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1. INLEDNING 

11. Uppgiftens bakgrund 

Den' statliga prispolitikens betydelse ökade snabbt under 
II världskriget, då statsmakten i de flesta länder inlett en 

reglering av priser och löner. 1 Framförallt sökte myndigheterna 

dirigera prisutvecklingen i önskad riktning och såvitt möjligt 

bromsa inflationen. Också i Finland vidtog en omfattande pris7 

och lönereglering under kriget. Genom prisstopp, prisfaststäl
lelseplikt för vissa varor, subventioner och indirekta skatter 

har regeringen även under efterkrigstiden försökt inverka på 

prisnivån och kontrollera prisrörelserna. 
1 jämförelse med tiden efter det första världskriget hade 

regleringsmetoderna utvecklats betydligt, och med beaktande av 
kostnads- och efterfrågetrycket lyckades myndigheterna i många 

länder rätt väl i regleringspolitiken. Den viktigaste skillnaden 
mellan dessa två perioder var att statens ledande roll i pris
pOlitiken inte upphörde vid det senaste krigsslutet, ucan att 

regleringsåtgärderna t.ex. i Finland fortsatte och fortsätter 
i stor utsträckning ännu i dag. På grund av dessa åtgärder upp
stod termen undertryckt inflation, då spänningen mellan utbud och 

efterfrågan genom direkta kontrollåtgärder delvis hindrades att 

bryta ut i en öppen inflation. Pris- och lönebindningen i vårt 

1 0 Prisreglering förekom dock redan under den romerska tiden, 
då kejsar Diocletianus genom ett pris- och lönereglerings
edikt (301 e.Kr.) utfärdade ett "tak" för ca 900 nyttigheter 
och 130 olika slag av tjänster, bl.a. för skollärare, jurister 
och badvakter (se sid.13, Galbraith, a.a.). Se även GUNNAR 
MICKWITZ Geld und Wirtschaft im römischen Reich des vierten 
Jahrhunderts noChr., Helsingfors 1932. 
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land har ställt allt större krav på statens prispolitik, emedan 

redan små pris- eIler lönehöjningar kan åstadkomma störningar 

inom ekonomin. Därför är den statliga prispolitiken av särskilt 

intresse i Finland. 

Trots de snabbt ökade statliga ingreppen i prisbildningen 

har problemen i samband med dem studerats rätt litet. Detsamma 

gäller de statliga prispolitiska medlen~ i synnerhet prisreg

lering och subventioner. Även i övrigt är teorin för den reglerade 

marknaden reIativt ringa utbyggd~ och de få nationalekonomer som 

behandlat den har vanligen betraktat den reglerade marknaden som 

ett speciaIfal1 av en fri marknad. Inte heller hos oss har de 
statliga prisingreppen studerats i'högre grad, trots att de varit 

omfattande och uppenbarligen haft en betydande effekt på pris

biIdning' och prisutveckling. 

12. Undersökningens objekt och ändamål 

Bristen på en sammanhängande undersökning om de direkta 
statliga ingreppen i prisbildningen och effekten av dessa väckte 

tanken på föreliggande verk. Som en statlig prispolitisk para-
1 meter uppfattas i undersökningen statliga åtgärder eIler medel 

inom den ekonomiska politiken s genom vilka centrala statsmyngi~
heter i form av direkta och specifika ingrepp söker bibeh~II~, 

höja eIler sänka prise~ på en nyttighet eIler en grupp ~v nyttig

heter. Dessa specifika och direkta medel används vanligen då ut

nyttjandet av andra allmänna prispolitiska medel försummats~ und

vikits eIler befunnits olämpligt. Kännetecknande för "våra li pris

politiska parametrar är vidare att deras priseffekt vanIigen 

framgår snabbt i marknadspriserna (i motsats tilI de allmänna 

prispolitiska medlen), och att de lätt kan kontrolleras. 1 den 

metodologiska delen kommer objektvalet att behandlas mera ingå

ende (se sido 27). 
Syftet med un~ersökningen är att bidra tilI en precisering 

av de prispolitiska parametrarna och deras effekt. Gränsen har 

1 G 1 kap. V ingår en närmare analys av parameterbegreppet och 
dess tillämpning i sammanhanget. 
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emcllertid dragits så att allmänna prispolitiska medel ss. ränte

politiken och budgetpolitiken lämnats utanför 3 främst på grund 

av att deras direkta priseffekt skulle ha varit svårare att 

undersöka 3 deras inverkan på totalutbud och totalefterfrågan 

stört analysen av de behandlade parametrarna och slutligen för 

att deras innefattande inom undersökningens ram skulle ha fört 

för långt i sammanhanget. 

Undersökningsperioden startar från tiden för devalveringen 

år 1957, som innebar ett steg tillbaka till en friare marknads~ 

hushållning. Bl.a. upphävdes en del av importregleringar-na då, 

samtidigt som prisregleringen efter årsskiftet 1957/58 delvis 

avvecklades för en tid. Deval veringen innebar således en mil\· 

stolpe på vägen från en efterkrigstida ekonomi tilI ~2norm3.1a vr 

förhållanden 3 där de prispolitiska parametrarna skall studeras. 

13. flIetodologisl(a randanmärkningar 

Nedan skall i all korthet redogöras för undersökni~gens 
metod och det system genom vilket slutsatserna uppnåtts. Llksom 

inom varje empirisk vetenskap uppstår framsteg inom national

ekonomin nämligen genom ett ständigt sammankopplande av iakt

tagelser, so~ fortskrider från det tillfälliga till det syste

matiska, och genom resonemang som utgår från ett eller flera fall 

till det allmänna och formella. 1 

Den premiss vår undersökning bygger på är att staten till 

sitt förfogande har prispolitiska parametrari genom vilka den 

snabbt, direkt och specifikt kan påverka prisutvecklingen. 1 

kapitel V söker vi avgränsa dessa parametrar från andra eko

nomiskt-politiska medel efter den grundläggande behandlingen av 

statens ekonomiska politik och den miljö i vilken parametrarna 

tillämpas. En viktig fråga som ansluter sig till undersök-

ningens premisser är problemet om deras f7 realism!! .. 1 under-· 

sökningen kvitteras realismkravet med det 3 att den avgränsning 

av de prispolitiska parametrarna som skett, ehuru inte helt 

1. TJALLING C. KOOPMANS Three Essays on the state of Economir:' 
Science 3 sido 130-131. 
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"exakt U i ett samhälle där nallt påverkar alltU~ likväl grundar 
sig på tillräckligt goda närmevärden för våra ändamål. Genom av
gränsningen hoppas författaren uppnå en del av den uprediktiva U 

kraft som FRIEDMAN1 uppställer som en värdemätare för en teori 

eIler undersökning. 
En betänklig dualism har uppstått tilI följd av att både 

kvantitativa och kvalitativa parametrar behandlas i under
sökningen. Graden av en prisreglerings Ustränghet n är ofta svår 
att bestämma med exakta mått, medan en skatts storlek lättare 
ger ett kvantitativt svar. Prisregleringep måste likväl anses 
som ett av de snabbaste och mest specifika medel varmed staten 
kan påverka prisutvecklingen direkt. Därför skulle ett ute
lämnande av priskontrollen ha skjutit förbi målet. Detta har 
likväl medfört betydande problem i basmodellen för de pris
politiska parametrarna i kapitel IV~ eftersom t.ex. en skatte
höjnings priseffekt egentligen tflåses1! uppåt av bl.a. maximi
priser. Problemet har därför angripits så~ att subventionerna 
och de indirekta skatterna först behandlats särskilt för sig 

i en sluten modell~ me dan prisregleringen grafiskt framställts 
tillsammans med tre olika "expansions"_l{urvor. I samband med 

tullarna i avsnitt 75. utvidgas modellen tilI en öppen ekonomi 
med utrikeshandel. 

Preciseringen av parametrarna sker således först på en 

modellteoretisk bas, varefter de behandlas närmare på en tudelad, 
parameterteoretisk och institutionelI bas. Orsaken tilI detta 

är att de båda delarna de facto ligger så nära varandra att en 
heIt separat behandling av dem hade stört helheten i under
sökningen. 

Användningen av parametrarna inom denfinskaprispolitiken 
utgör bakgrunden tilI det sista avsnittet om de prispolitiska 

parametrarnas effekt på priserna. Bedömningen av deras effekt 
måste ses mot någon godtagbar kvantitativ storhet; den enda 
utvägen i detta avseende har ansetts vara jämförelser med ett -
prisindex, i detta fall levnadskostnadsindex. Metoden förut
sätter emellertid premissen om att det primära måIet för de 

1. MILTON FRIEDMAN The Methodology of Positive Economics; 
Essays in Positive Economics, London 1953, sido 8. 
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prispolitiska parametrarnas användning varit en indexstabilise

ringo 1 praktiken syftar de prispolitiska åtgärderna uppenbarli
gen också tilI andra mål, t.ex. tryggand€ av en Urättvis H in

komstfördelning och upprätthållande av sysselsättningen, men 

en analys mot bakgrunden av alla dessa mål skulle ha gjort 

effektbedömningen mycket diffus. 

II. OM STATENS EKONOMISKA POLITIK 

21. Statens ekonomiskt-politiska mål 

Prispolitiken utgör blott en del av statens ekonomiska 

politik, som måste betraktas som en integrerande helhet~ eIler 

ett ekonomiskt-politiskt system. 1 Innan vi försöker utlcristal

lisera mera specifika mål för prispolitiken~ skall vi således 

kasta en blick på de generella målen. 

Ambitionsgraden inom ekonomisk politik kan variera i den 

meningen, att mer eIler mindre djupgående förändringar i den 

ekonomiska utvecklingen eftersträvas. Under 20-talets guldmynt

fot t.ex. var det enda generella målet upprätthållandet av 

valutasystemet, med ett minimum av krav på central planering 

eIler ingripande i näringslivet. Därifrån var steget långt tilI 

en modern ekonomisk politik, som ytterst syftar tilI en snabb 

och jämn ekonomisk tillväxt, stabil prisnivå, hög sysselsättning, 

jämvikt i betalningsbalansen, en Urättvis U inkomstfördelning och 

ett optimalt utnyttjande av produktionsresurserna. Alla dessa mål 

kan likväl inte vid varje tidpunkt ägnas samma uppmärksamhet, 

vilket medför att en koordinering och frivillig IImålbegränsning f1 

måste ske efter de för tillfället rådande preferenserna i sam

hället. 

TINBERGEN hävdar att den moderna statliga ekonomiska po

lit:ikenalltmer blivit ett sökande efter i1det allmänna intresset~1 

1. T.ex. TINBERGEN kritiserar att olika delar av den ekonomiska 
politiken betraktas särskilt för sig utan hänsyn tilI deras 
inbördes beroendeförhållanden, se JAN TINBERGEN On the Theory 
of Economic Policy, s. 68. 
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(general interest)1 som vi betecknar med 1. Symbolen 1 är en 
funktion av vissa målvariabler (y), och dessa borde väljas så 
att 1 = I(y) maximeras, varvid handlingar som avser uppnåendet 
av detta maximum är en optimal politik. Det hägrande målet för 

den ekonomiska politiken blir således bestämmandet av den 

optimala politiken, under förutsättning att medborgarnas 
individuella preferensindikatorer är givna. Målet är emellertid 
mycket svårt att uppnå och förutsätter bl.a. 

1. Faststäliandet av en kollektiv preferensindikator 
2. Härledandet av målvariablerna från denna indikator 
3. VaI av "adekvataH kvalitativa och kvantitativa instrument 
4. Bestämmandet av de kvantitativa värdena för instrument
variablerna 

5. Bildandet av förbindelser mellan a) målens och de kvanti

tativa instrumentvariabelvärdenas förhållande å ena sidan och 

b) den analyserade ekonomins struktur å andra sidan. 2 

Inom den ekonomiska politiken är dessa fem faktorer inte 

oberoende av varandrao Därför förenklas problemen ibland så, 

att de tre första bestäms godtyckligt - men ofta realistiskt -

och att huvudansträngningen inriktas på de två sistnämnda, som 

representerar den kvantitativa politiken och måste få numeriska 

värden. 3 De kvantitativa medlen förefaller vara svårast att 
preciserarationellt. En maximering av 1 = I(y) med 1 för de 

ekonomiskt-politiska mål som nämndes på föregående sida (general 
interest) vore således en optimal politik. 

TINBERGEN rekommenderar således en disaggregering av den 
ekonomiska politiken enligt större eIler mindre mål, i stället 

för i medel som inte kan betraktas särskilt för sig. Dessa mål 
måste vara någon version av det allmänna intresset. ~å dessa 

fastställts, borde den enhet som beaktas vara summan av alla 

aktiva ekonomiskt-politiska medel i ett givet ögonblickj på 

1 • 

2. 

3. 

TINBERGEN a.a., 
_n_ n 

_1f_ _"_ 

sid. 1. 
3-4. 
4-5. 



- 7 -

det sättet uppstår ett ekonomiskt-politiskt system. 1 

Enligt resonemanget borde huvudintresset således inriktas 

på den ekonomiska politikens oeh prispolitikens mål. De paramet

rar som innefattas i undersökningen har oekså valts med målsyn

punkterna för ögonen~ dvs. att direkt oeh speeifikt påverka pris

nivån (se även sid.27). Av praktiska skäl har emellertid en 

disaggregering enligt medel oekså visat sig nödvändig ur under

sökningens synpunkt. 

22. Synpunkter på statens ekonomiskt-politiska medel 

Undersökningen har begränsats att omfatta de speeifika 
parametrarna, oeh därför skall en gränsdragning i det avseendet 

ske. Statens ekonomiska politik avser att påverka den ekonomiska 

utveeklingen i olika avseenden. Ett sätt att klassifieera de 

ekonomiskt-politiska medlen är därför att indela dem i generellt 

verkande oeh speeifikt ingripande medel. 2 Med generellt verkando 

medel avses medel av typen penningpolitik~ valutapolitik oeh 

finanspolitik i allmänhet, medan de speeifikt ingripande medlen 

består av olika slag av regleringar~ De allmänna medIen syftar 

tilI att skapa generella betingelser för ekonomin utan mera 

omfattande direkta detaljåtgärder, medan den andra huvudtypen 

av medel rsglerar handling~oeh transaktioner i enskiIda fall o 

Gränsen mellan de två alternativen kan doek ibland vara vag. 

Typexempel för de två motpolerna är å ena sidan en aIlmän 

penningpolitik med rörlig ränta oeh å andra sidan en fysisk 

regIering (t.exo priskontroll). Den första metoden innebär att 

de allmänna betingelserna för investering, produktion oeh kon-· 

sumtion påverkas, då räntehöjningen bidrar tilI att skapa en 

ogynnsammare atmosfär. 1 kontrast tilI detta innebär de fysiska 

1. TINBERGEN a.a~ sido 68-70. BENT HANSENs behandling av måIen 
p~~minnc,_' i hcg grac1 om ;I'j.nbc.rgens; detta påpekar han även i 
sitt verk, se BENT HANSEN Finanspolitikens ekonomiska teoria 
Hansen kaIlar det aIlmänna intresset !!välfärdsfunktionen f1 i 
vilken målen maximeras genom en måIindex av formen F(xA , ••• ,x ; 
a1'~ .. jla

k
) där de endogena variablerna x skall anta en 5ådan n 

form att välfärdsfunktionen maximeras, medan a beteeknar 
kontrollerbara parametrar. Hansen sätter mera vikt vid 
kontrollerbarhetsbegreppetjl se sido 30-31jl 45. a.a o 

2 0 Dualismen mellan dessa två är delvis liknande den duaIismjl 
som vi utnyttjat vid klassifieeringen av de prispolitiska 
parametrarna i föregående kapitel. 
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regleringarna detaljerade ingrepp som skär igenom marknadssam

manhangen genom att man på olikaPunkterfastställer priser J 

produktion mm. Reaktionsmöjligheterna begränsas starkt av den 

fysiska regleringen~ då myndigheterna fråntarföretagen vissa 
handlingsparametrar. 1 allmänhet tenderar en politik med ett 

stort antal omfattande instrument att leda mot detaljerade 

kontroller och diskriminatorisk behandling av enskilda fall. 

Både de generella och specifika medlen kan vara antigen 

kvalitativa eIler kvantitativa i den meningen J att den kvalita

tiva politiken avser ändring av vissa kvalitativa aspekt i den 

ekonomiska strukturen; kvantitativ politik åter innebär ändrande 

av vissa politiska parametrar eIler instrument inom den givna 

ekonomiska strukturens kvalitativa ram. 1 Gränsen mellan dessa 

är dock inte alltid klar. Exempel på kvalitativa växlingar är 

t.ex. skapandet av ett monopol då ren konkurrens tidigare exis

terade, bildandet av en tullunion och nationalisering av en 

eIler flera industrier. 2 Också prisregIering kan anses vara 

kvalitativ politik i den meningen J att kvalitativa aspekt (före
tagarnas prissättningsfrihet) ändras. 

23. Den statIiga prispolitikens stäIlning inom ekonomisk politik 

De ekonomiskt-politiska medel som direkt eIler indirekt 
kan inverka på prisnivån omfattar såIedes en heI arsenal. En 
väsentlig förutsättning för en stabil prisutveckling är därför. 

en målmedveten stabiIiseringspolitik. Ifall balansbristen har 

formen av ett mera avsevärt efterfrågeöverskott eIler kostnads

tryck, krävs en insats av allmänna kvalitativa eIler kvantita

viva ekonomiskt-politiska medel för att undanröja den. 

Den primära frågan beträffande statens prispolitik blir 

således huru man genom allmänna medel skall kunna bringa 

ekonomin i balans. Balanskravet skjuter den direkta och specifika 
prispolitiken en aning i bakgrunden ända tills prisstegrings

tendenser uppstått. 1 många stater har emellertid den direkta 
prispolitiken J t.ex. i form av prisreglering och subventioner 

1. TINBERGEN J J. a.a. sido 2. 

2. -"- -"- 2. 
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samt indirekta skatter, på kort sikt kommit att utgöra den 
huvudsakliga prispolitiska arsenalen. 

I den nationalekonomiska litteraturen har det ofta an-

setts självklart att prispolitikens enda mål borde vara en pris
stabilisering. Diskussionen har närmast rört sig om vad som är 

flrättfärdigast!f: en fast prisnivå för konsumtionsvaror eIler 
investeringsvaror vid produktivitetsändringar o En stabil pris

nivås fördelar har försvarats med att inflationen medför för
delningsmässiga orättvisor och förskjutningar i inkomstnivån. 

Om vi accepterar att prispolitikens mål borde vara att hindra 

en inflation, måste inflationsbegreppet definieras. Enligt 
PAUNIO är inflationen en under en viss tid skeende ~änkning av 

penningvärdet, vilket bestäms genom (en eIler flera) pris
indexar, och sker under förhållanden, inom vilka en större ut

vidgning av produktionen inte är möjlig. 1 Olika namn, ss. vinst-, 
kostnads- och krediti~flation syftar på orsakerna tilI infla
tionen eIler den miljö i vilken inflationen uppstått. 

Frågan huru inflationen skall mätas kvarstår dock ännu. 

Vilken index avspeglar tfsäkrast" en inflation? Prisindexarna 

varierar nämligen efter beräkningsmetoder och utgångspunkt, 
varför det betraktelsesätt som anlagts på inflationsbegreppet 
avgör vilken index som används vid bedömningen av inflations

tendenserna. Ofta tillmäts levnadskostnadsindex den största 
betydelsen, och även sma rörelser i denna har medfört at\ 

stabiliseringen av just levnadskostnadsindexen kommit att ut

göra det primära kortsiktiga målet inom prispolitiken. I det 
långa loppet måste prispolitikens mål dock vara en stabilisering 

av priserna för hela den inhemska produktionen av varor och 
tjänster för hemmamarknaden samt importeno Ett ensidigt be

tonande av stabiliseringen av något visst index kan nämligen 
leda tilI en alltför begränsad prispolitik. 

Slutsatsen av vårt resonemang blir att en stabilisering 

av priserna är det primära målet för en tigod" prispolitik, men 

1. J.J. PAUNIO Tutkimus avoimen inflaation teoriasta. Suomen 
Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, 
Sarja B:20. Helsingfors 1959. 
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att detta i .en dynamisk ekonomi inte behöver innebära att alla 

indexar vore absolut stabila o Det yttersta målet för prispo

litiken måste vara att säkra ett ekonomiskt Yfklimatl1 i vilket 

en balanserad tillväxt kan äga rum utan ständiga inflationis

tiska impulser. 1 Smärre rörelser i existerande konsumentpris
indexar t.ex. är inte nödvändigtvis teeken på sundhet eIler 

osundhet i den ekonomiska utvecklingen. 

111 4 PRISSTEGR1NGARNA OCH DERAS ORSAKER 

1 en ekonomi i balans antas de relativa priserna på varor

na och tjänsterna ge uttryck för konsumenternas marginella 

värderingar. Den faktiska prisbildningen uppvisar dock flagranta 

avvikelser från denna maxim. Monopol- och kartellförhållanden 

samt nofullständigheter" i konkurrensen medför att priserna på 

olika områden avviker från prisjämviktsvillkoret. Likaledes kan 

prisets funktion i en fYfriY! ekonomi, att locka fram ökad 

produktion på vissa områden och skära ned aktiviteten på andra, 

beskäras starkt genom konkurrensbegränsningar och regleringar. 

Grundförutsättningen för en framgångsrik prispolitik är 

en god kännedom om orsakerna tilI prisstegringar. Speciellt 
prisregleringsåtgärdernas effektiva genomförande kräver kunskap 

om inflationsprocessen. En avo ~RFC tillsatt expertkommission2 

fäste i sitt betänkande uppmärksamhet vid prisstegringarnas 

orsaker, och uppdelade dessa i fyra kategorier~ Prisstegringar 

tilI följd av 

1. Speciella eIler tillfälliga faktorer (t.ex. skördefelslag, 
höjda omsättningsskatter eIler acciser samt slopande av hyres

regleringar) 

2. Efterfrågeöverskott på varor och arbete 

3. Som oberoende faktor, löneökningar som uppstått genom 
kollektiva förhandlingar 

4. Monopolistisk prissättning 

1 • 

2. 

FELLNER-G1LBERT-HANSEN-KAHN-LUTZ-DE WOLFF The Problem of 
Rising prices. OEEC, Paris 1961, sido 11. 

!t " 

sid.12-73. 
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1 många fall tillskrivs prishöjningar enbart någon sär
skild faktor, som utpekas .som särskilt "inflationistiskf? 
Kommissionen hävdar att dess erfarenheter från undersökningen, 

som utrördes under en åttaårsperiod i ett 20-tal länder, klar
gjort att prishöjningarna ofta haft mer än en orsak och att 
dessa orsaker växlat med tid och läge. 1 

Beträffande grupp l ovan kunde kommissionen konstatera, 
att slopandet av olika regleringar i många länder medfört 
starka prishöjningar. De indirekta skatternas prishöjande effe~ct 
behandlas i annat sammanhang, medan det säger sig självt att 
den första faktorn, ett skördefelslag, lätt driver priserna 
uppåt. 

