig blir bortfalletansträngningar och försörjning. av

vi tid kan klara med hjälpstrategiska ävenimporten en ossvaror omav
beredskapslager.befintligaav

produktion exporterades 1990 30Sveriges totalaAv procent.ca
krigsutbrott.beskärs kraftigt viddessaProduktionen ettvarorav

betydande del Sveriges fredstidaExportbortfallet innebär att en av
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tidigare. dettill avnämare Tyvärr årproduktion inte kan gå samma som
exportproduktion kan ställas tillall denna tidigareotänkbart att om

allvarliga produk-för hemmamarknaden. Till det kommer deproduktion
bristen för produktionen nödvändigationsstömingar orsakas påavsom

arbetsstyrkan mobiliserats.importerade och delattav en avvaror
Sverige har möjlighetUtredningen har förutsatt såatt exporteraatt

för import fortfarandeerfordras för kunna betala denmycket att somsom
förutsättningin i landet. Under denna på-kan och behöva kommaanses

utrikeshandeln.bytesbalansen den reduceradeverkas inte av
räkna med också valuta-och med krigets utbrott måsteI attman
Förtroendet för vissa valutorsvåra störningar.marknaden drabbas av

eftertraktademedan andra valutor blir allmänt deförsämras kraftigt som
Sverige har sinabetalningsmedel i de länderenda accepteras somsom

handelsförbindelser med. den bemärkelsen kan talahuvudsakliga I man
valutamarlcnadens sammanbrott. Omfattande kapital-normaladenom

direktländer kommer också ägatransaktioner mellan att utanrum
utrikeshandeln.koppling till

olikapåverkar den svenska valutareserven på sätt. EnutvecklingDenna
kompletteringsköp strategiskaplaneradespeciell komplikation är de av

och där valutaaspektenfinns hos olika myndighetervaror som
förpåfrestningarna hänger med betalningardelbeaktats. En sammanav

vid sidan byteshandel.fortfarande möjligden import är av rensom
svenska sammansättningi fall den valutareservensSvårigheter uppstår

med betalningskraven. Valutareservens sammansätt-inte överensstämmer
utomordentligt betydelse underoch placering därförning år storav

krigsförhållanden.

störningar inhemska marknadernaAllvarliga på de

produktionsstömingarutrikeshandeln, omfattandekraftigt reduceradeDen
med säkerhet sina dekrigspsykos kommer sätta spår påoch rådande att

aktiviteter. emellertidlandets ekonomiska Det ärflesta delområdena av
uppfattning det sannolikaförhand bilda sigmycket påsvårt att en om

den ekonomiska politikenhändelseförloppet. Osäkerheten gör måsteatt
med problem kanberedskap för kunna handskasha bred att somen

omfattning.marknader beträffande ochvariera mellan olika art
Även rimlig gradutvecklingen inte bedöma med någongår att avom

eller mindrepeka vissa drag sigsäkerhet kan terut som merman
sannolika i krig har utbrutit i Europa.läge närett

uppenbart investeringarna kommerföretagssektom är detInom att att
tillsamlade bruttoinvesteringama uppgick 1990sjunka kraftigt. De år

brutto-motsvarande Sverigesmiljarder kronor, 21280 procentca av
uppgick till miljarder,nationalprodukt. Näringslivets investeringar 172
offentliga myndigheternastill miljarder och debostadsbyggandet 75

framför allt bostads-investeringar till miljarder kronor. Det är33
sjunka tillbyggandet och näringslivets investeringar kan väntassom en

investeringarna med-tidigare mycket låg nivå. De minskadejämfört med
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företagssektorns finansiellaför ökning sparande dock till vissaven som
del motverkas försämrad lönsamhet.av

försämrade lönsamhetenDen och ovissheten framtiden leder medom
kraftigsäkerhet till nedgång på börsen. belånat sina aktierDe kanen som

därmed komma i mycket besvärligt läge. Konkursema ökarett som en
konsekvens dålig lönsamhet och betalningssvårigheter. Andra företagav
tvingas lägga produktionen till följd bristen produktionsfaktorerpåner av

efterfrågan.eller
låga produktionen med kraftigt minskad sysselsättning medförDen

disponibel inkomst för hushållen samtidigt fallandesänkt aktie- ochsom
fastighetspriser skapar problem såväl för industrin för hushållen.som

förmögenhetinkomster och minskad tenderar sänka denLägre privataatt
konsumtionen. Denna tendens kan dock hushållens ianspråk-motvägas av
tagande de finansiella tillgångarna. Varubrist och ransoneringar görav

efterfråganemellertid den potentiella inte kan tillgodoses. Slutligenatt
avspeglar sig förmodligen kriget i och den osäkra framtidenEuropa samt
inflationstendensen i avvaktande beteende, vilket också tenderar att
minska den privata konsumtionen. blir effektenSammantaget minsk-en

hushållensning konsumtion och ökning hushållssektoms finan-av en av
siella sparande.

kvantitativa bedömningar dennaNågra utveckling är svåra göra.attav
inkomstbortlallHushållens är beroende den förda politiken avseendeav

transfeneringama. de sociala aspekternaHär måste vägas mot statens
ñnansieringsbehov och också önskemål reducera likviditeten imot att
hushållssektom.

få uppfattning möjliga förändringar i denFör privataatt en grov om
konsumtionen i tabell den privata konsumtionens7.1presenteras
sammansättning 1990.

7.1 Privat konsumtion 1990Tabell

Miljarder Procent
kronor

Dagligvaror 143,9 20,6
131,2 18,7Sällanköpsvaror

Bilar 20,0 2,9
Ovriga 108,7 15,5varor
Bostäder 140,3 20,1
Ovriga tjänster 141,9 20,3

13,0Turism, 1,9netto
699,0 100,0Totalt

Källa Statistiska centralbyrån.

Även under tider med reducerade inkomstersvåra och kraftiga prissteg-
ärringar bostadskostnadema betalas.måste långt det möjligtSå med

hänsyn till varubrist och ransoneringar försöker också hållaman uppe
inköp dagligvaror, huvudsakligensina livsmedel. Dessa två posterav

för den privata konsumtionen.41 För övriga utgifts-procentsvarar av
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blir nödvändiga. Vissaräkna med neddragningarfår attposter man
Ävenförsvinna helt.konsumtionsutgifter för utlandsturism tordesom

bilåkande torde minska.för turism inom Sverige och privat Påkostnaden
konsumtion förväntas.varuområden kan emellertid ökadvissa en

betydelse förföretags- och hushållssektom ärUtvecklingen i storav
lånemöjligheterna den inhemskakreditmarknaden. sin bedömning påI av

Riksgäldskontoret från de minskade investe-kreditmarknaden utgår att
och det låga bostadsbyggandet medförringarna inom näringslivet ett

utbudetobligationer. det minskade privatalägre privat utbud Mot avav
ställas mycket kraftigt ökat utbudräntebärande skall ett avpapper

det statliga budgetunder-från den offentliga sektorn närobligationer stora
låneñnansieras.skottet

krigsut-mindre slutet land i samband medSverige ellerBlir ettmer
räntenivån huvudsakligen påverkasbrottet kommer den svenska att av

tidigareutbud efterfrågan kreditmarknaden. Som nämntsinhemskt och på
efterfrågan grundflertal placerare ha lägre påbedöms ett stora aven

företagsinstitut-Samtidigt kommer bostads- ochSveriges låga produktion.
minskad påverkan från utlandetminska emissionema. Ocksåatt enen

skulle således föreräntenivån i Sverige. Kreditmarknadenkan sänka en
hamna i situation med sjunkande räntorökad statlig upplåning kunna en
från utlandet och den lägre ekonomiskagrund avskärmningenpå av

Omsättningen kreditmarknaden blir klart lägre änaktiviteten i landet. på
i fredstid.

Även med förhållandena under andra världskriget ärparallellerom
i börjanvanskliga dra kan det i sammanhanget nämnas 1944attatt av

marknaden för hindra ialla.fick Riksbanken in räntangå på attatt
osäkertRiksgäldskontoret betonar dock starkt hela äratt resonemanget

antaganden gällande de olika aktörernasbygger mängdoch på en
under krisen. därföroch den ekonomiska utvecklingen Det ärbeteende

kvantitativa uppskattningar utbud och efterfråganmycket svårt göraatt av
och obligationsmarknaden liksom ränteläget.penning-på av

den jämfört med dagens läge klart mindre svenskaVad händer påsom
kraftigt ökar emissionsvolymenkreditmarknaden Riksgäldskontoretnär

Enligt ekonomisk teori bestäms utbuddärför svårbedömt. räntanär av
stigaefterfrågan krediter. Därmed skulle allt högreoch på räntorna

Riksgäldskontoret emitterar. skullevolym obligationer Dessutomstörre
varje ytterligare upplånad miljard kronor bli allt störreräntestegringen av

för ytterligare kapital skalldå krävs allt höjningar räntandet större attav
ochkreditmarknaden. kunde också befara penning-bjudas Manpå attut

försök till ytterligareobligationsmarknaden ganska blir mättad, dvs.snart
tillförshöjer räntenivån ytterligare kapitalupplåning endast utan att

marknaden.
dock teori håller i läge på-denna såFrågan är ett extremt somom

isolerat från den internationellakrig i omvärld. Med Sverigegående vår
till inhemska placerings-kapitalmarknaden placerama hänvisade enbartär

kreditefterfrågan torde dock i rådandemöjligheter. Den privata sektorns
följd minskade investeringar. All-läge minska högst avsevärt som en av

nödvändigai det osäkra läget försiktig med mindremänheten väntas vara
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inköpsmöjligheterutgifter och begränsas vidare den rådandeav varu-
bristen. dettaAllt gör det finns begränsade möjligheter föratt ytterst

placeringaralternativa de likvida tillgångarna. Därför finns det skälav
ifrågasätta i dettaräntan läge verkligen får den styrande rollatt om som

ekonomisk teori. Mycket förtalar det blir helt andra faktorerattanges av
marginella räntedifferenserän blir bestämmande för hur mycketsom

kan låna Några bestämda uttalanden den förväntade ränte-staten upp. om
kanutvecklingen därför inte göras.

mobiliseringTotal

mobilisering innebärTotal krigsplacerade800 000att ca personer
dettillinkallas militära försvaret och 150 till civilförsvaret.000 Ica

detta avsnitt redogörs för mobiliseringens konsekvenser avseende stats-
utgifter och produktion för problemet med nyckelpersoner.samt

gällandeEnligt regler för mobiliserad dagpenningutgår personalnu
motsvarande 90 den ordinarie lönen. Vid total mobiliseringprocent av en
innebär detta statlig utgift miljarder kronorpå 11 månad. Fören ca per

mobiliseradede det inkomstminskning drygtuppstår 800 miljoneren
månadkronor effekt dagpenningen lägreär än lönen vilketattper som av

kompenserasdock delvis också skatten är lägre. statsbudgetenattav
vidarepåverkas bortfallet kollektiva avgifter. Tillsammans medav av

skatteeffekten och inbesparingen löner och kollektiva avgifter förav
mobiliserad statsanställd personal blir nettoresultatet budgetförsvagningen

i tal 15 miljarder kronor Därtill kommerpå månad. kostnaderrunt per
inkalladesför de inkvartering och kläder och ammunitionmat, osv.

kostnader har schablonmässigtDessa uppskattats till minst 5 miljarder
månad.kronor hålla hela styrkan mobiliseradAtt under månaderper sex

skulle således kosta statskassan miljarder kronor.120-130 I dennaca
beräkning ingenhar hänsyn tagits till de minskade skatteintäkter som

produktionsnedgångenföljer i näringslivet.av
mobilisering 950 innebärEn 000 20att procentav personer ca av

bort frånarbetsstyrkan dras sin fredstida sysselsättning. Räknat i
kanarbetstimmar nedgången i sysselsättningsvolymen uppskattas till ca

Därmed skulle produktionen24 allt oförändrat- enligtprocent. annat-
liknande kalkyl i avsnitt falla med i6.2 tal 25runt procent.groven som

påpekasbör i denna kalkylDet har ingen hänsyn tagits till möjlig-att
heten öka veckoarbetstiden från till timmar.40 60att

det faktiska produktionsbortfallet blirHur beror mängdpåstort en
faktorer, de mobiliseradesbl.a. fördelning näringsgrenarpå med olika
produktivitet. Hur arbetskraftsbortfallet fördelas olikapå näringsgrenar

finnsoch regioner kartlagt iFOA Mobiliseringens kon-rapportenav
SKRIKsekvenser, 7 Samhället i krig och kris. dettaFör ändamål lät

samköra urval vämpliktsregistretFOA med folk- och bostadsräk-ett ur
ningen Samma1980. material användes också i FOAs rapport om sam-
hällsekonomin under kriser och i krig. Detta material hemligtär och
arbetskraftsbortfallets fördelning olika näringsgrenar och regionerpå

därförbehandlas inte här. Det bör dock påpekas samkömingatt en av
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uppgifter från 1986 vämpliktsregister med folk- och bostadsrâlmingenårs
innebär viss osäkerhet grund de förändringar1980 på kan haen av som

skett mellan tidpunktema. För statsmakten aktuella uppgifteratt ge mera
de mobiliserades fördelning bör studien följas med vissa mellan-om upp

rum.
arbetskraftsbortfallet berorKonsekvenserna inte enbart hurpåav

lämnar sina arbeten, också vilka arbetsfunk-många påutan typersom av
tioner drabbas. Vissa upprätthåller arbetsfunktioner ellersom personer -
besitter sådana kunskaper och erfarenheter oumbärliga förär attsom-
driva viss verksamhet. Sådana s.k. nyckelpersoner kännetecknas dess-en

de är mycket ersätta inom rimlig tidsperiod.svårautom att attav en
Borttagandet nyckelpersonema från produktionen kan således resulteraav
i produktionstömingar.påtagliga

nyckelperson ifrånDet är uppenbart är långt entydigtatt termen ett
begrepp. dess mening åsyftar begreppet fåtalI snâvaste relativtett
individer funktioner central och avgörande betydelseär så attvars av
verksamheten i det inte kan bedrivas deras medverkan.närmaste Iutan

bredare mening syftar begreppet flerpå många individeren som rep-
grundläggande kompetenser och drivkrafter bakom verk-resenterar en

samhet.
storleksordningenFör uppskatta på antalet nyckelpersoner i dettaatt

begrepps utförde underbreda mening FOA 1987-1988 enkätundersök-en
tillverkningsindustri.ning avseende svensk Studien publicerad iär

Nyckelpersoner i tillverkningsindustrin, SKRIK 16. Svaren enkät-
frågan hur nyckelpersoner finns inom olika företag varie-mångaom som

frånrade kraftigt mindre S till hela företagensän 100procent procent av
totala arbetskraft. Totalt visade enkäten medianvârde14sett att procent

tillverkningsindustrindet totala antalet anställda inom hade före-av av
klassiñcerats operativa nyckelpersoner. Drygt 60tagen procentsom av

dessa i vämpliktig ålder. Med ledning dessa uppgifter ochmänvar av
under antagandet manliga nyckelpersoner i vämpliktig ålder jämntatt var
fördelade bland samtliga i Värnpliktig ålder både krigsplacerademän och
icke-krigsplacerade uppskattades antalet krigsplacerade potentiella
nyckelpersoner tillverkningsindustrini till maximalt 45 000. Detta

antalet anställda i tillverkningsindustrin.4motsvarar procentca av
viss krigsviktigFör säkra produktion planläggs antal s.k. K-att ett

företag avseende behov insatsvaror,råvaror, arbetskraft Härvidav osv.
har 000 krigsplacerade inom dessa industriföretag10ca personer
beviljats från militårtjänstgöring. Alluppskov personal beviljatssom
uppskov dock inte betrakta nyckelpersoner. Vissa dem kanär att som av

krigsplacerad personal skulle kunna ersättas utifrån,vara som men som
fått uppskov för säkra företagets beräknade personalbehov för deatt
produktionsuppgifter företaget planlagt för.ärsom

Konkurrensen personal mellan försvarsmakten och industrin sigrörom
således relativt begränsat antal Inkallelser dessaettom personer. av

torde emellertid bibringa industrin oproportionerligt störrepersoner
skada. kan dockMan inte utesluta åtminstone del dessaatt en av per-
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speciella kunskaper mycket högt värde också ñrsina ärgenom avsoner
från fall fall.försvarsmakten. avvägning göras tillDenna måste

tillverkningsindustrin. MotsvarandeOvanstående uppgifter avsåg upp-
delar det privata näringslivet och den offentligagifter övriga av omom

dock liknandeföreligger inte. självklart problem medsektorn Det är att
förekommer också dessa områden. För långtnyckelpersoner på såatt

effekter produktionen börmöjligt begränsa inkallelsemas negativa påsom
ñr hålla kvar nyckelpersonerna i produktion-olika möjligheter prövas att

en.