De prishöjande faktorerna i grupp 2, efterfrågeöverskott, 

förekommer ofta i samband med "överdrivna" löneökningar, varvid 
de har en samlad effekt på prisnivån. Kommissionen anser dock 
att de två grupperna under vissa perioder förekom oberoende av 

varandra i form av ett renodlat efterfrågeöverskott eIler ett 

kostnadstryck tilI följd av överstora löneökningar. Dessa två 
anses även utgöra de allmännaste och starkaste infIationistiska 

. faktorerna. 2 Med efterfrågeöverskott avses då en samlad monetär 
efterfrågevolym, som inte kan tiIlfredsställas tilI existerande 
priser utan en kostnadsstegrande beIastning av produktions
resurserna. Den direkta kedjan från efterfrågeöverskottet tilI 
prisstegringar sker schematiskt sett genom att den ökade nyttig
hetsefterfrågan skapar ett tryck på produktionsresurserna, 
produktionskapaciteten spänns tilI det yttersta, en allmän 
brist på arbetskraft uppstår och priser och löner drivs uppåt 

av köpare och arbetsgivare, som tävlar om det knappa utbudet 
av dessa resurser. Ett sådant efterfrågeöverskott förekom i 

många europeiska länder vid mitten av 1950-talet i form av en 
kapitalinvesteringsboom med kumulativt ökande efterfrågan på 
konsumtionsvaror o Kommissionen kommer dock tilI resultatet att 
de statliga myndigheterna relativt lätt skulle ha kunnat finna 

1. FELLNER-GILBERT-HANSEN-KAHN-KUTZ-DE WOLFF The Problem of 
Rising Prices, OEEC, Paris 1961, sido 25-26. 

2.· FELLNER ••• side 33-53. Se även BENT HANSEN A Study in 
the Theory of Inflation. 
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medel (och-att de i en del fall använde sig av dem) att under
trycka efterfrågeöverskottet J när detta måste ske med hänsyn 

tilI bl.a. betalningsbalansen. Främst tillämpades penning
politiska medel i sådana fall, medan t.ex. fiskala åtgärder var 

mera ovanliga i sammanhanget. 1 

Den tredje gruppen av prishöjande faktorer är löneökningar 
som oberoende faktor J vilka uppstått genom förhandlingar mellan 

organiserade arbetsmarknadsparter. Under sådana förhållanden 
behöver den genomsnittliga löneökningen inte nödvändigtvis vara 
liknande den på en frikonkurrensmarknad J utan blir i många fal1 
högre än så. När dessa kollektiva förhandlingar resulterar i 

högre löner och följaktligen högre produktionskostnader och 

ifal1 den relativa vinstmarginalen inte minskas, leder de 

uppenbarligen snabbt tilI en höjning i den allmänna prisnivån. 2 

1 den parameterteoretiska modellen har detta fenomen analyser~ts.3 
Den fjärde gruppen,monopQlistisk prissättning, omfattar 

prishöjningar tilI fÖljd av en monopolists strävan att säkra 
högre netto- eIler bruttovinstmarginaler på försålda nyttig

heter.
4 

Detta förutsätter givetvis att företagarens marknads
ställning medger ett avsevärt svängrum vid prissättningen. 1 

många fall kan sådana prishöjningar dock vara svåra att påvisa 

tilI följd av att vinstmarginaler inte tilikännages. 5 

Efter behandlingen av prisstegringarna och deras orsaker, 

vilka bildar en viktig del av den begreppsapparatur som måste 

uppskisseras innan vi kan övergå tilI den direkta behandlingen 

av de prispolitiska parametrarna, skal1 vi uppställa en enkel 
modell över parametrarna. 

1. FELLNER-GILBERT-HANSEN-KAHN-KUTZ-DE WOLFF The Problem of 
Rising Prices, OEEC, Paris 1961 J sido 38-40. 

2. FELLNER ..• sido 45-46. Pris- och lönespiralen har behandlats 
utförl1gt i andra sammanhang, se t.ex. T. I:=LELÄ Tutkimus 
teollisuudentyöntekijöiden palkkojen muutoksista ja niihin 
vaikuttavista tekijöistä J samt AHTI MOLANDER Kokonaistalou
delliseen hinta- ja palkkatasoon vaikuttavat tekijät Suomes
sa 1949-1962. Suomen Pankin- taloustieteellisen tutkimuslai- -
toks~n julkaisuja, Sarja D~7J 1965. 

3. Se sido 21. 

FELLNER .•• sido 69. 
Om prisstegringar, se även G. MEANS Pricing Power and 
the Publie Interest. 



- 13 -

IV. PARAMETERTEOEETISK MODELL FÖR ETT SLUTET SAMHÄLLE 

Användningen oeh effekten av de statliga prispolitiska 

parametrarna skall nedan behandlas l några enkla makroekono

miska modeller~ som utgår från enklare sammanhang tilI en 

slutmodell J där staten har olika slag av inkomster oeh ut

gifter. Modellerna är statiska J oeh funktionsförhållandena 

förutsätts vara lineära. 

1 modellen p.ntas att en ökning av den indirekta skatte

proeenten åtföljs av en motsvarande ökning av subventionsut-. 

gifterna~ så att budgetdifferensen (budjettierotus) är den

samma. Både subventioneringen oeh de indirekta skatterna är 

allmänna oeh drabbar alla slutprodukter oeh hela national~ 

inkomsten tilI marknadspris. 

Samtidigt antas att en stegring i prisnivån är möjlig 

endast som en följd av en stegrlng i den totala nominella 

ofterfrågan~ dvs. att prisnivån är en funktion av den tot;>~la 

monetära efterfrågan. Funktionen antas vara homogen oeh J_ineär.ll 

med en koeffieient om 1, varvid A P = ~ R .1 Ett implieit 
L! me 

antagande i funktionen är att produktionsfaktorernas utbud är 

helt oelastiskt oeh sysselsättningen fullständig J varför den 

reala nationalprodukten under betraktelseperioden inte för

ändras~ medan utbudet av betalningsmedel enligt föregående 

antas vara fullständigt elastiskt~ vllket.tillåter prisänd

ringaro 

1 modellen har staten först två slag av utgifter J nämli

gen konsumtionsutgifter oeh subventionsanslag. För enkelhe

tens skull består inkomsterna av endast indirekta skatter 

(doek inte tu~l~ eftersom modellen tilI en början förutsätts 

vara sluten). statens parametrar är således den indirekta 

skatteproeenten samt konsumtions- oeh subventionsutgifternao 

De tre sektorer som betraktas har ett gemensamt konto för 

1. P = pris~ R = nationalinkomsten tilI marknadskostnadsme 
pris o 



- 14 -

kapita1förändringar, och kan uppställas en1igt följande natio

na1bokföringssystem: 

Företagen Rfc = C + 1 + G - D + N (1:1)1 

Inkomsttagarna C + S = Rfc (1:2) 

staten B + G + N =D (I~3) 

Kapita1konto 1 = S + B (1:4) 

Reaktioner inom vår ekonomi kan studeras genom föIjande 

fyra ekvationer, med fem obekanta3 där den privata konsumtio

nen (C) är en lineär funktion av produktionsfaktorinkomsterna 

(Rfc )3 intäkterna av de indirekta skatterna (D) en homogen 

och Iikaledes lineär funktion av nationalinkomsten tilI mark

nadspris (R ) och utgifterna för subventionerna också en mc 
homogen-lineär funktion av nationalinkomsten tilI marvnads-

pris. Investeringarna (1) och de statliga konsumtionsutgif

terna (G) är autonoma variablero Konstanten a betecknar den 

autonoma konsumtionskomponenten3 b skatteprocenten för de in

direkta skatterna, c gränskonsumtionsbenägenheten och n sub

ventioneringsgrade~ för alla nyttigheter. 

Rfc = C + 1 + G - D + N (11:1) 

C = a + cRfc (11:2) 

D = bR (11:3) mc 

N = DR (11:4) mc 

R = Rfc + D - N (11:5) mc 

1. Rfc = nationalinkomsten tilI produktionskostnadspris 

(faktorpris), R = nationalinkomsten tilI marknadspris 3 
G = statens konWBmtionsutgifter, B = budgetdifferen~en, 
D = inkomster ~v de indirekta skatterna, S = sparandet, 
1 = inves~eringsutgifter3 N = subventionsutgifter och C = 
den privata konsumtioneno 1 modellen beaktas även utgif
terna för subventioner, men 1 övrigt är modellen likadan 
som i JAAKKO LASSILA Liikevaihtoverotuksen taloudellisis
ta vaikutuksista, verorasituksesta ja ns. neutraalista 
liikevaihtoverosta, Liiketaloudellinen Aikakauskirja, VII 
årgången3 1958. Se även HEIKKI VALVANNE Budjettierotus 
budjettipoli ti~. kan makrotaloudellisessa teoriassa, sär
skilt sido 35-80. 
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1 det röljande kommer modellen att utvidgas någct för 

att vi skall få ett klarare uttryek för de prlspolitiska 

parametrarnas effekt i vårt flsamhälle". Om vi utgår från 

ekvation (II: 1), oeh insätter värdena för D och N får 

ekvationen f8rmen 

= C + 1 + G - bR + nR eIler me me 

Rfc = C + 1 + G + (n-b)Rmc (III:l) 

Enligt ekvation (II~2) är C = a + cRfc • Om vi sätter in 

värdet för.C i ovanstående ekvation, får vi att Rfc efter 

omställning blir 

a + I+G + (n - b)R 
~; 

o. mc 
f'c 

=: 

1 - c 

eIler Rfc 
a + 1 + G 

( ~ - b R • Om värdet = 1 + ) mc - e - e 

samtidigt löses, får vi efter omställning a~~ 

R me = 
(1 - c) Rfc - a - 1 - G 

n - b 

(111:2) 

fcr R mc 

(111:3) 

Skatteprocenten b oeh subventionsgraden n tillsammans har 

således ett avgörande inflytande på R :s värde. TilI en bör-me . 
jan skaIl granskni~gen av model1en utföras grafiskt. 

1 figur 1 har nationalinkomsten tilI marknadspris ritats 

på ordinataxeln, som samtidigt enligt vårt antagande avbildar 

den monetära totalefterfrågan, emedan 4 P = J Rmc • Vi för

utsätter att nationalinkomsten tilI produktionsfaktorpris är 

konstant vid ändringar av skatteprocenten oeh subventions

graden. Rfe ! s värde antas vara kenstant, eftersom vi sär

skilt vilI betrakta reaktionerna i marknadspriserna (R ). me 
Att Rrc inte varierar överensstämmer även med uppfattningen 

att de indirekta skatterna och subventionerna endast skjuter 

en IIkil" mellan faktorpris oeh marknadspris, eIler att R = 
me 

Rfc +D - N. Samtidigt antar vi att 1 oeh G är konstanter. 
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Figur 10 

,0' 

o 

1 ekvation (11:5) insätts (11:3) oeh (11:4) varvid 

Rfc = (n - b + 1) Rmc 

eIler 
R

fc R = ~--------~ me (n - b + 1) 

) 

Vidare antas att skatteOprocentens nivå är b
1 

oeh subventions

graden till en' bör jan konstant. oDen motsvarande skattefunkti onen 

är ON i figuren. Nu får vi som ändring i R då skatteproeenten me 
förändras från b1 till b2 , dvs. från skattefunktionen OD tilI 

OD 1', 

e-
I 

1) Rfc (n 
1 1) Rfc - b + 1 - - 1 - = n 

2 - b 1 + 

Rfc ~n 
1 1 

1) - b + 1 n - b
1 + 2 

Således är 

L1 R ::: Rfc 
(b2 _ b1 ) 

(111:4) 
me en - b + 1) (n .~ b + 1) 

2 1 
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Av den sistnämnda ekvationen föIjer att sträekan XV b1ir 

b 1 - n 

XV = Rfe (n - b
1 

+ 1) 

oeh sträekan XV~ på motsvarande sätt 

b - n 
XV~ R (2 ) 

= fe n - b
2 

+ 1 

Subventionernas effekt på priserna kan beräkD.as ano.J.oge).., 

under förutsättningen att de indirekta skatterna då är' k.X:l-· 

stanta. Subventionsgraden antas tilI en början vara Dl oe]:} 

den motsva~:ande subventionsfunktionen ON i figur 1 0 Via. e:~ 

subve:ntionshöjning tilI n
2 

b1ir den nya subventionsfl1..D.kt.ione:-:-. 

ON ~ • 

l~esuItatet b1ir att ändringen i 

dellen vid subventionsändringen är 

"") 

ll. me 
(priserna) i 

( 
n 2 - b + 1 

1 - 1) Ii - ( --~~_ .. _- - 1) H.c. 
fe n

l 
.. b + 1 1. C 

1 1 
Rfe ( - b + 1 ) - (- - b -{- 1 ) n 2 Dl 

Analogt är enligt f():"(·:.?~:~~Jr:le 

Därav föIjer att sträekan XZ bIir 

b - n2 
XZ = Rfe(n _ b + 1) 

2 

oeh sträekan XZ~ på motsvarande sätt 

b - n l 
(n -,. LI) 1 '-' 1 

En höjning av skatteproeenten (b) för de indirekta sk:at ,'. 

terna (OD vandrar motsols runt origo tilI t.ex~ OD~) mB:::' 

såIedes en prishöjning med VV ~ eIler skillnaden mel1an s·I;-·I"äc-· 

kan XV~ oeh XV" vilket kan betecl~"".-:'l,s :5_ :~:':':-~~~'J:'J. 
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b
2 

- n b 
( ) ( 1 - n ) 

Rfc n - b + 1 - ~fe n - b + 1 
2 1 

medan en sä~~ning av skatteproeenten leder till en motsvarande 

minskning i R • me 
Ifall subventlonsgraden (n) höjs (ON vandrar medsols 

runt origo till t.ex. ON~) medför detta en nedgång i priserna 

med sträekan ZZ~ i figuren, eIler med skillnaden mellan XZ~ 

oeh XZ, vllket analogt kan skrivas Bom 

En sänkning av subventionerna åter medför motsvarande prls

höjning i modellen. 1 figur l har de nämnda ändringarna av 

skatteproeenten teeknats längs axeln R ovanför den s~reeka-me 
de linjen, medan ändringarna av subventionsgraden skrivits 

nedanför den streekade linjen längs R . I ett senare samme 
manhang skall vi behandla de uppnådda hypotesernas realism. 

Vi skall nu behandla prisregleringen i en något utvidgad 

men starkt sehematiserad modell. Vi förutsätter en sluten 

ekonomi med fullständig konkurrens. Produktionsvolymen Q, som 

mäter antalet produeerade enheter kvantitativt oeh lnte en

ligt värde, införs som en ny faktor i modellen. Endast ett 

slag av produkter tl1lverkas i den enk1a ekonomin, oeh arbe

tet antas vara den enda varlab1a produktionsfaktorn, som an

passar sig fu1lständigt. De enda kostnaderna inom produktionen 

är lönenivån W oeh vinstnivån K. 

Eftersom löner oeh vinster är de enda produktionskostna

derna får vi som faktorpris 

P _ W + K 
fe - Q (IV: 1) 

Marknaäspriset P innehåller ytterllgare lndirekta skatter, " me 
varför marknadspriset b1ir 

p 
me = 

vJ'+K+D 
Q 

(IV~2) 
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där D llksom tidigare står för indirekta skatter. N~tional

inkomsten kan nu uttryckas som produkten av priset och pro

duktiensvolymen, varvid 

Rfc == Pfc 
.. Q 

och 

R = P . Q mc me (IV~4) 

Därav följer att 

Pfc 

Rfc 
=Q 

och 
R 

P 
mc 

mc =Q (IV: 6) 

Ifall värdet för faktorpriset i ekvation'(IV:l) insätts i 

ekvation (IV:3) får vi att 

Rfc =(w ~ K) Q 

= W + K (IV~7) 

och för de följande ekvationerna (IV:2) och (IV:4) att 

=W+K+D (IV~8) 

Efter omställning av ekvation (IV:l) blir lönenivån 

W = Pfc • Q - K 

vinstnivån K = P fc • Q W 

och produktionsvolymen 

Q _W+K 
- P 

fc 
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Efter det att analysredskapen skapats skall prlsreglerlngen in-

föras i modellen9 

Analogt rned de föregående prlsfunktionerna kan. prlsreg

leringen skrivas i formen 
R me 

H =-Q (IV:9) 

Om prisreglerlngen utformas som ett maximiprls och betecknas 

med H bl1r 

P := H, då 
me 

w + K + D 
Q 

> = H ; 

Det ovansagda avseI' att priset inte kan sttga över högstprls

nivån trots att kostnaderna eventuellt är större än elleI' lika 

stora sorn det regleracte pri set l·I. Vi ekall specif lcera förhål

landet genom en enkel figur. 

Marknadspriset i figur 2 upprltas på den lodrä.ta axeln aeh 

produktionsvolymen på den horlsontella axeln. Gränskostnads-
~ (\V't+D) kurvan Me :::: 0Q eftersom alla kostnader ingår i den per 

producerad enhet .. Vi utgår från ett hypotetiskt jämviktsläge 

där produktionen är Ql och marknadspriset P1 * 

Figur 2. 

Ne J 

I / Me 

- _:.- / / t:3 ---- A 

P.., L-_____ -r/,--t-_~L --- {) _! (I/} 
..<..t r- -. tne -}"' i.., ,.. 

I 

I I 

..... L_ ... L· __ ._ ..... _ ........... _ .. __ .... _1- Q, 

o Q'I Q 1" 
~, 
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En 'höjning i lönenivån (W), vlnsten (K) eIler de indirekta 

skatterna (D) medför att gränskostnadskurvan flyttas upp tilI 

t.ex. Me'. Partiellt eIler sett från företagarnas synpunkt 

skulle kostnadsökningen eeteris paribus leda tilI en pris

höjning tilI P
3

- Kostnadsökningen resulterar doek i att myn

digheterna inför ett maximipris H, som hindrar priset att 

stiga högre är detta, eIler P2 . Det nya slutliga jämvikts

läget är emellertid även bernende av pventuella än:~:'ingar i 

efterfrågan~ men vi skall här bortse från dettao Det område 

priset kan variera inom efter maximiprisets införande oeh 

där Ylfri ft prissättning råder är således mellan 0 oeh P2 • Tili 

följd av kostnadsökningen oeh av att maximipriset hindrar 

priset från att stiga tilI P
3 

sker även en minskning av pro

duktionsvolymen från Ql tilI Q2 i figur 20 

Vi skall ytterligare utvidga modellen grafiskt för att 

få en klarare bild c.v :::ri.sre2::,c-:-:,"':::;":J.s ef:~'::'.r:t på priserna" 1 

figur 3 benämns axlarna oeh sektorerna efter väderstreeken. 

På den norra axeln avbildas nationalinkomsten tilI marknadspris 

(R ), på den östra axeln nationalinkomsten tili faktorpris me 
(Rfc ) oeh på den västra oeh södra axeln produktionsvolymen 

(Q).l Produktionsvolymen förutsätts vara konstant~ varvid 

Q = strä~kan OB i figuren. 

IT~ligt .kvation IV~5 kan faktorprisfunktionen upprltas i 

den sydöstra sektorn i formen P fe = Rfe , där P fe består av 

lönenivå oeh vinstnivå. Nationalinkom~ten tili marknadspris 

kan i den nordöstra sektorn i figur 3 betecknas som en funk

tion av nationalinkomsten tili faktorpris, eIler Rme = f(Rfe)a 

Funktionen kan antas vara lineär. De övriga funktionerna har 

oekså ritats i lineär form därför att produktionsvolymen antas 

vara konstant oeh inte påverkar P oeh Pf 0 1 det nordvästra me e 
fältet uppritas den ursprungliga marknadRprisfunktionen 

1. 1 sammanhanget bortser vi från vår tidigare premiss i 
skatte- oeh subventionsmodellen om att ~ R = 4 P, 
eftersom vi nu skapat nya prisfunktioner. me 
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• Modellen är i balans i utgångsläget inom området 
R 

Priset bestäms längs funktionen P = ITQ1C ~ medan me 
nationalinkomsten tilI faktorpris är 001 och tilI marknads-

pris OC
2

o Vi ant~r nu att en hö.jning sker i lönenivån W!} som 

ingår sorn en del i faktorpri~et P
f 

• Detta leder tilI att 
Rf C 

funktionen höjs tilI Prc = QC , eIler med sträckan AA 1 $ Mot-

svarande ökning i nationalinkomsten tilI faktorpris är Ll Rro 
oeh i nationall.nkomsten tilI marknadsprls L1 R "Öl(ningen me 
i kostnaderna medför emellertld en prishöjning, vilken yppar 

slg genom att den ursprungliga prlsfunktiollen P == RQmc börjar mc 
svänga medsols runt origo. Myndigheterna an·i;as emellertid in-

föra en prisreglerlng, som begränsar prishöjningen t5.11 funk-
J_" Rmc .. Ldonen H ::::; Q , dar H står för ett max1mipris. Inga pris-

höjningar är således möjllga över maximiprisnivån, J.fall denna 

inte ändras .. Kostnadsökningen kan emellertld. he, föru'Gsat:.ts med

föra att;, prishöjningen utan införande av maximlpris blivit så 
R 

s1;or att den streckade prisfunktionen P ~ ::::: mQl\C. skulle ha 
m(; 

:F'igur 3" 

Q ~<----------~------~~. 
8 
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blivit det nya oreglerade priset för varan, förutsatt att 

e~terfrågan motsvarat denna nivå. Ifall prisregleringen inte 

införts kunde prisstegringen såIedes ha blivit betydligt 

högre än vad som var fallet efter införandet av maximipriset. 

Det nya IIjämviktsIäget lf under maximipris i figuren blir doek 

området AI 02CB2BB. Orsaken tilI att nationalinkomsten tilI 

marknadspris stiger snabbare än nationalinkomsten tilI faktor

pris beror på att den förra innehåller även indirekta 

skatter. 

Om vi antar att myndigheterna trots löneökningen inte 
R 

tillåtit ett högre maximipris än P = mQo , skulle företa-me 
garna ha varit tvungna att redueera sin vinst med ett belopp 

motsvarande löneökningen. Funktionen skulle således ha åter

gått tilI Ffc = R~c • I~all myndigheterna åter tlllåtit ett 

reglerat pris av p' = mQe -' medan lönenivån stigit endast 
n' me 

tilI Pie = ~e , hade företagarnas vinstnivå under förutsätt-

ningen om vinstmaximering ökat med A1A2 oeh lönerna endast 

med AA l jämfört med utgångsIäget, ifall Vi antar att efter

frågan möjliggj~rt denna prishöjning. 

Vår prisregleringsmodell oeh i synnerhet figur 3 äger 

sin tillämpning närmast under en e~terfrågein~lation. Produk

tionsvolymen ändras inte i modellen (se figur 3). Det kan 

emellertid antas att prisreglering ofta förekommer under en 

period med ett starkt efterfrågetryek, ifall produktionsvo

lymen inte kan utvidgas ytterligare. Det elastiska elementet 

i modellen är vinstnivån 3 oeh beroende på kostnadskurvans 

läge oeh maximiprlstakets höjd kan företagarna erhålla en 

större eIler mindre i faktorkostnadspriset ingående vinst. 

Som ett allmänt konstaterande kan sägas att prisreglerlngen 

i modellen tenderar att begränsa vinsterna. Ifall myndighe

terna dock sätter maximipriset ovanför jämviktspriset, kan 

övernormala vinster uppstå, ifall den "reella" kostnadssteg

ringen i form av höjningen i lönenivån inte korresponderar 

fullt med maximiprishöjDingen. 
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Det förhållande som figuren bottnar i är att prisregle

ringen ger företagarna ett prissättningsspelrum mellan P = 
R R me 
~e oeh H = ~e , ifall maximipriset fastslås tilI H, allt 

under det att produktionsvolymen är oförändrad. Beroende på 

maximiprisnivån tenderar priserna att stabilisera sig på 

denna så att maximipriset betraktas som normalpris, eIler att 

P = H. Detta skall senare behandlas mera ingående. Pris-me 
regleringen hindrar pri8erna att stiga tilI det högsta jäm

R" 
viktslä~et, där p; = ~e skulle ha varit prisfunktion oeh 

Ri' me '% 

P~e = Q,e faktorprisfunktiono 

1 vår modell har vi kunnat avbilda en Ifverkligl! ekonomi 

myeket dåligt, men har doek fått grunden för en analys 2-'

prisregleringens natur. Det är likväl på sin plats att vissa 

svagheter i modellen påpekas o Ifall den vore ens tillnärmel

sevis realistisk, vore vi tvungna att inrymma nya sel(torer 

oeh storheter, vilkas beroendeförhållanden oeh effekt på 

modellen borde påvisaso Detta har emellertid ansetts föra 

för långt i sammanhanget. En annan svagl:et är att vi b-Jrtsett 

från efterfråge- oeh utbudsförhållandena, vilka kan antas ha 

en betydande effekt på resultaten av prisregleringen. Vidare 

omfattade den sista modellen endast en nyttighetsgrupp.9 vilket 

medfört att t.ex. substitutionsmöjligheter_, de relativa pri

serna oeh förhållandet mellan reglerade oeh oreglerade nyttig

heters priser inte kunnat beaktas. Slutligen antogs funktions

förhållandena vara lineära, vilket är en grov approximation. 

Frågan har doek varit om att genom en enkel modell söka be

lysa prisregleringens prineipiella drag, varför det ansetts 

befogat att inrymma den i sammanhanget. Senare (sid& 28-37 ) 
skall vi behandla de förhållanden som utelämnats ur del?na 

modell. 
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V. KRITERIET PÄ EN PRISPOLITISK PARAMETER 

En parameter är en kvantitativ storhet~ som inte kan 

observeras men kan uppskattas eIler estimeras på basen av 

empiriska kunskaper. Estimeringarna är slutledningar eIler 

generaliseringar beträffande parameterns värde, och består 
vanligen av en regel~ metod~ åtgärd eIler formel för uppskat
tandet av parameterns värde. 1 Analogt kan parameterbegreppet

överföras ti~l ekonomin, och omfattar då t.ex. inom statens 
prispolitik en orsak eIler åtgärd som inverkar på den framtida 

okända prisnivån~ som kan sökas genom en estimator. Kriterierna 
eIler estimatorerna för uppskattandet av parameterns värde~ 
kvaliteter och förnuftighet kan dock variera, och valet mellan 
tillbudsstående parametrar är i det avseendet sUbjektivt •. Det

mått som tillämpas kräver en "god ft estimator, som har ett antal 
karakteristika. 