7.3 samhällsekonomiska totalbildenDen

detta skede räkna med ekonomi där detrealistiskt iDet år mestaatt en
kraftigt råderdåligt. Utrikeshandeln har reducerats ochfungerar stor oro

har lamslagits, omställningarvalutamarknaden. Viss produktionpå
tid. i samband med mobiliseringen delgenomförs Just tastar storenmen

kapacitet i anspråk försvaret. också eftertransportsektoms Menavav
räkna med betydligt minskademobiliseringens genomförande får man

transportmöjligheter.
medarbetsstyrkan grund mobiliseringen reduceratspåTrots att enav

samtidigt det områden råderfemtedel ökar arbetslösheten på någrasom
arbetskraft-arbetskraft. speciellt problem den utländskabrist på Ett utgör

del kommer lämna Sverige. SamtidigtVi får räkna med attatt enen.
flyktingar dock inte omedelbart kan användas för förvärvs-kommer som

antal flyktingar medför omfattande resurskrav såväl ñrarbete. Ett större
handläggning asylärenden omhändertagande ibevakning, av som

kommunernas regi.
bl.a. med hjälpHushållens inkomster hålls tills vidare trans-uppe av

bortfall ordinarie inkomster.fereringar till dem drabbats Dettasom av av
köpkraft mindre varumängd.fortfarande stark jagar alltgör att enen

viktigaste nödvändighetsvaroma dockFörsörjningen med de antas
i tillfredsställande. Det råder ingen nöd bristfungera trotsstort sett

psykologiska planet det ställt.vissa det är dock sämre AllmänPåvaror.
krislagar skapar förvirring. del företag drabbasoch införandet Enavoro

finansiell kris. I det klimatet kan också många medborgare struntaav en
sina betalningar.i

offentliga utgifterna snabbt. Totalförsvaret behöverväxerDe pengar
materielanskaffning, för mobiliserade och för ianspråk-för bl.a. de

tagande landets transportkapacitet. Industrin behöver stöd ñr nöd-av
produktionsomställningar, kommunerna för Ökad ochvändiga omsorg

Allt detta samtidigtomhändertagande flyktingar,för etc.av som
statsinkomsterna minskar.

detta läge har den statliga och kommunala verksamheten ändratI
jämfört med fredsförhållanden. del regeringsuppgiftemakaraktär En av

myndigheter har fåttdelegerats till myndigheterna. Statliga slopahar en
deklarationskontroll, andra kontroller och koncentre-rad uppgifter osv.

uppgifter bedömts väsentliga. samband medsig Ipå som som merrar
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mobiliseringen ställs undervisningen gymnasieskolan och universitetenpå
in. ökar avseende både bamtillsyn och äldreservice.Kraven på omsorg

del sjukvårdens fördelas till försvarets behov.En av resurser
tjânstefunktioner inga eller kameraförsäk-gäller andra påls-Samma

ringar, neddragning bankernas notariattiånster läget kräverm.m.. Omav
postgirot behandla endast prioriterade konton.tvingas

sådan situation försöka fånga in den samhällsekonomiskt total-iAtt en
siffermässig kalkyl omöjlig uppgift.bilden i är Sammanställningenenen

endast i illustrativt syfte för sammanfatta vissai tabell 7.2 är gjord att
tendenser och samband.

Sveriges försörjningsbalansTabell 7.2

1990 Förändring
miljarder
kronor

350 %Bruttonationalprodukt -20l
%Import tjänster 400 l l -70ochav varor

750Summatillgångar 1
400 l l -70 %Export och tjänstervarorav

Bruttoivesteringar 280 l G -70
50 %Offentlig konsumtion 370 f f

30 500 %Militär
%340 0Civil
%Kvar för 700 l -30privat konsumtion

750Summa användning l

Försörjningsbalansen i fredstid illustreras med siffrorna för 1990.
Under förändring i vilken riktning de olika sigväntas röraposternaanges
efter total mobilisering och kraftigt reducerad utrikeshandel. Angivnaen

förändringar fårprocentuella endast räkneexempel.ett grovtses som
Sammanställningen visar med vilken styrka minskningen i produktion

hushållens beräknings-slår reala konsumtionsutrymme. Experten harpå
antagits minska i takt importen.tekniskt Trots ävenattsamma som

kraftigtbruttoinvesteringama antagits minska synnerligen medför den
offentliglägre produktionen tillsammans med ökad konsumtion denatt

ungefärprivata konsumtionen sjunka med tredjedel jämfört medmåste en
fredstida konsumtionsutrymmet.det

ekonomin. denbild den reala Mot krympande tillgångenDenna avser
och tjänster i oförändrade finansiellastår stort settav varor resurser.

Denna jämförelse visar vilken potentiell inflationsbomb ligger i denna
utveckling. ekonomiska politikens uppgift blir desarmeraDen att
bomben.
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Ekonomisk-politiska7.4 åtgärder

Politikens inriktning

sannolikhetMed kommer tyngdpunkten i den ekonomiska politikenstor
under skede ligga kring försörjningsfrågoma.3 Stömingama väntasatt
i detta läge ha blivit marknadernaså inte själva klararstora att av en
rationell fördelning de tillgängliga jämfört med freden kraftigtav -
reducerade Till det följerkommer de krav bered-resurserna. som av-
skapstillståndet. Totalförsvarets behov och befolkningens försörjning
med nödvändighetsvaror måste högsta prioritet.ges

väsentlig uppgift för regeringens ekonomiskaEn politik i dettaannan
försökaskede bemästra inflationstrycket. fara dettaär En iatt stor

likviditethänseende utgörs den i samhället överstiger detav som
begränsade varuutbudet och saknar andra placeringsmöjligheter. Denna
överlikviditet ovillkorligen neutraliseras.måste

ytterligare uppgift säkerställa de finansiellaEn är att staten resurser
krävs i detta allvarliga krisläge. omfördelningEnytterst stats-som av

utgiftema neddragningar inom vissa områden för finansieraattgenom
ökade försvarsansträngningar kan marginella bidragendast till detta.ge

således skattehöjningar och statlig upplåning.Det återstår Båda åt-
gärderna bidrar dessutom till indragningen likviditeten.av

skattesidan höjningar indirekta skatter lättarePå är attav som moms
genomföra och sådana höjningar bör snabb effekt. det föreliggerMenge

tekniska möjligheter tidockså kort ändra de direkta skatterna.påatt
upplåningsmöjligheter har tidigare diskuterats i kapitelStatens 6. skedeI

tillkommer möjligheten tillgripa placeringsplikt för bank- eller för-3 att
säkringsinstitut.

Eftersom skärpning krisen bör ha kunnat förutses denävenen av om-
kanske bedömdes mindre sannolik bör också ha haft möjlig-som man-

förbereda införandet olika krisregleringama.het de Vi förutsätteratt av
därför de olika fullmaktslagama redan har i tillämpning ochatt satts att
olika krisförordningar har utfärdats. viktiga iDet sammanhanget är att
de nödvändiga förberedelserna gjorda.är

Tidsfaktom betydelse för framgångsriktär agerande. Påstor ettav
områden invissa kan åtgärderna med relativt kort ñrbenedelsetid.sättas
bör tryckning och distribution ransoneringskort inte särskildT.ex. taav

tid. Situationen områden därlång är avsevärt värre på administrativen
byggas minst gäller det regleringen utrikes-måste Inteapparat upp. av

handeln och valutaområdet. betyderpå Det även med relativt godatt en
framhållning kan betydande svårigheter funktioneninnan börjaruppstå
fungera tillfredsställandepå sätt.ett

förutse alla de svårigheter för den ekonomiska politikenDet är svårt att
kan i situationuppstå så krig i Europa. därförDet ärextremsom en som

meningslöst förhand försöka peka vilkapå med åtgärder regeringatt ut
och Riksbank bör Vi kan understrykaendast det för krigs-attagera. en
situation finns olika fullmaktslagar ransoneringslag, prisregle-som
ringslag, bemyndigande föreskriftermeddela in- eller utförselatt om av
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allmän tjänste-kreditpolitiska medel,valutaregleringslag, lagen omvaror,
vilka instru-dessa lagar kan tillämpas ochVillkoren för närpliktslag osv.

i kapitel Vissa använd-använda har redovisats 3.lagarna tillåter attment
och Under förkrigs-också diskuterats i kapitlen 5 6.ningsområden har

ochaktuellt valutaregleringenbedömdes det dock inte sättatiden attsom
i tillämpning. Därför behandlas dessakreditpolitiska medellagen om

kapitel.regleringsområden i detta

Åtgärder inflationmot

höjda Enklast sker dettamed skatter.Likviditeten kan reduceras genom
likartatskatterna, vilket drabbar alla sättindirektahöjning de ettav

beskattningens minskadeNackdelenbörjar verka omedelbart. äroch att
skatter kantyngdpunktsförskjutningen indirektaprogressivitet motgenom
direktdirekta skatterna slår intesociala orättvisor. De påmedföra

profil.tördelningspolitiskt önskvärdoch kan dessutompriserna ges en
dra in likviditet statlig upplåning. Iinstrument för ärEtt attannat

möjlighet tillgripa tvångslán.finns detlägensvårare att
höjda skatter eller upplåninglikviditetenStatlig indragning genomav

stabiliseringspolitiskt minskasamtidigt syftentjänar två attett genom
för finan-statsñnansiellt skaffa medelochköpkraften att attett genom

nödvändiga utgiftsökningar.siera
utred-fungera i normalt avråddemarknadernalängeSå settantogs stort

prisregleringen. i lägeFörst närfrån användandetningen ett manav
prisövervakning med stöd pris-ransoneringar skulletvingats införa av

marknadsmekanismernatillgripas eftersomregleringslagen 1989978
kvantitativ reglering. blir medgrund Dettahar spel på storsatts ur av

med krig i Det bör dock under-fallet i skede Europa.sannolikhet ett
de under prisstegringama liggandeprisregleringen inte löserstrykas att

regeringen möjlighet under begränsadendastproblemen attutan enger
kontroll.prisutvecklingen undertid hålla

administrativ kontroll-prisreglering kräveromfattandeEn storenmera
i praktiken inteprisregleringsinstrumentetbakgrundMot attapparat. av

åtgärdsarsenalen försvagas ocksåekonomisk-politiskaingår i denlängre
i prisövervakningsfrågor.successivt kompetensen

Försörjningsfrågor

Försörjningskommissionen.ligger i lägeviktig uppgift påEn ett utsatt
instruktion föri förordning 1989631 medVerksamheten regleras
kommissionenförordningen stadgasFörsärjningskommissionen. I att

regeringeni krig ellerverksamhet landet kommer närträder i när armars
funktionen försörjningKommissionen skall fördet.bestämmer ansvara
beredskapslager inomoch för förvaltningmed industrivaror statensav

vissa andra funktioner.den funktionen och inom
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Enligt instruktionen skall kommissionen särskilt

hålla sig underrättad ñrsöijningsläget och upprätta planer förom
produktion, import, lagring, distribution och konsumtion,export,
verka2. för produktion och distribution livsnödvändiga fömöden-att av
heter kan upprätthällas,
lämna sådant underlag Kommerskollegium behöver i egenskapsom

ansvarig myndighet ñr funktionen utrikeshandel,av
verka för erforderlig tillförsel4. ñrsörjningsviktiga och, idenav varor
utsträckning regeringen bestämmer, för regleringar isom ansvara
syfte genomföra omställningar och anpassningar utnyttjandeatt samt

substitut för normala insatsvaror i industrin,av
fullgöra de5. uppgifter överlåts kommissionen med stödsom av ran-
soneringslagen eller föreskrifter1978268 har meddelats medsom
stöd denna lag.av

Kommissionen skall vidare för viss beredskapslagring samtansvara
handlägga ärenden enligt förordningen 1982517 beredskapslån ochom
beredskapsgarantier.

Försörjningskommissionen är krisorgan skall träda i verksam-ett som
Ävenhet under allvarlig ñrsörjningskris. kommissionen övertaren om

Överstyrelsenfrån för civil beredskap det viss tid innantarresurser en
organisationen kan börja fungera i enlighet med intentionerna. Bl.a.

sekretariatmåste byggas Vad gäller kommissionens möjligheterut. att
lösa de akuta försörjningsproblemen det haär svårt någon uppfattningatt

Kommissionen har inga ekonomisk-politiska medel arbetaattom. egna
med dess uppgift är handha regleringar, ransoneringar ochutan att
beredskapslån Liknande uppgifter har Jordbruksverket livsme-påm.m.
delssidan och Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK på
energisidan.

Landets försörjning kräver i detta läge styrning importen. Somen av
visades i kapitel det effektiva medlet6 är härtill handelsregleringmest en
enligt lagen l97585 med bemyndigande meddela föreskrifteratt om

eller utförsel Enligtin- lagen fär regeringen meddela föreskrift-av varor.
in- eller utförsel det påkallatär hänsyn till risker om av varor, om av

för störning inom samhällsekonomin eller folkñrsörjningen, särskildaav
handelspolitiska skäl eller hänsyn till behov kvaliteten hosatt tryggaav
produkter visst slag, till hälsovården, miljövården, växtskyddet ellerav
skyddet djursjukdomar eller till kontrollen materiel kan fåmot av som
militär användning.

Bemyndigandet medför emellertid inte befogenhet meddela ñre-att
skrifter tull eller avgift än sådan kostnad förom om annan som avser
handläggning fråga tillstånd, ñr omhändertagande gods ellerav om av
för kontroll, inspektion eller därmed jämförlig åtgärd.annan

Lagen möjlighet med hänsyn till försörjningsläget ellerstaten attger
valutapolitiska eller handelspolitiska skäl reglera importen. kanDettaav

ske förbjuda viss import eller med importlicenseratt attgenom genom
begränsa importen helt eller till vissa delar.
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importlicensieringen visserligenockså påpekats i kapitel 6Som ger
förenadfullständig kontroll importen denna regleringöver ärstaten men

betydande praktiska problem. åtskilliga månader innanmed Det tar
börja fungera. Under tidenorganisationen omfattande reglering kanav en

indirektaarbeta med andra, medel.måste meraman
handelsbegränsande syfte införamedel kan användas i årEtt attsom

tullar. stöd bemyndigandet i lagen 19871069särskilda Med av om
föreligger särskilda förhållandentullfrihet kan regeringen detomm.m.

föreskrifter skall beläggas med sådan tull.meddela attom en vara en
månad frånFöreskrifter skall underställas riksdagens prövning inom en

meddelats eller, riksmöte inte från börjandet föreskrifterna pågår,att om
följande riksmöte.närmastav

importavgijier eller importdeposi-möjlighet användaEn är attannan
möjligt valutaregleringslagen har idock endast när trätttioner. Detta år
avgifterdepositioner återhållandetullar och verkar påtillämpning. Både

sin prishöjande effekt. Prisutvecklingenimportefterfrågan måstegenom
och förmodligen också kontrolleras med stöddärför följas noggrant av

Effekterna bedöma i förvägprisregleringslagen 1989978. är svåra att
prisstegringama.då vi inte hur efterfrågan i krisläge påvet ett reagerar

därför provisoriskaavgifterdepositioner fårBåde tullar och ses som
fysisk handelsreglering har börjat fungera.åtgärder innan en

valutareglering införts grund krigsfara kan importenpåFörutsatt att av
valutatransaktionema. visades i kapitelvia kontroll Somockså styras av

möjligt fredskris då valutareglering gälladetta inte under avsågs6 envar
in- och utförsel pengar.endast av

användbara importen hållas tillbakaOvanstående medel när måsteär
vissa från försörjningssynpunkt mindre nöd-eller delvis avseendehelt

krisläge kan det också önskvärtvändiga I att uppmuntraett varavaror.
fråga vissa för landets försörjning viktigaviss import. Det kan vara om

inte säkrad. kanför vilka den framtida tillgången Häranses varavaror
myndigheter naturligtvis import. Detta skerstatliga agera genom egen

områden kan deti fråga försvarets behov. På andrabl.a. vara merom
stödja viktig import inte skulle komma tilllämpligt sådanatt annarssom

hjälp importsubventioner och tullsänk-stånd. kan göras medDetta av
svensk Utrikeshandel i krislägen föreslog dess-ningar. Utredningen om

importkreditgarantier skapas.instrument Dettaatt ett nyttutom - -
för Exportkreditnâmnd-ändring instruktionen 1988 1225fordrar en av

en.
Motiven kanliknande finns det behovPå sätt att styra exporten. vara

försörjningen nödvändiga lämnar landet,dels förhindra föratt att varor
Ökadeför importen. inslagdels hålla viss betalningexportatt avuppe

detaljerad statligtill byteshandel krävereller total övergång enav
kontroll.

verksamma medlet härtill handels-Liksom för importen år det mest en
före-reglering enligt lagen 197585 med bemyndigande meddelaatt

problematiska vadskrifter in- eller utförsel Det ärav varor. somom
fungera. Möjligheternadenna reglering börjar effektivtkan göras innan

tullbehandling, ändrade tullar, avgifter och depositioner harhärtill --
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fårdock sina begränsningar och provisorier i avvaktan funge-påses som
kvantitativa regleringar.rande

Förbrukningen den inhemska marknaden kan regleras med hjälppå av
ransoneringslagen och prisregleringslagen1978268 1989978. Dessa

formellt knutna till varandra,lagar är inte ransonering kräver imen en
regel också priskontroll eller övervakning.

innehåller bestämmelser regleringRansoneringslagen handeln.om av
det nödvändigt för hushållning med förnödenheter viktOm är ärsom av

totalförsvaret eller folkförsörjningen får regeringenför meddela sälj- och
användningsförbud, villkor för försäljning ransoneringsbevist.ex. mot
eller utnyttjande för vissa prioriteradebara ändamål. Regeringent.ex.
kan också handel endast får ske auktoriseradebestämma att genom

underlätta försäljningen clearingsystemnäringsidkare. För kan införasatt
clearingavgift och clearingbidrag till den tillförselmed på ärvaror som

prioriterad. kan tvingas inlösa varulagerStaten ägaren på grundsom av
ransoneringsregler kan nyttja. förfogaStaten kan också över ransone-

tillgång. gäller automatiskt i krig, tillämpligrad Lagen är också vidmen
krigstära och kris.annan

Inskränkningar i produktionen kan ställa till betydande problem för
landets försörjning. svenska lagstiftningen inga generella medelDen ger

ingripandenför för produktionen. kommando-Någonstatens att styra
ekonomi med central styrning alla inte planeradären av resurserna ens
för kristid. statsmakterna får arbeta med de medel varjei enskildsom

bedömssituation ändamålsenliga. kan bli frågaDet långmestvara om en
rad åtgärder i skala från frivilliga överenskommelser, olika stöd-en
former, skatter och avgifter till direkta regleringar förbud.och

visades i avsnitt kan inkallelser vissa nyckelpersoner ledaSom 7.2 av
till omfattande störningar i produktionsprocess. finns emellertidDeten
olika undvika detta. företagensätt Ett sätt är själva i fredstidatt att tar

för problemet utbilda möjligtså många ersättareattgenomansvar som
nyckelfunktioner.för sina Ett utvidga uppskovssystemetsätt ärannat att

för närvarande omfattar endast del landets företag. Ett tredjesom en av
alternativ, idag, för kunnasaknas är snabbt identifieraett system attsom

återföra nyckelpersoner deoch sedan inkallats.
Dessa tillvägagångssätt ersättningsmetoden, uppskovssystemettre -

och återföringssystemet utesluter inte varandra kan med fördelutan an--
vändas samtidigt. bidrag dockNågra större kan inte väntas ersätt-av
ningsmetoden. Också erfarenheter från dagens hantera uppskovsystem att
visar svårigheter upprätthålla tillräckligtpå hög aktualitet iatt en
personalplanläggningen. Det vidare synnerligen iär svårt förvägatt
identifiera alla, eller huvuddelen, nyckelpersonerna.ens av

uppskovssystem emellertid nödvändigt från beredskapssynpunkt.Ett är
bör främst inriktas krigsviktigaDet på säkra produktionsområdenatt som

fungera tillfredsställandemåste redan från mobiliseringens inledning.
effektivisera detFör nuvarande bör dock personalplanlågg-att systemet

ningen oftareuppdateras än vad sker för närvarande.som
Återföringssystemet har bl.a. de fördelar det flexibilitetstörreatt ger

och identifierar dagsaktuell nyckelpersonal, kan ha vissa nackdelarmen
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del inkallad personal får återvända till civilpsykologisk närnatur enav
kunna verka effektivt krävs intensivt samarbeteverksamhet. För att ett

försvarsmakten, Arbetsmarknadssyrelsen och näringslivet undermellan
mobiliseringsskede.ett

Kreditpolitiska medel

allvarlig krissituation inför svårigheter.Kreditpolitiken ställs i storaen
ekonomin allvarliga grundläggandeskede stömingama såI 3 är attav

ñrändrats. grund kriget i harekonomiska förhållanden På Europaav
sektorn isolerats från omvärlden. situationden svenska finansiella Den

den fria utrikeshandeln i princip upphörtdiskuteras innebär också attsom
byteshandel. innebär växelkurspolitikens grund-och övergått i Det att

försvrmnit.betydelse för den ekonomiska politiken Bytesför-läggande
bilaterala avtal. medför i sin penning-hållandet i Dettaavgörs tur att

fredstida uppgift hålla fast växelkurs.politiken frikopplas från sin att en
frigörs därmed för andra uppgifter.ekonomiskt-politiskt instrumentEtt
isoleringen inte valuta-inträffar den svenska är totalsakSamma menom

kraft.regleringslagen iträtt
således användas för andra mål.Kreditpolitiken kan nå Tvåatt upp-

framstår centrala i den situation diskuteras. Dengifter ärsom enasom
dra in likviditet och begränsamotverka inflationsimpulserna attatt genom

allokera krediter till sektorerkreditexpansionen. andra ärDen att som
krigssituationen. kan antingenskall prioriteras i den skisserade Det vara

underskott i statsbudgeten eller till viss försvars-till för täckastaten att
industri direkt.

uppgiften kan lösas antingen generell och marknads-Den första genom
regleringsåtgärder. kredit-konform penningpolitik eller För att styra

specifika ändamål krävs dock regleringsåtgärder.givningen till vissa
till de traditionella medlen underKraftiga räntehojningar hör mest en

läge bör andra kriterier lönsamheten läggasåtstramning. i detta änMen
varför priset, dvs. framstårtill grund för kapitalallokeringen räntan, inte

ñrdelningsgnmden. Därtill kommerden naturligaste ränte-att ensom
få konsekvenser.höjning skulle också snabbt allvarliga inflatoriska Inte

hela kostnadsnivån skulle stiga och få konsekvenserenbart hyrorna utan
lönenivån medföra olika kompensationskrav.för samt

inflationen hotar finns det klar politiskErfarenheten visar näratt en
föreslås koncentrerade till penningpolitiken.preferens motåtgärder bliatt

utgiftsned-Orsaken fmanspolitiska åtgärder skattehöjningar ellerär att -
genomföra. krigsläge bortfallerskärningar politiskt svårare Iär att ett-

sådana restriktioner.dock
marknadskonforma kanräntehöjning via operationerFörutom en

regleringsåtgärder. finns speci-Riksbanken vidta olika Dessatyper av
ficerade kreditpolitiska medel. medel det gälleri lagen De ärom som
likviditetskrav, utlåningsreglering, emissionskontroll, allmän och särskild
placeringsplikt räntereglering.samt
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in- ocheller utlånings-föreskrifter vilkaräntereglering, dvs.En om
åtgärdengenomslag. nackdelgälla, snabbt En ärskallräntor attgersom

institutdvs. ineffektivaräntekonkurrens,motverkar gynnas.
effekt, dåkreditåtstramandeLikviditetskrav avsedda haär att menen

relativt låg diskontot plusöverskridande kravet ärstraffräntan vid ett av
medi situationfinns det risk låntagamaprocentenheter ettatttre enen
Därmedgodta den högre räntan.kreditefterfrågetryck villigastarkt är att

kan också användasåtstramningen. Likviditetskravenmotverkas ettsom
sig önskar eller ej,Bankerna kommer, dekreditstyrning.medel ñr vare

exempelvishålla sådana tillgångarerforderlig utsträckningi stats-att
enligt lagen får användas tillbostadsobligationervissa attsompapper,

uppfylla kraven.
mindrekreditefterfrågan frånåtgärder bortfallerräntehöjandeGenom

särskilt i krissituation, såkan dock,låneprojekt. Detlönsamma varaen
de avkast-nödvändiga lånebehoven ärsamhälletde för mestmestatt

anled-för statsmakterna finnaskan därförningsmässigt lönsamma. Det
kreditgivning.institutenskonkretning styraatt mer

införandetperiodkreditutvecklingen äröversättEtt styraatt aven
Härvid Riksbanken hurutlåningsreglering.utláningstak s.k. storanger

får vid givetutestående utlåningsstockkreditinstitutsvarje ettvara
Givetvismed den aktuella stocken.månader, jämförttillfälle, säg treom

utlåningstakföreskrivas. fördel med ärkreditreduktion Enkan även en
former och enligtmöjlighet i ordnadeinstitutvarje attatt egenges

beñnt-med tak denkreditgivning. nackdel ärprioritering sin En attstyra
med viss andeldvs. bankinstitutionella strukturen låses,liga aven

spel.denna. Konkurrensen sättskreditmarknaden behåller ur
införa placering-kreditgivningendrastiskt ärsättEtt attatt styramer
Åtgärden innebärmindre detaljerad.ellerplikt. sådan kanEn vara mer

under viss period ochkreditinstitutenRiksbanken föreskriver attatt en
utgivnavärdepapperomfattning öka sitt innehavgiven måstei viss, aven

eller bostads-emittentemittentkategori, i första handviss statenav en
imyndigheternaproblem uppstår närfrnansieringsinstituten. Ett som

kreditförlusterför eventuellakreditgivningen hurdetalj är ansvaretstyr
fördelas.skall

stödjande funk-kreditstyrande ochEmissionskontroll kan ha bådesägas
fårandra skuldebrev inteobligationer, förlagsbevis ochtioner. Kravet att

möjlighet till kreditstyr-RiksbankenRiksbankens tillståndutanutges ger
åtgärderkontrollen effekten andraförstärkerning. Dessutom genomav

kan kringgåsför finansiella institutenkreditregleringar deatt genom
instituten.kreditmarknaden utanförvänder sig tilli ställetlåntagarenatt

i kredit-föreskrivs lagenregleringsåtgärderVid sidan de omsomav
sammanhang.medel i dettaföljande nämnaspolitiska medel bör även

kreditpolitiska medel.i lageningår i riksbankslagen,Kassakrav om
skärpningi kraft eller utöka. Ende lättare sättainnebär ärDetta att att

verksamhetkostnader för bankernasi ökadekassakraven resulterarav
in- och utlåningsräntoma. Dettadifferensen mellanoch ökar därför ger

räntehöjning.vid generellkreditåtstramande effekt liknande den enen



SOU 199275 Ekonomisk politik under krig Europai 123

Stramäntor sanktion förstärkerär andra regleringar i syfte atten som
marknadsmässigt motverkapå sätt överträdelser. Om långt-ett en mera

gående kreditstyming åsyftas blir dock inte straffräntor rimliga nivåer
verkningsfulla straffrättsligamåste ersättas med direkta ellerutan
administrativa sanktioner, indragning oktroj. kredit-Lagent.ex. av om
politiska medel dock inte sådana möjligheter.ger

generellt problemEtt vid alla kreditpolitiska åtgärder, dessutomsom
vid kraftfulla åtgärder enligt och vid regleringaraccentueras ovan som

kvarstannar över längre period, lagstiftningen inteär samtliganåratten
kreditgivare. marknadEn grå där penningstarka företag elleruppstår,
privatpersoner erbjuder krediter. försvagar givetvisDetta åtgärdemas
effekt.

Som tidigare påpekats förutsättning för regleringar kredit-är atten av
marknaden skall ha effekt Sverige är ñnansiellt avskuret elleratt att
valutaströmmama kontrolleras.

Valutareglering återinföras för transaktioner leder tillmåste utåt-som
gående inkommande kapitalflöden.eller kan vända sigLåntagare annars
till utländska långivare. kan i vissa situationer utlänningarOmvänt vilja
låna den svenska kreditmarknaden och därmedpå motverka myndig-
heternas syfte med olika åtgärder.

Allmänt gäller väljer mellan olikanär kreditpolitiska medelatt man
tidsaspekten beaktas. Vissa åtgärder kan kortsiktigtmåste behöva till-

gripas, exempelvis för snabbt uppnå åsyftad verkan. åtgärderSammaatt
kan dock längre sikt få bieffekterpå så ocheller försvagasogynnsamma
i de avsedda effekterna de bör andra.ersättasatt av

det regeringen, riksbanksfullmäktigesSom är påovan angavs som
hemställan förordna ikraftträdandetkan kreditpolitiskt medel.ettavom
Förordnande placeringspliktutlåningsreglering, eller ränteregleringom
får dock endast införas synnerliga skäl ñreligger.om

instrument säkerligen kommerEtt behöva användas ärattsom
sparstimulerande åtgärder. dessa spelarFör räntans höjd roll,storen

avgörande betydelse också allmänhetens förväntningarär samtmen av
vilja och möjligheter till andra användningar sina tillgångar.av

instrument bestämma förEtt är reglerna användningenannat att av
kreditkort. Affärsmännen skulle inte främmande för att stoppanog vara
dessa då de kan få viss tid sina vilket kommervänta på attpengar,
medföra bekymmer för dem i kreditåtstramningstider. Kontokortsföre-

skulle inga åtgärder vidtas sannolikt mycket starktagen om en- -
ökning sin utlåning konsekvens hamstring Därtillav som en av m.m.
kommer denna ökning förmodligen också skulle innebära starkt ökadeatt
kreditrisker, vilket säkerligen kontokortsföretagens finansiärer skulle vara
väl medvetna Restriktioner skulle därför uppfattasi det läget positivtom.

såväl handeln, kontokortsföretag finansiärer.ochav
snabb lagstiftning löser afñrerEn och företag från kontraktsom som

ålägger dem de olika kontokorten fåskulle därför stöd hos deatt ta emot
direkt berörda med undantag för vissa delar allmänhetenparterna av vars
likviditetsläge drastiskt skulle förändras.
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införa kreditkortmöjlighet är bestämmelser allaEn att attannan om
krävagäller endast betalkort. kan ocksåfrån viss tidpunkt Mansomen

viss tid.kontokortsskulder skall slutbetalda inomalla gamlaatt vara en
åtgärd p-kontodrastisk är koncentration till s.k.ganskaEn ett per

banktransaktioner möjlighet kontons använd-för med regleraattperson
ning.

utlandsupplåningValutapolitik och

importutgiftema överstiger exportintäkter-bl.a.Valutautflöde uppstår när
ekonomiska politiken för utrikes-möjligheter den harVilka att styrana.

landets valutaställning behandlades ioch därigenom värnahandeln om
finns rad andrastyrning utrikeshandeln. Därutöver detavsnittet enavom

förfogande i sådan situation.till Riksbankensmedel står ensom
incitamentennaturligtvis Riksbanken ökaförsta hand kanl attgenom

betydligt vad har gjorts vid tidigare till-räntekljjian änvidga mer som
då och då dendagslåneräntor förekommerfällen. Mycket höga

endast under korta perioder. Iinternationella marknaden, i regel ettmen
förekommerkapitalrörelser ärauktoriserade över gränsernaläge där

meningslös.räntehöjningdock en
valutatillgångarsina likvidamöjligheter ökaSveriges attatt genom

olika centralbank-lålutafonden ellerdragningsrätten iutnyttja genom
emellertid huruvidaosäkertbehandlades i kapitel 6. Det ärarrangemang

krig.pågåendemöjligheter kvarstår även underdessa
valutareserv både täckerdet viktigt vi harhär lägetI det är att somen
fördelad riskengeografiskt så föroch dessutombehov ärvåra att

frysningsoperationer minimeras.
det behovfinnsperiod starkt valutautflödeUnder att ta upp nyaen av

detta läge måste intetill stöd för valutareserven. Ilån att statennormen
erhållaDels kan förmån-utländsk valutaskall låna omprövas.i staten

privat lånestockdelsvillkor privata låntagare,ligare än storenger en
valutaoro till skillnad frånibetydande valutaflöden tiderpotential för av

statlig upplåning myndigheterna möjlighetermotsvarande att an-som ger
och framför allt undvika spekulativa flöden. Dessaamorteringar attpassa

vilka främst det sistnämnda centrala idetärargument samman-av-
betydelse dockfår öka i just i krisläge. börhanget Manett varaanses-

möjligheterna till dylik i läge högstmedveten upplåning dettaärattom
omläggning tidigarevarför sådan måste underovissa, ha skett etten

skede krisen.av
upplåningenkan i sammanhanget nämnas den kortfristigaDet att om

skulle fungera eller upplåningsbehovrådande läget intei det statensom
möjligheterskulle bli mycket har Riksgäldskontoretsnabbt stort att

kreditlöfte betalarredan kontrakterade bankkrediter. dettaanvända För
avgift till de i kreditema deltagande bankerna. Denmindrekontoret en

böruppgick denna kreditreserv till miljarder USD. Detjuni 1988 3,830
dessa kreditlöften vanligen förknippade meddock ärnoteras att en

innebärMAC-klausul MAC Material Adverse Change. Detta att
löftetkreditvärdighet allvarligt försämras förfallerlands såettom
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omedelbart. I allvarligt krislåge därförtorde dylika kreditlöftenett
kunna åberopas.

Finansiering statsutgifterav

ñnansieringsbehovStatens ställer krav säkerställandetpå skatte-av
inkomster. Sannolikt kommer härvid större vikt läggas vid den in-att
direkta beskattningen. Möjligheter för ändring i taxeringsförfarandet
under krig eller krigsfara i lag 1957686 taxeringsväsendetges om
under krigsförhållanden Lagen regeringen möjlighet för-attm.m. ger
ordna taxering enligt kommunalskattelagen enligt förordningamaatt samt

statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt tills vidare inteom om
skall verkställas eller sådan taxering skall verkställas i ordningatt annan

vad föreskrivsän i taxeringsförordningen. Närmare bestämmelsersom
kungörelsei 1958388 med vissa bestämmelser rörande taxering,ges

uppbörd och folkbokföring under krigsförhállanden.
Vad ligger närmast till hands är förenkla inkomstbeskattningenattsom

preliminärskatten definitiv.görs Deklarationsförfamndetatt medgenom
den omfattande kontrollapparaten kan då slopas. Man kan också änka sig

avstå helt från direkt beskattning och låta enbartatt indirekta skatter
sköta skatteñnansieringen.

ñnansieringsformEn är statlig upplåning. stödSom för dennaannan
finns i lagen 1974922 kreditpolitiska medel möjlighet användaattom
allmän och särskild placeringsplikt. Förordnande allmän placerings-om
plikt kan meddelas för tillgodose behovet långfristig kreditatt statenav
eller bostadsbyggandet. Förordnandet kan bank- eller försäkrings-avse
institut. Förordnande särskild placeringsplikt kan meddelas för attom
tillgodose kreditbehovet för bostadsbyggandet under byggnadstid. Något
behov bostadskrediter torde dock inte ñreligga under det här behand-av
lade skedet.