En prispolitiSk parameter är således generellt sett en 
orsak eIler åtgärd vars växIingar utövar en viss effekt på den 

framtida~ okända prisnivån o En ändring av t.ex. en accis kan 
anaIogt uppfattas som en prispolitisk parameter; staten kan 

dirigera accisprocenten, vars ändringar antas inverka på den 
framtida prisnivån för den accisbeIagda nyttigheten. Upp
skattandet av accisändringens effekt är estimatorn. 

2 
1 en helt abstrakt Ifexaktl! modell bestående av n ekva-

tioner kallade f.=O~ innehåIlande m parametrar, a., och 
1 J 

bestämmande värdet på n obekanta storheter, x.~ är f. 
1 1 

(x1~ ••• ~X; a1 !) .•• !)a)= 0, (i =1, ••• !)n). Av parametrarna - n m 
a1 , ••• ,an kan t.ex. a1 och a 2 uppfattas som resp. en accis och 

en subvention, och de är då exogena storheter som kan inverka 

på de endogena variablerna x . En enkel dynamisk modell 
n 

åskådIiggör detta ytterligare. Ekvationen för tiden t~ då x1 t 
~ 

betecknar variabeln x1 vid tidpunkten t och a1 ,t på motsvarande 
sätt parametern a1 vid tiden t, är följande: 

1 •. _ GREENWALD~ W.I. Statistics for Economics, side 94-95. 
2. BENT HANSEN Finanspolitikens ekonomiska teori, sido 23. 

Vid givna parametervärden är värdet på x. 'na bestämt, då 
systemet har en entydig Iösning i dem, s~ vidare HANSEN,a.a. 
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'- a 2 t X 2 ' -1+a 3 +--' -' T.i - -' lt 

Parametrarna har daterats av den a':;J..odningen, att det inte är 

motiverat att anta att de vid ?11a tid!)unkter under ett för-

lopp skulJ_e ha ett oförändrat värde, trots att de bestäms 
1 utanför systemet. Dateringen kan ytterligare försvaras genom 

att de offentliga myndigheterna här disponerar över en del av 

parametrarna, varför deras värden lätt kan ä.ndras inom rar!.l8n 

för den ekonomiska politiken. 

Varje parameter ger således uttryck för medel oc11 stor,n 

heter, som inverkar på de endogena variablerna (t.exo varu

priserna) utan att i högre grad påverkas av dessa!> Distl1:~::tio

nen mellan parametrar och endogena variabler ä::c klar ~ Vidfi.re 

förutsätter vi att P':'.T8.;!.1etrartl.3. är f1 autonomaII i den meniD.[;e::'1;; 

att en viss parameter kan förändras utan att andra paramet:"a.l-' 

påverkas därav. Som vi senare skall se är dettc vil],kor lj.J.cväJ. 

inte ostridigt!J speciellt inte på lång sikt .. 

Parametrarna kan även klassificeras enligt grunderna 

fYkontrollerbara" och flokontrollerbara" samt fftillåtna li och. 

11 0tillåtna ll
• En kontrollerbar parameter kan emel1ertid. inte 

tilläggas vilket värde som helst av den som bed:>::i VGl'" jen S~{o·

nomiska politiken, utan dess variansområde ä.::.." begräll.sa.t av 

rådande attityder. Likaså varierar gränsen mellan tlJ.låtD8. och 

otillåtna parametrar a:::.a10gt; i en marknadsekonomi är 0.8 til1-

låtna och otillåtna parametrarna helt and::c3. än i en socia1is

tisk stat. Vi får tre k1asser av parametrar~2 
1. kontr011erbara och tillåtna 
2. kontrollerbara och otillätna 
3. okontrol.lerbara 

1 grupp 1. står en d.el offentliga parametrar i så pass 

nära samband med prispolitiken att. de kan kallas s"tatliga 

1.. HANSEN.? BENT Finanspoli tikens elconomiska teori!J sid. 2J.~. 

2. II !I Finanspolitikens el:conom1s1{a teori., sido 25-
26. HANSEN anser de okontrollerbara parametra::r'na vaI>a gi vna.9 
medan de övriga kan faststä11as av dem som bedriver den eko
nomiska politiken. 
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prispolitiska parametrar ll även om gränsdragningen i en del fall 

blir vag. 

Om vi med hjälp av resonemanget ti1lämpar parameterbe

greppet på statens prispo1itil:~ måste frågestä1lningen pre

ciseras för att bli användbar. 1 undersölcningen är en statlig 

prispolitisk par8.Ll·2ter en åt~ärd. __ el~9r_~!?_~ m~,?el.~ .!30m centraIa 

statliga organ genom direkta oe!! specifi~~3t;~_ärd~r .. ~~h sta.s!.:~ 

ganden i form av fysiska regler}.E~gar ~ öka~~ __ ~.:~!~!.:!:.~8J :pål~g?!: 

eIler ut~ifter kan utnyttja för att snabbt påverl~_~_pr_~32:ltyeok

lingen för en ~ytt~J?;het el1er en gI"UPP".~v .J2y!ti~2,ete!:. • .Alla 

dessa medel hör inom en viss 1atitud t111 gruppen kontroller

bara och til1åtna parametrar och är exogena storheter som l(all 

inverka på de endogena variablerna., priserna~ 1 kapo I~l2 

nämndes att de allmänna prispolitiska medIe::J. inte upptas till 

behandling av orsaker som framgick i ifrågavarande avsnitt. 

Vi särskiljer ~~",911an följande huvudkategorier av prispo

litiska parametrar~ 

1 c Administrativa prispoli tis~.a parametral ...... 

- allmän prisreglering 

prisstopp eIler bestämmelser om maximipriser för 

ett begränsat antal !.lyttigheter 

- prisfaststä1lelse 

- övriga administrativa parametrar 

Ilo Indirekta skat~8r 

- omsättningsskatt 

- acciser 

- tullar 

Oy Alkoholiliike Ab:s inkomst- och förmögenhets-
1 skatt 

111. Subventioner 

1 de följande kapitlen behandlas de olika grupperna av 

parametrar i den ordning vi grupperat dem, 1 det sammanhanget 

1. Oy Alkoholiliike Ab ~ s speciella l{araktär behandlas på sid b 

78-79 ~ emedan inkomst - och förmögenhetss:-qtten ju inte i 
allmänhet hänförs tilI J.e' direki~a prispoli tiska parametrarna. 
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sker även en skarpare gränsdragning mellan de olika kategori

erna av prispolitiska parametrar. 

VI. ADMINISTRATIVA PRISPOLITISKA PARAMETRAR 

61. Prisregleringens teori och de administrativa prispolitiska 

parametrarnas natur 

De administrativa prispolitiska parametrarna omfattar 

olika slag av fysiska regleringar~ som genomförs via stats

administrationen i form av regleringsbestämmelser~ men som inte 

innebär finansiella prestationer tilI eIler från staten i syfte 

att påverka prisnivån. l De omfattar olika slag av priskontroll~ 
närmast prisfastställelseplikt~ prisstopp och maximipriser. 

Prisregleringen är ett genomgripande medel för uppnåendet av 

eftersträvade priser~ och försvagar prisernas allokerande 

funktion eftersom de statIiga myndigheterna övertagit rollen 

av prisbestämmare. 

I vår modell om prisregleringen kom vi tilI slutsatsen att 

höjningen av faktorkostnaderna medförde ett pristryck~ som re

sulterade i att maximipriser eIler prisstopp infördes. Ingen 

ökad produktion framlockades trots att priserna höjdes upp tilI 
Rmc j 

maximiprisnivån H = ~ i figur 3 på sid.~~. Modellen och 

figuren påpekades dock vara grova schematiseringar som närmast 

gällde en efterfrågeinflation; vi skall se hur våra slutsatser 

håIler streck. 

611. Prisregleringen i marginalistisk beIysning 

Det följande avsnittet avviker från prisregleringsmodellen 

såtillvida att efterfråge- och utbudsförhållanden också be

aktas; en av de stora svagheterna i modellen påpekades ju bestå 

1. De indirekta skatterna och subventionerna åter innebär in
komster eIler utgifter för staten. Administreringen av pris
regleringen kräver givetvis medel~ ~en dessa syftar inte 
direkt tilI påverkan av nyttigheternas priser. 
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i att efterfrågan och utbud uteIämnatS'vid behandlingen.,Dess- ' 

utom kommer prisregleringen först att anaIyseras från den en-, 

skiIda industrins sida i en marginell-analys"för, attdess 

natur skall i'ramstå klarare., 

Ett av de viktigaste fallen av problemet om hur marknads'-, 

teorin skall uppbyggas vid ett system av of'fentliga pris-" och 

mängdregleringar utgör frågan om vad,en "undertryckt, inflation" 

är.'I samrnanhanget bortser vi från mängdregleringarna., Uttryc

ket syftar väl närmast på sökandet av, teorier för prisstegr,ing

ar som aldrig slog fullt ut.·BENT, HANSEN karakteriserar en, 

undertryckt inflation som det tillstånd,> då priseroch eventu

elI t löner fastställs genom dlrekta kontroll,er, vilket inte är' 

fallet under en öppen inflationl (se även inflationsdefi'niti'o

nen på side 9 ). Orsaken tilI: att ordet inflati'on används 

trots att priser och löner möjligen,är stabila vid, en under-, 

tryckt inflation beror på att det föreligger brist på varor 

och arbetskraft i en sådan ekonomi, dvs.> att ett efterfråge

överskott råder. Om pris - och lönekontro'llen upphör, skulle 

följden uppenbarligen bli en stegrlng i de kontroller ade stor-, 

heterna., Teorin för den undertr~ckta inflationen syftar' således 

tilI att i främsta lland förklara skillnaden melIan hypotetiskt 

utbjudna och efterfrågade kvantiteter, som definierats så att 

de representerar något konkret för' marknadsparterna atir, handla 

På ... 2 Il'lflationsgapsanalysen har betydelse för undersökningen 

såtillvida att den erbjuder ett redskap att analysera företa

garnas och individernas handllngar och förväntningar vid regle

ringar. 

1 det följande skall vi därför i korthet behandla effekten 

av en undertryckt inflation med maximipris för en industris 

produkter. Först skall vi diskutera maximiprisets inverkan på 

industrins utbudskurva ,,' Kontrollerna för att få tilI stånd den 

1. BENT HANSEN A Study io the Theory of InfIation, side 3-4. 
Jfr oc'kså t .,ex., BR., SUVffiANTA Vapaa ja sidottu hinnanmuo
dostus. Juhlajulkaisu Rainer von Fieandtin 60-vuotispäivä
nä., H:fors 1950. 

2. DYNAMISK PRISTEORI Notater fra professor HAAVELMO's fore
Iesninger, av BJÖRN THALBERG. MEMORANDUM fra Sosialpkono
misk Institutt, Universitetet i Oslo, 1952, sid. 79. 
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önskade fa.ktordistributionen kommer att öka det enskl1da före

tagets kostnader, och då ifrägavarande lndustris utbudskurva 

är summan av de ensktlda företagens' gränskostnadskurvor, 

kommer utbudskurvan för industrin att flyttas root vänst.er och 

bli lUera inelastisk. Vi kan inte gå närmare in på orsakerna 

tilI detta, utan skall betrakta förhållandet grafiskt t figur 4. 
Förhållandet att utbudskurvorna är mera. inelastiska vid under

t;ryckt inflat·ion än i en ufrl H ekonomi representeras av ut

budskurvan S"3S"", medan den streckade llnjen 3'8" visar ut

budskurvans förlopp utan kontroller .. 1 

Ftgur ~. 0 

prls I[ 
D 

p' - - --

t -,\\ P 

\{\\ 
s'/ 

\ \ 
1\ D" \D" 
I \[) 

5 
j 

0 W" W W' tnönod 
.J 

1" Se t .ex .. H"K. CHARLESvJORTH The Economics of Rep:c8ssed 
Inflation. sld. 65-66. 



- 31 -

De grundläggande determinanterna för varje individs efter

frågemönster är hans preferenser, hans inkomster och de sub

stituerande nyttigheternas priser. En ändring i någon av dessa 

flyttar hans efterfrågekurva antingen tilI höger eIler vänster 5 

nedan en ändring i nyttigheternas pris sker genom en rörelse 

uppåt eIler nedåt längs kurvan. En omfattande pris- och mängd

reglerad marknad antas här erbjuda mindre substitutionsmöjlig

heter n Som ett resultat därav kommer var je indu.stris efterfråge

kurva att bli mer oelastisk än under en oreglerad marknad~ 

vilket avbildas i figQ~en genom efterfrågekurvan D'D"~ medan 

den streckade linjen D'D' visar linjens dragning utan kontrol

ler" 1 figuren är de ursprungliga efterfråge- och utbudskuT'

vorna DD och SS, medan vi antar att jämviktspriset P är det 

pris, som råd rJ '3 före införandet av kontroller 0 Mängden som 

efterfrågas tilI detta pris är den totala summan av alla kon

sumenters efterfrågan tilI det prise~; då deras vaI inte be

gränsas av kontroller, och utbuds1.":ängden är OVJ. Under kontroller 

antas efterfrågekurvan således svänga nedåt (te8Xo genom löne

reglering) trots att efterfrågan ökar under maximipriset OP, 

eIler det förra jämviktspriset. Utbudskurvan svänger dock även 

tilI vänster, varför den otillfr·')dsställda efterfrågan blir 

WW,.l J.R. HICKS avsåg just detta då han framförde sin teori 

om den fltomma" ekonomin (empty economy) ... 2 Priserna tiIlåts inte 

spela sin fördelande roll och utbudskurvan kommer att flyttas 

mot vänster tilI S'S" i figur 4 ovan. 

För att säkerställa en produktion av OW, borde det regle

rade priset i figur 4 höjas tilI OP'. 1 annat fall vore den 

otillfredsställda efterfrågan VJ"W'. Om det kontrollerade priset 

inte höjs tilI den nya jämviktsnivån, kommer, en del företaga.re 

uppenbarligen att tvingas bort från marknaden för denna enda 

vara, om inte subventioner eller andra förmåner beviljas dema 

1" Se CHARLESWORTH~ a.a. sido 66-67. 
2~ JaR. HICKS The Empty Economy, Lloyds Bank Review, New 

Series, No 5, Lloyds Bank Limited, London, July 1947~ 
sid .. 1-15. 
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Därefter skall vi betrakta en prisreglerings inverkan 

på det enskilda företaget eIler en enskild industri, utan att 

prisregleringens totaleffei{t diskuteras .. En ökning av en nyt

tighets pris under ren konkurrens kommer att öka produktionen 

av den både på lång 001'1 kort sikt .. Under monopolistisk kon

kurrens kan det likväl tänkas att prisregleringen kan sänka 

priset och öka. produktiqnen, dVs" sänka eIler utjärnna efter

fråge- och gränsintäktskurvorna tilI horisonta.la lin,jer vid 

det fixerade priset OF i figur 5, medan den ffokontrollerade1f 

efterf:r-ågel-turvan D ooh den motsvarande gränsintäktskurvan MR 

(till vänster om linjen QQ,) fOI't~:ä.ttcr UfTät, vill{et frarngår 

av de streckade linjerna i figur 5. 

Figur 5 .. 

pr/s 

) 
o 
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Om regleringen inta fanns, skulle företaget möjligen 

maximera sin vinst genom att sälja OQ' enheter tilI priset PP'o 

PrisregIerlngen kommer således att medföra. både en prisminsk

ning (P#P) (vi antar att maximipriset pH lnfbrts) och en pro-
-1 

duktionsökning (Q"Q) .. ..L Figur 5 äger närmast tillämpning för 

priskontroll rörande monopol och monopolistisk konkurrens~ 

F6rutsättningen för att företagarna skall reagera på det sätt 

figuren utvisar är att de förut,om v:tnstmaximering även väntar 

att prisreglerlngen skall fortgå åtminstone på kort sikt, 

att kontrollen 1yekas fullständigt oc1'1 att ingen "svarta 

börs lf förekommer .. 

Då det reglerade pr:iset OF i figur 6 sät.ts under prlset 

vid ren konkurrens opu ~ller då op" s't;;iger över det l"eglerade 

priset OP, som upprätthålls av myndigheterna J kommer en del av 
o 

ef'terfrågan inte att kunna. tillfredsst~ällas, c. som framgår av 

figuren, sträckan AA .. 

Pigur 6 .. 

pr/5 ~ " .... , " / Me 

p' .. " // 

" " "" .. ..// 
pH . ' 

/4,../ ....... A 

I 1" 

W. __ M_'R __ 
1--___ . __ . II -f 

O /.:;' n n lt 
V> d 

J ~ q ~ I~M9' 

1. M .. BRONFENBRENNER Price Control under Imperfec't cOl11petition, 
The American Economic Review. March 1947, sid~ 107-111. 

2. ~ Ml' BRONFENBRENNER Price Contral under Imperfect competition, 
sid ... 1090 
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Under våra premisser, men knappast i verklighr.:ten, gäIler 

även det motsatta; förekomsten av otillfredsställd efterfrågan 

förkIarar fastställandet av maximipriset under konkurrensni

vån. l Under sådana förhållanden krävs även ransonering av 

nyttigheterna för att prisregleringen skall kunna upprätthållas 

effektivt. 1 figur 6 är ·maximipriset detsamma som i föregående 

figur, eIler OP, som i detta fall Iigger under både OP fl och 

OP'. Produktionsvolymen OQ, SOm ligger under konkurrensnivån 

OQff~ är högre än den okontrollerade ofullständiga konkurrens

nivån OQ'. Figuren utvisar faran av att avveckla kontrollen 

därför att detta kunde förorsaka produktionsminskningar. i 
. 2 
figuren. 

612. Priskontrollens "raison d'etre". 

Efter den margineIla analysen skall vi övergå tilI en 

principiell makroekonomisk diskussion om prisregleringen. TilI 

en början behandlas prisregleringens natur, dess styrka och 

svagheter. 

Bedömningen av prisregleringen som medel för ekonomisk 

stabilisering varierar starkt. Dess främsta uppgift har ansetts 

vara uppbromsandet av en vid varubrist uppstående häftig knapp

hetsprisstegring eIler brytandet av förväntningarna om en sådan 

för förhindrandet av en kumulativ inhemsk prisstegring, som 

huvudsakligen har förväntningar om kommande prisstegringar som 

orsak, och en därav kraftigt minskad sparbenägenhet som fÖljd. 3 

Vidare kan en priskontroll tänkas motverka Iönekrav som dikteras 

av farhågor om en höjd prisnivå. IfaII prisstegringarna däremot 

endast är symptom på redan inträffade kostnads- eIler vinstför-

1. BRONFENBRENNER aoa. side 110. Bronfenbrenner påpekar även 
att problemet kompliceras av att företagarna eventuellt ska
par en "konstgjord" knapphet på varor i syfte att få kon
trollen slopad för deras produkter, eIler möjligen en ökning 
i priset OP, se a.a o sid 110. 

2. BRONFENBRENNER a.a. side 109-110. 

3. STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR Mål och medel i stabilise
ringspolitiken, 1961:42, stockholm, sido 245. 
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skjutningar t.ex. höjda import- eller Qxportpriser, är 

prisregleringen oftast otillräcklig i varje fall separat för 

sig. Kostnadsstegringarna måste nämligen i regel accepteras 

då de engång skett l , och möjligheterna att åstadkomma förskjut

ningar i den inhemska prisstrukturen är begränsade. Prisregle

ringens "raison d'etre fi ligger således i avvärjandet av en 

hastigt uppkommande efterfrågeinflation av kriskaraktär, medan 

dess lämplighetsgrad är mindre vid en renodlad kostnadsinfla

tion. Endast i undantagsfall kan regleringen nämligen medföra 

prissänkningar, utan motverkar snarare frivilliga sänkningar. 

Företagarna tvekar uppenbarligen att sänka priserna under det 

reglerade priset av fruktan att inte kunna höja dem igen ifall 

sänkningen skulle visa sig vara ett misstag. Av den anledning

en tenderar prisregleringens maximipriser eIler det "frusna ff 

priset (vid prisstopp) att bli normal- eIler minimiprisero 

Frågan kommer ytterligare att behandlas med tonvikt på fin

ländska förhållanden. 

Teoretiskt sett kao det tänkas att en mycket omfattande 

prisreglering temporärt kunde bromsa en vinst- eIler kostnads

inflation, om regleringsaktionen samtidigt omfattar löner och 

tjänster, medan importpriserna samtidigt subventioneras för 

avvärjandet av eventuella prishöjande impulser genom höjda 

importpriser. Resultaten skulle dock bli tillfälliga3 emedan 

det tekniskt sett och på lång sikt är omöjligt att i en mark

nadsekonomi genomföra en sådan totalreglering av priset, löner 

och avgifter. Orsakerna tilI detta behandlas närmare i avsnitt 

62. Ifall prisregleringen åter är endast partiell, kan höjda 

vinster eIler inkomster lösgöra ökad köpkraft i form av ett 

efterfrågeöverskott på icke prisreglerade varor. Dessutom kan 

en kortvarig prisreglering medföra uppdämd kÖPkraft 2 , som ytter-

1. utom 1 det fall att en rat10nalisering av produktionen kan 
ske med avseende på de kostnadsstegrande faktorerna. 

20 Köparna kan i vissa fall antas vänta på regleringens upp
hörande och eventuella prissänkningar i samband därmed tilI 
följd av ökad priskonkurrens. 
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ligare kan öka efterfrågeöyel?sk-ottet vid regleringens slut., 

Orsa~ernå tilI. prisreglering. V'ari.erar med tid och läge. 
" .' " '-, . . 

Ett av mål~? kan V'ar~ att, ~:i,1J.fö;c32n~:.'>a s'älj<?"~na av en nyttig-

het garantipriser, vilket' oft,a, förekommi t t .• eX8 i länder med 

omfattande jordbruk. Myndigheternas avsikt har därvid varit att 

öka priserna på de lantbruksprodukter, som säljs på den inter

nationella marknaden eIler på hemmamarknaden (t.eXe kaffe, 

socker och smör)e Av motsatta skäl kunde prisreglering genom

föras i syfte att sänka priserna,på vissa nyttigheter$ bl.a~ 

vid monopol, då monopolistens ställning medgett överdrivna 

prisförhöjningar~ 

Nära ansluten tilI de föregående är en priskontroll som 

närmast av sociala skäl siktar mot fixerandet av ett flrättvist ff 

pris. De sociala aspekterna vid vår prisreglering har spelat 

en stor roll, i synnerhet för livsmedel och andra nödvändighet;s

varor. Vidare kan prismekanismen tänkas bli utnyttjad för kon

trollerandet av de fysiska kvantiteterna av sålda och konsume-
1 rade nyttigheter, t.ex. ifråga om alkoholdrycker. Orsakerna 

tilI prisregleringarna kan dock inte generaliseras, utan måste 

sökas separat i varje enskilt fall beroende på omständigheterna 

vid regleringens införande. 1 ett senare avsnitt skall vi ana

lysera orsakssammanhangen beträffande prisregleringen i Finlandn 

När den offentliga prissättningen vid en relativt stram 

prisreglering skall förklaras kan teorin förefalla mycket enkel 

'och lättfattlig; de priser (och eventuellt kvanta) som myndig-

heterna fastställt realiseras. Prisregleringens inverkan på de 

relativa priserna skapar dock problem av stor omfattning, lik

som de uppenbara svårigheterna att fastställa ffriktiga fl regle

rade priser, i synnerhet om regleringen omfattar nya produkter. 

Konstruerandet av en mera ingående marknadsteori under förut

sättning av prisreglering ställer sig därför inte lättc 

1. 1 Finland har Oy Alkoholiliike Ab genom prissänkningar på 
svagare alkoholdrycker och prishöjningar för starkare rus
drycker sökt minska konsumtionen av de se:v.are 'ttll förmån 
för de förra, t.ex. i Ithellre-vin-än-starkt-kampanjen". 

· ' .. ~ 
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När det gäller konsumenterna kan en eventuell reglering 

beaktas genom att man räknar med flera bivillkor vid nytto

maximeringen. Likaså kan fastställandet av bl.a. maximipriser 

innebära att företagaren vid en prövning av de åtgärder som 

ger den största vinsten bortser från en bestämd del av pris

skalan, samtidigt som folks förväntningar om den framtida pris

utvecklingen påverkas, vilket ~nverkar på deras handlingar. Om 

man tänker sig att företagarna har endast priserna som aktions

parameter och köparna endast kvanta, kommer köparna vid en 

prisreglering att också framdeles ha sin aktionsparameter kvar, 

medan företagarnas aktionsparameter påverkas av regleringen, 

t.ex. i form av ett maximipris som inte får överskridas. Detta 

medför Iätt att konkurrensen inriktas på annat än ~rlserna~ dvs. 

företagarna kan inleda en skärpt kv<litets-, service- eIler 

annan konkurrens medan priset bortkopplas som aktionsparameter. 