7.5 Utredningens sammanfattande bedömning

De störningar väntas prägla den svenska ekonomin i samband medsom
krigsutbrottet i förmodasvår nära omvärld allvarligaså ochvara genom-
gripande de kräver extraordinära åtgärder. traditionellaDeatt stabilise-
ringspolitiska medel statsmakterna förfogar över och också kunnatsom -
använda under de tidigaretvå behandlade krisskedena kommer i detta-
läge visa sig otillräckliga.att

successivaDen skärpningen den säkerhetspolitiska krisen har lett tillav
direkta krigshandlingar. Sverige utanförstår konflikten och i den
bemärkelsen liknar situationen den rådde under andra världskriget.som
Samtidigt förhållandenaär i viktiga avseenden helt annorlunda. Vi ärnu
därför inte hjälpta för den ekonomiska politiken dra paralleller frånattav
det förra kriget. förändradeDet samhället kommer annorlundaatt agera
och kräver agerande från statsmakternas sida.ett annat
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handlande fokuserasstatsledningens måste påallvar kräverLägets att
och risken för ocksåfallet med krigövergripande mål.antal I attett

försvarsanstángningama högstastödet tillangripetSverige blir måste ges
Finansie-blir nödvändiga.omallokeringarprioritet. Stora av resurserna

försvarsansträng-samband medutgifter ide uppstårringen somav
existens-Befolkningen måstesäkerställas.ningarna måste garanteras ett

fungerandemöjligastekräver i månövrigt skydd. Dettaminimum och en
Överföringen strategiska ändamål ochtillekonomi.och sund resurserav

denutgifter bör ske såkristidensfinansieringenframför allt attextraav
dettaorimligt sätt. Iinteekonomiska balansen störstotala ett samman-
krisen och detgrundinflationstryck uppstått pådethang måste avsom

under kontroll.finansieringsbehovet hållasextra
målen innebärkrigsekonomin övergripandeförtill deKoncentreringen

formuleradeekonomisk politikñr fredstidaandramed nödvändighet att
skattepolitiken. Medexempel kan nämnasbakgrunden.får i Sommål stå

första handfördelningseffekter bör iolika skatternasdetanke på en
skatter I såoch indirekta övervägas.höjda direktakombination enav

vika för vadrättviseaspektemadocksituation fårallvarlig somgepass
ändamålsenligt.läget bedömsdet pressadei mestsom

tillblir övergåvidareKrigsekonomin innebär attatt tvungenman
marknadsmekanismema inte längreekonomin eftersomcentralstyming av

krigsekono-åstadkomma den förfall inte kanoch i allaförmodas fungera
resursallokeringen.optimalamin

befogenhetersådanastatsmakterna hakrigsekonomi måsteUnder en
distribu-ochproduktionövervakning och regleringmedger t.ex. avsom

ñr import ochrestriktionerinförandetion vissa export,avvaror,av
styrningpriser och avgifter,regleringövervakning ochlönereglering, av

arbetskraft och kapital.av
fullmaktslagar. Utredningenss.k.finns antalstyrningdennaFör ett

ochvisserligen regeringfullmaktslagamahar visatgenomgång att ger
bristerdet också finnshandlingsmöjligheterbetydanderiksdag attmen

handlande.snabbt och effektivtomöjliggörellerförsvårar ettsom
regeringenåsyftade resultat måsteskalltillämpade lagarnadeFör att ge

iBötesföriarandet ärsanktionsmöjligheter.omfattandeförfoga över
vården spel.står påtillräckligt avsevärt störrenärläge knappastsådant

bli nöd-transaktioner kanverksamheter ellerförbud vissaDirekta av
för enskilda ellerekonomiska förlusterleder tilldettavändiga även om

ñretag.
närings-samförstånd medvidtas iviktigt åtgärdernalikasåärDet att

eftersträvas. dettaöverenskommelser Ifrivilligahand börförstalivet. I
allmänheten ochinformation tillriktigallsidig ochsammanhang är en

vikt.utomordentligtföretagen storav
ganska länge innanvissa fall dröjerdet ibetydande svårighet ärEn att

utomordentligtdärförblir effektiva. Det ärinförda regleringarnade av
Åtgärdernahärtill.beredskapfinns administrativdetvikt attstor en

uppgifter Härförpersonal tränasi god tid,förberedasmåste osv.nya
längsta hoppasi detkonflikt uppstålätt attkan attgenom manen

vill skapaintenödvändiga ochinte bliråtgärderna att oro genomman
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förberedelserna. Genom förberedelsernagöra redan underatt djupaste
fred, skett med Krishandelsrådet,t.ex. bör komma bort frånsom man
krisståmpeln på dessa aktiviteter. Upprätthållandet god ekonomiskav en
beredskap skall inte behöva betraktas utmanande än bibehållan-som mer
det viss militär försvarsberedskap. Utredningen vill starkt understrykaav

sådan tveksamhet inte får äventyra förberedelserna.att Den ekono-en
miska politiken måste välstå rustad det värsta skulle inträffa.om

lång förberedelsetidEn krävs framför allt vad gäller regleringen av
utrikeshandeln och valutaregleringen.

Man måste också ha förberett hur återföringen mobiliserad nyckel-av
personal skall gå till så viktig produktion och betydelsefullaatt samhälls-
funktioner kan uppråtthållas.

Enligt direktiven bör utredningen inte studera förhållandena i fall dåett
Sverige blir indraget krig.i Orsaken är det sig meningslöstatt ter som

försöka analysera den ekonomiska situationenatt och politiken under
pågående krig inom landet. förutseAtt och reglera alla de olika
situationer kan uppkomma under pågående krigshandlingar ärsom en
omöjlig uppgift. Det är överhuvudtaget inte rimligt i så extraordi-att en

situationnår tala ekonomisk politik.om
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8 Hastigt inträffat krig fredstidaoch
katastrofer

8.1 Hastigt inträffat krig i vår omvärld

I föreliggande kapitel behandlas några krissituationer inte täckssom av
utredningens tidigare genomgång. En sådan hastigtutgörs inträffatettav
krigsutbrott i vår nära omvärld längre förvarning. Vidare diskuterasutan
kraven på statsmaktemas snabba agerande under katastrofer.större Båda
situationema karakteriseras speciella tidskrav.av

Framställningen i kapitlen 5-7 utgick från scenario innebarett som en
successiv upptrappning den säkerhetspolitiska konflikten. En relativtav
begränsad regional konflikt förutsattes allvarligså vändning detta atten
också i Europa uppstod med åtföljande beredskapshöjningar.oro
Händelseutvecklingen förutsattes efter hand leda till omfattande krigs-
operationer i vår nära omvärld.

I Sverige förutsattes denna utveckling leda till allt allvarligare
störningar i samhällsekonomin. successiva fördjupningenDen krisenav
krävde alltmer drastiska åtgärder från statsledningens sida för bevaraatt
den samhällsekonomiska balansen och tillgodose beredskapens speciella
krav. I scenariots slutskede skulle de traditionella ekonomisk-politiska
medlen visa sig otillräckliga allvarligaoch det krisläget krävaantogs en
övergång till regleringsekonomi med hjälp de i svensk lagstiftningav
befintliga fullmaktslagarna.

förutsattaDet krisförloppet innebar vid varje tidpunkt kundeatt man
befara ytterligare försämring läget. En framsynt politik krävdeen attav

i god tid förberedde åtgärderna för tänkbaramöta kommandeattman
påfrestningar. Detta grundläggande betydelse för effektivvar av en
politik. Som tidigare redan flertalet gånger påpekats införandettar av
regleringama ofta avsevärd tid innan de åsyftade effekterna kan nås.

En utveckling tillräcklig förberedelsetid för höjaattsom ger oss en
beredskapen är dock inget vi med säkerhet kan räkna med. Ettsom
betydligt snabbare händelseförlopp är fullt tänkbart. I regeringens
proposition 199192102 totalförsvarets utveckling Lex. attom anges
planeringen inom totalförsvaret skall frånutgå militärtatt ett angrepp
kan komma inledas innan vår mobilisering till fullo genomförts.att

Fallet med hastigt uppblossande krig i omvärld skiljerett vår sig från
successiv upptrappmng konflikten ingen eller endastatten av genom

mycket kort tid för förbereda de nödvändiga åtgärderna.attges
12-09625
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medhandlandeomedelbartdockallvar kräver extremaSituationens ett
åtgärder.

fullmaktslagriksdagsbeslut. Någonskatteförändringar kräverAlla som
och frågaskatternaverkan höjaomedelbarmedregeringen rätt att omger

lagstiftning.svensk Dettafinns inte ii efterhandgodkännanderiksdagens
beslut.krävs snabbaoch detinte pågårdå riksmötenackdel i lägenär en

omgåendei tillämpningvisserligenkan sättasfullmaktslagamaolikaDe
de vidtagnatid innanmed betydandefall räknai vissamåste enmanmen

myckethotande lägetkräver detSamtidigtbörjar verka. ettåtgärderna
allmänhet kaotiski imåste ägahandlande, dessutomsnabbt rum ensom

genomföras.omedelbartmobiliseringskall störreBl.a.situation. en
samhällsfunk-ochproduktionsområdenolikastörningar påBesvärliga
reaktionermarknademas ärochAllmänhetensoundvildiga.blirtioner

och krävabli våldsammafallkan i värstadessaförutse,svåra att men
motåtgärder.snabbaytterligare

statsledningenodiskutabelt kravdetsituation utansådan är attI etten
nöd-maktmedeldealladröjsmål förfogar överminsta som anses vara

förberedelserplanering ochöverväganden,tid förlängrevändiga. Någon
med politiken måstelyckaschanshadetta fall. Förinte i attatt enges

speciellafredstid.under Deredanförberedelser ha gjortslångtgående
ikraft-fullmaktslagamasbeträffandeställersituationsådankrav en

statsledningenlagar bördessabefogenheteroch deträdande gesom
kapitelbehandlas i 9.

i dettaförutses, börkan ävenvilka störningardvs.Problembilden, som
oväntadekapitel 7. Dentecknades idenhuvuddrag liknafall i sina som

blirekonomins reaktionermedföradockutvecklingen kanoch snabba att
ocksåmedlen harekonomisk-politiskadeVad gällerkraftigare.betydligt

användbaraskullemedeltidigare. Någradiskuteratsdessa varasomnya
tänka sig.krisutveckling är svåraöverraskandespeciellt under atten

hänsynhandlandeomedelbarttvingas tillSkillnaden utanär att man nu
behövaföretagkan vissabieffekter. T.ex.önskvärdaicketill enges

kanAndra företagvarutillförseln.vad gällerprioriterad ställning
kanvissaImportförbud påförluster.förorsakashärigenom stora varor

Sådanaberoendehelt då dessa ärföretagnågrastoppa varorna, osv.av
detde inteviktiga äri efterhand, detkorrigeraseffekter kan att stoppar

behövligt.intressei landetsagerande anses varasom
förstahårt under denslåsäkerligeninträffat krig kommerhastigt attEtt

problem. Medansvårlöstapolitiken införekonomiskadenoch ställatiden
medel börprovisoriskatillgängligamed bästadessa hanteras man sam-

ändamålsenliga medel.ochinförandet andramedarbetatidigt merav
dröjerdetmotiveringenmeddetta arbeteåsidosättafarligt attDet attvore

klara de förstagäller båderesultat.börjar Detåtgärderna attinnan ge
hanteringenförrobustarebyggaochpåfrestningarna systemettatt upp

krigsekonomin.av
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8.2 Fredstida katastrofer

Utredningsarbetet har sin utgångspunkt i säkerhetspolitiskt betingaden
konflikt medfört störningar i Sveriges samhällsekonomi och därmedsom
krävt ekonomisk-politiska motåtgärder från statsledningens sida. Som
visats kan det i svårare fall med krig i vår nära omvärld bli nöd-- -
vändigt tillgripa extraordinära åtgärder med stödatt de i svenskav
lagstiftning tillgängliga fullmaktslagarna. Villkoren ñr dessa lagars
ikraftträdande krig eller krigsfara i vissa ansamt extraor-anges vara
dinära förhållanden innebär hot landets försörjning. Det sist-motsom
nämnda syftar till allvarliga störningar under ekonomisk fredskris,en
även någon exaktare definition inte i lagtextema.om ges

Förutom ekonomiska kriser, de internationella iinansmarknademasex.
kansammanbrott, även andra situationer tänkas kan medföra mycketsom

allvarliga konsekvenser för landets ekonomi. kanDet fråga t.ex.vara om
svårartade explosionsolyckor, gift- och gaskatastrofer, naturkatastrofer

framför allt kämkraftsolyckor. Alla sådana katastrofersamt kan kräva
omedelbara och mycket omfattande motåtgärder.

Man får inte heller utesluta andra situationer kan innebära direktasom
hot Sveriges äkerhet. Den internationellamot terrorismen eller bara en

galningar med tillgång till är exempel här-på.grupp vapen
Katastrofen inträffar helt ochoväntat det ingen tid för förberedaattges

motåtgärdema. Dessa tillgripasmåste omgående. I värsta fall har rege-
ringen kanske endast timmar på sig ñr lätta de avgörandeett attpar
besluten. Därmed aktualiseras frågan den nuvarande lagstiftningen ärom

utformadså den täcker också behovet snabbt handlandeatt i dylikaav
situationer. kanDet exempelvis bli fråga evakuera befolkningenattom
från visst område, förbjuda viss näringsverksamhetett osv.

finskaDen beredskapslagen trädde i kraft den 1 septembernya som
1991 omfattar också regeringens befogenheter under förhållanden isom
lagtexten kallas för storolycka. En storolycka jämställs därmed med t.ex.
krigshot. Lagen regeringen utomordentligt befogenheter förstorager
agerandet olikapå områden. Som allmän princip regeringenattanges
berättigas utöva endast sådana befogenheter är nödvändigaatt försom

lagens syfte skall kunna nås. Vidareatt får ingens grundlagsenliga
rättigheter eller andra rättigheter med stöd denna lag begränsas iav
större utsträckning än vad situationen oundgängligen förutsätter.

Finland har således bedömt det nödvändigt regeringenattsom ge
möjlighet för vittomfattande krig,agerande inte bara underett krigsfara
eller större internationell ekonomisk kris underäven allvarligutanen en
katastrof. Någon precis definition katastroftillståndet har inte ansettsav
nödvändigt Det enda villkoret är verkningarnaatt storolyckanattge. av

allvarligaär så eller omfattande myndigheterna inte med normalaatt
befogenheter får kontroll över situationen.

För svensk del täcks behovet, åtminstone delvis, räddningstjänst-av
lagen. Lagen befogenhet vidta åtgärder för hindra och begränsaatt attger
skador människorpå eller egendom eller i miljön. I vissa situationer kan
det emellertid också finnas behov för ekonomisk-politiska åtgärder, t.ex.
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önskvärdhetenövervägandenUtredningensvalutaflykt.för hindraatt om
i kraft underskall kunna sättasfullmaktslagamade svenskaocksåi att

i kapitelkatastrof redovisas 9.störreen
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9 Utredningens slutsatser och

förslag

Utredningens9.1 uppdrag

Sveriges säkerhetspolitik syftar till bevara lands frihetvårt ochytterst att
nationella oberoende. Härför krävs betryggande ñrsvarsñrmågaatt en
upprätthålles. civila delen totalförsvaret harDen härvid viktigaav
uppgifter.

Planeringen inom totalförsvarets civila del genomförs för funktioner23
de olika samhällssektorema. För den centrala ekono-motsom svarar

miska politiken har dock egentliganågra analyser inte gjorts detnär
gäller de särskilda problem kan i säkerhetspolitiskuppstå kris-som en
situation och hur dessa kan påverka handlingsfrihet försvars-vår och
förmåga. För fylla detta har denna utredning tillsatts. Utred-att gap
ningens uppdrag beredskapen vadär över den centrala ekono-att se avser

politiken och föreslå förbättringarmiska i fall sådana anses vara
påkallade.

i direktiven gälla denUppdraget ekonomiska politiken underanges
kriser och i krig. Utredningens ställningstaganden bör dock vara

vid andra kriser derelevanta även svårare än föranleds krigshotsom av
krigshandlingareller direkta i Sveriges närhet. Vår Samhällsekonomi kan

för omfattande störningar vid fredstidautsättas även kriser. kanDessa
bero konflikter i andra Världsdelarpå försörjningen med viktigastörsom

allvarliga denråvaror, störningar på internationella finansmarknaden osv.
Allvarliga situationer kan även uppstå i samband med mycket svåra
katastrofer kämkraftsolyckor, terrorhot Det försom osv. gemensamma

fallalla dessa är de traditionella ekonomisk-politiska medlen kanatt
bedömas inte räcka till för handskas med de uppkomna problemen.att

allvar kräver extraordinäraLägets och snabba medel den vitypav som
vanligen förbinder med krigssituation.en

Utredningens uppdrag har varit bedöma befintligade medlensatt
användbarhet i olika tänkbara krissituationer. central fråga har varitEn

den svenska lagstiftningen utformad statsledningenär så i varjeattom
krissituation kan efter lägets krav.agera
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9.2 politik kriser i krigEkonomisk under och

har studerat krisskeden. ñrsta fedskris. ViUtredningen Dettre avser en
exempliñera skede med störningar råvarumarknader,har valt detta påatt

efterfråganvalutamarknaden, allmänna prisstegringar och ändradpåoro
störningar förutsätts få påtagliga effekteri internationell handel. Dessa

svenska ekonomin. Enligt utredningens bedömning bör detockså denpå
med vanliga stabiliseringspolitiskadock i fall möjligt arbetadetta attvara

i detta skede tillgripa olikaåtgärder. Utredningen ñr redanattvarnar
undvikasi de fria marknademas ñmktionssätt börregleringar. Ingrepp

tills de absolut nödvändiga.är
uppkomma lägen då prisan-Utredningen medveten det kanär attom

ocheller näringspolitiskafår negativa fördelnings-passningen så
ransonering kombinerad med prisreglering blirkonsekvenser att en

ske endast i lägen.oundviklig. Detta bör dock svåraextremt
begränsat antal, för samhällseko-Vid kraftiga prisstegringar på ett men

viktiga oljeprodukter kan det sig lockandenomin t.ex. te attvaror som
hänvisning tillprisregleringslagen i tillämpning med lagenssätta

krig krigsñuadet orsak ellerformulering om någon änatt av annan
flerarisk för allvarlig prisstegring inom landet ellerfinns påen en

Prisregleringen löser dock inga problem ocheller tjänster.viktiga varor
det i regel bättre låta prissteg-utredningens bedömning årenligt att

anpassningen mellan tillgång och efterfråganringarna slå och låtagenom
marknadsmekanismema, dvs. priset. Administrativa ingreppske genom

ransonering enda strategisk bör i möjligastei form månav en varaav
undvikas.

Extraordinära åtgärder prisregleringar och ransoneringar stör intesom
dessutom underbyggamarknadernas funktionssätt kanbara utan

och leda till sådana marknadsreaktioner ytterligarekrisstämningen som
förvärrar krisen.

således svensk ekonomi underUtredningens slutsats ävenär att om en
ñr inte obetydliga störningar bör dessa hanterasfredskris kan utsättas så

fredstida stabiliseringspolitiska medel. Det skall finnasmed vanliga
skäl för i detta läge tillgripa andra åtgärder.synnerligen starka att

till med förhar utredningen studerat i EuropanästaSom ettsteg oro
inom olikaförutsätts leda till allvarligare störningarkrig. Detta avsevärt

det första skedet. störningarområden samhällsekonomin än Dessaav
fallhuvudsakliga upprinnelse i olika i vissa mycket kraftigahar sin - -

krigsrisken. Sverige förutsätts genomföramarknadsreaktioner inför en
som bekräftelsemobilisering, vilket ytterligare lägetspartiell påenses

allvar. i
politik blirviktig uppgift ñr regeringens ekonomiska i detta lägeEn

inflationen under kontroll. Direkta ingripanden i generellhållaatt
av prisregleringslagen avvisas dock utred-prisbildning med hjälp av

köpkraft rekommenda-stället bör hushållens reduceras. Någraningen. I
höjda skatter, minskade transfere-tioner ñr detta bör göras genomom

upplåning, ökat privat sparande eller åtstramningarringar, ökad statlig
i förväg. Vilken kombinationkreditmarknaden kan intepå ges av
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ovanstående medel väljer får bli beroende det vid tillfälletman av
rådande läget.

Åtgärderna måste också tillföra statskassan nödvändiga medel för
finansiering totalförsvarets höjda beredskap. En betydande statligav
upplåning blir i detta läge nödvändig. Enligt Riksgäldskontorets
bedömning torde belopp storleksordningen 50 miljarder kronor kunnaav
lånas på halvår denpå svenska marknaden. Utredningenettupp anser
dessutom beslutet inte skall nettoupplåna i utländskatt valutaatt staten
skall i dettaomprövas scenario. De störningar kan uppkomma påsom

Ävenvalutamarknaden bör inte enbart motverkas med räntehöjningar.
statlig utlandsupplåning kan bli aktuell.

bakgrundMot den avreglerade kredit- och valutamarknaden förfogarav
Riksbanken endast över räntevapnet för försvara valutareserven ochatt
växelkursen. Möjlighet finns också via Riksgäldskontoret Ökaratt staten
valutatillgången statlig upplåning eller dra på olikaattgenom genom
internationella kreditarrangemang, i första hand i Valutafonden.

Minskad import och produktionsstömingar kan leda till problemstora
för landets försörjning med nödvändiga Som huvudprincip bör härvaror.
gälla industrin även vid allvarlig kris skall fortsättaatt arbeta utanen
några myndigheterna ålagda restriktioner. Förändrade marknadsför-av
hållanden och svårigheter få normala leveranser insatsvaror iatt ärav
första hand fråga för företagen. Först i mycket lägensvåra dåen
ñrsörjningen inom vitala områden hotas måste in medstaten mer
direkta ingripanden.

Landets försörjning kan ställa krav på styrning utrikeshandeln.en av
Utredningens genomgång befintliga styrmedel visar mångaattav
regleringar är svåra genomföra eftersom det lång tid innanatt tar
åtgärderna blir effektiva. Transaktionsvolymen måste dessförinnan ha
reducerats fullständigavsevärt. En reglering utrikeshandeln blir därförav
knappast aktuell under förkrigsskede. Detta gäller främst import- ochett
exportlicenser och andra kvantitativa restriktioner. Politiken får i sådana
fall inriktas andrapå styrmöjligheter såsom tullar, avgifter, krediter osv.

Utredningens tredje ögonblicksbild krigsutbrottet i Europa. Denavser
ekonomiska situationen i läge med krig i vår nära omvärld kräverett

ingripandenmånga från statsmaktemas sida. I detta scenario blir
stömingama allvarligaså många marknaders funktionssätt blir kraftigtatt
försämrat. När dessa marknader inte längre fungerar tillfredsställ-på ett
ande sätt krävs det stödåtgärder, styrning restriktioner,av resurserna,
tvångsåtgärder De helt annorlunda förhållandena gör delattosv. en av
de traditionella ekonomisk-politiska målen tillfälligt får tillbakastå ñr det
övergripande målet hindraär ekonomins totala sammanbrott.attsom

Utredningens genomgång de störningar den svenska ekonominav som
sannolikt utsätts för under krigssituation, även Sverige utanförståren om
konflikten, visar behovpå snabba, effektiva och samordnadeett stort av
åtgärder. Någon övre förgräns styrkan i de behövliga åtgärderna kan
knappast sättas i detta läge. Om i den situationen saknar möjlighetstaten

snabbt kan samhällsekonomiska problematt uppståstoraagera som
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då det längre finns någrai läge intenaturligtvis blir än större ett resurser
närhet.ibli fallet under pågående krig vårvilket lätt kanfördela ettatt -

full-olikadet därför oundvikligtmening ärEnligt utredningens att
utrikes-i Likaså regleringtillämpning.maktslagar sätts måste aven

valutaregle-roll tillskrivascentral måste härvidhandeln ha införts. En
kapitalrörelserinternationellaför kontrollerainstrumentringen attsom

valutareserv.skydda våroch
förförsörjning utsättasoch därmed landets kommerProduktionen att

deltill följd minskad import ochstörningar att storstora en avavav
vissaförhållandenmobiliserats. sådana måsteUnderarbetskraften

i tillämpning.prisregleringslagengenomföras och sättasransoneringar
de ökadefinansieringenuppgiftytterligare centralEn avavser

emellertid inteföreliggerfullmaktslagarNågra speciellastatsutgiftema.
riksdagsbeslut.kräver såledesskatteändringarAllaskatteområdet.på

skedenunder allakrissituationerkan ekonomiskaframgåttSom
mindre drastiskamed ellerstatsmakterna ingripaföranleda att mer

ingripanden alltidsådanaunderstrykaUtredningen vill häråtgärder. att
nödvändighetenför ochnäringslivet. Motivenmedi samrådbör ske av
detta sammanhangberörda Iklargöras för allaåtgärderna måste parter.

utomordentligt viktigt denmeningutredningensenligt attdetär av
och korrekt. Allmän-allsidiginformationen ärlämnademyndigheterna

statsledningen lämnar.uppgifterdekunna påmåsteheten tro som
för landets beredskap ochkan ödesdigra konsekvenserfåSviktande tilltro

försvarsförmåga.

ekonomisk-politiska instrumenten9.3 De

med vilka medel denbedömavarithuvuduppgift harUtredningens att
krissituationer. I detta syfte harolikapolitiken ibörekonomiska agera

diskuterats. Flertaletpolitikinstrumentantalkapiteltidigarei ett stort av
normalt använderstatsmakternaåtgärderarsenaldendessa tillhör somav

verksamhet.ekonomisk-politiskasini
emellertidbehandlas i detta betänkande ställerkrissituationerDe som

kan bliekonomiska stömingamakrav handlandet. Despeciella påmycket
räcker tillgivet fredstida medlendet inte alls deomfattande ärså attatt

ekonomiskaDen allvarliga situationen görsyften.sinaför att staten
styrkaomfattning med heltochingripa heltimåste annanen enannan

centralaför ekonomisk utvecklingvissavid. Påvad vi ärän vana
olika fullmakts-härtill möjligheter sättalegalaområden attgenomges

problem lösas.dock ifrån alladessa kan långttillämpning. Medilagar
övriga åtgärder.får komplement tillFullmaktslagarna ses som

frågor.ställning följandefått tillsåledesUtredningen har treta

effektivtför mötaekonomisk-politiska instrumentdetFinnsi att
ekonominstörningar itänkbara

Är tidsaspekten, dvs.tillgängliga med tankedessa instrumentii
effektivade och blikan tillämpashur snabbt
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iii Vilka brister har instrumenten och hur kan dessa avhjälpas

framgåttSom bedömer vi stömingarna under fredskris bör kunnaatt en
hanteras med i medel används i fredstida stabilise-stort sett samma som
ringspolitik. Dessa medels för- och nackdelar är väl kända. Någon
ytterligare diskussion den ekonomiska politiken under fredskrisav en
behövs därför inte här. fortsattaDen diskussionen inriktas sådanapå
svårartade störningar befaras inträffa under krigsfara skede 2 ochsom
när krig utbrutit i Europa skede vid3 allvarliga katastrofer.samt
De politikområden behandlas nedan är finanspolitik,statenssom
handelspolitik kredit- och valutapolitik. Industri- och arbetsmark-samt
nadspolitik har under dessa krisskeden mycket betydelsefulla uppgifter

dessa områden hör inte till Finansdepartementets och Riksbankensmen
ansvarsområden för central ekonomisk politik. skäl behandlasAv samma
inte heller försörjningsfrågoma.

Finanspolitik

Statens finanspolitik har tredubbla funktioner Stabilisering, allokering
och finansiering utgifter. Alla dessa funktioner ärstatens storav av
betydelse under krissituationer.

framträdandeEtt stabiliseringspolitiskt mål är begränsa inflationen.att
För detta efterfrågan hållasmåste tillbaka indragning köpkraft.genom av
Finanspolitiken här samverkamåste med kreditpolitiken. Vidare kan
prisregleringslagen isättas tillämpning, lönestopp införas osv.

bekämpa inflationen fårAtt visserligen central och viktigses som en
uppgift, realistisk bedömning dettaär mål knappast kan nåsattmen en
i krigsekonomi. Under sådana förhållanden är sannolikt andra målen
viktigare. får emellertid inteDetta hindra i planeringen priorite-att man

prisstabiliteten mycket högt.rar
Ändringar finanspolitiskade medlen, dvs. skatter och statensav

utgifter, kräver riksdagsbeslut. Sådana beslut normalt viss tid,tar en
Åvilket är nackdel. andra sidan kan det hävdas tidsaspekten inteatten

avgörandeär betydelse varken från stabiliserings-, allokerings- ellerav
finansieringspolitisk synpunkt. Inför akut krigshot riksdagenmåsteett

samlad eller kunna sammankallas med kort varsel. Några dagarsvara
dröjsmål innan skattebesluten kan knappast få allvarliganågratas
konsekvenser. När besluten gång är fattade blir åtgärderna snabbten
effektiva. Speciellt gäller detta ändrade indirekta skatter. Vi dockanser

det bör möjligt med omedelbar verkan ocksåatt kunna höjaattvara
den direkta inkomstskatten.uttaget av

Enligt utredningens bedömning förfogar över tillräckligt antalstaten ett
finanspolitiska instrument för kunna handskas med prisstabiliseringen,att
allokeringen till inom totalförsvaret prioriterade ändamålav resurserna
och för förstärka statsbudgeten. För de åsyftadeuppnå effekternaatt att
måste åtgärderna genomföras i samverkan med andra politikområden

kreditpolitiksåsom och upplåningspolitik. Koordineringstatens av
instrumenten blir väsentlig uppgift bör förberedas redan ien som

6 12-0962
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uppgift ligga Finansdepartementet och denfredstid. bör påDenna av
beredskapsdelegationen förföreslagna avsnitt 9.6utredningen se

ekonomisk politik.

valutapolitikKredit- och

kreditmarknaden till fullo avreglerade.och ärBåde valuta- numera
valutareglering föreligger endast i krig ellerMöjlighet återinföraatt

kortfristiga kapitalrörelser.vid utomordentligtkrigslara storasamt
de i lagen kreditpolitiska medelkreditmarknaden gällerFör att om

emissionskontroll,likviditetskrav, utlåningsreglering,angivna medlen -
införasplaceringsplikt räntereglering kan omoch särskildallmän samt -

fastställts för Riksbankens penning-för de måldet behövs uppnåatt som
förordnande utlåningsreglering,verksamhet. Dockpolitiska att om

får meddelas endast synnerligaplaceringsplikt eller räntereglering om
skäl föreligger.

förslag skall den nuvarande lagenEnligt föreliggande Ds 199269ett
med lagen valutaregleringkreditpolitiska medel sammankopplas omom

frånvaro valuta-få rekvisit. Bakgrunden ioch därmed är att avsamma
den inhemska kreditmarknaden inte blireglering kan reglering aven

kreditpolitiskafår till konsekvens de medeleffektiv. Detta att som
lagstiftningen utlåningsreglering, emissionskon-omfattas den nyaav -

inte kan tillämpas förränräntereglering och placeringskravtroll, -
i tillämpning.valutaregleringslagen har satts

för lagens tillämpningmycket restriktiva rekvisitAvsikten med dessa
får endast ivaluta- och kreditmarknaden ägaregleringarär att rumav

samtidigtUtredningen delar detta grundläggandenödfall. synsätt,yttersta
föreligger behovvisat det punktergenomgång påvår att ett avparsom

situationerbedömning kan det under krisavvikelser. Enligt vår uppståen
ändamålsenliga erfordra valutaregle-då vissa åtgärder skulle attvara men

Villkoren för detta skulle visserligenringslagen i tillämpning.sätts
Ändåsituationer med krigsfara.eftersom analys justföreligga vår avser

tveksamt drastisktkan det i vissa lägen såatt ta ett steg somvara
eftersom får mycket djupgående verkningar.valutareglering denna

Även inhemsk kreditmarknad i princip intenågon separat ansesom
i nuvarandei frånvaro valutaregleringen kan de lagenexistera omav

i praktiken visa sig välkreditpolitiska medel ingående instrumenten så
både det gäller kreditmarknaden ocheffektiva när åtstramaatt styra

därför finnasEnligt utredningens mening bör det möjlighetkreditema. att
rekvisit år valutaregleringslagen sättavid behov och med samma som
tillämpning hela valutaregleringenkreditpolitiska medel ivissa attutan

införs.
okontrolleratsyftet med valutaregleringen hindrafrämsta ärDet att

Även valutaregleringslagen har i tillämpningutflöde valuta. sattsomav
därförviss tid innan börjar flmgera. gällerdet Detsystemet atttar en

fysiskt helst omöjligtfinna medel ñr det svårt ellergöra att utanatt
från landet. Kontroller i efterhand intetillstånd föra valuta ärut

tillräckliga i kritisk situation.en
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För möta dessa krav på omedelbara åtgärder bör utkast tillatt
valutaförordning och till Riksbankens tillämpningsföreskrifter härtill ligga
färdiga isättas kraft. Utkasten bör antagligen i vissa delaratt ges
alternativ utformning de kanså till olika lägen. Om sådantatt anpassas
förberedelsearbete undergörs normala förhållanden, blir det möjligt att

valutaregleringsätta i tillämpning omedelbart efter det beslutet härom har
tagits.

Svårare för inte näst intillsäga omöjligt är omedelbart få iatt gångatt
också den organisatoriska regleringsapparaten. Ett visst ñrberedelse-
arbete kan dock ocksågöras härför. Några inom Riksbankenpersoner
bör och åtminstone någorlunda förberedas för i krissituationutses att en

Ävenkunna arbeta med valutareglerande uppgifter. så torde det dock
omöjligt alldeles omedelbart få valutaregleringsenhet inomattvara en

Riksbanken i drift. Det kan därför bli nödvändigt förordnandetatt om
valutareglering utformas underså dagar inga utlandsbetalningaratt ett par
tillåts överhuvudtaget.

Införandet valutareglering skall enligt valutaregleringslagen ske iav
samråd mellan regeringen och Riksbanken. förutsättsDetta kunna ske
mycket snabbt. Dagens högeffektiva transaktionssystem kan emellertid
ställa hårdareännu krav på åtgärder vidtas med omedelbar verkan.att

börDet därför övervägas valutaregleringslagen skulle kunna sättas iatt
tillämpning direkt riksbankschefen. Vid krigsfara torde möjlighetav
härtill också föreligga enligt kap.13 8 § regeringsformen .som ger
regeringen tillrätt myndighet överlåta rätten besluta att lagatt attannan
i visst ämne skall börja tillämpas. behovAtt sådant snabbt ikraftsätt-av
ande kan uppstå stod klart vid hanteringen frysningsfrågan undert.ex. av
Kuwait-krisen 1990. Denna fråga förär närvarande under utredning i en
särskild arbetsgrupp. allvarligtEtt hot Sverige eller mycketmot ett
allvarligt terrorhot är andra exempel situationer därpå dröjsmål kanett
visa sig ödesdigert.

Styrning utrikeshandelnav

I läge med krig eller omedelbar krigsrisk i Europaett måste räknaman
med Sveriges utrikeshandel förutsätts svåra störningar. Näringslivetsatt
normala sårbarhet till följd optimala lagerhållningsprinciper medförav

även relativt rubbningarsmå i leveransmöjlighetema kanatt mycket
omfattande konsekvenser. Regeringens uppgift är med alla tillgängligaatt
medel säkra de viktiga försörjningsbehoven. Viss måste upprätt-export
hållas för möjliggöra försörjningsvilctig import. Valutapolitiken spelaratt
härvid central roll. Beredskap finnas förmåste de fall när olikaen
valutor inte längre konvertiblaär eller förtroendet förnär kronan kraftigt
minskar. Utredningen vill i detta sammanhang understryka behovet av en
mellan olika valutor väl avvägd och geografiskt lämpligt placerad
valutareserv.

I läge där störningama utrikeshandelni inte längre kan mötasett av
företagens åtgärder måste ingripa med olika styråtgårder. Destatenegna
tillgängliga medlen härtill har analyserats utredningen svenskav om



199275förslagslutsatser och SOUUtredningens140

Vi delar denna utredningsutrikeshandel i krislägen SOU 1989107.
och förslag.slutsatser

följande.vill vi särskilt fästa uppmärksamheten påsammanhangdettaI
finns i formför främja angelägensmidig stödformEn exportatt av

förutsätts dock upphöra igarantigivningexportkreditgarantier. Denna
fastställdaföreslår de riksdagenUtredningenoch krigslägen.kris- att av

verksamhet ändrasExportkreditnämndens såförriktlinjerna att export-
krigsfara och andra katastrofer ochunder krig,kreditgivningen bibehålls

importkreditgarantier införs. Vidareockså möjlighetendå attatt ge
utrikes-och depositioneravgifter påföreslås bestämmelsernaatt om

valutareglering införs i lagen medlagen ävenhandeln finns inu omsom
utförselföreskrifter in- ellermeddelabemyndigande att av varorom

införa avgifterlämpligtMotiveringen det kanl97585. är attatt vara
valutaregleringen inteinförandet ännui läge dåoch depositioner ett av

Även i tillämpning måstevalutaregleringenpåkallat.är sattsom
tolkastill motivbeskrivningarna såvalutaregleringslagen med hänsyn att

utförsel endast kortalagen endast in- ochfredsiälleti av pengaravser
då förutsätts fällamotiven medan varubetalningarenligtkapitalrörelser

saknas i gällande lagstift-valutareglering. Därmedtillämpadutanför nu
ieller depositioner.fredskris införa avgifterining möjlighet att

omfattandeunderstryka effektiv ochockså starktUtredningen vill att en
stödåstadkommas endast medutrikeshandeln kanreglering avav

bemyndigande meddelalag medNyssnämndavalutaregleringen. att
i tillämpningeller utförsel kan sättasföreskrifter in- avav varorom

medan villkoren ñrhandelspolitiska skäl,försörjningsmässiga eller en
försörjnings-krisläge ickemycket hårda. I måstevalutareglering är ett

inte vill skyddatillbaka. Skälet någonimport hållas ärviktig att man
i landet. Importbegräns-vill ha dessaindustri eller inteatt varorman

onödig import inte skall belastadet skäletenbartningen görs attav
frittlänge valutan kansyfte kan knappast såDetta nåsvalutareserven.

politik saknar konsekvens.sådanlämna landet. En

andra lagaroch9.4 Fullmaktslagama av
extraordinär natur

snabbt förkrigssamhället vidtasfrån freds- till måsteomställningEn att
alltidriksdagens beslut inte kanfår till följdavsedd verkan. Dettafå att

myndigheternafråga, varför regeringen ochvarje särskildavvaktas i
påkallats omsündighet-vidta de åtgärderha befogenhetmåste att avsom

ema.
regeringsformen, i antalstöd kap.har, med 13 6 §Riksdagen ettav

där beslutetregeringen besluta åtgärderbemyndigatfullmaktslagar att om
lagstiftandeegenskaptillkomma riksdagen i dessskulle avannars

förgrunden vårfullmaktslagar kan sägas utgöraförsamling. Dessa
administrativa beredskap.

träderde i krig ihar normalt konstruerats såFullmaktslagarna att
Myndigheter andraregeringsbeslut. ellertillämpning något särskiltutan
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skall tillämpa fullmaktslag kommer dock antagligen inte görasom atten
inteså, regeringen har kungjort Sverige befinner sig i krig.attom

Fullmaktslagama kan också isättas tillämpning regeringenav om
Sverige är i krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållan-om
den föranleddaär krig eller krigsfara Sverige har befunnitsom av som
sig r.

sådanEn föreskrift regeringen enligtmåste de flesta fullmaktslag-av
underställas riksdagen inom månad. Föreskriften upphör gällaattarna en
den inte underställs riksdagen i tidrätt eller riksdagen inteom om

godkänner den inom två månader från underställandet.
lagstiftningenI finns också slags fullmakt, nämligen nären annan

regeringen i lag givits möjlighet föreskriva undantag från lagenatten
eller meddela regler avviker från lagen, under förutsättning riketattsom

i krigär eller krigsfara eller det råder sådana utomordentligaatt
förhållanden är föranledda krig eller krigsfara riket harsom av av som
befunnit sig

Med stöd 8 kap. regeringsformen7 § kan regeringen, på sättettav
påminner fullmaktslagama, efter bemyndigande i lagsom om genom

förordning meddela föreskrifter skattän föreskrifternaannatom om avser
något de ämnen i sju punkter. En dessa punkterupptasav som av avser
in- eller utförsel eller andra tillgångar, tillverkning,av vanor, pengar
kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet, ransonering eller
utformning byggnader, anläggningar och bebyggelsemiljö.av

Detta bemyndigande regeringen möjlighet snabbt vidattger agera
allvarliga ekonomiska störningar under finansiella och andra tänkbara
kriser.