62. Maximipriser och prisstopp 

621. strategin vid maximipriser och prisstopp 

1 det föregående har vi endast i förbigående berört maxi

mipriserna i samband med behandlingen av prisregleringens teori. 

Först skall vi i alI korthet behandla maximiprisernas och pris

stoppens natur. 1 praktiken kan de sägas vara likadana regle

ringar. Maximipris innebär att statliga myndigheter fastställer 

ett högsta pris för varor och tjänster, som får underskridas 

av företagarna men inte överskridas. Prisstopp åter innebär 

att staten binder priserna vid den nivå de låg på vid en viss 

tidpunkt. Stoppriserna får inte överskridas men väl underskri

das. 1 aIlmänhet har det visat sig att företagarna uppfattar 

både maximipris och priserna vid prisstopp som normalpriser 3 

dvs. de har sällan underskridits. Därför kan prisstopp och 

maximipris de facto med avseende på deras effekt sägas vara 

likadana regleringsåtgärder. 

Även prisfastställelse innebär upprättandet av maximi-
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priser~ men detta skall behapdlns särskilt för sig eftersom 

tekniken vid prisfastställelsens genomförande i någon mån 

avviker f.rån prisstoppen,9 se sid~ 

1 tecrin l\:an en allmän reglering av priserna 1 form av 
--.--~-,::,:~",~~.~>:,=-=.""",--"<-

maximipriser eller prisstopp tänkas,. Under 'en sådan omfattande 

reglering skulle således både p~iserna och konsumtions- och 

investeringsnyttigheter samt priserna på produktionsfaktorer 

vara reglerade av staten. ",1 en marknadsekonomi av västerländsk 

typ vore en allmän regle2:'lng emellertid omö.41ig i pral~tikeno" 

För det för'sta vore det mycket svårt för' myndigheterna ått 

fastställa maximlpriser för alla nyttig::' "",,~' '",,,,.) 'och de sålu:i.lda 

fastställda priserna kunde lätt rubba balansen mella1.1 efteT'

frågan och utbud'och åstadkomma en snedvr.Ldning av produktionene 

Snedvrldningen .L produktionen kunde ske til1 följd av att en 

del varors maximiprlser vore "fördelaktigare" för företagarna 

än andra varors s och att produktionen således i ~ögre e;rad 

överflyttas på dem. För det andra vore det mycket svårt att 

innefatta nya varor i regleringen., emedan kvalitetsvärde~""'ing0'~'l 

och bedömningen av prod'uktionskostnaderna för nya komplicerade 

varor (t.exo maskiner) är en mycket vansklig uppgift. För det 

tredje skulle en effektiv övervakning av de allmänna maximi

priserna elleI' prisstoppet kräva en sä stor personal~ att 

kostnaderna bIir mycket höga. För det fjärde skulle en total 

prisreglering kräva en ändring av de polltiska stYl"'kefö~C'hållan

dena, emedan det knappast vore möjligt att genomföra en sådan 

i fredstld i ett samhälle som är baserat på marknajshushåll

ningsprincipenD 1 kap. V berörde vi til1åtna och otlllåtna 

parametrar; i allmänhet kan en allmän prisregle:r'lpg således an ... 

ses tillhöra gruppen otil1åtna och okontrollerb ,~a parametrar, 

åtminstone i västerländska förhållanden. Däremot är maximi-

pris allmänna t~exo l Sovjetunionen, där de inte heller får 

1)'),d.erskridas av företagaren, elå priserna en gång fÖT' alla är 

fastställda, 

De ovannäm~da svårigheterna beträffande en allmän pris

reglering har medfört att ',maximipriser och p:eisstopp vanIigen 

inriktas endast på "strategiska ff VarOI'., sett UI' lndexstabllise-

",,! 
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ringssy~punkt. Sådana nyttigheter är framföraut varor och 

tjä~ster, vilka efterfrågetrycket tilI följd av struvturför

ändringar i konsumtionen kan antas drabba hårdast, och som är 

speciellt vlkti~a i levnadskostnadsindex, dvs. har·en hög vikt 

i index (t. ex.smör och mjölk i Finland). Dessutom är dessa 

strategiska varor ofta sådana, som vid tillfällig prisspekula

tion kan medföra mera omfattande prisstegringar. l Det faktKm 

att regleringen omfattat endast ett begränsat antal nyttighe

ter har dock undanröjt en del av de svårigheter, som uppräk

naJes ovan vid en allmän prisreglering. 

I en enkel funktion kan den 1:: ';.:.~ränsade prisregleringen 

för Vlssa strate3iska nyttigheter uttryckas på följande sätt~ 

Pt=ft(Hb), där b ~ z 

Pt avser nivån för en konsumtionsprisindex för de stratc

giska nyttigheterna vid en VlSS tidpunkt t, medan H står för 

prisregleringen t.ex. l form av ett maximipris. Koefficienten 

b syftar på ett antal varor, som tilI antalet är färre eIler 

lika många som alla strategiska konsumtionsnyttigheter (z) i 

samhället. Den ifrågavarande konsumtionsprisindexens nivå vid 

en viss tidpunkt är således en funktion a~ prisregleringens 

omfattning, och denna har gi\etvis ett starkare inflytande på 

Pt om b~s värde = z, dvs. att alla viktiga konsumtionsvarors 

priser regleras eIler har ett Ylprlstakfi. 

Om Vl löser värdet på Hb blir resultatet att 

-1 ) Hb=ft (Pt 

a:s. att den begränsade eIler fullständlga prisregleringen är 

en omvänd funktion av konsumtionsprlsindexens nivå vid en viss 

tidpunkt t. Grafiskt ser den förstnämnda ekavtionen ut på 

följande sätt 

1. T.ex. vid prlshöj'ningar på livsmedel, som ofta har en stor 
vikt i konsumtionsprisindex, kan dessa prisstegrlngar genom 
indexblndning medföra korresponderande lönehöjningar,vilka 
genom åtföljande kostnadsökningar inom produktionen kan 
medföra ytterligare prisstegringar för andra _lyttigheter. 
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B'igur 7 .. 

• ~;&,. den lodritya axel!"' .har uppri tats den förändrade pri s

nJ.vån via. tidpu..'1kten t t f'örhållande tilI den förändrade t;id

punkten. På den norison't·ella axeln avb1.1das antalet konsumtions

varoI' Born ingår i vå!~ konsumti0J.1sprlsindex P $ och vid punkten 

z är ~lla val'''or r$gler:;:de" Pr.isindexen är följaktligen oför

ändrad vld Z9 dvs. inga k,onsumtionsvarors priser' kan höjas 

ifa,11 vi antar att; alla priser ex aD.te vårit pJ. maxj~mipris

nlvån. eller likamed det reglerade priset. Ifall ett b antal 

varor regleras~ kan prisi.:ndexen stiga med OA I och ifall ett 

s't;örre antal varor än b., t .. ex" b + d bJ' regleras" kan pris

indexen stiga med enda,st~ 01\2 ~ Ifall inga pri ser a115 regleras, 

stiger prlsindexen w'"1der per1.oden t med OA ~ o 

Efter den funktione.lla behandlingen av max1.mipriser och 

prisstopp sk:a.ll vi uppskissera bakgrunden t111 prlsreglerlngen 

och de nuvarande institut"ionella möjligheterna. att genomföra -, 
prisstopp och maximipriser i vårt land" ~ Den fi:nska prisregle-

1. Avdelxiingscht1r' 0 ~ VÄYRYNEN v id. socialminlsteriets pr isavdel
ning haI' vari t ett~ ovärcterligt s·töd v ld lnsamlandet av upp
gifter om den rinska prisregleringen~ om vilken de tryckta 
källor'na är myoket bristfälllga .. 
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ringen nämndes år 1930 i lagen o~ krigstillstånd) varigenom 

statsrådet erhöll rätt att för "hindrande av oskäliga priser" 
1 reglera handeln. År 1939 grundades ett ny tt ministerium för 

skötseln av dessa frågor, nämligen folkförsörjningsministeriet. 
i?l';' 

Dess uppgifter var bl.a •. att uppgöra planer för regleringsåt-

gärder som syftade tilI förhindrandet av oskäliga priser. Y~der 

1930-talet utnyttjades regleringsfullmakterna enIigt lagen om 

krigstillstånd dock inte2 • Genom nya stadga~den om regleringar 

lyckades regeringen dock under de senaste krigen hålla indexar

na någor1unda i styr, åtminstone med beaktande av de starka 

inflationistiska faktorerna och åtföljande pristryck~. Nya lagar 

om prisreglering tillkom efter krigssIutet, men vi ska~1 inte 

gå närmare in på dem här. 

Våra gällande stadganden om prisreglering tiIlkom åren 

1956 och 1957. Statsrådet fick år 1956 rätt att "för tryggandet 

av landets ekonomiska liv i syfte att upprätthåIla en stabil 

och rättvis prisnivå övervaka och reglementera pri~ samt av

gifter u • 3 Målet för prispolitiken sattes således så vagt som 

upprätthållandet av en "stabil och rättvis ff prisnivå, men ingen

ting sades om hur denna skuIle konstateras, genom Ievnadskost

nadsindex eIler partiprisindex eIler på annat sätt. 1 ett stats

rådsbeslut med anledning av sagda lag stadgades att det finns 

två slag av reglerade priser: faststäIlt pris, som var det 

högsta av myndigheterna tillåtna försäljningspriset på nyttig

heter, och enhetspris, som avsåg ett fastställt pris som pub1i

cerats i författningssamlingen eIler i officiella tidningen. 4 

1.. Se Lag om krigstillstånd, 303/30, särskilt §§ 29-36, Fin
lands Författningssamling. Åren 1917-1921 förekom dock rätt 
omfattande prisregleringar, men stadgandena var av temporär 
och icke kodifierad natur. 

2. Med stöd av särskilda beslut och förordningar förekom dock i 
en del fall prisreglering utanför lagen om krigstillstånd 
även under 1930-talet, bl.a. genom statsrådsbeslut om regle
ring av priset på importerad spannmål, samt genom beslut av 
inrikesministeriet reglering av apoteksavgifter samt taxi
och bussavgifter. 

3. Se 120/56 Lag om tryggande av prisnivån. Finlands Författ-
ningssamling. . 

4. Se 144/56, Statsrådets beslut om reglering aV.prisen på in
hemska förnödenheter samt avgifter. F~Dlands Författnings-
sam1ing. . .. 
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Det fastställda priset var sålertes maximipris~ men i praktiken 

tillgick bestämmandet av detta så 3 att prisregleringen efter 

1956 skedde genom prisstopp och pristaket var Daxi~ipris- Om 

maximipriser nämns ingenting i beslutet~ utan det innefattades 

implicit i det. Ett allmänt drag i de nya regleringsbestämmel

serna var att prisstopp (maximipris) först utfärdades~ men att 

företagarna 3 om de ville överskrida pristaket för ett i bestäm

melserna angivet urva1 av varor måste ansöka om prisfastställel

se hos socialministerlet. Ett annat drag var att prisstoppen 

emellanåt (toex,. i augusti 1962) genomfördes så§ att beslutet 

trädde i kraft i början av september 3 medan maximipl"'lser:23. 

var desamma som til1ämpades 31 juli 1962 eIler en månad tidi-
1 

gare.- Levnadslcostnadsindex var visserligen relativt stabil 

från juli tilI augusti 1962 (+004 poäng), men en del höjningar 

hade i augusti skett vid prissättningen av vissa bageriproduk

ter, och därföI' sattes nivån så långt bakåt i tideno 1 ett st·ats~· 

rådsbeslut av år 1958., som fortfarande utgör grunden för det 

praktiska genomförandet av vår prisreglering,:/ stadgas även att 

minskande av nyttighetens mängd 3 kvalitetsförsäffiring eIler 

rabattminskning,:/ om dessa höjer priset~ skall anses som pris

förhöjning i lagens mening. 2 Vldare stadgades att inte heller 

nyttigheter.:l för vilka prisfastställe1se inte behöver' sökas" 

får ha ett högre pris,:/ än vad som medförs av tillverkningen, 

importen 3 anskaffningen~ transporten,:/ upplagringen 3 behandling

en eIler försäljningen i form av verkliga 3 dock högst skäliga 

kostnader ökade med skälig företagarvinst. 3 1 praktiken skulle 

detta ha resulterat i att alla priser vaI' reglerade,:/ men stad

gandet var så pass vagt att det fanns mycket spelI'um för vari

erande prissättning inom ramen för deto Enligt beslutet fick 

ingen heller betala ett lIoskäligtfl priso 

1. Se Statsrådets beslut om prisnivån för vissa föI'nödenheter 3 

474/62. 
2. Statsrådets beslut om övervakning och reglementering av 

pris och avgifter 3 363/58, särskilt § l~o 

3" 363/58 ovan 3 § 12~· 
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Vår gällande lag om prisre61ering (444/57) stadgar att 

flstatsrådet har befogenhet att reglementera priserna på nyttig

heter~ som det råder brist på i landet eIler som genom otill

räckliga konkurrensförutsättningar har ett uppenbart oskäligt 

pri8~ eIler vi~kas pris avsevärt inverkar på levnadskostnads

nivånlf~ Vidare får statsrådet reglementera också avgifter som 

avsevärt inverkar på levnadskostnadsnivån. l Lagen gäller ännu 

som ettårig~ men dess namn ändrades år 1963 tilI lagen Cm pris

kontroll. 2 

Genom de olika statsrådsbesluten har de praktiska former

na för prisregleringen utformats. Prisstoppen har varit den 

allmännaste prisregleringsåtgärden under betraktelseperloden~ 

medan prisfastställelseplikt varit det yttersta alternativet. 

Närmast är det socialministeriets prisavdelning som svarar för 

det praktiska genomförandet av prisregleringaro 1 praktiken 

tillgår utfärdandet av prisstopp så, att frågan vanligen på 

framställan av prisavdelningen upptas tilI behandling i rege

ringen. Prisstopp övervägs vanligen då ett större prisavgöran

de förestår~ vilket var fallet vid devalveringen 1957 samt 

mynt- och omsättningsskattereformerna. För att hindra större 

rörelser i prisnivån tilI följd av dessa reformer har regering

en utfärdat prisstopp, men i efterhand skall besIutet om pris

stopp behandlas av riksdageno Denna har rätt att efter det 

grundlagsutskottet behandlat frågan antingen förkasta eIler god

känna beslutet~ 1 praktiken har alla beslut om prisstopp god

känts av riksdagen, men möjligheten att genom parlamentarisk 

efterkontroll hindra genomförandet av ett prisstopp föreligger 

alltid. 

PriSuvjelningen iakttar prisutvecklingen och ser tilI att 

inga överskridningar av stadgade maximipris sker utan ministe

riets tillåtelse. Avdelningen har dessutom rätt att väcka åtal 

1 0 Lag om tryggande av prisnivån, 444/57a 

2~ Lag om priskontroll, 565/63. 
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för brott mot prisregleringen. Ii'. ex. år 1956 behandlades 276 

mål angående priSregleringsbrott,l men de flesta var relativt 

obetydliga och berodde uppenbarligen på okunskap om reglerlngs

bestämmelserna. 1 allmänhet kan sägas att stadgandena i samband 

med prisstoppen iakttagits mycket noga av näringslivet~2 även 

om prisavdelningen på ansökan varit tvungen att bevilja rätt 

tilI en del prisförhöjningar tilI följd av kostnadsökningar. 

Antalet sådana ansökningar om rätt att få höja priserna har 

enligt uppgift varit tämligen talrika under de olika p~isstop

pen,3 i synnerhet om större kostnadsöl{ningar in~räffat., Dessa 

kostnadsökningar har vanligen uppgetts vara följden av löne

höjningar 0 

Våra prisregleringsbestämmelsers andemening har varit att 

upprätta maximlpriser, som kan och borde underskridasn 1 regel 

har det dock visat sig att de fastställda maximipriGerna upp

fattats som normalpriser elIel" rentav minimipriser, varför de 

sällan underskridits inom näringslivet. Genom högstpriserna 

åsyftades således motsatt effekt än en kartells minimipriser. 

Fastställandet av maximipriser under prisstopp kan också i 

en del fall vara mycket svårt för myndigheterna, och ett 

lioriktigt If reglerat pris kan ha en ogynnsam effekt 0 När 

priserna fastställs på en alltför hög nivå, kan det vidare 

hända att företagare genom ytterligare rationaliseringar och 

fö~bättrad organisation kan sänka produktionskostnaderna och 

skaffa sig stora differentialvinster. Dessutom föreligger även 

möjligheten att mindre räntabla företag kan hålla sig kvar på 

marknaden tack vare för höga maximipriser, som således höjer 

1'l Hufvudstadsbl'adet 14.1101958. 

2. På socialministeriets prisavdelning var man av den åsikten, 
att prisregleringsbestämmelserna vanligen åtlytts~ och att 
de förseelser som förekommit var av smärre natur och den 
nytta de medfört ringaft 

3. Uppgiften har erhållits från socialministeriets prisavdel
ning. Enligt samma källa var antalet ansökningar störst ge
nast efteI" prisstoppets utfärdande., medan en fflugnarel! period 
inträdde därefterc Om prisstoppet varade en längre tid, 
ökade antalet ansökningar igen. 
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prisnivån relativt sett. Vidare kan prisregleringen tänkas 

leda tilI ökade kartelliseringssträvanden inom näringslivet; 

detta var fallet i synnerhet under folkförsörjningsministeriets 

tid, emedan ministeriet fäste stor vikt vid branschorganisatio

nernas framställningar rörande prissättningsförOhållandena. 1 

Också nuförtiden gör organisationerna framställningar till 

prisavdelningen, och på grund av att en representativ samman

slutning kan anses ha större möjligheter att för1;1andla om höjda 

maximipriser leder detta uppenbarligen tili konkurrensbegräns

ningar, som normalt inte skulle ha förekommit i samma utsträck

ning. 

En ytterligare fara är att priskonkurrensen mellan före

tagen enligt det ovan sagda avtrubbas under max:j.mipr~s_, ocn. 

att konkurrensen huvudsakligen sker i form av ökad reklam, nya 

försäljningspunkter oSVo Uppenbarligen har prisregleringen i 

många fall medfört en sådan utveckling i vårt land~ 

Slutligen kan avvecklandet av prisstoppeJ
:, l:-:~~d:~:T::,a c<~~. i'cre·· 

tag höjt priserna. T.ex. år 1963 i oktober meddelade producen~ 

terna och försäljarna av textilprodukter, läder- och g~mmiskor 

att de.9 efter det socialministeriets prisavdelning befriat 

dessa varor från prisstoppet.9 skulle höja minuthanoelspriserna 

med 10 %, vi1ket innebar att levnadskostnadsindex skulle ha 

stigit med 1-2 % beroende på den genomsnittliga prisstegring

en.
2 

Om vi betraktar frågan i indexbelysning, steg partipris

indexens grupp 32 "kläder" från september tilI olctober från 

192 tilI 195 indexpoäng, och konsumentprisindex under samma tid 

från 115 tilI 117 indexpoäng. Å andra sidan bör observeras att 

partiprisindex, gruppen fltextilfibrer" dvs~ råvarorna för texti1-

industrin.9 under samma period steg från 171 till 1770 Råvaru-

1 0 N. MEINANDER - 1 ~ MELIN Statens kcr:tkurrensbegränsande roll 
i Finland. Meddelanden från ekonomisk-socialvetenskapliga 
institutionen vid Svenska Handelshögskolan.9 Nr 6/1958.9 
side 370 Se även AoMo SALONEN Tutkimus taloudellisesta 
kilpailusta Suomen nykyisessä yhteiskuntaelämässäo 

2" Se t<teXa Suomen Sosialidemokraatti.9 13"10.1963,, 
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kostnaderna för textiIindustrin ökade såIedes i någon måno 1 

varje fall kan konstateras att prishöjningar ofta kan följa 

på regIeringarnas avvecklande, 

1 ett senare kapitel skall vi behandIa frågan 'om huI' 

indexarna och prisutvecklingen tett sig under prisregIeringar~ 

Redan nu kan vi emeIlertid kqnstatera att det visat sig svårt 

att i Iängden upprätthålla ett effektivt prisstopy i Finlande 

Orsakerna tilI detta är många: för det första kan företagarna 

anhåIIa om tillstånd tilI prishöjningar hos prisavdelningen 

vid socialministeriet, och om större kostnadsökningar inträffat 

är avdelningen vanIigen tVlli1gen att bifaIIa ansökningarna o För 

det andra kan Iantbruksprodukternas priser enligt lagen om 

Iantbrukets prisnivå justeras varje år i augusti månad och vid 

behov i februari. Därvid har ofta prishöjningar på Iantbruks

produkter genomförts. Eftersom lönerna under en stor del av 

undersökningsperioden justerats enligt levnadskostnadsindex, 

har löneökningarna lett tilI kostnadsökningar inom näringsli

vet och efter ansökan hos socialministeriet tilI ytter1igare 

prishöjningar. Cykeln är dock inte så enkel som här förklarats, 

men tendensen har gått i denna riktning~ Givetvis beror stor

leken av prishöjningarna för Iivsmedel !)å subventionerings

graden, men i många fall har statsfinansiella svårigheter 

hindrat staten från att genom subventioner helt kompensera de 

producentprishöjningar för lantbrukspr;;1ul{ter, som besluti ts 

tilI följd av lantbruksinkomstlageno 

För det tredje är kontrollapparaten vid en omfattande pris

reglering tungrodd, vilket kan leda tilI att kryphål uppstår~ 

Exempel på sådana haI' vi i att en del företagare lanseI'at 

ffnyall produkter, som huvudsakligen sl{ilt sig från tidigare als

ter endast genom ett ny tt namDo Det äI' emelleI'tid svårt att 

reglera priserna på nya produkteI'~ ef~ersom prismyndigheternas 

möjIigheter att för varje ny produkt konstatera olikheter och 

prissätta varorna är begränsade, i synnerhet om det rör sig 

om mera komplicerade föremål som maskiner eIler apparatero 

SlutligGn berör prisregleringen inte prishöjningarnas orsaker 

utan endast symptomen, vari'ör den 1 praktiken fått karaktjr,:ren 
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av en prisstegringsbromsande åtgärd. 1 avsnitt 612 har vi be

rört de speciella förhållanden, då prisreg1erlng kan visa sig 

relativt effektiv. ,Också under dessa ausp~cier förekommer dock 

de svagheter som nämnts här. 

1 det fö1jande ska11 vi behandla prisfaststä1lelseplikten, 

som är den f~rm av prlsreglerlng som griper starkast in i 

marknadsmekanismen. 

63. Prisfastställelsepllkt 

Med prisfaststäl1eIse avses att företagarna måste anhålla 

hos sociaIminister~et eIler statsrådet om faststä1lande av pri

serna på vissa nyttigheter. ~ckså under detta slag av regle

ring har priserna karaktären av maximipriser. Van1igen tilläm

pas prlsfastställelse först om företagarna för speclella nyt

tigheter v~ll överskrida det stoppris som fasts1agits vid ett 

prlsstoPP. Ansökan om prisfastställelse kan göras hos social

ministeriets prisavdelnlng antingen av företagaren själv eIler 

av branschorganlsationen. Avdelningen kan bevi1ja tillstånd 

tilI prishöjningar om mera betydande kostnadsförändringar skett 

i produktionen. Det höjda fastställda prlset blir då ny tt maxi

mipris för nyttigheten. 

Statsrådet beslöt år 1957 att prisfastställelse bör sökas 

för vissa i hemlandet för försäljning ti1lverkade nytt~gheter, 
1 

om dessa överskrider det stoppr.is som då uppsattes. utan 

pr~sfastställelse fick således stopp~lset eIler ett lägre pris 

tagas av försäljaren. De varor som omfattades av prlsfaststäl

lelse bestod främst av livsmedel, beklädnadsvaror samt varor 

på tullpositioner, som i stort sett omfattade samma slag av 

1. Se statsrådets beslut angående ändring av statsrådets be
slut om regler~ng av prisen på vissa inhemska' förnöden
heter samt av'gifter, 317/57. 
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nyttigheter som de nämnda. 1 Prlset fastställdes av socialminis

terlets prLsavdelnlng~ såvida statsrådet inte uttryckligen 

förbehållit sig rätt att reglera prlset. 

EnIigt statsrådsbesluten får nyttigheternas priser höjas 

om någon avgift eIler skatt, som utgår tilI stat eIler kommun 

och som invE'rkar direkt på varans försäljningspris, höjeso För

säljningspriset får då ökas med skattens eIler avgiftens fulla 

belopp. AnaIogt gäller det motsatta vld sänkningar av statens 

eIler kommunernas påIagor. 2 Både varor och avglfter berörs av 

beslutet, men socialministeriet måste likväl fastställa höj

ningen eIler sänkningen. 1 samband med de indirekta skatterna 

skall Vl gå noggrannare in på dessa frågor. 

Prisfastställelsen i Finland har vanligen varit gällande 

1 långa tider, även om antalet varugrupper var~erato -I allmän

het har ett 20-tal varugrupper, närmast primära livsmedel, varit 

föremål för prisfastställelse. Dessa varor kan kallas en 

Ifprisregleringskonstant fl
• Om prisregleringen skärpts, har pris

fastställelsen givetvis kommit att omfatta ett större antal 

varugrupper, (t.ex. år 1962 inalles 48 varugrupper.· och 8 av-

1. För att ge en uppfattning om de priser och avgifter sqm om
fattades av prisfastställelse i Statsrådet's beslut om över":" 
vakning och reglementerlng av pris och avgifter, 363/58, 
skall de uppräknas nedan: konsumtionsmjölk, grädde, hönsägg, 
mejerlsmör, emmental- och edamer-ost, flaskgrädde och därmed 
jämförbara fettblandningar, margarin- och stekfett~ råg- och 
vetemjöl, potatlsmJöl, havre- och mannagryn, risgryn, maka
roner, matbröd, kaffebr~d; dock ej konditorlprodukter, färskt 
kött, korv, socker, kaffe, potatls, äpplen, hushållssvag
dricka, läskedrycker, fabriksmässigt tillverkade tyger, som 
innehåller ylle, herröverrockar av tyg, fabrikstillverkade 
herr- och pojkkostymer utom festdräkter, skyddsdräkter,tri
kåunderkläder, madrasser och täcken, herrskjorto~, lädersko
don, koks,' bensin, petroleum, gasolja och brännolja, tall
såpa, byktvå1 och -pu1ver samt flytande, syntetiska tvätt,·
medel-! cement och kalk, kraftfoder,,,mat och alkoholfria 
drycker ~om serveras i förp~ägnadsröre1ser j :1:0.a11es 37 va
rugrupper. Avg~fterna var .. elektrieitetsavg~fter, gasavgifter, 
reparatio~savgifter för s~odon~ avgifter för tvätt, stryk
ning eIler pressning, bastuavgifter, barberar- och damfri
seringsavglfter, biografavgifter, linjebil- och spårvägs
avgifter 0 

2~ Se t.ex. Statsrådets beslut om reglering av priserna på in
hemska förnödenheter samt avgifter, 144/56, eIler Statsrå
dets bes1ut·om övervakning och reglementering av pris och 
avgifter, 363/58. 
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gifter)3 men sjäIva de i prisregleringskonstanten ingående 

varorna har 1 allmänhet inte varit oreglerade under de senaste 

åren. Orsakerna tilI att myndigheterna ansett det nödvändigt 

att ständigt reglera dessa varugrupper är främst social- och 

lantbrukspolitiska. De primära livsmedlen bildar en så stor 

del av levnadskostnaderna för små inkomsttagare (ca 39 % av 

levnadskostnads indexbudget en) att det ansetts oskäligt att 

avveckla den statliga prisövervakningen för dem~ Dessutom 

står de i mycket nära samband med Iantbruksinkomsten, och är 

såIedes ett Ied i strävandena att trygga lantbruksbefolkning

ens inkomstnlvå. 

Slutligen har staten önskat utöva en V1SS kontroll över 

användningen av subventionerna, och prisregIeringen för Iant

bruksprodukter har möjliggjort denna finanskontroll över 

bruket av prisstöden för Iantbruksprodukter, vilkas priser 

vanligen reglerats inom ramen för prisregleringskonstanten. 

Detta är uppenbarligen en av orsakerna tilI att prisregIe

ringen för dessa varoI' varit såpass bestående under betrak

telseperioden" 

PrisfaststäIlelsepl~kten kan såIedes sägas vara den 

fi s trängaste 1i formen av prisregIering i vårt land ft Priserna 

får inte höjas utan til1stånd av statsrarl et elleI' socialminis

teriet, som noggrant undersöker produktionskostnadernas ut

veckIing innan de beviljar tillstånd tilI prishöjningar. 

De nyttigheter för viIka prisfaststäIIelse måste sökaS 3 
skall prissättas enligt grunder som nämns i ett statsråds

besIut. l 1 detta uppräknas vad som får betraktas som ,kostnader 

vid produktion och handel~ Vid prlssättningen av industrivaror 

får beaktas endast direkta kostnader, dvs .. tlIlverkningsmq,te

rial, tiIIverkningslöner och specieIla kostnader~ indi-rekta 

kostnader, företagarvinst, inkomstskatt samt patent-, royalty

och tiIIverkningsIicensavgifter .. 1 besIutet definieras dessa 

1. Se teex. Statsrådets beslut om övervakning och regIemen
tering av pris och avgifter, 363/58e 
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poster noggrant o Liknande bestämmelser stadgas i nämnda stats

rådsbeslut om handelns prissättning .. 

64. Övriga administrativa prispolltiska parametrar 

Maximipriser 3 prisstopp och·pr~sfastställelse är de vik

tigaste och allmännaste av de administrativa prispolitiska 

parametrarna o Under olika perioder har myndigheterna dock sökt 

ti1lämpa andra mede1 3 utan att dessa vunnit långvarigare in

stegn Ett av dem är fastställande av prissättningsgrunderna 

för företagen. Priserna bestäms därvid inte direl{t av myndig~· 

heterna, utan förhållningsregler för prissättningen utfärdas~l 
Om företagen inte iakttar dessa bestämmelser, kan deras pris

sättning bli föremål för prisfastställelse. Efter kriget fanns 

t~ex. stadganden om prissättningsgrunderna för bilreparations

verkstädernas arbeten~ dvs. hur arbetstlmmarna skul1e beräknas 

och debiteras. Metoden ansågs dock misslyckad och har därefter 

inte använts av prisövervakningsmyndigheterna .. 

En annan allmännare metod är att företagen i efterhand 

är tvungna att medde1a om prishöjningar som genomförts& 1 

praktiken tillgår det så 3 att ett flgentlemannaavta1 1f ingås 

mellan socialministerlets prisavdelning och företag om att 

prisförhöjningar skall meddelas inom en viss tid. Prisavdel

ningen har då möjligbe~··. ett vid behov ingripa om prishöjningen 

varit oskäligt högo Den yttersta konsekvensen av detta är att 

någon av de andra administrativa parametrarna börjar tillämpas. 

Metoden kan utgöra en psykologlsk spärr mot överdrivna prisför~ 

höjningar, då myndigheterna måste få medde1ande om höjningar. 

Enligt uppgift från socialministeriet har sådana avta1 ingåtts 

med åtskilliga företag i landet. 

Slutligen kan minimipriser tä~kas utgöra en tredje utväg 

att kontro11era prisutveck1ingen. Enligt uppgift har metoden 

1ikväl lnte just al1s använts av socialministeriet. 

10 Jfr också ovan om prissättningsgrunderna för varor med 
prisfaststä11e1seplikt. 
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VII. INDIREKTA SKATTER SOM PRISPOLITISKA PARAMETRAR 

71. A11mänt om de indirekta skatterna 

Med en skatt först.ås en prestation9 vanligen i penning

ar 9 som myndigheterna åIagt fysiska eIler juridiska personer 

att erlägga tilI offentliga institutioner9 utan att de som 

beta1ar skatten erhåIIer någon speeifik oeh direkt mot

prestationo Skatterna inde1as i direkta oeh indirekta skatter 9 
av vi1ka vi skall behandla de indirekta skatterna 9 som genom 

skatteineidensen påverkar prisnivån. De direkta skatterna 

hänförs tilI de allmänna prispolitiska meolen 9 vilka inte 

undersöks här. 

De indirekta skatterna är konsumtionsskatter. Karakte

ristiskt för konsumtionsskatterna är att de inte drabbar den9 

som låter bli att använda den skattebelagda nyttigheteno De

ras obligatoriska natur aeeentueras likväl av att den som 

produeerar eIler säljer nyttigheten i varje fall måste er

lägga skatt för den9 men å andra sidan kan produeenten eIler 

försäIjaren vanligen genom skatteineidensen heIt eIler delvis 

överföra skattebördan på andra o 1 det följande avsnittet 

skall vi därför behandla skatteineidensen eIler skatteöver

vältringeno 

De indirekta skatterna behandlades i vår modell i kapi

tel IVo Ingen åtskillnad gjordes mellan olika indirekta skat

ter 9 utan skattefunktionen var densamma för alla oeh beteek

nades med D = bR 9 där D står för indirekta skatter (förut-
me 

om tuIlar)9 b är skatteproeenten för de indirekta skatterna 

oeh R nationalinkomsten tilI marknadspriso Ifall vi bortme 
ser från subventionerna oeh ordnar om modell (11)9 får vi 

Rfe = C + 1 + G - D 

C = a + eRfe 

D = bR me 

R = Rfe+D me 
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Vi skall nu betrakta en llknande figur som på sidan 

men med ~en skillnaden att faktori~komsterna Rfo ookså för

~indras och subventionerna utelämnas för att vi skall få en 

uppfattning om hur priserna reagerar vid en ändring av Rfo 
~eh skatten. Figuren får följande utseende: 

Figur 8. 

P mc 

o 0' 0 " 

1 figur 8 har priserna R (= nationalinkomsten tilI me 
marknadsprls) liksom tidigare ritats på den lodräta a.xeln 

, 

och nationalinkomsten tilI faktorkostnadspris på den våg

räta axeln. Linjen OÄ är en 45-graders1inje, medan OD och OD l 
ELI' skattefunktionerna" Skattehöjningen sker 1iksom förr genom 

at~ OD vandrar motsols t.ex. tilI OD1 " 

En1igt ekvation (1II:4) på sid$ följer att, 1fal1 

subventionerna utelämnas, skattehöjnlngen VV'" vld faktorln

komsten DO' bIir 

(b
2

-b
l

) 
:::: Rfc (l-b )(l-b ) • Ifa11 faktorinkomsten ändras 

2 1 

t,ill OOIt, kommer motsvarande uttryck att vara 
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/1'R =R' U me fe ( l-b ) (l, .. b ) 
2 l 

eftersom den högre faktorinkomstlinjen träffar skattefunktio

nen på en högre nivå. Skatteökningens prishöjande effekt'vid 

faktorinkomsten OOrl är absolut sett större, men förhållandet 

mellan den ursprungliga skatten (XV oeh X'Z i figuren) oeh 

den höjda skatten vid de två faktorinkomstnivåerna är den

samma, dvs. 

xv X'Z 
VV' = ZZ' • 

Effekten av en indirekt skatt är således att den medför 

en differens mellan det pris som köparen erlägger oeh det som 

s~ljaren av nyttigheten får. En av fördelarna med den är doek 

att den kan ändras relativt snabbt, oeh att staten på det 

sättet kan påverka priserna i önskad riktning. Som tidigare 

konstaterats har de indirekta skatterna en viss automatik, 

som tar sig uttryek i att intäkterna av dem ökar vid högre 

priser. Ökningen kan förklaras för det första av att skat

ten vanligen utgör en viss proeentandel av varans pris, oeh 

för det andra av att prisstegringsförväntningar lätt åtföljs 

av en foreering av avgiftsbelagda köp. Som vi skall se i av

snittet om skatteövervältringen verkar en höjning av de in

direkta skatterna i de flesta fall prishöjande. 

De indirekta skatternas effekt på prisnivån kan uppdelas 

i två faktorer: för det första i de skattebelagda varornas 

andel av totalutbudet oeh för det andra i den genomsnittliga 

skatteproeenten. Ifall de skattebelagda varornas andel av 

totalutbudet ändras, sker sannolikt en ändririg i prisnivåno 

På motsvarande sätt inverkar en ändring av skatteproeenten på 

priserna. De indirekta skatternas inverkan på prisnivån kan 

sehematiskt beräknas så, att den nominella ändringen i dessa 

skatters avkastning divideras med ändringen i bruttonational

produkten, varefter en prisindex beräknas på basen av de er

hå11na serierna o 

1 en utredning som år 1958 utfördes av prisbi1dnings-
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kom~i ttenl be"aktades föl.jande indirekta skatter ~ alkoholbola

gets överskott samt bolagets inkomst- och förmögenhetsskatt, 

tQbaksaccis, sötsaksaccis, maltdrycksskatt, skatt på stark-

och bärviner, accis på bilgummiringar, accis på foder och 

margarin, tändsticksaccis, accis .på socker, skatt på läsk

drycker, kaffeskatt samt accis på guld och silver. Kommitten 

valde en s.k. K-index, dvs. en kombinerad prisindex för kon

sument- och investeringsvaror, att avspegla prisutvecklingen 

efter kriget. Undersökningen går vlsserligen fram tilI år 1956, 

men dess principiella intresse försvarar dock en kort redogö

relse över resultaten, trots att beräkningarna i vissa avseen

den förefaller vaga. En brlst i undersökningen är även att 

endast årsmedeltal beaktades. Prisförändrlngarna förklarades 

dels genom ändringar l inputfaktorernas priser och de1s genom 

stat1iga ätgär~er som påverkat marknadspriset, t.ex. en ändring 

av de indirekta skatterna. 2 

De tidsserier kommitten valde att försöka förklara prls

röre1serna med var förtjänstnlvån, produktiviteten, import

priserna, tul1arna, indirekta skatter och subventioner. 1 rest

posten, som var relativt stor, ingick bl.a. direkta skatter, 

privata näringsidkares inkomster och beräkningsfel. 3 Tullarnas 

lnverkan på prisnivån mättes så, att det ändrade värdet av 

statens tu1linkomster dividerades med ändrlngen i importen. 

De indirekta skatternas priseffekt beräknades genom att värde

ändringen av de indirekta skatternas avkastning dividerades 

med ändringen i bruttonationa1produkten, och på basen av dessa 

serier beräknades en prisindex. 4 En svaghet är dock att omsätt

ningsskatten inte medtaglts bland de indirekta skatterna i 

undersökningeno 

10 HINNANMUODOSTUSKOMITEAN MIETINTÖ, H:fors 1958. 

2. u - -" II sido 16. - - - -

3- f! - " - fI fI 23· - - - -
4. 11 ft II II 22-23· - - - - - -
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På hasen av j_nputfE~kto:"'ernas ooh de offentliga åtgärdernas 

pY'iseffekt l1ävdas l betäD.kandet
1 

att över 90 % av de verkliga 

ändrix:.ge;r:na j. K-indexen kunnat förklaI'as (k~y('relationskoeffi-

Cleo~';"~8n 1" = .. 947). Nedan framstä11s K-indexen ooh de fak~orer!i 

30m förklaraT' dess väXlillsar, grafiskt (se följar.:.de sida)" 

Enligt kurvorn&. beräknas 2.Ildringarna 1 arbetskostnade:;:~na 

ooh importpf."iserna ha medfört de största förändringarna i K-

indexen 0 Importtullarnas!i de indirekta sl\:aJ~ ternas 0011 [.;nbven

tionernas effekt kalky1eras ha varit rryoket liten:; ooh med dem 

ICC-l.I! växlingarna i index knappast förklaras. Av nedanstående 

tabell fI>amgår att de indlrekta sl{atternas vikt är 9.? medan 

arbetzkostnadernas ooh importprisernas vikt tir 52 ~esp. 19. 

Tabe11 1. 

'ln..:'iabel 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Vikter 
100 20.8 27 ~ 7 4.7 -0.4.9 ,.3_ 2" ,~~_. __ .S~~I 

LÖ:':ler' 
I n-l"oc~l"k-r'iij''; 1-at o / u.t-' ~. L.t.: ••.• 'vi _L J '-" 

Arbe~~ r·~:.=ost.nade:c 

In.di~::'8kta ska.·c;~~er 

.A. v s lee i v nJ. :::.ga~C' 
Konst2.nt 
~/" subve~J,tioner 
Fö~kl~ringsind8x 

K-indox - förkla
rlng3~_n.dez. =.: 

R e ~3 .:~ p () s t 

10·9 
2·5 

52 8.4 
19 5,2 

3 1Q2 
9 1.4 

10 0.3 
0.2 

(3 -0 .l~ ._-_v-----rt-::-I 

3·7 

15 .. 3 
2.6 

12·7 
7.6 

--1.2 

2,5 005 1.4 2.7 6.8 
2.4 103 2. '( 1" 9 0 )!, 
0.1 -0.8 -1.4 0.8 6~4 

-0.9 -0.7 -0.6 -0.1 1.1 
-0.0 -0.1 0.) 0.4 l D O 

0.9 -0.0 -0.1 -1.4 0~1 0.3 
3.1 1.1 1.) 0.0 Oa4 1.5 
0.2 0.2 0.2 002 0~2 0.2 

-:-0.4 -0.:3 -0.0 -0.2 +0~9 -0.:5 
22. -9--0-:'8----0 c· 2-~2 <.6--o-:'g---'ro:n 

·-1 <.1 
De~ relativa prisför
änd.ril:.g~3n för ::L8.nt
br1.:~kGr:'1'CJ::lul..{t8r oon. 
-fö:r'nödenl1ete:;:> -4.1 -4.3 12.1 -002 1.8 10.4 9.8 
Ändr .inge~.1 i ~)ri sindex 
för arbetsgivarnas 
bar~:.bidJ:;ass - (Job 
FP - yremt eI' 

---,.-._._------
1 0 HI}:rNAI JJ TUODOS'rUSKOMrrrEAN MIETIl·:;'1I Ö ~ H: fors 1958.9 sid. 250 

2" 'I'abelJ.en 11ar konstruerats på basen av tabell 11- i HINNAKlVlUODO:S
'~~FSKOr·1rr~EAN MIETINTÖ. 
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Diagram· 1. 

Växl:i:ngarna i K-indexen och dess förklarande faktorer. 
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Enligt tabellen har de indirekta skatternas effekt på K

indexen varit mycket liten under de flesta år, och i inget 

fall övers lITidi t :: 1.4 i indextal. Minskningen åren 1953 -54 

ansåg kommitten vara en följd av kaffeskattens slopande. 

En s~or brist i förklaringsindexen är emellertid att 

omsättningsskatten inte medtagits, varför resultaten til1 derlila 

del inte är signifikanta för vår undersökning. Dessutom före

faller uppgörandet av K-indexen och dess förk1arande komponen

ter i någon mån diffusa. 1 många sammanhang hänvisas till b:~:,is

ten på användbart statistiskt materialoch medvetet gjorda för

enklingar. 1 varje fall visar undersökningen de stora svårig

heter som möter en analys av de statliga åtgärdernas invex:'kan 

på prisnivån. 

1 det följande skall vi först betrakta skatteincidens

läran för att sedan övergå till en detaljbehandling av de oliko. 

indirekta skatterna. 

72. S~Gtteincidensen 

Möjligheterna att genom skatteincidens eIler skatteöver

vältring överflytta en skatt på någon annan beror på dess stor

lek~ efterfråge- och utbudsfunktionens form~ kostnadsstrukturen, 

branschens organisation i konkurrenshänseende och företagens 

målsättningo 

En makroanalys av de indirekta skatternas övervältring., 

antingen den'är statisk eIler dynamisk, utgår från de föränd

ringar som skatterna och skatteintäkterna medför i totalefter

frågan och totalutbud. Den traditionella mikroekonomiska teorin 

bortser från dessa fundamentala fenomen., vilket resulterar i 

att den kan förklara skatteincidensen realistiskt endast om 

skatteändringen i förhållande tilI t.ex. totalefterfrågan är 

obetydlig. Numera omfattar den indirekta beskattningen (f:cämst 

omsättningsskatt, acciser och tullar) dock så många varo:::"' med 

stor efterfrågan, att ändringar i skatterna kan 11a ett avgörande 

inflytande på inkomstströmmarna., varför en undersökning enligt 
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mikroteorin Iean leda tilI alltrör stora diskrepanser mel1an 

de teoretiska konstruktionerna och verkligheten. 1 En värdering 

av de indirekta skatternas effekt på försäljning och priser 

skul1e därför kräva en syntes av de skattebelagda nyttigheter:-. 

nas efterfråge- och kostnadsfunktioner. På makronivå erbjuder,, 

metoden ett sätt att beräkna ändringarna i efterfråge- och 

kostnadskurvornas 1äge och elasticitet tilI fö1jd av en skatte

ändringo På det sättet skapas en heJ.hetsuppfattnin.g om i vilken 

mån de indirekta skatterna kan övervältras. 

1 a11mänhet medför införandet av en indirekt skatt att 

utbudskurvan flyttas uppåt, samtidigt som dess sträckning kan, 

ändras beroende på skattens natur (ad va10rem eIler spect::~tk) Q 

En konsekvens av detta är att skärningspunkten mellan 

utbuds- och efterfrågekurvan kommer att förskjutas uppåt. Men 

emedan det är fråga om makrofunktioner, håller inte antagandet 

om att inkomsttagarnas inkomster skulle vara konstanta streck. 

JASK..ARI uppställer två faktorer som borde beaktas härvidlag: 

1) prishöjningen tilI följd av en indirekt skatt medför ceteris 

paribus en minskning i den mängd nyttigheter som köps av in

komsttagarna2 , vilket innebär en minskning av deras realinkoms

ter; 2) en förskjutning av utbudskurvan uppåt resulterar i 

minskad försäljning (utom i det fall att efterfrågan är abso

lut inelastisk)~ vilket kan medföra en omedelbar minskning av 

sysselsättningsmöjligheterna och en 3')~röljande minskning av 

samhällets inkomster,3 Detta resu1te~ar i att efterfrågekurvan 

börjar f1yttas mot vänster och samtidigt intar en mera oe1astisk 

position. Den 1ägre e1asticiteten beror på att inkomstminsk

ningen vanligen åtföljs av en relativ ökning av efterfrågan på 

10 Se osrllo V. JASKARI.:1 A Study in the Theory of Incidence of 
Taxation, sido 67-69. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, 
sar j a B Nide - tom 0 120.? 1. HelsingfoT's 19600 

20 Antagandet gäl1er endast under i övrigt oförändrade förhål
landen. Myndigheterna kan i övrigt antas stimulera efter
frågan genom de ökade skatteintäkterna, se side 

30 OSMO V. JASKARI, a.a. sido 68-69 . 
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nödvändighetsvaror. Ökningen av skatteintäkterna förorsakar 

å andra sidan en svängning av efterfrågekurvan åt höger!J men 

kurvans elasticitet behöver inte ändras från den sträckning 

den hade efter flyttnj_ngen tilI vänster. 1 Det sistnämnda kan 

förklaras av att myndigheterna i det skedet med hjälp' av de 

ökade skatteintäkterna kan försöka stimulera (eller upprätt

håll9.) efterfråge.,:n'!J främst efterfrågan på nödvändighetsvaror 

för 1~gre inkomsttagare. 

Resonemanget kun illustreras grafiskt med hjälp av nedan

stående figur~ där prodv.ktionsvolymen är ritad på den horison

tella ax,eln och prisnivån på den vertikala axeIn~ 2 8
1

8
1 

är 

utbudskurvan l"lXl2.l1 \,~~()r, indirekta skatten införs oc:h 3
2

8
2 

samma 

kurva efter det skatten påförts" Efterfrågekurvans ursprungliga 

position f:;,"'amgår av kurvan D1D1 " medar. efterfrågekurvans änd

ring tilI följd av den ändring skatten åstadkommer i utbud3-

kurvan representeras av D
2
D

2
" vars eIasticitet också tindrats~ 

811.1:bIigen bIiI' efterfrågekurvans läge till följd av ändringen 

i ele offentliga intäkterna D
3

D
3

. LåginkomsttagaI'n8.s ~('eJ_3.:tivt 

oelastiska efterfrågan (främst på nÖdvändighetsvaror) och nyc" 

offentliga utgifter som tenderar att höj2. graden av inko:.astut

jämning mect~';~I' dock att efte1"frågan på konsumtionsvaror lätt 

kan överskrida den nivå som 'utvisades av den ursprungliga 

funktionen i figuren och återgå tilI höger~ Kurvans retur tilI 

höger kan ske )c. ex. på bekostnad av inkomst;tagarnas besparing - ' 

'a1"3 och möjligen kapitalbildningen. 

Effekten av efterfråg8- och utbudskurvornas ändring på 

"P_ 0"1'"'_ sa'o'l'.4:-1_1 ;-"' ... g.P.'-' i-l,~\!T .'.-lyttl' oo·'nete~.:' ·e>-r>aY"lg2.,.· '--,-T .P-j ""Y>e~:1 p"n1,t OY"> Cl ~~ ~ ,_;. ... '-'- 0 1_ ll, u,._ c-v J.-,-!::> ...... ~.·.,e LU,_~~·0J.':' Ic.!.l,:} 

som är skärningspunkten mellan de Ur3pr"Lmgliga utbuds- och 

efterfrågekurvo~cna!J avbildar prisni vån och produkti ons~~-olymen 

vid utgångsläget 0 Skärningspunktern8, mallan dei,,} förändrade ut

budskuT'van 8 28 2 och kurvorna DID1 " D2D2 och D
3

D
3 

betecknas med 

10 OSMO V,. JASKi\.RI.!' a"a o sido 69 0 

2. ft It II "1 - - !J - - - - ( --

3. :r - II - II 70 - - !J - -
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Flgur 9. 