Några de lagar utredningen i föregående avsnitt har behandlatav som
kan i tillämpningsättas endast vid säkerhetspolitisk kris. För andraen
gäller de får tillämpas både vid säkerhetspolitiska kriseratt och vid andra
mycket allvarliga ekonomiska störningar. finnsDet också lagar isom
sina rekvisit helt saknar hänvisning till säkerhetspolitisk kris.en

Utredningen finner de från varandra avvikande förutsättningarna för att
sätta dessa lagar i tillämpning inte alltid motiverade. De olikavara
rekvisiten och ibland formuleringar kan skapa oklarheter ochvaga
fördröja snabbt och samordnat agerande.ett

Frågan då hurär bättre samordning bäst kan åstadkommas, i vilkaen
situationer dessa lagar skall få användas och vilka befogenheter de skall

för statsledningens agerande.ge
Vi här två möjligheter. förstaDen är rekvisitengöra likalydandeattser

i de fall detta finnes motiverat. främstDetta är fallet de inärvara
lagarna stadgade åtgärderna hänger och måste tillämpassamman
samtidigt för bli så effektiva möjligt. Under alla omständigheteratt som

detmåste entydigt framgå i vilka situationer lagarna får sättas i tillämp-
ning. När det gäller fullmaktslagama bereds för närvarande inom
regeringskansliet lagrådsremiss bl.a. har till syfte åstadkommaatten som

ökad enhetlighet.en
Den andra möjligheten är samla alla de för krissituationer avseddaatt

lagarna i fullmaktslag enligt förebilden den finskaen gemensam av
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lagar ihösten 1991 tvåträdde underFinlandberedskapslagen. l nya
beredskapslagenförsvarstillståndslagen. Iochberedskapslagenkraft,

kriserverksamhetsbefogenheter vid ärregeringensstadgas avsom
ekonomiska kriser,krislägen,internationellakriglindrigare än t.ex.art

och i övrigaefterkrigstillstånd. krigIkrigshotstorolyckor, samt
tillräckligabefogenheter inteberedskapslagensdåsituationer anses vara
ocksåbåda lagarna kantillämpas.ñrsvarstillstånd Delagenkan varaom

samtidigt.ikraft
de befintliga lagarnasamordningUtredningen att synesavenanser

Å pekasidan har vi velat påandraframkomliga vägen.den lättarevara
möjlighet värdärintressantexempletfinska attdet somsom en

innehåll ochfullmaktslagarnasframtida översynvidövervägas aven
finska krislagarnautarbetandet de tvåkan nämnastillämpning. Det att av

tio år.tagit drygthar
utredningentillämpningñr lagamasvillkoren attBeträffande anser

katastrofer kunna övervägas,krigsfara skulle störreochkrigförutom
svårartade explosions-jordbävningen,kämkraftsolyckor,exempelvis

gaskatastrofer.gift- ocholyckor,
ka-för sådanahävdas beredskapenkansistnämnda punktenden attPå

räddningstjänstlagen 19861102.tillgodoseddtastrofer redan är genom
och skyddsåt-räddnings-endast fysiskadockberedskapDenna avser

mening kan störreEnligt utredningensolyckor.samband medgärder i
valutamässiga effekterfinansiella ochfå allvarligakatastrofer också av

fullmaktslagamaDärför böråtgärder.extraordinärakräverart somen
katastrofer.vid störretillämpning ävenifå sättas

vid andra finansiellatillämpasskall kunnaocksålagarnaFrågan om
katastrofer hörochkrigsfara störrekrig,orsakatskriser deän avsom

dock lagarnaåsikt börämnesområde. Enligt vårutredningstill dennainte
medanberedskapens behov,tillgodoserdehand utformas såförstai att

Sverigepolitik inom ellerekonomiskdåligorsakaskriser utomavsom
lagstiftning.motarbetas medbör annan

EG-ochEES-avtalet9.5 Konsekvenser av

anslutningen

ekonomisk-med vilkauppmärksamhet åtharUtredningen ägnat stor
krissituationer. Huvudin-olikakan istatsmakternapolitiska medel agera

tillgripasregleringsåtgärder måsteochdehar legat på styr-tresset som
från den i börjanhararbete utgåtteller krigsliira. Dettaunder krig av

lagstiftningen.gällande svenska1992
och i april 1992medlemskap i EGSverigeansökte1991Sommaren om

skapaEFTA-ländernaochavtal mellan EGträffades att ettett om
Medlemskapet i EG kansamarbetsområde, EES.ekonomisktgemensamt

börjar gälla denEES-avtalet1995, medanjanuarii kraft tidigastträda l
januari 1993.1

eventuelltviktig fråga ärekonomiska beredskapför Sveriges ettEn om
EES-avtalet sättträffade på någotrespektive detEG-medlemskap
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påverkar Sveriges möjligheter i krislâgen vidta sådanaatt extraordinära
åtgärder diskuteras i detta betänkande.som

Utredningen tvingas konstatera något underbyggtatt på dennasvar
fråga ännu inte kan EG befinner sig f.n. i dynamisk utvecklings-ges. en
fas. Inom vissa områden ligger förslag på EG-regler, medan pånya man
andra områden förhandlar hur det ekonomiska och politiskaom
samarbetet skall utvecklas och fördjupas. Det därförär i dagsläget
mycket svårt göra precisa bedömningaratt medlemskapets konse-om
kvenser i denna fråga. Vi inte vad förhandlingsbart.vet ärens som

Som allmän reflektion kan anföras svenskt medlemskapatt sannoliktett
kommer innebära ñratt att svenska handelspolitiskautrymmet separata
åtgärder under förkrigsskede kommerett begränsat. Romtraktatetatt vara
medger Ådock vissa undantagsregler för kris- och krigssituationer. andra
sidan kan vi vänta Sveriges handel inom EG kommeratt bedrivasoss att
med större säkerhet. Riskerna för utsättas för exportembargonatt från
EGs medlemsstater minskar eftersom införandet handelshinder iav
princip år förbjudet denpå inre marknaden.

Någon reglering försvarsberedskapen finns enligt tillgängligaav
uppgifter inte i EGs sekrmdära lagstiftning, dvs. bland de rättsakter som
tillkommit efter och på grundval de primära dokumenten, dvs.av
Romfördraget CECA- och EURATOM-fördragen.samt Det enda iman
beredskapssammanhang börjat reglera civilär beredskap för olycks-
händelser, naturkatastrofer i fredssituationer, dvs. det viosv. rena
betecknar räddningstjänst.som

EES-avtalet är mindre bindande eftersom deltagande land kanett
frånträda vid utrikespolitiskt tillspetsadLex. situation. Avtalet tillåteren
också Sverige bibehålla nationell handelspolitikatt separaten gentemot
övriga världen. Man har möjlighet i krislågen regleraatt valuta-t.ex.
rörelser. I princip skall sådana regleringar föregås konsultationer,av men
i akuta lägen räcker det med anmälan i efterhand. I praktiken bliren
dock handlingsutrymmet för unilaterala svenska åtgärder alltmer kring-
skuret redan den långtgående ekonomiska integration EES-genom som
avtalet innebär.

Konsekvenserna EES-avtalet och eventuellt framtidaettav av
medlemskap i EG för Sveriges ekonomiska beredskap måste utredas
ytterligare. Flera sådana utredningar pågår också olikapå områden.

Översty-Konsekvenserna för försörjningsberedskapen har studerats av
relsen för Överstyrelsencivil beredskap. Enligt regeringsbeslut skallett
fortsätta studierna i syfte närmare analysera handlingsmöjligheteratt och
begränsningar för den civila delen totalförsvaret. En skallrapportav
föreligga den 15 september 1992.senast

Ett motsvarande uppdrag till Kommerskollegium avseende förutsätt-
ningarna för reglering utrikeshandeln i kris- och krigslägen redovi-av
sades i juni 1992. I kollegiets konstateras Sveriges formellarapport att
möjligheter i fredstid beredskapsskälatt vidta handelspolitiska åtgärderav

formi tullar och kvantitativa restriktioner EES-länder kvarstår iav mot
oförändradestort även sedansett EES-avtalet trätt i kraft. formellaDe

möjligheterna blir dock klart beskurna i och med EG-medlemskap. Iett
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åtgärder isådanatillmöjligheter settdock Sveriges storttorderealiteten
faktiskaSamtidigt vårEES-relation.in ivi gårförsvinna så snart geren

mindre djupatrygghet iökadEES-länderövrigamedintegration en
länderalla berördaförhandlingssättetrimligaendadeteftersomkrislägen

svårigheterna.lösningar påsökaär att gemensamma
föreslagnadenåliggabör detmeningutredningensEnligt av oss

följa utveck-politikekonomiskñrberedskapsdelegationen att noggrant
utrednings-delbörBeredskapsdelegationenområde. tadettapålingen av

ochKommerskollegiumsamråd mediochvid behovochmaterialet
Överstyrelsen fördjupade studier.initiativ tillberedskapcivilför ta nya

integrationenseuropeiskabild denklarsigskapaAvsikten är att aven
krisförhållandenockså under svåramöjligheterför vårakonsekvenser att

lagändringarpolitik.ekonomisk Deeffektivintresselandetsidriva en
övergri-från dettafram bör utgåtvingaskommaeventuellt kan attsom

mål.pande

politikekonomiskförBeredskapsdelegation9.6

ekono-hur dediskuteratsunder årsammanhangolikaharDet senare
organisato-skall hanteraskrigochinför kriseråtgärdernamisk-politiska

antal1986 isedanindelastotalförsvaret ettdelencivilariskt. Den av
stånd bättretillfunktionsindelningen ärmedsyfte attfunktioner. Ett en

ledningeffektivareochberedskapsförberedelsemasamordning avenav
ci-detfunktionsindelningoch i krig. Denkriserunderverksamheten av

198485 160,riksdagsbeslut 1985 prop.fastställdes iförsvaretvila som
ledningsförordningens.k.i denbekräftatsharrskr. 388FöU ll,

närvarandefördetIändrad 19911031. system19862294, senast som
olika funktioner,radpolitikenekonomiska t.ex.dengäller tangerar en

betal-förmotsvarandeochuppbördsväsendeochskatte- arrangemang
ningsväsende.

med FOAssambanduppmärksammades i rapportförhållandenDessa
arbetedettaförkrig. Styrgruppenkriser och iunderekonominom

följandebl.a.till regeringenskrivelsesärskildframhöll i en

hithörandeandraochñr dessaskäl talarövervägande attVi attanser
berördautredas närmastlämpligt börbedömessåproblem avom

arbetedettautformningenföreslå den närmarevillVi att avparter.
Finans-dvs.huvudintressenterna,mellandiskuterashandi första

erfarenheterdeocksåViRiksbanken.och attdepartementet anser
försvarets 23civiladetarbetet inomundervunnitshittillssom

detuppläggningenvidvägledandebör kunnafunktioner avvara
sarnhälls-funktionenarbetsnamnetunderkunna gåskullearbete som

åtgärder.ekonomisk-politiskafunktionenekonomin eller

Överstyrelsen förledningsstudiei denocksåfrågorDessa togs somupp
ingickuppdragdettaIoch 1989.under 1988genomfördecivilberedskap

med-undermyndigheternafunktionsansvarigaoch deÖverstyrelsenatt
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Överbetälhavaren rationaliseringsinstitut skulleoch Försvaretsverkan av
olika funktioner.inomstudier förhållandenafördjupadegenomföra av

olika nivåermellan ledningsorgan påansvarsfördelningenBl.a. skulle
klarläggas.

med Riks-uppbördsväsende,skatte- ochfunktionenVid studie av
inriktningändraddiskuteradesansvarig myndighet,skatteverket ensom

förfogartillseSyftet med funktionen ärfunktion.denna att statenattav
understatsverksamhetenför hålla igångerfordrasmedeldeöver attsom

inslag i funktionenvissaDefinierad detta sätt ansågskrig. påkriser och i
uppbringas sätt änverksamhet kan påför statligfattas. Medel annat

Riks-följerupplåning. dettaAvbeskattning, attt.ex. genomgenom
tillliggakunde också närai funktionen. Detborde ingågäldskontoret

revision till funktionen.riksbokföring ochuppgifterförahands att som
Riksrevisionsverket.uppgifter handhasDessa av

funktionen skatte-diskuterades sålunda inteledningsstudienUnder om
offentlig finansieringfunktionbordeuppbördsväsende ersättasoch av en

funktion skulleI sådanskisseratsavgränsningmed den ovan. ensom
överförasRiksskatteverket ellerantingen ligga kvar påfunktionsansvaret

Riksrevisionsverket.till
finns centraldet inte någonstudiearbetet visadeResultatet attav

för brettfunktionsansvar såläggasvilken kanmyndighet på ettett
åtgärder.ekonomisk-politiskaellerSamhällsekonomiområde som

Åtgärder regeringskansliet varförnaturligenligger näradetta fältinom
förhållande.återspegla dettaberedskapslösningar måsteorganisatoriska

beredskapsdelegation tilllämpligt knytaDärför detansågs att en
beredskapsförberedel-föruppgiftmedFinansdepartementet att ansvara

Riksgäldskontoret finnas kvarbörområde. Vidaredettapå somserna
krig, inte inordnas ioch iunder kriserberedskapsmyndighet men en

beredskapsmyn-friståendebetecknas såsomfunktionspeciell utan
Riksrevisionsverket.också kvarståbörsådan myndighetdighet. Såsom

politikregeringens ekonomiskaförUtredningen konstaterar ansvaretatt
förinfattasdetta ävenFinansdepartementet. Iligger på ansvaret

påtaglig bristViområde. detdettaberedskapen på attvara enanser
dettasaknas påorganiserad beredskapsplaneringfast forminågon

omfattande arbetevärdet detcentrala område. Detta äventyrar somav
samtligatotalförsvaretsberedskapsförberedelsema inomläggs påner

Finansdeparte-tillUtredningen föreslår därförcivila funktioner. att en
inrättasekonomiska politikenberedskapsdelegation för denknutenmentet

beredskapsplanering.departementetsstöd försom
för Finansdepar-bör beståBeredskapsdelegationen representanterav

ochRiksgäldskontoretRiksbanken,Konjunkturinstitutet,tementet,
föredragandedelegationenVid behov kan tillRiksskatteverket. som

Konjunkturinstitutetandra berörda myndigheter.förknytas representanter
sådanaberedskapsmyndighetema, dvs.inteför närvarandetillhör

civila funktio-uppgifter i totalförsvaretshar särskildamyndigheter som
tillKonjunkturinstitutet görasmening börEnligt utredningens enner.

ekonomiska kunskapinstitutetsberedskapsmyndighet såfristående att



146 Utredningens slutsatser och förslag SOU 199275

förutom deltagandet i beredskapsdelegationens arbete under fredstid kan
utnyttjas i krigslägen.även

Delegationen skall finnas redan fredstid.i delegationenI bör diskuteras
förberedelsearbetet på det ekonomisk-politiska området inför kriser och
krig så olika instansers åtgärdspaket är konsistentaatt och rimligt
balanserade. Delegationen bör drivande för översynen påvara av
området gällande lagstiftning. Delegationen bör också följa frågor som
aktualiseras EG-anslutningen.av

Med hänsyn till delegationens arbete, börarten representationen skeav
på relativt hög nivå, verksledningsnivådepartementsledningsnivå.
Delegationen bör normalt sammanträda á1 2 gånger år. Delega-per
tionens sekretariat bör utgöras Finansdepartementetsav resurser.