/' 
/ 

> 
möngd 

respektive Q2' Q3 och Q4" Dessa punkters avstånd från linjen 

rr~ 9 som passerar genom Ql utvisar de av skatten förorsakade 

avvikelserna i försäljningsvolymen., Avståndet från Q4 tilI rr' 

är kortare än avståndet mellan punkterna Q2 och Q) tilI rrl', 

så att den ändring som skatten medför i försäljningen av kon

sumtionsvaror kan va.ra tämligen ringa .. Denna regel kan anses 

vara gåD~bar i ett modernt samhälle med indirekta skatter~l 
Ett undantag utgörs llkväl av ett skattesystem, där huvud

sakligen endast lyxvaror är föremål för indirekt beskattning. 

Efterfrågan på nyttigheter som påförts lyxskatt är elastisk vid 

en lägre inkomstnivå, men blir mera oelastisk vid högre inkomst

nivå, och vice versa .. Indirekt beskattning som huvudsakligen 

gäller lyxvaror kommer att medföra liknande ändringar i real

inkomsterna som ovan nämnts vid resonemanget om en allmän 

indirekt skatt med tyngdpunkten på nödvändighetsvaror .. l\1ed andra 

ord kommer 1yxskatten att sänka dessa inkomster och medföra att 

1. JASI{ARI, a.a e sid$ 70-71. 
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efterfrågan på lyxvaror blir mera elastisk. Skatten resulte

rar således i en mera elastisk efterfrågekurva, som troligen 

blir litet brantare i det andra skedet tilI följd av de offent

liga utgifterna. l 

Enligt resonemanget kan den höjda indirekta skatten så

ledes i allmänhet överflyttas på köparna, utom i det fall att 

huvudsakligen endast lyxvaror beskattas. Efterfrågekurvans 

återgång tilI höger resulterar nämligen i att försäljningen 

inte minskar i högre grad, emedan efterfrågan på nödvändighets

varor är oelastisk och staten genom de ökade skatteintäkterna 

stimulerar efterfrågan, i synnerhet för de lägre inkomsttagar

na o Iakttagelserna stämmer även väl överens med den ofta fram

förda uppfattningen om att en höjd indirekt skatt, försåvitt 

efterfrågan inte ar mycket priskänslig, leder tilI en mot

svarande prishöjning om ett litet antal varor drabbas av skat

ten. Den främsta invändningen som kan göras mot den partiella 

incidensläran är även att få företagare har noggrann kännedom 

om sina varors priselasticitet, vilket leder tilI att skatten 

ofta även då fråga är om synnerligen priskänsliga varor över

flyttas på varupriset. Graden av incidens är dock beroende 

även av konjunkturläget, emedan det kan antas vara lättare 

att företa en prishöjning under en högkonjunktur med goda av

sättningsmöjligheter än under en lågkonjunktur~ 

1. JASKARI, a.a. side 70-73. 



- 61 -

73. Omsättningsskatten 

'\1 de f1'esta länder är omsä~~n~ngsskatten den viktigaste 
\ 

av de 'indirekta skatterna, både vad beträffar det antal varor 

den omfattar ioch från statsinkomsternas sida sett. Omsätt

ningsskatten erläggs van1igen som en bestämd procentande1 av 

nyttighetens pris. 1 a11mänhet är omsättningsskatten en för

SiiljningSskatt,l men under perioden 1950-1963 var den finska 

omsättningsskatten en skatt som påförts produktionsledet. 

B1and olika omsättningsskattesystem kan särskiljas fyrao1ika 

slag beroende på i vi1ket produktions- eIler distributions

skede indr'ivningen av skatten sker: 2 

1. Skatten uppbärs på basen av råvarornas inköpsvärde 

då r7~od1)_Genten köper råvaror. 

2. Skatteindrivningen sker i produktionsskedet på basen 

av varans försäljningspris då producent.en säljer varan 

vidare tilI parti- eIler minuthandeln eIler direkt tilI 

konsumenten. 

3. Skatten uppbärs på varans försäljningspris då parti

handeln eIler producenten säljer varan vidare, tilI 

minuthande1n eIler producenten säljer varan vidare tilI 

minuthande1n eIler direkt tilI konsumenten. 

4. Indrivningen av skatten sker då minuthandeln, parti

handeln eIler producenten av varan säljer den skatte

belagda nyttigheten tilI konsumenten. 

Det andra av de system som nämnts var gällande i Finland 

under den gamla omsättningsskattelagen tilI 1.1.1964, då man 

övergick tilI ett omsättningsskattesystem av sistnämnda slag. 

Vår framställning kommer att beröra det system som gällde under

sökningsperioden åren 1957-1963, dvs. produktionsskattesys

temet. 

1. Omsättningsskatten kallas också "general sales tax" i 
de anglosachsiska länderna. 

2. 'fl! 1 et i. n t ö , s i d. 7 -8 • 
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Omsättningsskatten är en relativt ny företeelse~l 1 de 

flesta länder där omsättningsskatten blivit en viktig inkomst

källa för staten, har övergången till den skett i förhållanden 

då statens inkomstbehov varit större än normalt. Omsättnings

skattens fiskala och finanspolitiska fördelar har likväl an

setts vara så stora att skatten bibehå11its. Om vi ser på en 

tabe1J_ över statens inkomster av omsättningsskatten, framgår 

att omsättningsskattens ande1 av de totala statsinkomsterna 

uppgått tilI ca 23 % under de senaste åren~ 

TabelJ 2. 

Statens inkomster av omsättningsslcatJt;:;en 

'åren 1957-1963 (epligt ~~a.tseok.?lu~.~ 

Inkomster av 
omsättnings
skatten 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 

(miljcmk) 687 663 764 891 1 004 1 053 

Omsättnings
skatteinkoms
terna i % av 
statens egent
liga in-
komster 25.0 

Omsättnings
skatten i % av 
statens total-
inkomster 23-3 21.0 21·5 22 .. 8 24.3 

1 021 

22.4 

En1igt omsättningsskattelagen år 1950 (605/50) beta1ades skatt 

endast (:.å produktionsröre1ser såIde nyttigheter ~ vi1ket med

förde att anta1et skattskyldiga kom att bli relativt 1ågt eIler 

ca 14 000 i början av 60-talet. Minuthandeln var inte a11s om

sättningss~attesky1digo Skatteprocenten var 20 % av producent-

1~ 1 Finland infördes omsättningsskatten år 1941. Den var då 
en kombination me11an produkti.onsskatt och minuthandels
skatt, men ändrades år 1950 tilI en ren produktionsskatt~ 
Se t~exo MA.TTI LEPPO Jv~kinej1 talous ja finanssipo1itiikcka 3 

särski1t sido 77-84. 
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priset~ skatten inräknad (25 % av nettopriset) för industrie11a 

rörelser. Enligt lagen uppde1ades de skattskyldiga l industrl

ella rörelser, arbetsaffärer och hantverkareD Arbetsaffärerna 

spelade dock en mindre roll, då den lägre skatt om 10 % som 

påförts dem resulterade i att deras andel av den totala redo

visade skatten utgjorde endast ca 2 % tu:der de sen?',fJ;e åren. 

Småhantverkarna var helt undantagna från skatt, men måste 

givetvis inköpa beskattat material~ 

Då skatten uppbars efter det prj_s tilI vilket produktions

rörelsen sålde varan: var följden att skattens andel av det 

pris konsumenten erlade blev _ olika eeroende p.å storleken av 

försäljningsprovisio~en för olika varugrtwpero De varoI' vilkas 

distributionsprovisioner bildade en relativt stor del av va

rans slutliga pris kom att inta en förmc'inliGare stälJ.ning i 

beskattnL.1.gshänseende än andra va.ror. A-·v tabell 3 nedan fram

går omsättningsskattens mycket varierande andel i pI'ocent av 

utgifterna inom löntagarnas konsumtj 0"~.sbudget åren 1958-1960. 
1 några varugrupper uppgår omsättningsskatten i procent av ut

gifterna tilI över 13 %!J medan den för andra är låg eller 0-

befintlig 0 1 utgiftsgruppen "röda 1t var omsättningsskattens andel 

i de flesta fall mycket låg, medan den i gruppen ffövriga" vaI' 

relativt hög .. Härvid måste även beaktas att andra indirekta 

skatter inte uppt~s i tabellcn; resultaten gäller endast om

sättningsskatt, vilket innebär att den indirekta beskattningen 

förefaller relativt låg i en del fall. Senare skall accisernas 

och tullarnas andel av konsumtionsbudgetens utgifter be~.andlas" 

1 avsnittet om skatteincidensen kom vi ti11 slutsatsen. 

att en höjning av den indirekta skatteprocenten i de flesta 

fall medför en höjning av priset på den nyttighet, som drabbas 

av den nya skatten. En sänkning av skatteprocenten kan oclcså 

antas medföra en sänkning av nyttighetens prisc Samma hypotes 

var resultatet av vår parameterteoretiska madelI; modellens 

premisser begränsar dock dess tiIlämplighet i verkligheten. 

Uppenbarligen har de statliga myndigheterna uppfattat omsätt

ningsskatten på samma sätt, eftersom b1.a. i prisreglerings-

1agen år 1956 stadgas att ifall avgifter, som direkt inverkar 
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på nyttigheternas försäljningspris~ höjs~ sänks eIler upphävs~ 

skall priserna justeras i motsvarande mån efter beslut av so

cialministeriet.1 1 samband med omsättningsskattereformen vid 

årsskiftet 1963/64 bestämdes likaså att varornas priser fick 
2 höjas med skattens. fulla belopp •. 1 de ovannämnda lagstadgan-

dena godkänns således en fullständig skatteincidens. 1 prakti

ken innebär detta att omsättningsskatten kunde vara ett mycket 

snabbt och effektivt medel som prispolitisk parameter. Å andra 

sidan ändrades omsättningsskatteprocenten mycket sällan~ även 

om skatten slopades för vissa varor~ t.ex. för textiler år 

1954. Likaledes sänktes skatteprocenten för vissa av industrins 

produktionsmaskiner år 1958 från det allmänna 20 procent tilI 

13 %~ och år 1960 nedgick skatten för brännolja tilI 10 %~ 

medan koI och koks p~fördes en 10 %:ig skatt. Dessa var de 

enda mera betydande ändringarna~ förutom då en del varor befri

ades helt från skatten. 1 avsnitt 92. kommer ändringarna av 

skatten att behandlas mera ingående. 

Eftersom omsättningsskatten erlades endast då produktions

företag sålde nyttigheter~ och inte alls t.ex. inom minuthandeln~ 

försvåras en analys av priseffekten av skatteprocentens ändring

ar betydligt. Dessutom erbjuder de få ändringarna föga materia1 

för en undersökning av frågan. Ovan har 1ikväl konstaterats att 

höjningar eIler ·sänkningar av skatten med högsta sannolikhet 

skulle ha medfört en tendens i samma riktning på varupriserna~ 

varför vi betraktat omsättningsskatten som en potentiellt 

mycket effektiv prispolitisk parameter i vårt land. Omsättnings

skattesystemet var dock mycket splittrat och svårto1kat såtill

vida~ att ett stort antal varor var helt befriade från omsätt

ningsskatt under den gamla lagen;3 uppenbarligen skulle ingen-

1. Se Statsrådets beslut om reglering av prisen på inhemska 
förnödenheter samt avgifter~ 13 och 15 §§~ 144/56. 

2. Statsrådets beslut angående pris och avgifter i samband med 
omsättningsskattereformen~ 645/63. 

3. Som de mest drastiskaexemp1en på de to1kningssvårigheter be
friandet av en del varor från omsättningsskatt medfört har 
nämnts fö1jande: wienerbröd var skattefria - pepparkakor 
skattebe1agda 3 täckdikningsrör skattefria - avloppsrör skat
tebelagda 3 potatisupptagningsmaskiner skattefria - potatis
gräftor skattebelagda osv. Se t.ex. Liikevaihtoverokomitea 
1958 mietintö~ side 16. 
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ting ha hindrat ått ny skatt påförts dessa eIler en del av dem 
om staten av prispolitiska skäl ansett· det nödvändigt~ 

Likaledes skulle en different'iering av skatteprocenten knap

past ha försvårat läget. På omsättningsskattekontoret uppgavs 

visserligen att staten inte utnyttjade omsättningsskatten som 

prispoli ~iskt utan snarare som fiskalt medel, ·men ingenting 

skulle uppenbarligen ha hindrat en smidig, snabb och direkt 

verkande prispolitik genom skatten, som täckte ett stort urval 

av konsumtionsvaror. 

Sådana var förhållandena under den gamla lagen från år 

1950 tilI 1963; under den nya omsättningsskattelagen är de 

andra. Den.bärande principen i denna är att alla varor är om

sättningsskattebelagda, förutom ett fåtal primära livsmedel. 

En skattedifferentiering kUnde medföra stora tolkningssvårig

heter och praktiska problem, då minuthandeln,9 som numera be

skattas, skulle vara tvungen att skilja mellan omsättnings

skattebelagda och -fria varor, i värsta fall genom olika kassor~ 

Under sådana förhållanden vore det uppenbarligen betydligt svå

rare än under den gamla lagens tid att differentiera skatte

procenten eIler befria en del varor från skatt. 1 praktiken er

bjöd den gamla omslagen således partiellt sett bättre möjlig-

',heter att utnyttja omsättningsskatten som prispolitisk para- . 

meter, trots att den rätt sällan utnyttjades i detta syfte. Å' 

andra sidan erbjuder den nya omsättningsskattelagen goda möj

ligheter att generellt påverka prisnivån genom en allmän änd

ring av skatteprocenten, även om incidensen är svårare att 

styra. 

74. Acciserna 

Acciserna är selektiva konl?'l:lmtionsskatter" som påläggs 

vissa fiskalt sett lönande varor och är avsedda att över-
. . ~ . 

vältras.på varupriserna. TilI sin n~tur pårninner de mycket 
. .' . ." 

om en omsättningsskatt, som påförs speciellt uppräknade varor 

(punktskatter), varför vi kan fatta oss kort om acciserna och 



År 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

- 66 -

hänvisa tilI det som sagts om omsättningsskatten och de indi~ 

rekta skatterna i övrigt. 

1 Finland har följande olika varuslag påförts accisbe

skattning: l 

-tobaksvaror -bilgummiringar 
-flytande bränslen -kaffe 
-tändstickor -läskedrycker 
-margarin -guld och silver 
-kraftfoder 

Av dessa är tobaksaccisen och accisen för flytancte bränsle 

de absolut viktigaste med hänsyn till skatteintäkterna .. År 1963 

t.ex. uppgick deras andel av de totala accisinkomsterna till 

91.5 %. Accisernas avkastning under olika år framgår av följa:n.-

de uppställning: 

statens accisinkomster åren 1957-196~ 

,-----_.,,--_._------_.-_.~---

Accisinkomster
na enligt stats
boks1utet, 
mi1j. mk 

183 
265 
343 
375 
397 
434 
51 4 2 561 

Accisinkomster -
nas procentuel-
1a andel av sta
tens skattein
täkter 

8 
12 
14 
14 
14 
13 
15 

Accisinkomster
na def1aterade 
enligt levnads
kostnadsindex, 
1951=100 

mi1j. mk 

183 
248 
317 
336 
349 
365 
412 
448 

Index över 
3.cclsinkoms
terna på b2. .. · 
sen 8..V de 
deflaterade 
talen.~ 1957=100 

100 
136 
173 
Ig4 
191 
199 
225 
2 l !·5 
----

Från år 1957 tilI år 1963 har accisinkomsternas andel av 

statens skatteintäkter så1edes ökat ti'.~. nästan det dubbla;J e11e:;:-> 

från 8 tilI 15 %. En ökning eIler minskning av acclsen ~<>OX" 

för tobak kan så1edes ha betydande effekt på statsinkomst;e:c:~a.9 

och samtidigt på prisnivån genom 1evnadskostnads:.ndex, där 

l~ Accis8r:t:la för tändsti.cko~ och bilgurr.:nj_rirlgar har numera 
slopats, och uppbärs inte år 1965. 

2. Uppgiften har erhå11its från acciskontoret o 
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tobaksutgifterna har en betydande vikt. 

1 allmänhet fungerar incidensen för acciser på samma sätt 

som för en omsättningsskatt på någon viss vara (punktskatt). 

1 lagen om accis för tobaksfabrikat stadgas även att accisen 

skall ingå i minuthandelspriset. Om vi beaktar att den totala 

accisen (grundaccis + tilläggsaccis) för t.ex. cigaretter av 

amerikansk typ för närvarande uppgår tilI 6203 % av minuthan'-' 

delspriset~ förstår man vilken betydelse ändrlngar av accisen' 

kan ha på prisnivån för tobak. 

Vad beträffar ändringar av accisskatteprocenten,' kan 

statsrådet ändra accisen för tobaksprodukter medan de övriga 

bestäms ge?om lag~ Detta har lett tilI att statsrådet l syfte 

att hindra en indexstegring töexo år 1961 använt tobaksaccisen 

tilI att "köpa" lndexpoäng~ dvs~ försökt sänka levnadskostnads

index genom en sänkning av accisprocenten(se sido 97 ). De 

andra accisbelagda varornas skatteprocent kräver dock ändring 

i form av lag, vilket är ett långsammare förfarande än i fråga 

om tobaksaccisen. 

Acciserna uppbärs vanligen i form av en grundaccis och en 

tilläggsaccis. För tobaksfabrikat har grundaccisen varit oför

ändrad alItsedan 1957, då den uppgick tilI 46 % för cigar rett,er 

med pappersmunstycke ~ 48 % för övriga cigaretter (bl. a'. av ame

rikansk typ), 40 % för cigarrer och 30 % för piptobak. Därefter 

har dock til1äggsaccisen för tobaksfabrikat ändrats sammanlagt 

sju gånger fram tilI år 1963. 1 lagen stadgas att såväl grund

accisen som tilläggsaccisen bör ingå i varans minuthandels-
. 1 prlS. 

Av nedanstående tabell framgår til1äggsaccisen för cigar .. 

retter utan pappersmunstycke och ändringarna i den under 

betraktelseperinden,. 

1.' Se lag angående ändring av lagen om accis å tobaks
fabrikat, Finlands Författni~gssamling, nr 296/570 
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Tabell 5. 
Tilläggsaccisen för cigarre .. ~ter' utan pappersmunstycke 

samt dess ande1 av minuthande1spriset å;en 1957-19631 

Lägsta och högsta 
minuthandelspris 
för ett paket 
(=20 st) cigarret
ter utan pappers
munstycke, mk 

1~20 

1~30. 
1~35 
0.~84 
0~96 
1:08 

1:60 
- 1:80. 
- 1:85 
- 1:08 
- 1:32 
- 1:70 

Genomsnitt1ig 
ti11äggsaccis, 

mkx 

0.:38 
0.:42 
0~39 
0:16 
0:22 
0:30 

Genomsnittlig 
skatteändririg, 

% 

+10..5 
- 7,,1 
-58,,9 
+3705 
+36 ... 3 

Genomsnitt
lig prisänd

ring, 
% 

+10..7 
+ 3.2 
-40..0 
+18,,8 
+21~9 

:XUnder hela perioden utgjorde grundaccisen för motsvarande' 
cigarretter 48 % av minuthandelspriset -' medan endast t,il1-
läggsaccisen ändrades. 

Av tabellen framgår att accishöjningarna överlag medfört 

prishöjningar, eftersom acciserna måste ingå i cigarretternas 

minuthandelspris. Höjningen i skatten i mark år 1958 var 1005 % 
i genomsnitt för de bil1igaste och dyraste cigarretterna~ medan 

motsvarande höjning av minut handelspriset var 10.7 %. År 1959 

sänktes accisen i mark med 7~1 %, medan priserna steg med i 

genomsnitt 3.2 %. UppenbarJ,igen ökade producenternas vinst

marginal denna gång efter accissänkningenu 

År 1961 skedde en sänkning av ti11äggsaceisen i mark med 

59 %, medan minuthande1spriserna sjönk med endast 40 %0 Här

vid bör observeras att grundaccisen om 48 % inte al1s minskade; 

varför det uppenbarligen skulle ha varit svårt att vidta en 

såstor prissänkning som sänkningen av den absolut sett mindre 

1. Uppgifterna har uträknats på basen av olika statsråds
beslut om acciser, se författningssamlingen, nr 296/57, 
309/57, 164/58, 94/59, 24/61~ 324/62, 307/63 och 586/63~ 
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betydande tilläggsacclsen.skulle.. ha förutsatt. Följande år 

höjdes accisen med 37.5 %, varvid priserna steg med 37.5 % i 
genomsnitt men absolut sett var ökningen i mark relativt obe

tydlig. En motsvarande ökning om 36.4 % skedde år 1963 (36.4 %), 
och minuthandelspriserna steg med 22 %. 

1 det föregående har vi betraktat endast ändringar av till

läggsacciserna, som under ifrågavarande år varit betydligt 

lägre i procent av minuthandelspriset än den konstanta grund

accisen. Ändringar i ti~! "!):~[Sgsaccisen behöver därför inte av

slöja hela tendensen vid skatteincidensen. Al1mänt taget har 

dock accishöjningar (av tilläggsaccisen) medfört prishöjningar 

och sänkningar lägre priser, även om de motsvarande procen

tuella ändringarna inte alltid varit lika stora. Drsaken tilI 

att vi upptagit endast gruppen "c5.ga.rretter utan pappersmun

stycke f' tilI behandling är att den omfattar bl.a" cigarretter 

av amerikansk typ och filtercigaretter, vilkas marknadsandel 

av alla tobaksfabrikat är mycket hög. 

Även accisen för flytande bränsle, som tillsammans med 

tobaksaccisen är den överlägset viktigaste av acciserna i vårt 

land, uppbärs i form av en grundaccis och en tilläggsaccis. 

För importerat flytande bränsle uppbärs dock endast tilläggs

accis, medan grundaccisen ersatts med tulI. Grundaccisen för i 

hemIandet tillverkat flytande bränsle uppbärs enligt samma 

grunder som motsvarande tulI för importerat flytande bränsle. 

och är 95 % av gällande tulI. Tilläggsskatten för flytande 

bränsle var åren 1959-1962 i genomsnitt 0:05 mk/ltr för bensin 

och 0:06 mk för dieSelolja. l 

År 1963 höjdes tilläggsaccis~n för bensin tilI 0:06mk/ltr 

i medeltal.
2 

Höjningen skedde från 1 januari 1964, och under 

tiden 1~1;,-30 .. 5.1964 steg partiprisindex för hemmamarknadsvaror., 

undergruppen ffbränsle och smörjoljor l1
, med 3.6 % .. Det är dock 

svårt att dra någon slutsats om ökningen var en följd av accis~ 

höjningen elleI' av andra faktorer, eftersom skattehöjningen 

1. Se 1ag om accis på flytande bränsle, Finlands Författnings
samling nr 462/59. 

2. Se lag om temporär ändring av lagen om accis på flytande 
bränsle, författningssamlingen nr 619/63~ 
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relativt sett var myeket liten. 

Av ovanstående framgår att aeeiserna kunde vara synner

ligen användbara som prispolitiska parametrar, även om de 

omfattar ett fåtal varor. En del av dessa varor är dock stra

tegiska i det avseendet, att ändringar av deras priser snabbt 

kan påverka levnadskostnadsindexen. Övervältringen av aeeiserna 

sker omedelbart på minuthandelspriset för ifrågavarande varorg 

Trots detta har de statliga myndigheterna inte i högre grad 

använt sig av möjligheterna att ändra aeeisskatteproeenten, 

om man undantar tobaksaeeisen. Uppenbarligen är detta en följd 

av att aceisinkomsterna varit en så givande inkomstkälla för 

staten~ att man åtminstone inte ofta velat sänka dem. Å andra 

sidan kan en betydande hÖjning av aeeiserna medföra att för

säljningen av de relativt priskänsliga varor som är aeeis

belagda s junker, med minskade statliga aeeisintäkter som föl·jd. 