Under kriser och i krig skulle delegationen tjäna koordina-ettsom
tions- och beredningsorgan på det ekonomisk-politiska området. Genom
det förberedelsearbetet underlättas den exekutiva krisverk-gemensamma
samheten ställer krav på snabba beslut och korta kontaktvägar.som
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Appendix 1

den civila delen totalförsvaretFunktioner inom av
till krisekonomifrågoroch deras anknytning

19921 juniLäget den

samordning1 Civil ledning och

ledning och samordningFunktionen omfattar den civila delenav av
Överstyrelsen ÖCBtotalförsvaret. för civil beredskap skall utarbeta och

till regeringen lämna samordnade lågesbedömningar vad gäller hela det
civila försvaret inklusive funktionen Betalningsvâsende. Vidare skall
ÖCB bl.a.

delen totalförsvaret iföreträda den civila övergripande frågor iav-
överbefälhavaren,samverkan med

beredd regeringens särskilda uppdrag och bemyndigandepåattvara-
inriktai varje enskilt fall och samordna funktionsansvariga myn-

digheters och civilbefälhavarnas verksamhet,
övergripande utredningar regeringens uppdrag.pågöra-

ÖCBs övergripande ochDessa samordnande uppgifter kan ocksåmer
beröra funktioner med anknytning till den ekonomiska politiken, t.ex.
Skatte- uppbördsväsende, Betalningsvåsende, Prisregleringoch osv.

2 Domstolsväsende m.m.

den dömande verksamhet vid allmännaFunktionen omfattar utövassom
domstolar och förvaltningsdomstolar. Domstolsverket funktions-är
ansvarig myndighet.

Krisekonomin indirekt vad gäller domstolsprövning brottberörs motav
lagar inom för den ekonomiska politiken, prisregleringslag,Lex.ramen
valutaregleringslag osv.

3 Ordning säkerhetoch m.m.

Funktionen omfattar verksamhet syftar till upprätthålla allmänattsom
ordning Rikspolisstyrelsen funktionsansvarig myndighet.och säkerhet. är
Aklagarväsendet ingår i funktionen.
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Krisekonomin berörs vad gäller polisiära åklagarmässigaoch insatser
för brott lagar inom för den ekonomiska politiken,mot Lex.ramen
prisregleringslag.

Kriminalvård4

Krisekonomin berörs ej.

Utrikeshandel5

innefattarFunktionen åtgärder behövs för landet skallattsom
tillförsäkras den import och nödvändigaär förexport som
försvarsansträngningama och befolkningens ñrsörjning under kriser och
i krig. I detta avseende funktionenär betydelse för krisekonomin.storav

Utrikeshandelsfunktionen under kriser och i krig uppgifter delvisges av
karaktär än i fred. samordna försörjningsmyndigheternasAtt ochannan

näringslivets prioriteringar och föreslå regeringen inriktning utrikes-av
handeln är sådan uppgift. Importfrämjande åtgärder ñr i krislägenatten
optimera importen och föreslå lämpliga ocksåär uppgifteratt exportvaror

enbart förekommer i krislägen.som
krislâgen kan omfattande utrikeshandelsregleringarI förekomma.

Kommerskollegium funktionsansvarigär myndighet. Till Kommers-
kollegium finns knutet Krigshandelsrådet. funktionenI ingår också
Tullverket och jordbruksverk.Statens

6 Befolkningsskydd och räddningstjänst

Krisekonomin berörs ej.

Psykologiskt försvar7

psykologiskt försvarMed verksamhet land bedriver i syfteettavses som
bevara och stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda i krigatt

eller vid krigsfara efter särskilt beslut regeringen föreslåsamt att av- -
åtgärder kan minska motståndares psykologiska motståndskraft.som en

Funktionsansvarig myndighet Styrelsen för psykologisktär försvar.
Vidare ingår Televerket i funktionen.

Krisekonomin berörs vad gäller motverka panikåtgärder hos befolk-att
ningen sig i destabiliserande hamstringsvågor, panikuttag frånyttrarsom
bankräkningar, forcerade aktieförsäljningar Härvid spelar informa-osv.
tionen till allmnheten central roll.en

8 Socialförsäkring m.m.

Funktionen omfattar administration socialförsäkrings- bidrags-ochav
försäkringsdomstolamas verksamhet. Med socialförsäk-systemet samt

ringar i detta sammanhang den allmänna försäkringen vissasamtavses
förmånerandra barnbidrag, dagpenning till värnpliktiga m.fl. som

betalas Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassoma.ut av
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fredstida förmånerifunktionen krig ärförMålsättningen att -
bibehållas.skall kunnahuvudsakförhållanden irådandetillanpassade -

verksamheten,inriktningändradförmänsnivåer,iFörändringar av
tillUtbetalningbli aktuella.kan dockhandläggningsrutinerändrade m.m.

krigsförhållanden.omfattande uppgift underfl.värnpliktiga är t.ex. enm.
i datorlöstersättningar och bidragutbetalningförrutinerVidare måste av

i fred.tillstånd förberedas
funktionenmyndighet.funktionsansvarig IRiksförsäkringsverket är

försäkrings-försâkringskassornade allmännaförutomingår också --
Arbetsmarknadsstyrelsen.pensionsverk ochochlöne-rätterna, Statens

hushållssektorn meddelförsessocialförsäkringssystemetVia stor aven
krisekonomin. SärskiltdärförFunktionen berörkristid.likvida medel i

detuppbördsväsendet. Närochmed bl.a. Skatte-förutsessamverkanstor
socialförsäkrings-hushållen kanflödet tilllikvidareglera detgäller att

användas.alternativt skattesystemetdagpenninginklusivesystemet

sjukvårdoch9 Hälso- m.m.

direkt.Krisekonomin berörs

Postbefordran10

funktionsansvarig myndighet. PostenPostverketfunktionen ingårI som
brev och paketdistribueraochbefordra samt atti uppdraghar att

rikstäckandestödsVerksamhetenbetalningar. transport-förmedla ettav
och lantbrevbäramätrikstäckande kontors-distributionsnät, samtoch ett

fyrainomVerksamheten bedrivsvälutveckladepostgirots system.
och kassa.postgiro bankpaket,brev,affärsområden, nämligen samt

fallerpostgiroverksamheten. Denhandi förstaKrisekonomin berörs av
Betalnjngsväsende.för funktioneninom ramen

Telekommunikationer11

gäller bl.a.indirekt vaddirekt.inte DäremotKrisekonomin berörs
ADB-baseradeñrtelelinjerberoende öppnabetalningsväsendets av

funktionsansvarig myndighet.Televerket ärbetalningsuppdrag osv.

12 Transporter

Överstyrelsen funk-civil beredskapföringårfunktionen Transporter1
järnvägar, Ban-räddningsverk, Statensmyndighet, Statenstionsansvarig
Transportfunk-Luftfartsverket.Sjöfartsverket ochVägverket,verket,

omfattar samordning,totalförsvaretdelenden civilationen inom av
drift ochbyggande,genomförandeplanering och transporter samtav

uppgift verka förfunktionenstrafikanlåggningar. Det ärunderhåll attav
tillgodoses.transportbehovtotalförsvaretsatt

intaktaochindirekt eftersomKrisekonomin berörs transportresitrser
landet.försörjning till och i Inteförförutsättningtrañkanläggningar är en
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minst till landet viktiga ñrär klara den importtransporterna kanatt som
behövas för mildra de krisekonomiska påfrestningarna.att

13 Enskild försäkring m.m.

Försäkringsfunktionens uppgifter är bedriva enskild ñrsäkringsverk-att
samhet, meddela statlig krigstörsälcring och förbereda och pröva frågor

gäller statlig krigsskadeersättning. Finansinspektionen funktions-ärsom
ansvarig myndighet och har tillsynsansvaret för det enskilda försäkrings-
väsendet. Statens krigsñrsäkringsnâmnd har för den statligaansvaret
krigsförsäkringen och Statens krigsskadenämnd ñr den statligaansvaret
krigsskadeersâttningen.

Krisekonomin berörs i första hand indirekt eftersom det statliga
krigsñrsäkringssystemet skyddsnätutgör underlättar försörj-ett som
ningsviktig och ñr ekonomin väsentlig näringsverksamhet. Försäkrings-
branschen har byggt två pooler, för transportförsâlcring ochupp en en
för flygtransportförsälcring två konsortier för ñrmedling statligsamt av
återförsâkring.

14 Skatte- och uppbördsväsende

funktionenI ingår Riksskatteverket funktionsansvarig myndighet ochsom
vidare Tullverket, skattemyndighetema och kronofogdemyndighetema.

Riksskatteverket har redan i fred fastställt prioriteringsordning fören
skatteñrvaltningens verksamhet. Det innebär högsta prioritet åtatt ges
registrering och handläggning alla deklarationer så skattertyper attav av
och avgifter kan fastställas, debiteras och betalas på ochrätt sätt i tidrätt
medan verksamhet, bl.a. kontrollverksamhet, har lägre prioritet.annan

prioritetsordningDenna kan tillämpas också under krigsförhållanden,
dock med den skillnaden vissaäven folkbokñringsårenden ochatt
utbetalningar till företag, kommuner m.fl. ha högmåste prioritet.

Funktionen har central roll ñr krisekonomin.en

15 Prisreglering

Funktionen omfattar prisövervaknings- och prisregleringsåtgârder inom
näringsliv och handel, dock bank- och försäkringsväsende. Statens
pris- och konlcurrensverk är funktionsansvarig myndighet.

pris-Statens och konkurrensverks uppgift under kriser och i krig är att
administrera den allmänna prisregleringen sköta prisövervak-samt att
ningen med hjälp regionala priskontor och kommunernas kristids-av
nämnder. Konkurrensbevalcning och utredningsverksamhet läggs ned.

Prispolitiken är väsentligt inslag i den krisekonomiska stabiliserings-ett
politiken. Funktionen har väl sina prispolitiskaövat ingrepp under 1970-
och 1980-talens allmänna och selektiva prisstopp.
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Livsmedelsförsöijning16 m.m.

livsmedel ochförsörjning medbefolkningensomfattarFunktionen
frånhärvid all verksamhetlivsmedelsförsörjningMeddricksvatten. avses

och ransoneringsåt-vari ingår bl.a. reglerings-till konsument,producent
jordbruksverk ärkonsumtionsleden. Statensproduktions- ochgärder i

också livsmedels-funktionen ingår Statensmyndighet. Ifunktionsansvarig
naturvårdsverk.ochverk Statens

försörjnings-funktionenindirekt eftersom ärKrisekonomin berörs en
destabiliserande.också verkaHamstringsvågor kanfunktion.

Arbetskraft17

funktionsansvarigArbetsmarknadsstyrelsen såsomingårfunktionenI
Vapenfristyrelsen,AMU-styrelsen,länsarbetsnåmndema,myndighet,

Arbetsdomstolen StatensYrkesinspektionen,Arbetarskyddsstyrelsen, samt
förlikningsmannaexpedition.

under kriser och i krig äruppgifter iFunktionens stort

arbetskraftsförsörjning,-
arbetsmarlmadsutbildning i bristyrken,igångsâttningtidig av-

sysselsättningsfrågor,- -
arbetskraft,omflyttningarunderlättar snabbaåtgärder avsom-

arbetskrañsläget,uppföljning av-
tjänstepliktslagen,tillämpning av-

avseende utnyttjandet landetsmyndighetermed andrasamråd av-
personaltillgångar.

försörjningspolitik och sysselsätt-indirekt viaKrisekonomin berörs
utnyttjande arbetskraftstillgångama äreffektivtningspolitik. Ett av

friställd arbetskraft eventuelltSamtidigt skallekonomin.väsentligt för
omskolas eller bidrag.ges

Flyktingverksamhet18

in-lkostnaden försörjaindirekt gällerKrisekonomin berörs vad att
flyktingar.strömmande

Landskapsinformation19

ej.Krisekonomin berörs

Energiförsörjning20

samhällets behovfunktionen syftar till tillgodoseVerksamheten inom att
petroleum-Följande energislag berörskriser och i krig.energi underav
fjärrvärme,elenergi, kärnkraft,ved, flis,produkter, kol och koks, torv,

naturgas m.m.
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Landets försörjning med bränslen och drivmedel tillgodoses framför allt
import. Under kriser och i krig kommer del dennastorgenom en av

import bortfalla. Samtidigt ökar totalförsvarets behov energi föratt av
Speciella åtgärder måste därför vidtas för krigs-transporter attm.m.

viktiga behov skall kunna tillgodoses. Hit hör beredskapslagring,
ransoneringar, inhemska ersättningar osv.

På central nivå verkar under kriser och i krig Närings- och teknik-
utvecklingsverket funktionsansvarig myndighet.som

Krisekonomin berörs eftersom funktionen försörjningsfunktion.är en
Energi erfordras för nästan all verksamhet i ekonomin. Hamstring kan
verka destabiliserande. krisimportEn valutareserven.tär på

21 Försörjning med industrivaror

Funktionen omfattar landets försörjning med följande varuslag teko-,
sko- och lädervaror, gummi- och plastprodukter, färger, glas, hygien-
produkter, kemikalier, grafiska produkter, malm, järn, stål och andra
metaller verkstads- och elektronikprodukter.samt

På funktionen ställs kravet den dels skall medverka till priori-att att
terade behov tillgodoses under kriser och i krig, dels i övrigt till attse

industrielladen verksamheten fungerar normaltså möjligt. Exportin-som
dustrin skall klara sina åtaganden kunder i andra länder i syftemot att
skapa för nödvändig import.utrymme

Åtgärderna inriktas förstai hand på stödja företagen i derasatt
agerande. Samarbete sker med branschorganisationer. Tvingande
regleringar och motsvarande användas med urskiljning.attavses

Överstyrelsen för civil beredskap i fred ñr förberedelsernasvarar som
funktionsanwarig myndighet. Under kriser och i krig övergår ansvaret
till central myndighet, Försörjningskommissionen. Krisekonominen ny
berörs eftersom funktionen är ñrsörjningsfunktion.en

22 Kyrklig beredskap

Krisekonomin berörs ej.

23 Betalningsväsende

Funktionen omfattar penningmedelsförsörjning och betalningsiörmedling
kriserunder och i krig. Beträffande penningmedelsförsörjningen är

målsättningen bestående brist sedlar ochpå inte skall iatt uppståmynt
del landet.någon Planeringsmålet för betalningsförmedlingen är attav ge

statliga och kommunala myndigheter K-företagoch m.fl. möjlighet att
under kriser och i krig sköta betalningar användning kontantautan av
medel.

Verksamheten inom funktionen syftar till skapa tekniska möjligheteratt
utföratill betalningar lämna andra bank- och kredittjänsteratt inomsamt

och landet. Däremot omfattar funktionen inte planering förutom hur den
allmänna ekonomiska politiken föras.skall denna ingårI bedöma vilkaatt
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ñnans-, kredit- ocheller valutapolitiska åtgärder behöver vidtas isom
olika lägen.

Riksbanken funktionsansvarigär myndighet. I övrigt har postgirot
uppgifter inom funktionen. Bankvåsendet planerar ñr så långtatt som
möjligt hålla igång verksamheten under kriser och i krig.

Funktionen är central betydelse ñr krisekonomin.av

Övrigt24

Utöver ovanstående funktioner23 finns antal s.k. fristående bered-ett
skapsmyndigheter. Riksrevisionsverket, Riksgäldskontoret, Statskontoret,
Byggnadsstynelsen och Statistiska centralbyrån är sådana myndigheter.
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Appendix 2

Författningar med anknytning till krisekonomiska
frågor

Lagen 1960513 beredskapstillstånd och kungörelse 1960515om
vad skall iakttagas vid beredskapstillståndom beredskaps-som m.m.

kungörelsen reglerar frågor beredskapslarm och olika beredskaps-om
grader. Beredskapsgrad III lägstär och högst.I Här vilka lagaranges
och andra regler automatiskt träder i tillämpning vid beredskaps-som
larm. Författningama förär närvarande föremål för översyn.

2. Lag 198897 och förordning 19881215 förfarandet hosom
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
eller krigsfara förordningenI regler ñr dels beredskapsförbe-m.m. ges
redelser i fred, dels vad myndigheterna skall göra i anslutning till olika
beredskapsgrader III-I.

Uppskovskungörelsen 1973939 reglerar tjänstgöringen för sådan
vämpliktig och vid försvarsmakten last anställd personal oundgäng-som
ligen behövs ñr tillgodose behovetatt personal inom andra delarav av
totalförsvaret.

4. Förordning 1986294, ändrad 19911283 ledningsenast ochom
samordning inom totalförsvarets civila del. Här regleras indelningen i
funktioner, vilka myndigheter ingår i funktionerna och derassom

Överstyrelsensuppgifter. Vidare behandlas för civil beredskap ledande
och samordnande uppgift.

5. Lagen 196463 kommunal beredskap behandlar vissa kommu-om
nala och landstingskommunala uppgifter under beredskapstillstånd och vid
det fredsmässiga ñrberedelsearbetet.

6. Lag 1984989 socialförsäkringsväsendet under krig ochom
krigsfara. Här regler ñr förenklade förfaranden och inskrivning vidges
allmän försäkringskassa delegerad beslutanderätt.samt Vidareom
regleras med datorlöst tillståndsystemet förmånsbevis osv..
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grundden påKrigshjälp kankrigshjâlp.1964477. Lag avsomom
livsuppe-medel för sitttillgängligasaknarutrymningkrigsskada, osv.

ellerbidragkontantaformkrigshjålp ihälle. Kommunen avger
kanLänstyrelsenefterskott.ikommunenersätterStatennaturañrmåner.

bestämmelser.kompletterande1966500Kungörelsenförskott. gerge

svenskamedfraktfartbestämmelservissamed1940176Lag om
förordnaregeringenkanfartygregistreringspliktiga attfartyg. För resa

hellerfår intelar-tygtillstånd. Sådantregeringensmedfår skeendast
utländskpåoch avmönstras ort.uppläggas

meddelakrigsförsäkring. Staten ägerstatligl960229. Lag om
embargo. Detkrigsrisk ellermotorfordonförsäkringoch mottransport-

Sverige.till Stateninförselutlandet förlagrad iegendomocksågäller
återförsäkra.ocksåkan

krigsförhållandenundertaxeringsväsendet195768610. Lag m.m.om
eller skallverkställasskallintetaxeringförordnakanRegeringen att

föranstaltakan ocksåRegeringen annatordning.verkstâllas i omannan
folkbokföringslag.ochuppbördslagisågsdetän som

taxering,rörandebestämmelsermed vissa1958388Kungörelse11.
detaljeradekrigsförhållandenunderfolkbokföringochuppbörd merger

krig.ikan fungerahur detbestämmelser om

prisreglering.bestämmelsermed1989978Prisregleringslag12. om

arbetsför-bestämmelsermed195983tjänstepliktslagAllmän13. om
fullgör-tjänstepliktensvidarbetsvillkorochtjänstepliktmedlingstvång,

Tillämpnings-och 70 år.mellan 16gälla allakanTjänstepliktenande.
1961461.kungörelsefinns iföreskrifter

inskränkningar ivissa19871262beredskapslagArbetsrättslig14. ger
och krig.i krissemesterlagMBL-lag, osv.

kol reglerarocholjaberedskapslagring1984104915. Lag avom
förbrukare.och störreEr importörertvångslagringsskyldighet

utförselinförsel ochrörandeutñstelserangående vissa191964Lag16.
inskränkningaruttåsta sigintefårkrigshandelslag. Manm.m.varorav

förfogaeller överimportera,i rätten exportera varor.att

förfogandeföreskrivafårRegeringen1978262.Förfogandelag17. om
Dispositionsñrbudtransportmedel osv..lager,fastigheter,egendomav
vårderingsnämnderhjälpmedErsättning utgårmeddelas.kan av

värderingsnåmnder.och lokalariksvärderingsnämnd
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Förordning18. 1978561 förberedelse för krigsanskaffning.om
Anskaffning kan ske överenskommelse eller förfogande.genom
Förbereds i fred uttagning och krigsleveransplanläggning.genom

19. Ransoneringslag 1978268 med bestämmelser regleringom av
handel Om det nödvändigtär för hushållning med förnödenheterm.m.

är vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen får regeringensom av
meddela sälj- och användningsförbud, villkor för försäljning Lex. mot
ransoneringsbevis eller villkor för utnyttjande barat.ex. för vissa
prioriterade ändamål. Regeringen kan också bestämma handel endastatt
får ske auktoriserade näringsidkare. För underlätta ñrsörj-genom att
ningen kan införas clearingssystem med clearingsavgift på ochvaror
clearingsbidrag till den tillförsel är prioriterad användes undersom
oljekrisen 1973-1974. Staten kan tvingas inlösa varulager ägaren påsom
grund ransoneringsregler kan nyttja. Staten kan också förfoga överav
ransonerad tillgång. Lagen gäller automatiskt i krig, är ocksåmen
tillämplig vid krigsfam och kris t.ex. elbrist på grundannan av
väderlek.

20. Kungörelse 1973863 kristidsnämnder. I kungörelsen reglerom ges
för den lokala kristidsförvaltnjngen kommunerna för.som ansvarar

21. Lag 1961633 undanförsel och förstöring. Vid krig ellerom
krigsfara kan viktiga tillgångar behöva föras undan från områden.utsatta
Vissa strategiska kan dessutom behöva förstöras för inte fallaattresurser
i fiendens händer.

22. Förordning 1982517 beredskapslån och beredskapsgaranti.om
Överstyrelsenför civil beredskap får med företag avtala beredskaps-om
lån och beredskapsgaranti för lån i bank för bl.a. säkerställa viktigatt
produktionskapacitet och produktion, utveckla inhemska ersättningsvaror,
förbereda alternativ produktion och beredskapslagra Lånen ärvaror.
normalt 5-10på år med successiv nedskrivning i takt med företagetatt
uppfyller överenskommet beredskapsâtagande, hålla igång vissLex.

Överstyrelsenkapacitet. ha frihet avtala total nedskrivning ellerom
återbetalning, räntefrihet eller viss ränta. Det finns för närvarande ett par
hundra beredskapslåneavtal.

Överstyr-23. Förordning 19841129 försörjningsberedskapsstöd.om
elsen för civil beredskap kan under vissa förutsättningar för teko-, sko-
och läderområdet vid offentlig upphandling stöd överbryggagenom
prisskillnader mellan utländska och svenska anbud för därigenomatt

inhemsk kapacitet.trygga

24. Lag 1957684 betalningsväsendet under krigsförhållanden.om
Genom lagen får Riksbanken avvika från de regler normalt gäller isom
fråga Riksbankens sedelutgivning, utgivande och bankrörel-om myntav

Liknande avvikelser får förgöras postgirorörelse. Vid krig kanse.
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ñrskyldig inlösaskallRiksbankenförordnaregeringen att vara
direktutbetalningskortutbetalningskort ochavseddapostgirorörelsen som

tillståndsärskiltefterförsäkringskassan ellermyndighet,utfärdas -av -
likvidockså såsomkort skallSådanapostgirokontohavare. mottasannan

myndighet.statligbetalning tillvid

tillämpningenföreskriftervissa196418kungörelse25. I avomges
gällerkrigsförhållanden. Detunderbetalningsvåsendetlag1957 års om

penningmedels-regler förVidarebetalningssätt.myndigheternasbl.a. ges
medelsförvaltning.ochförsörjning

betalningmedanståndförordnandeangående1940300Lag26. avom
möjlighetregeringenochmoratorielagenkallas förgâld Lagen germ.m.

med betalningvidareeller tillsviss tidanstånd förförordna avatt om
videgendomavträdamöjligheteninskränkningar isärskilda attskuld, om

Gâldenärengodsförsäljning utmättmeduppskovkonkurs, osv.avom
ocksåMoratoriet kanbetalningssvårigheter.särskildaråkat iskall ha

förbud förinnefattaocksåkanFörordnandetavgift.offentliggälla
gäller.anståndet Rege-varundertidbetalning åfullgöragäldenär att

anståndeneventuell påräntabestämmelserkanringen även omge
skuld.

växelpro-upptagandeförtidenutsträckning19407927. Lag avavom
krigsfara.krig ellervidtest m.m.

förordningoch10081976Vâmpliktsförmånürordningen28.
skallDagpenningencivilförsvarspliktiga.tillförmåner19761011 om
dagbestämmasrepetitionsutbildninggrund- ochsedvanligutöver per--

55 kronoralltid minstsjukpenning, dockhelbelopptill motsvararett som
dag.per

redovisningomfattandedentagits frånharförfattningarOvanstående av
Totalför-iFörsvarsdepartementetårligenkrisñrfattningar utges avsom

författningshandbok.svarets
författ-författningshandbok intagnaTotalförsvaretsidessaUtöver

krisekono-berörområdesspeciñka ochantal ärñnnsningar ett somsom
handels-områdetkreditpolitiskaochvaluta- samtbl.a. påfrågormiska

betänkandet.ibehandlatsdessa harviktigastetullområdet. Deoch av
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krigsföring under andra världskriget SSLP 1987

Koreakrisen ñrkrigsskede SSLPett 1988-

Svensk säkerhetspolitik och beredskapsplanering
säkerhetspolitiska hot fredssamhälletmot SSLP 1984

9. Prop. 198485160, Ledningen de civila delarna totalñr-av av
svaret

Svensk säkerhetspolitik inför 90-talet SOU 198523

ll. Det svenska totalförsvaret inför 90-talet SOU 19879
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krig ellervidverksamhetoffentliga1987 886, DeProp12. organens
krigsfam

198942SOUochdel Iförsvaret,civilaDet

och krig,beredskapsamhället iStudierSKRIK-projektet, enav
1989översikt FOA

19905SOUvärldföränderligsäkerhetspolitik iSvensk en

budget-medtill ochutvecklingTotalförsvarets102,199192Prop.
199293budgetåretñranslag199697året samt

krislägenpolitik iekonomiskekonomi ochSvensk

197560-61SOUkristidñrEnergiberedskap17.

197715-18Ienergihushållning Dsframtidastyrmedel för18. en

1978FramtidsstudiesekretariatetsamhälletsårbaraDet19.

sårbarhet IUIIndustriñretagensT.,och Pousette,L.Jagrén,20.
1982

Kommerskollegium 1983krisutrikeshandeln iñrSamverkan

Energiforsknings-politikekonomiskochFörsöijningskriser22.
redaktörAlf Carlingmed19836nämnden som

ñrhandlingsekonominochföretagenPrisregleringen,L.,Jonung,23.
1984SNS

perspektivsäkerhetspolitisktomvärldsberoende iSveriges24.
1985IVAKKrVa

Sparbeteende ochWahlund, R.,ochJundin,K.-E.,Wâmeryd,
1988Spardelegationen,tillsparattityder Expertrapport

1988krig FOAoch ikrisunderSamhällsekonomin26.

1989107SOUkrislâgenutrikeshandelSvensk27.

Lantbruks-SverigesintroduktionRegleringsteori, EnVlfibe, S.,28.
1990109Arbetsrapportuniversitet,

krigkris ochidendrabbashurUtrikeshandelnB.G.,Hall,29. -
1 1992NutidiFörsvar
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offentligaStatens utredningar 1992

Kronologisk förteckning

Frihet kompetens.Grundutbildningens 37.Psykiatrinoch desspatienter levnadsförhållanden,ansvar- - -villkor i högskolan.U. vårdensinnehåll ochutveckling.
för risker.Regler Ett seminarium varför vi 38.Friståendeskolor. Bidragochelevavgifter.U.om

tillåter föroreningarinne M. 39.än Begreppetarbetsskada.ute.mer
Psykiskt situationstördas i kommunerna 40.Risk- ochskadehanteringi statligverksamhet.Fi.

probleminventering socialtjänstens 41.Angåendevattenskoter. M.-en ur
perspektiv. 42.Kretslopp för hållbarBasen stadsutveckling.M.-Psykiatrini4. Norden jämförandeperspektiv. 43.Eeocycles lhe Basisof SustainableUrban-ett -Koncessionför försäkringssammanslutningar.Fi. Development.M.
Ny mervärdesskattelag. 44.Resurserför högskolansgrundutbildning.U.

Motiv. Del 45.Miljöfarligt avfall ochriktlinjer. M.ansvar- -Författningstextochbilagor. Del Fi. 46.Livskvalitet för psykiskt långtidssjuka forskning- -Kompetensutveckling nationenstrategi.A. kring service, ochstöd vård.S.en-
8.Fastighetstaxering Bostadsrätter.Fi. 47. Avregleradbostadsmarknad.Del II. Fi.m.m. -

Ekonomioch i kyrkan.C.rätt 48.Effektivare statistikstyrning statligaDen-10.En bolagför rundradiosändningar.Ku. statistikensfinansieringochsamordning.Fi.nytt
1 Fastighetsskatt.Fi. 49.EES-anpassning marknadsföringslagstiftningen.av
12.Konstnärlighögskoleutbildning.U. C

aktier.13.Bundna Ju. 50.Avgifter ochhögkostnadsskyddinom äldre-och
14.Mindre kadmiumi handelsgödsel.Jo. handikappomsorgen.S

Översyn15.Ledningochledarskapi högskolan nâgra 51. sjöpolisen.Ju.av-perspektivochmöjligheter.U. S2.Ett samhälleför alla.
16.Kroppenefterdöden. 53.Skattpådieselolja.Fi.
17.Den sistaundersökningen obduktioneni 54. förMer mindre styrforrnerför barn-ochett nya- -psykologisktperspektiv. ungdomspolitiken.C.
18.Tvångsvårdi socialtjänsten innehåll.och 55.Rådför forskning ochtransporteransvar om-
l9.Lângtidsutredningen1992.Fi. kommunikation.K.
20.Statenshundskola.ombildning från myndighettill Rådför forskning ochtransporterom

aktiebolag. kommunikation.Bilagor. K.
21.Bostadsstödtill pensionärer. 56.Färjoroch farleder.K.
22.EBS-anpassning lcreditupplysningslagen.Ju. 57.Beskattning vissanaturaförmåner Fi.av av m.m.
23.Kontrollfrågor i tulldatoriseringen Fi. 58.Miljöskulden. miljöskuldenEn hurrapportm.m. om
24.Avregleradbostadsmarknad.Fi. utvecklas vi ingenting M.gör.om
25.Utvärdering försöksverksamheten S-arig 59.med Läraruppdraget.U.av

yrkesinriktadutbildning i gymnasieskolan.U. 60.Enklare förregler statsanstållda.Fi.
folkpension26. till kvalifrkationsreglerRätten i 61.Ett refonneratåklagarväsende.Del. A ochB. Ju.-

internationellaförhållanden. 62.Forskningoch utvecklingför totalförsvaret- förslag
Årsarbetstid.27. A. till åtgärder.Fö.

28.Kartläggning kasinospel enligt internationella 63.Regionalaroller perspektivstudie.C.av en- -regler.Fi. 64.Utsikt framtidensregioner sju debattinlägg.C.mot -29.Smittskyddsinstitutet organisationför Sveriges 65.Kartboken.C.ny-
smittskyddsfunktioner.nationella 66.Västsverige region i C.utveckling.-30.Kreditförsäkring Någraaktuellaproblem.Fi. 67. reformeringFortsatt företagsbeskattningen.Delav-

31.Lagstiftning satellitsändningar Fr.om av
TV-program.Ku. 68.Långsiktig miljöforskning. M.

32.Nya Inlandsbanan.K. 69.Meningsfull vistelse asylförläggning.på Ku.
33.Kasinospelsverksamheti folkrörelsernastjänst C. 70.Telelag. K.
34.Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.M. 71.Bostadsförmedlingi former.Fi.nya
35.Kan- ochmätningsutbildningari skolformer. 72. C.M. Det kommunalamedlemskapet.nya
36.Radio iochTV Ku.ett.
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vård förservice,stödochochvalfrihet73.Välfärd -
S.psykisktstörda.

mätteknikinom SPochProvningochprivat74.Prova -
europaperspektiv.N.SMPi

i krig. Fi.politik kriserochEkonomisk under75.



offentligaStatens utredningar 1992

Systematisk förteckning

Fastighetstaxering [8]Bostadsrätter.Justitiedepartementet m.m.-
Fastighetsskatt.Bundnaaktier. [13] Långtidsutredningen1992.[19]EES-anpassning kreditupplysningslagen.[22]av Kontrollfrågor i tulldatoriseringen [23]m.m.Översyn sjöpolisen.[51]av Avregleradbostadsmarknad.[24]reformeratåklagarväsende.Ett Del ochA B. [61] Kartläggning kasinospel enligt internationellaav -
regler. [28]Försvarsdepartementet
Kreditförsäkring Några [30]aktuellaproblem.-Forskningochutveckling för totalförsvaret- förslag Risk- ochskadehanteringi statlig verksamhet.[40]till åtgärder.[62] Avregleradbostadsmarhrad, [47]Del Il.
Effektivarestatistikstyrning statligastatistikensDenSocialdepartementet -
finansieringochsamordning.[48]

Psykiskt situationistördas kommunerna Skatt dieselolja.[53]
probleminventering socialtjänstensperspektiv.[3]-en ur Beskattning vissanaturaförmåner [57]av m.m.Psykiatrini Norden jämförandeperspektiv.[4]ett Enklare förregler statsanstållda.[60]-

Kroppenefterdöden.[16] Fortsattreformering töretagsbeskatmingen.Del [67]avDensistaundersökningen obduktioneni ett Bostadsförmedlingi former.- nyapsykologisktperspektiv.[17] Ekonomiskpolitik kriser i krig.under och [75]
Tvångsvårdi socialtjänsten ochinnehåll. [18]ansvar-
Statenshundskola.Ombildning från myndighet Utbildningsdepartementettill
aktiebolag.[20] Frihet kompetens.Grundutbildningensvillkoransvar- -Bostadsstödtill pensionärer.[21] i högskolan.[l]Rättentill folkpension kvalifikationsregleri- Konstnärlighögskoleutbildning.[12]internationellaförhållanden.[26] Ledningochledarskapi högskolan någraperspektiv-Smittskyddsinstitutet organisationför Sverigesny- ochmöjligheter. [15]nationellasmittskyddsfunktioner.[29] Utvärdering försöksverksamhetenmed3-årigavPsykiatrinochdesspatienter-levnadsförhållanden, yrkesinriktadutbildning i gymnasieskolan.[25]vårdensinnehålloch utveckling. [37] Friståendeskolor. Bidrag ochelevavgifter.[38]Begreppetarbetsskada.[39] Resurserför högskolansgrundutbildning.[44]Livskvalitet för psykiskt långtidssjuka Läraruppdraget.[59]forskningkring service,stödochvård.[46]-
Avgifter högkosmadsskyddinomoch äldre-och Jordbruksdepartementet
handikappomsorgen.[50] Mindre kadmiumi handelsgödsel.[14]samhälleför alla. [52]Ett

valfrihet service,Välfärdoch stödochvårdför Arbetsmarknadsdepartementet-
psykisktstörda [73]

Kompetensutveckling nationellstrategi.[7]en-Årsarbetstid.[27]Kommunikationsdepartementet
[32]Inlandsbanan.Nya Kulturdepartementet

Råd forskning ochför kommunikation.transporterom förEtt bolag rundradiosändningar.[10]nytt iforskning ochRådför kommunikation.transporterom Lagstiftning satellitsändningar TV-program. [31]om avBilagor. [55]
RadioochTV i [36]ett.Färjorochfarleder.[56]
Meningsfull vistelse asylförlâggning.[69]Telelag. [70]
NäringsdepartementetFinansdepartementet
Provaprivat- Provningochmätteknikinom SPochKoncession försäkringssammanslutningar.för [5] SMPi europaperspektiv.[74]Ny mervärdesskattelag.

Motiv. Del Civildepartementet-
Författningstextochbilagor. Del [6]- Ekonomioch i [9]kyrkan.rätt
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tjänst [33]i folkrörelsemasKasinospelsverksatnhet

marknadsföringslagstifmingen.[49]EES-anpassningav
för ochstyrformer barn-för mindreMer nya-

ungdomspolitiken.[54]
[63]perspektivstudie.Regionalaroller en- [64]sjudebattinlägg.regionerframtidensUtsikt mot -

[65]Kartboken.
[66]i utveckling.regionVästsverige- [72]medlemskapet.kommunalaDet

naturresursdepartementetMiljö- och
tillåtervarförseminariumrisker.för EttRegler om

[2]föroreningarinneänute.mer
[34]datorslmktur.Fastighetsdatasystemets

skolformer.[35]imatningsutbildningarochKart- nya
vattenskotrar.Angående

[42]Stadsutveckling.hållbarförBasenKretslopp- Develop-SustainableUrbanBasisofTheEcocycles-
[43]ment.

riktlinjer. [45]ochavfall-Miljöfarligt ansvar