75. Tullarna 

751. Tullarnas priseffekt i en öppen modell 

1 den tidigare modellen i kapitel IV förutsatte vi att 

ekonomin var sluten och således utan förbindelser utåt. Om 

modellen nu utvidgas att omfatta även utrikeshandel oeh tullar'

na införs som en ny variabel, får vi på basen av ekvationerna 

II på side 14 följande nya ekvatIDnssystem: 

Rfe = C + 

C = a + eR 

A = e + xR 

Z = vA 

N = DR me 

D = bR me 

R =R me fe 

1 + G + E -

me 

me 

+ Z + D - N 

A - Z - D + N (V: 1) 

(V:2) 

(V:3) 

(V: 4) 
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De numrerade ekvationerna är nya, medan subventions-.$ 

konsumtions- och skattefunktionerna anteeknats i deras fl gam1.aH 

form. E = export, A = import, Z = tullar~ e = en konstant~ 

x = importbenägenheten oeh v = tu..l.,lproeenten" Nationalinkomsten 

tilI marknadspris, som liksom i vår tj,,~igare skatte - oeh sub

ventionsmodell oekså förutsätts avspegla priserna, är således 

summan av nationalinkomsten tilI faktorkostnadspris, tullarna 

och de indirekta skatterna minus SUbV6}icionerna 0 

Enligt ekvation V:3 är tuIlarna produkten av tUllproeenten 

och importen. lfall importekvationen (V:2) insätts i tul1ekva~ 

tionen (V:3)~ blir resultatet att tullarna 

Z = ve + vxR me (V:5) 

Om vi därjämte insätter värdet för konsumtionen C samt de indi-

rekta skatterna D och subventi onerna N i "~'åJ:, första ekvat,ion 

V:I, blir 

Rf = a + eR + 1 + G + E - A - Z - bR + nR c me me me 

Då värdet för de"tre uttrycken som innehåller R utbryts, får me 
ekvationen formen 

R
f 

= a +(e - b + n) R + F - A - Z c me 

där F står för de tre konstanterna 1, G oeh E <> Efter omstäJ_l

ning blir 

Z = (c - b + n - x) R + F - Rf + a - e.,9 me c (V:;6) 

då importen A ersatts med uttrycket i importekvationen (V:2)" 
Därav följer att 

Li Rmc 1 
3 Z = (e - b _ x + n) då Rfc , F.1 a oeh e är kon-

stanta. (V:7) 
Antagandet om att Rfe oeh F kan vara konstanter är "inte 

osannolikt emedan vi redan tidigare betec~~ade de indirekta 

skatterna, subventionerna oeh tuIlarna som "kilar" mellan na.

tionalinkomsten tilI marknadspris och tilI fal~orpris. Den 

sistnämnda ekvationen betecknar effekten av en tulländring på 

nationalinkomsten tilI marknadsprlso Där har konsumtionsbenägen

hetens, den indirekta skatteproeentens, importbenägenhetens 
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samt subventionsgradens totala effekt genom de förändrade tul

larna på den inhemska prisnivån aVbildats. Koefflcienten 

(c - b - x + n) kan också ,uttryckas g;rafiskt för att vi sl{all 

tA ett klarare ut,tryck för dess effekt på .priserna R * Det 
. me 

kan eke efter en omskrtvning av ekvation v:6, som då får formen 

Z 
Rmc = {b - b - x + n) 

Rfc + F + a - e 

Co - b - x + n; 
-R + F + a - e 

där ( ta . ) för enkelhetens skull nedan beteIDknas med 
c - b - x + ,n 

konstanten A eftersom alla faktorer i täljaren är konstanta i 

detta sammanhang~ Efter omskrivning blir 

R -. 1 "z Ii me - (0 - b - x + n) + . (V:B) 

Om vi i en enkel figur uppritar ovanstående ekvation, står 

R på den.lodräta axeln'och tullarna Z på den horisontella me 
axeln~ Vi begagnar OSS av en ordinär 45-graders figur och tecknar 

dessutom två av de funktioner som kan ges för olika värden av 

koefficienten (0 - b - x + n). 

/\. R.'" 
..::..1 inc 

Rrnc 

1 
L---

o 

Figur 10. 

1 

b,Z 
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Av figuren framgår att då koeffieientens värde är högre 

än 1 3 kommer en tu1ländring att medföra en proportione11t sett 

större ändring i priserna R oeh då koeffieientens värde är me 
lika stort som 1 (funktionen är 450

) är ändringen i priserna 

densamma som i tullarna. När koeffieienten har ett värde som 

är lägre än 1 resulterar en t'q:,lt!ndring i en relativt sett 

mindre ändring i prisernao Alla funktionerna är positiva. 1 

figuren är de korresponderande värdena i priserna tilI föIjd 

av tulländringen 6 Z u"tgående från den lägsta funktionen 

(e _ b ~ x -1- ny <: 1 respektive L\ 11 "Rme ., 6 R"Lne oeh 6 R "me 0 

Vi skall analysera figuren närmare ~ ~.falJ. de posi ti va 

faktorernas (konsumtionsbenägenhetens elleI' subventionsgra

dens) värde minskar elleI' de negativa (den indirekta skatte

proeenten elleI' importbenägenheten) faktorernas värde ökar-, 

kommer funktionerna att svänga motsols runt origo~ En tull-'" 

ändring efter en sådan reaktion kommer således att ha en större 

effekt än före ändringen av variablernas värde? 

Som ett exempel kan nämnas en ökning av subventionerna" 

Vi antar att subventionsgraden n ökar., medan de andra variab~ 

lernas värden är oförändrade. Hela lcoeffieientens värde antas 

vara större än 1. Subvent~onsökningen medför då att funktionen 

svänger medsols runt origo, eftersom dess vinlcetkoeffieient 

kommer att minska tilI följd av att nämnarens värde stigero En 

tullhöjning efter subventionsökningen medför således en mindre 

höjning i priserna än före subventionsökningeDo Detta konstate

rande överensstämmer med våra tidigare premisser i subventions

modellen. Analogt kommeI' en höjning av den indirekta skattepro

eenten att resultera i en ex post större prishöjning efteI' tull

höjningen. 

Motsvarande expeI'iment kan utföras för de andra vaI'iableI'nas 

del. En höjning t.ex. i importbenägenheten x medför eeteris 

paribus att den lägsta funktionen svänger motsols eftersom 

vinkelkoeffieienten ökar. 1 modellen medför en tullsänkning 

med LjZ efteI' höjningen i importbenägenheten att priserna stiger 

starkare än de skulle ha gjort före dettad 
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Finland inträdde som associerad medlen i EFTA i juni 1961 .. 

De generella tu11sänkningarna har därefter för Finlands del 

skett enligt följande schema: 

1.7.1961 - 30 %~ för vissa varor 20 % (preferenslista) 

1.8.1962 10 % (ingen sänkning för varor på preferens

listan) 

30.4.1963 - 10 % 
1.5.1964 - 10 % 

II rr 

" 

rr 

" 
TilI maj 1964 har tul1arna så1edes sänkts med ina11es 60 % 
från år 1961. Undantagna från tullreduktioner är ti11svidare 

alla mera betydande jordbruks- och fiskeprodukter samt en 

'del varor, som påförts fiska1a tullar. statens tu11inkemst,er 

har också minskat kraftigt sedan år 1961. Detta framgår av 

tabe1l 8 på side ~3 
Beräknandet av en tul1ändrings effekt på de inhemska varu

priserna är betydligt vansk1igare än kalkylerandet av t.ex~ 

effekten av en omsättningsskatteändring. Vid en tu1ländring 

borde nämligen både den utländska säljarens och den inhemska 

importörens reaktioner beaktas, liksom också prisnivån för 

motsvarande lnhemska varor som inte drabbas av någon kostnads

ändrlng samt substitutionsförhå11anden. Dessutom medför varje 

sänkningsti1lfälle en tämligen måttlig ändring av tullen - i 

regel betydligt mindre än en procent av konsumentpriset. Där

tilI kommer att det successivt inträffar andra förändringar 

sam påverkar prissättningen, t.ex. importprishöjningar, löne

ökningar samt modell- och kvalitetsförändringar. Incidens

effekten beträffande tariffändringar för investeringsvaror 

och råmaterial visar sig eessutom i konsumtionsvarornas priser 

med en betydande eftersläpning, varför vi nedan främst kommer 

att betrakta tariffändringarnas effekt på konsumtionsvarornas 

priser på kort sikt. 

Först skall vi s~ärBkåda en. undersökning, som år 1962 

utfördes av KORPELAINEN och LINDBLOM över effekten av en 30-
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procentig sänkning av EFA-tullarna för konsumtionsvaror. 1 Kal

kylerna söker ge en bild av tullförändringarnas priseffekt ifa11 

nyttan av tuilsänkningarna på normalt sätt kommit konsumenterna 

tilI del. Under premissen att importstrukturen år 1961 var den

samma som 1959~ sku1ie sänkningen av EFA-tullarna under senare 

hälften av 1961 ha inneburit ca 6 milj. mk för färdiga konsum

tionsvaror. Emedan omsättningsskatten beräknas av cif+tullpri

set~ innebar tu1lsänkningen vidare en l milj. mk:s minskning 

i omsättningssl{atteintäkterna., Under senare hä1ften av 1961 

kan den privata konsumtionens värde beräknas ha uppgått .tilI 

ca 4.7 mrd mk, varför sänkningarna av nämnda indirekta skatter 

utgjorde 0,,1 - Oe2 % av d.e privata konsumtionsutgifternas värde 

under senare de1en av året" Kalkylerna visar således att nämnda 

tullsänkningar inte ens under normala incidensförhållanden 

skulle ha haft ett avgöra:"'1de inflytande på något konsumtions

prisindex, trots att tullsänkningen för några varugrupper inne

bar en prissänkning om tooom .. 5 procentB 2 EFA-tu11sänkningarna 

år 1961 inträffade dock 11.L""lder en högkonjunlrtur rred ett efter

frågetryck på de konsumtionsvarumar1<..nader där importens andel 

av utbudet var stort. Eventue1I prisspekulation kunde så1edes 

hindra tullsänkningarna att slå fulIt ut i varuprisernan För 

en del varor var tu11sänkningens beräknade värde dock så högt, 

att den uteblivna sänkningen i varupriserna uppenbarligen be

rodde på en "prisg1idning fl (~ver de direkta kostnaderna" 3 

1 Sverige haI' statens pris- och kartellnämnd låtit utföra 

en liknande undeI'sökning om de sänkta EFTA-tullarnas pI'iseffekt. 

De resultat som påvisas förefalleI' i stoI't sett överensstämma 

med dem som vi ovan redogjort föro För de impoI'terade varoI', 

som omfattas av tullsänkningaI'na., kalkyleI'as i den svensJ.{a 

1. Se LAURI KORPELAINEN - SEPPO LINDBLOM PN HINTATASarOIMI
KUNNALLE. Kulutushyödykkeiden hintoihin vaikuttavista teki-, 
jöistä~ välillisten verojen hintavaikutuksista sekä .erilai
sista hintapoliittisista keinoista; HINTATASOTOIMIKUNNAN 
MIETINTÖ 5_501962, sido 28'-32. 

2. KORPELAINEN-LINDBLOM afta O , sido 32 0 

3. KORPELAINEN-LINDBLOM aDa~, sid .... 32-33 " 
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undersökningen med en maximal inverkan på priserna inom den 

privata konsumtionen för åren 1960-1962 med respe 0.5, 1 0 5 

och 2.5 promille tilI följd av tullsänkningar om respo 20, 

10 och 10 % under nämnda åre Tullsänkningarnas effekt på den 

svenska konsumtionsprisnivån anses därför ha varit tämligen 

obetydlig. 1 

Den reduktion av EFTA-tullarna om 10 % som skedde i Sverige 

hösten 1962 beräknas i bästa fall ha kunnat leda tilI en sänk

ning av respektive försä1jningspriser med 1 a 2 procent. Av 43 

företag som intervjuades i undersökningen hade 31 inte sänkt 

priserna vid denna tullnedsättning under det att 12 företag 

redovisade prissänkningar. Verkan av tullbortfallet uppgavs ha 

adderats tilI andra kostnadsändringar. De skulle s}.å igenom 

i prissättningen först när den sammanlagda förändringen i kost

naderna blivit mera betydande. Dessutom innebär prisändringar 
, 

för företag med brett sortiment ett betydande arbete med om-

kalkylering, tryckning av nya prislistor osv. Därför anses i 

utredningen att det "i allmänhet torde vara omöjligt att i bil

den av starkt varierande kostnader, t.ex. beträffande arbets

kraft och råvaror och förändringar i marknadsläget, kunna iso

lera återverkningarna från tul1nedsättningarna i prisutveck

lingen.,,2 Som konklusion framförs dock att tullavvecklingens 

betydelse varit störst i det avseendet, att den verkat åter

hållande på prisstegringar så att EFTA-varorna stigit mindre 

i pris än varor med annat ursprung. 

Tullsänkningen kan anses ha övergått tilI fullt belopp i 

varans minuthandelspris endast om detta minskat i samma för-

1. Tul1sänkningarnas inverkan på priserna. En undersökning av 
Sveriges handelsutbyte med EFTA-området. Pris- och karte11-
frågor, 6/1963, side 13. Utgiven av statens pris- och kar
te1lnämnd i samarbete med ombudsmannaämbetet för näringsfri
hetsfrågor och näringsfrihetsrådet. 

2. a.a. side 14-16. Se även en fortsättning på samma under
sökning i Pris- och kartellfrågor nr 6/1964. De resu1tat 
som redovisas i denna bekräftar i stort sett den första 
artikeln. Se vidare "EFTA TRADE"Q European Free Trade 
Association, Geneve 1964, om Fin1ands stä1lning inom EFTA. 
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hållande som varans anskaffningspris tilI följd av tullsänk

~ingen. Detta förutsätter dock att försäljningsprovisionerna är 

oförändrade till'sitt procentbelopp även efter tulländringen, 

men tilI följd av prisändringen lägre i mark räknat. Prisnivå

kommitten gjorde utgående från detta vissa beräkningar om den 

matematiska effekten av värdetullarnas sänkning på en varas 

minuthandelspris. Om tullen sänktes med 20 %, varierade sänk

ningen i respektive varas minuthandelspris mellan 0.4 och 10 %, 
medan en 30-procentig tullsänkning medförde en minskning mellan 

0.3 qch 12.9 %.1 Kalkylerna var dock schematiska 3 emedan en stor 

del av industrins råvaror, halvfabrikat, maskiner och apparater 

inte är tullbelagda, och de av dem som är det påförts en mycket 

låg tulI. Ifall tullens andel av varans anskaffningspris uppgår 

tilI en tredjedel, blir tullsänkningens effekt på varans slutIi

ga pris så liten, att den med fA undantag knappast kan påvisas 

i det slutliga priset. 2 

1 Finland har statsrådet ytterligare rätt att tillfälligt 

sänka tullarna för sådana varor, som det råder brist på eIler 

vilkas priser tilI följd av otillräckliga konkurrensförutsätt

ningar kan bli eIler blivit oskäliga, eIler som i hög grad in

verkar på levnadskostnadsindexen.3 

1 det föregående har vi närmast berört effekten av tull

sänkningar, medan tullhöjningarna inte behandlats. Orsakerna 

tilI detta är för det första det knappa aktuella material som 

finns över tullhöjningarnas ef~ekt, och för det andra att EFA

tullsänkningarna, som är särskilt aktuella ftlr vårt land, till

drar sig det största intresset. Generellt sett har vi kunnat 

konstatera, att tullarna som statlig prispolitisk parameter inte 

har så stor effekt på prisnivån, åtminstone inte vad beträffar 

tul1sänkningar om 10-30 %. 

1. 

2. 

3. 

HINTATASOTOIMIKUNNAN MIETINTÖ tOimenpiteistä EFA-tullin
alennusten toteuttamiseksi vähittäishinnoissa, 5.5.1962, 
side 9-10. 

HINTATASOTOIMIKUNNAN MIETINTÖ •••• , side 11-12. 

" " •••• , side 42-43. 
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76. Andra indirekta skatter. 

Bland andraindirekta skatter återfinns främst Oy Alko

holiliike Ab:s inkomst- och förmögenhetsskatt tilI staten. 

Inkomst- och förmögenhetsskatten är vlsserligen en direkt skatt, 

men alkoholbolagets inkomst- och förmögenhetsskatt betraktas 

som en indirekt beskattning av konsumenterna av alkoholdrycker, 

varför den allmänt hänförs tilI de indirekta skatterna i vårt 

land. ytterligare betalar alkoholmonopolet årligen ett stort 

överskott tilI staten, som får ett betydande inkomsttillägg 

från bolaget. Nedanstående tabell ger en uppskattning om stor

leken av statens'alkoholinkomster under undersökningsperioden. 

År 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Tabell 6. 

STATENS ALKOHOLINKOMSTER ÅREN 1957-1963,. 
milj .. mkl 

Oy Alkoholiliikes in
komst- och förmögenhets
samt omsättningsskatt tilI 
staten 

97 
87 
98 
84 

103 
148 
142 

Statens totalinkomster 
(föreg. + huvudsakligen 
Alkoholiliikes överskott 
samt tUllinkomster) 

247 
235 
249 
238 
296 
357 
348 

Av tabellen framgår att statens totala inkomster av alko

holförsäljningen ökat med 40.9 %'från 1957 tilI 1963. Enligt 

uppgift från alkoholbolaget har det genomsnittliga prisindex 

för alkoholdrycker under tidsperioden i stort sett stigit i 

samma takt som levnadskostnadsindexen, även om vissa struktur

förändringar i pr~serna skett. 2 

1., Uppgifterna har sammanställts från Oy Alkoholiliike Ab:s 
årsbok., 

2 •. Under de senaste åren har bolaget fört en ivrig propaganda, 
som syftat tilI att minska konsumtionen av "starka" alkohol
drycker tilI förmån för bl.a. öl och vin., 
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Alkoholbolagets prissättning regleras dock av det allmänna 

stadgandet i aIkohollagen om att grunden för bolagets verksam

het bör vara strävan att minimera alkoholens menIiga inverkan 

i samhället. D,ärför kan bolagets prispolitik inte betrak1ias 

enligt en "konventionell ff måttstock. En sänkning av inkomst-

och förmögenhetsskatten för aIkoholbolaget skuIle således med 

största säkerhet inte medföra motsvarande sänkning i aIkohol

dryckernas priser, liksom effekten av en höjning är svår att 

beräkna. Ä andra sidan erhåiIer staten överskottet från bolagets 

verksamhet; i praktiken är det således uppenbarIigen en smaksak 

om skatteintäkterna från bolaget ökar och överskottet minskar 

eIler tvärtom. 1 viIket fall som helst erhåller staten medIen 

från bolagets verksamhet. Därför kan den indirekta (inkomst-

och förm5genhetsskatt) skatt som påförts aIkoholbolaget knappast 

i vår mening betraktas som en prispolitisk parameter från sta

tens sida, eftersom alkoholbolaget självt enligt sitt reglemen

te bestämmer prisutvecklingen för aIkoholdrycker. Faktum kvar

står dock: att bolagets försäljningspriser ,innehåller en tung 

indirekt beskattning av konsumenterna av dess produkter. Upp

gifter om dennas procentuella storlek står dock inte att få. 

Bland andra skatter av indirekt typ återfinns motorfordons

skatten, nöjesskatten och stämpelskatten. Av dessa inflyter 

nöjesskatten oftast i form av stämpelskatt. Är 1963 uppgick 

statens inkomster av stämpe1skatten tilI 207 milj. mk, medan 

motorfordonsskatten inbringade 87 mi1j. mk. Vi ska1l dock inte 

gå närmare in på dessa specia1skatter, utan kan nöja oss med 

konstaterandet att de tilI sin natur och sina egenskaper i 

stort sett är likadana som de indirekta skatter vi behandlat. 

Deras storlek under åren 1957-1963 framgår av tabe1l 8. 
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VIII" S UBVEN'rI ONERNA S OM. PRIS POLITISK.l\, P ARAMETHAR 

81 • Subventionernas natur 

I yår madell i kapitel IV behandlades subventianer:q.a, och 

vi kom tlll slutsatsen att modellens subventionsändringar verkade 

i motsatt r~ktnlng än de indirekta skatterna (se sid~ 16)0 
Vi skall nu med stöd av vår tidigare modell betrakta hur en 

subventionsändring iriverkar på prlserna vid en ändr.:'Lng av faktor

inkomsterna i modellen" 11idigare förtltsattes de senare vara kon
stanta" Ifall vi bortser från de lndirekta ska,tterna.ll får vi en 

figur av fÖljande utseende b 

R. me 

o 

F1.gur 118 

o~ 0 1
' 

I figuren har priserna Rrnc (=nationalinkomsten till marknads
pris) tecknats på den lodräta axeln och faktorinkomsterna på den 

vågrätae Linjen OÄ är en 45-gradersIinje., medan subventionsfunk .... 

ti6nerna är ON och ON'" Liksom tidigare sker subventionsökningen 
i figuren genam att ON vandras medsols t"ex .. tilI ON; • . 

1 ekva.tion (III:' 5) på sid. 17 betecknades prisändringen sam 
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1 
1) - (n 

1 
1 ) Rfc En + + 2 1 

varav följde att 

Ll Rmc Rfc 

(n
i - n2 ) 

= (n1 + 1 ) (n2 + 1 ) 

ifall vi utelämnar de indirekta skatterna från ekvationerna. Så
(n - n ) 

ledes blir sträckan Z'Z" analogt Rrc (nt +11)(n: + 1) ,och 

(n
1 

- n
2

) 
sträckan Ö"Ö" R' fc (n

i 
+ 1) (n2 + 1) vilket, tecknats längs Rmc-

axel. Av figuren framgår att prissänkningen vid den högre 
faktorinkomsten 00" absolut sett är större vid en subventions

ökning än motsvarande reaktion vid den lägre faktorinkomsten 00'. 
Prissänkningsförhållandet mellan den ursprungliga subventione

ringsgraden ZZ' och subventionsökningen Z'Z" vid faktorin

komsten 00' är dock detsamma som motsvarande förhållande mellan 

ÖÖ' och Ö'ÖfV vid faktorinkomsten 001f~ vilket kan uttryckas i 
ZZ" ÖÖ' 

formen Z"Z" = d'ofT • 

Enligt OEEC:s klassificering definieras subventionerna som 
understöd från offentliga myndigheter tilI producenter (undan
tag är kapitalöverföringar)1. Subventionerna tenderar att 

reglera företagarnas kostnader och kan också betraktas som 

negativa skatter. De kan antingen ta formen av transfers eIler 

också utgöra skillnaden mellan ett statligt företags inköps

och försäljningspris. Subventionerna erläggs ur statsmedel för 
. ~ 

förbättrande av produktiviteten på något område.9 åstadkommandet 

av sänkningar av konsumentpriserna~ höjningar av producent

priserna eIler sänkande av produktionskostnaderna på något om

råde. 1 många länder subventioneras lantbruksproduktionen 

kraftigast.9 men också annan inhemsk produktion och eventuellt 

även utrikeshandeln kan stödas genom subventioner. 

Först skall vi betrakta subventionernas effekt på en 

industris utbudskurva grafiskt.
2 

Det nettopris företagaren er-

1. OEEC A Standardized System of National Accounts.9 1958 
edition.9 side 85. 

2. 1 subventionsmodellen bortsågs från efterfråge- och utbuds
förhållandena~ varför vi skall medta dem i vår analys. 

,:" ... 
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håIler kommer att överskrida konswnentpriset med subventionens 

belopp, vilket leder tilI ett ökat utbud o 1 figuren kommer ut

budskurvan att flyttas från SS" tilI RR', där skillnaden mellan 
linjerna SS;och RR' är likamed subventionens belopp, och F den 
nya jämviktspunkten. 

Figur 12~ 

pris 5' 
D 

~/R.' 
Q 

p J 

./ 
p' "," 
plt "./ 

F .s .,/' 
/'" 

LL 
.-'-

R. D 

? 0 M N II d mona 
..J 

TilI följd av subventionen kOIThl1er således den totala produktionen 
under ren konkurrens att öka från OM tilI ON, och konsumentpriset 

att falla från op; tilI OP"& Det nettopris som producenten er

håller stiger från OP' tilI OP. Skillnaden mellan konsumentpriset 

och producentpriset, FG, är subventionen per produktenhetm 

Ju mer oelastiska efterfråge- och utbudskurvorna är~ deoto 

mindre kommer efterfrågeökningen och produktionsutvidgningen att 

vara, varför subventionerna har sin mest expansiva ~ffekt_9å 

efterfråge- och utbudskurvorna är elastls1{a. Vårt resonemang 

innebär impIicit att t.ex$ sub7entioneringen av primära l.ivsmedel) 

närmast lantbruksprodukter med relativt oelastisk efterfrågan 

och utbud, kräver stora subventioner för att produktionen ooh 

efterfrägan skall utvidgas i avsedd män .. 

1 samband med skatteincidensen i avsnitt 72 framställde vi 

en figur för en skatteändrings inverkan på utbud och efterfrågan 

i samhället (se sid ~ 59). Om vi svänger på stelten kan figuren 
också tillämpas f'ör ·subventionernas inverkan, varvid förloppet 
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givetvis är det motsatta än i figuren. Uppenbarligen skulle en 
ökad subventionering av nödvändighetsvaror i figuren inte öka 

efterfrågan på dem så kraftigt som till kurvan D2D2~ utan 

snarare till D1D1 i figur 9, vilket överensstämmer med det vi 
ovan konstaterat o 

Frågan om subventionering av produkter är dock också en 

finansieringsfråga, och de kan givetvis inte ökas i det oändliga. 

Vi skall närmare behandla denna viktiga fråga, eftersom det kan 
9,ntas att ugränsnyttan" av en ökning av subventionerna blir 

lägre vid en ex ante hög subventionsnivå. Först skall vi i ett 

exempel se den hypotetiska utvecklingen i samhället som en 
konstant procentuell stegring av faktorkostnadsnivån. Vi antar 
att den reala nationalprodukten stiger med r procent per år, 

och prisnivån till faktorkostnadspris med s procent årligen. 

Nationalprodukten till faktorkostnad stiger då med (1 + r)(l + s), 

och efter n år får vi som index för 

a) den nominella nationalprodukten: 

(1 + r)n(l + s)n ; 

b) den reala nationalprodukten: 

(1 + r)n och 

c) subventioner ifall marknadsprisnivån skall hållas stabil: 
(1 + r)n(l + s)n _ (1 + r)n. 

Därav följer att sUbventionerna1 i procent av den nominella 
nationalprodukten blir 

n n n 
(1 + r) (1 + s) - (1 + r) ~_l_~:--

(1 + r)IT(l + s)n = 1 - (1 + s)n 

Ekvationerna ger vid handen att subventionerna med tiden 
kommer att utgöra en stigande del av nationalinkomsten när pris

stegringen (priserna beräknas enligt faktorkostnad) stiger med 

en konstant årlig procent. Exemplet är hypotetiskt, men ger en 
uppfattning om de svårigheter en omfattande subventionering i 

längden kan leda till med avseende på statens möjligheter att 

finansiera subventionerna. 
Förhållandena i Norge efter kriget bekräftar till en del 

vårt exempel o Huvudorsaken tilI att norska staten tillämpade 
en omfattande subventionering av importvaror var att man genom 

1. GERHARD STOLTZ Prisnivå og sysselsetting, side 128-129 •. 
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dem hoppades eliminera verkningarna av importprisstegringen på 

den inhemska prisnivån. Myndigheterna räknade med ett kommande 

fall i importpriserna, som skulle medge en sänkning av sub

ventioneringsgraden. Något sådant betydande prisfall inträffade 

emellertid inte, varför läget i längden blev ytterst svårt. 1 

Dessutom kan finansieringen aV sUbventionerna, i synnerhet om 

denna sker genom skatter och dessa måste höjas, verka pris

höjande och tv inga tilI en ytterligare subventionering utöver 

det importprisstegringen skulle betingao 

på kort sikt kunde subventionerna uppenbarligen vara effekti
va i de nämnda förhållandena, men på längre sikt kunde ett 

gynnsamt resultat uppnås främst genom att subventionerna ökas 

under perioder med starka prisstegringstendenser och avvecklas 
kontinuerligt under andra perioder. Detta gäller dock närmast 

under en kostnadsinflation, medan de uppenbarligen är mindre 
lämpliga under perioder med ett efterfrågetryck, eftersom en 

ökning av subventionerna då skulle öka efterfrågan ytterligare. 

Subventionerna får främst karaktären av en prisstegringsbromsande 

åtgärd. Dessutom gäller om importsubventioneringen detsamma som 

sades i samband med behandlingen av tullarna, d.v.s. att små 

ändringar i de importerade varornas anskaffningspris, vilket 
närmast vore föremål för subventionering, utgör en så liten del 

av den totala privata konsumtionen, att effekten av små ändringar 

i prisstöden knappast ger utslag i prisnivån som helhet (se sido 

75). 
Ett allmänt användande av subventioner som prispolitiska 

parametrarb~gr~nsas av ovannämnda faktorer. Detta hindrar lik

väl inte att subventionering kan vara ett effektivt medel då 

den tillämpas för ett'litet antal strategiska varor med stor 

betydelse för t.ex. levnadskostnadsindex. Finansieringsfrågan 

blir då lättare att lösa än om antalet subventionerade varu

grupper är stort. 1 praktiken har subventionering därför varit 

allmännast för olika lantbruksprodukter, vilkas priser utan 

subventionering annars blivit alltför höga på grund av den 

ringa produktivitetsökningen inom lantbruket. Nedan skall vi 

därför i korthet belysa livsmedelssubvsntioneringen. 

1. ROLF PEDERSEN Offentlige intekters og utgifters virkninger 
på prisutvikling og pengeverdi, sido 35-38. 
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82. Livsmedelssubventioneringen 

1 praktiken är det främst livsmedel som subventionerats i 
vårt land~ och då närmast lantbruksprodukter. Orsakerna tilI 

detta är dels lantbruks- 3 dels socialpolitiska. Produktiviteten 
inom lantbruket har varit lägre än produktiviteten inom andra 

näringsgrenar) varför staten ansett sig tvungen att kompensera 

lantbrukarna genom subventioner. Vidare bildar lantbruksprodukter
na en viktig del av levnadskostnaderna 3 varför staten med tanke 

på de lägre inkomsttagarna önskat bromsa prisstegringen för 

dessa livsmedel. 

1 lagen om lantbrukets prisnivä1 bestäms det inkomsttillägg 
(bindningen vid Iöntagarnas allmänna förtjänstnivå)3 som skall 

beviljas lantbruket. För att höjningarna av de genom lagen till
försäkrade garantipriserna inte helt skall faIla på konsumenter

na, och för att det inte skuIIe ske en minskning i den inhemska 

avsättningen av lantbruksprodukter, har subventionerna ökats. 

Dessutom har en del av inkomsttillägget erlagts i form av direkta 

understöd (t.ex. de s.k. arealtilläggen). Vidare har exporten av 

bl.a. mjölkhushållningsprodukter subventionerats genom att staten 

erlagt exportpremier för skillnaden mellan exportpriset och det 
inhemska priset. Subventionerna har snabbt inverkat på minut

handelspriserna, emedan statsrådet självt fastställt priserna 

för de subventionerade livsmedIen och inget prissättningsval 

förekommit. Prisfastställelse gäller ,ju för de viktigaste lant
bruksprodukterna, varför deras priser inte kunnat ändras utan 

statens medverkan (se prisfaststäIlelse side 47). 
Lantbrukets ansIag kan indelas i fyra huvudgrupper: 

1. Subventioner för lantbruksprodukter 
Subventioner"för förnödenheter som används inom lantbruket 

Direkta subventioner (t.ex. areaItillägg) 

2. Subventioner för finansierande av investeringar 

3. Forsknings-, utbiIdnings- och rådgivningsarbete 
4. Ränteförmån för Iågräntelån 

1. Se förteckning över Iantbrukets prislagar i Iitteratur
förteckningen 3 C:3. 



Tabell 7 
statens subventionsutgifter för lantbruket i Finland åren 

Subventionstyp 

Prisnedsättningsersättningar 
för livsmedel 

Tryggande av den inhemska pro
duktionen 
Marknadsföringsfonden 
Utjämning av lantbrukets pro
duktionskostnader och främ
jande av produktionen 
Nedsättning av prisen på konstg5d
sel och lantbrukskalk 
Tryggande av den inhemska bet
sockerproduktionen 
Stödjande av mjölkhushållningen 
Prispolitiskt stöd enligt bruk
ningsdels storlek 

Regionalt prispolitiskt stöd 
Ersättning för skördeförluster 
Övriga 

./. utbetalda förskott 

1957 

100 

107 

18 

19 

15 
16 

1957 - 1963~ milj. mk
1 

1958 

119 

88 

20 

19 

8 

1959 

184 

77 

15 

14 

13 
26 

7 

1960 

204 

91 

14 

15 

15 
25 

6 

1961 

201 ) 

89 

15 

14 

20 
29 

9 

; 

1962 

243 

41 

15 

15 

29 
37 

21 

15 

342 

20 

19 

50 
34 

107 

25 

Sammanlagt 243 254 336 370 377 401 ·612 

1. Uppgifterna har erhå11its från statistik vid Finlands Banks institut för ekonomisk 
forskning. 1 tabellen ingår endast de viktigaste direkta sUbventionsposterna, medan 
t.ex. anslagen för forsknings-utbi1dnings- och rådgivningsarbete samt ränteförmån 
för lågräntelån m.m. utelämnats. 
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Subventionerna är de viktigaste i detta sammanhang, och 
uppgick t.ex. år 1963 tilI 612 milj. mk eIler 12.6 % av budgetens 
utgifters slutsumma. De olika anslagens detaljerade sammansätt

ning framgår av tabell 7. 
Subventionerna har absolut sett varit högst för mejerismör. \ 

Ar 1963 har VIITA utfört vissa beräkningar om skillnaden mellan 
världsmarknadspriset och produktionskostnadspriset (= det totala 

stödet). Enligt beräkningarna var skillnaden mellan produktions

kostnadspriset i mk/kilo och världsmarknadspriset i mk/kilo 

4:50 mk för exportsmör och 4:21 mk för hemmamarknadssmör. 1 

Motsvarande siffror för ägg var 1 :14 resp. 0:64, .svinkött 1 :45 
resp. 1: 70 samt me jeriost 1: 57 resp.1 : ~-6 mk. För de flesta av de 
nämnda produkterna utgjorde stödet över hälften av produktions

kostnadspriset. 2 

utan de omfattande subventionerna för lantbruksprodukter 

hade lantbruket drabbats av exportsvårigheter, samtidigt som 

konsumentpriserna för dessa produkter varit betydligt högre. 

Därför kan subventionerna som prispolitisk parameter anses vara 

mycket snabba och effektiva om de inriktas på enskilda varor 
eIler varugrupper. Finansieringen av dem har dock medverkat tilI 

att skapa ett tryck på statsfinanserna, som kunnat lättas endast 

genom ytterligare intäkter, främst av skattenatur. 

Subventionernas effekt på prisnivån är givetvis mycket olika 

beroende på vilka varor som subventioneras. I den norska Poulson

kommittens utlåtande år 1958 uppges således att det belopp som 
krävs för att sänka levnadskostnadsindexen med en poäng varierar 

mellan 33 och 82 milj. Nkr. 3 Ifall vi omräknar detta i procent 

1. PENTTI VIITA Maatalouden tukeminen Suomessa 1963, sido 28. 
2. 

3. 

_ n_ _"- _n _ -"- It 29. 
ROLF PEDERSEN Offentlige intekters .••.•• , sido 40. Kom
mitten var uppenbarligen mycket försiktig i sina slutsatser 
eftersom variationsområdet är så stort. Ä andra sidan gällde 
undersökningen subventionering av olika varor, vilket delvis 
förklarar vagheten i beräkningarna. 
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av den norska levnadskostnadsindexen, blir resultatet att mellan 

55 och 127 milj. Nkr i subventioner krävs för sänkandet av den 
norska indexen med 1 %. Sådana beräkningar är givetvis mycket 

svåra att företa, men om man beaktar att t.ex. smörsubventionerna 

i vårt land utgjort ca 200 milj.mk årligen och smörets och 

mjölkens vikt i levnadskostnadsindex är 2.8 %, är det inte osanno

likt att åtminstone lika stora subventionsanslag som i Norge 

krävs för att t.ex. genom mjölk- och smörsubventionering sänka 

levnadskostnadsindex med en poäng. 

Enligt en nyligen företagen finländsk underSökning1 skulle 

således för närvarande ca 64 milj. mk krävas för sänkande av 

levnadskostnadsindex med en poäng eIler ca 110 milj. mk för en 

sänkning om 1 % ifall subventionerna anslås för samma lantbruks

produkter som hittills och i samma förhållande. Härvid måste fram

hållas att subventionernas effekt givetvis varierar i någon mån 

efter respektive lantbruksprodukts vikt i index, även om under

sökningen förutsatte en subventionsökning enligt samma relation 

Som under nuvarande förhållanden. Kalkylernas exakthet är givet

vis ett kapitel för sig, men en grov fingervisning kan de dock ge. 

Subventionernas effekt på enskilda varor är givetvis be

tydligt större än på hela indexen, och här kan staten genom 

subventioner åstadkomma stora ändringar med betydligt mindre 

medel än om man vilI påverka hela levnadskostnadsindexen. Som 

redan tidigare påpekades är subventionernas efterfrågeökande 

effekt större på varor med elastisk än varor med oelastisk 

efterfrågan, ss. t. ex. smör och mjölk. Dessutom är de sist

nämnda redan så kraftigt sUbventionerade, att ffgränsnyttan tf av 

ökade subventioner kan antas vara lägre. Ä andra sidan medför 
en sänkning av subventionerna för dessa varor uppenbarligen inte 

en så stor sänkning i efterfrågan, emedan efterfrågans ringa 

elasticitet bromsar minskningen i efterfrågan, trots de substitu

tionsmöjligheter som finns. 2 

1 0 AHTI MOLANDER , icke publicerad undersökning om subventioner
nas effekt på levnadskostnadsindex. 

2. Jfr också korspriselasticiteten mellan t.ex. smör och marga
rin. Substitutionsförhållandet mellan dem har lett tilI att 
justeringar av smörpriserna vanligen också lett tilI justerin
gar i priset på margarin. 
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IX. PRISPOLITIKEN OCR DE PRISPOLITISKA PARAMETRARNA 1 FINLAND 
; ( i 

EFTER DEVALVERINGEN ÄR 1957 
Ii 

91. Den stat1iga prispolitikens möjligheter 
I J,. 

Vi har tidigare uppskisserat den statliga prispolitikens 
generel1a mål, som kan antas vara att säkra ett ekonomiskt klimat 

inom vilket en ekonomisk tillväxt kan äga rum utan ständiga in
flationistiska impulser. 1 sammanhanget måste likväl åter betonas 

att prispolitiken utgör endast en del av de omfattande målen inom 

den ekonomiska politiken. Möjligheterna för en framgångsrik pris
politik är därför i avgörande grad beroende på den prioritet pris

politikens mål ges i den aktuel1a ekonomiska politiken. 

En blick på vår öppna slutmodell på sido 70-72 ger vid 
handen att den direkta statliga prispolitiken huvudsakligen kan 

inriktas på indirekta skatter (D) och tullar (Z),1 subventioner 

(N) samt prisreglering. De kan påverkas genom aktioner som syftar 

tilI att ge en eIler flera av koefficienterna b (skatteprocenten), 

n (subventionsgraden) och v (tullprocenten) eIler maximipriset H 
ett värde som för tillfället "kan tänkas leda tilI önskad effekt 

i prisnivån. Det värde som påläggs koefficienterna eIler maximi
priset är däremot i en marknadsekonomi begränsat i en eIler annan 

riktning; skatteprocenten kan inte höjas i det "oändliga", sub

ventionsanslagen har sin begränsning liksom också tullprocenten 

eIler maximipriset knappast kan höjas alltför högt utan menliga 
påföljder. De i samhället rådande attityderna tilI prispolitiken 

bestämmer således myndigheternas handlingar, och medför en in

delning av medlen inom prispolitiken i kontrollerbara och okon
trollerbara, tillåtna och otillåtna. Attityderna formar den" 

institutionella ramen för prispolitiken, och denna rams spännvidd 
varierar givetvis mycket i olika länder, i en planekonomi 

är den en helt annan än i en marknadsekonomi. 
Al1mänt taget kan konsteras att de prispolitiska parametrar" 

som behandlats kommit att utgöra de huvudsakliga prispolitiska 
medlen på kort sikt i vårt land under de senaste åren. Genom 

1 0 Tullarna är visserligen indirekta skatter, men för tydlighe
tens skull betraktar vi dem särski1t för sig i detta samman
hq.ng. 



- 90 -

dem har staten sökt bromsa de prisstegringar, som framkallats 

genom en makroekonomisk brist ,på balans inom den finska ekonomin. 

Vi skall inte gå närmare in på detta, utan nöjer oss med konsta

terandet att vissa instabilitetsfaktorer och en osmidig konjunk

turpolitik skjutit de direkta prispolitiska medlen i förgrunden o 

92. De prispolitiska parametrarnas användning inom prispolitiken 

1 de två följande avsnitten skall vi försöka åstadkomma en 

syntes av de prispolitiska parametrarnas användning och effekt 

efter den senaste devalveringen. Uppgiften är vansklig eftersom 

det är svårt att uttala sig absolut om vad'som primärt påverkat 

prisutvecklingen. Parametrarnas effekt borde dock ses som en hel

het. En subventionsöknings effekt t.ex. kan neutraliseras av ökade 

indirekta skatter, och en priskontrolls upprätthållande för

svåras av samma orsak. Försöket att skapa en totalbild kan därför 

underlätta förståelsen av parametrarnas verkan. 

Undersökningsperioden utgår från devalveringen, som i många 

avseenden innebar en vändpunkt inom prispolitiken. Ar 1957 hade 

disproportionen meIlan de inhemska och utländska priserna bIivit 
så stor, att exportens lönsamhet försvagats och kostnadsnivån 

stigit brant. 1 samförstånd med regeringen genomförde Finlands 

Bank därför i september 1957 en devalvering varvid växelkurserna 

höjdes med 39 %, samtidigt som banken genom en stram kredit- och 

rediskonteringspolitik sökte bromsa pris- och kostnadsstegringar

na. staten ingrep i skeendena genom en omfattande prisspärr och 
subventionering av livsmedel för att motverka oförutsedda pris

rörelser. Den primära avsikten med devalveringen var dock att 

förbättra exportens lönsamhet och avvecKla en del av regleringar

na i landet. För att importliberaliseringen och ökningen i varu

utbudet skulle få verka med full kraft, upphävdes prisspärren vid 

årsskiftet 1957/58, men prisfastställelse bibehölls för ett 40-
tal varor och ett tiotal avgifter, ~om var "strategiska" och 

motsvarade ca 1/3 av levnadskostnadsbudgeten. Genom dessa åt

gärder lyckades en del av de förväntade prisstegringarna av

värjas. Exportprisindex steg tilI början av 1958 med ca 8 % och 
importprisindex med ca 31 %, trots att också importpriserna del
vis reglerades. 

" ~ 
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Avvecklandet av prisregleringen fortsatte i snabb takt 

efter devalveringen, och i slutet av 1958 hade en stor del av de 
sedan krigstiden tillämpade kontrollerna slopats. Prisbildningen 

,var, förutom beträffande IIregleringskonstan t en 11.9 i praktiken fri 0 

Trots att också en del subventioner för lantbruksprodukter på 
\ 

den inhemska marknaden avvecklades, skedde en samtidig ökning av 
exportsubventionerna. Världsmarknadspriset på t.ex. smör var 

nämligen endast ca 2 mk/kg, jämfört med ett produktionskostnads

pris om ca 6 mk/kg i Finland~ och smöröverskottet kom 1958 att 

kosta staten 160-180 milj. mk i exportpremier och inhemska sub
ventioner. 1 Omsättningsskatten ändrades för vissa av industrins 

produktionsmaskiner från 20 tilI 13 %, varför prisfaststäl1else, 

omsättningsskatt och subventioner av de prispolitiska paramet

rarna til1ämpades under 1958. I tabell 10 på sido 101 och i 

figur 14 avbildas prisutvecklingen i övrigt efter devalveringen. 

Av den följande tabellen framgår statens inkomster av de 

indirekta skatterna åren 1957-1963. Subventionerna har upptagits 

i tabell 7 på sido 86. Bland de indirekta skatterna förekommer 

inga andra drastiska ändringar, förutom tullinkomsternas minsk

ning under 1962 och 1963 och den stora höjningen av bil- och 

motorcykelskatten under år 1962, som ledde tilI att statens 

intäkter av skatten ökade från 20.3 tilI 66.5 milj.mk. Den 

tidigare omtalade sänkningen av omsättningsskatten för vissa 

produktionsmaskiner under 1958 medförde en minskning i om
sättningsskatteintäkterna med 24 milj. mk från föregående åre 

I övrigt har omsättningsskatteprocenten ändrats ytterst sällan, 

vilket även sätter sina spår i skatteintäkternas utveckling, som 

gått relativt jämnt uppåt. Subventionsutgifternas kurva är i 

stort sett likadan som skatternas, d.v.s. en stadig ökning har 

ägt rum under årens lopp. på basen av tabellerna kan således 

inga kraftigare förändringar än de ovannämnda spåras, men vi 
skall se hur verkligheten tett sig. 

Mot slutet av 1958 skars prisregleringen ytterligare ned, 

1. KALEVI LAGUS Priser och löner 1957-1958 Ekonomiska ut
redningar 1958, side 114. Publikationer utgivna av Finlands 
Banks institut för ekonomisk forskning, S2rie A:20. Om pris
politiken under undersökningsperioden, se också t.ex. . 
EKONOMISK ÖVERSIKT åren 1957-1963 och Kansallis-Osake-Pank
ki Taloudellinen katsaus åren 1957-1963 .. 
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då det föreföll som om devalveringen redan i medlet av året ut

tömt sin omedelbara prishöjande effekt, ty både levnadskostnads
och partiprisindex upphörde att stiga. I den nya regeringens 

program i augusti 1958 ingick också ett löfte om en ytterligare 
avveckling av regleringarna, och på hösten frigavs en del varor, 
bl.a. priserna på korv, cement, kalk och biografavgifter. Vid 

årsskiftet 1958/59 gällde prisregleringen endast ett tiotal 

varor, tre avgifter och en del importvaror. Då slutligen de 
priskontrol1erade textilerna ytterligare befriades, var pris

bildningen friare än på ett par tiotal åre Så fri som förut 

på 1930-talet var den emellertid inte, beroende bl.a. på att 

lantbrukspriserna i form av ITprisregleringskonstantenH ännu var 

reglerade. 
Då användningen av de prispolitiska parametrarna diskuteras, 

kan det vara av värde att först undersöka hur mycket de indirekta 

skatterna utgjort i procent av konsumtionsutgifterna. Vi har 
valt att skärskåda en undersökning, som nämnts tidigare,1 men 

nu tas alla indirekta skatter med i bilden. Nedan framställs en 

tablå över de indirekta skatternas ande1 av löntagarnas konsum- . 

tionsbudget år 1960, varav framgår att de totalt uppgick tilI 

13.6 % av utgifterna i konsumtionsbudgeten. Motsvarande tabel1er 

finns til1gängliga även för 1958, 1959 och 1960, men därefter 

har liknande beräkningar veterligen inte gjorts. 
I al1mänhet är skatteutgifternas andel mycket stabil under 

nämnda år, varför det inte ansetts nödvändigt att uppstäl1a ta

bel1erna även för de föregående åren. De få ändringar som före

kommit skall dock nämnas. Totalt sett var de indirekta skatter

na "i procent av konsumtionsutgifterna en1igt tabel1erna 13.8 % 
år 1958, 13.9 % år 1959 och 13.6 % 1960, varför ändringen i 
totalprocenten är mycket liten. Främsthar ändringar inträffat 

i tullprocenten, vars struktur ändrats något, men genomsnittligt 

sett var tullprocenten ungefär densamma under nämnda åro Ar 

1959 ändrade staten även accisen för matdrycker från 12 % tilI 

11.2 %, samtidigt som tobaksaccisens andel nedgick från 70.3 
tilI 67.0 %. Inga andra betydande accisändringar förekom under 

nämnda åre 

1. Se sido 76 om de nämnda artiklarna i Suomen Tukkukauppa, 
n:o 7/1959 och 5-6/1962. 
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Omsättningsskattens anpart av utgifterna framgår av vår 
tabell på sid.b3~. Vi ser att dess totala andel var mycket 
stabil; latituden väx1ade mel1an totalt 3~4 och 3.6 %. Den 

enda mera. signifikanta strukturförändringen var att omsättnings
skatten för gruppen värme och lyse år 1960 höjdes från 1.1 tilI 

1 
3.5 %, men höjningen kompenserades delvis av smärre minskningar 
i andra poster. Främst är det således tullprocenterna inom kon-

sumtionsbudgeten som därefter väx1at beroende på EFA-tu1lsänk
ningarna. Dessa genomfördes dock först från år 1961, varför deras 

effekt inte framgår av tabellen. 

Då priskontrollen i stort sett avvecklats under 1958 och 
prisutjämningsfondens verksamhet upphörde 1959, grundades en 

importhandelsfond, som skulle arbeta för utjämnandet av pris
fluktuationerna i importpriserna. Prisutjämningsfonden hade 

tidigare tjänat denna uppgift och genom den hade man sökt nivel

lera skillnaden mellan inhemska och utländska priser. 1 exceptio
nella fall hade prisutjämningsfondens medel utnyttjats för att 

dämpa prisstegringarna för viktiga levnadskostnadsvaror, såsom 

lantbruksprodukter, kaffe, textiler o.s.v. Efter år 1949 hade de 
utjämningsavgifter som uppbars regelbundet överskridit de erlagda 

ersättningarna, varför prisutjämningsfonden fått karaktären av 
ett tilläggsbeskattande organ. TilI största de1en berörde de ss 

verksamhet dock lyxvaror, varför det allmänna inflytandet på 
1evnadskostnadsindex är svårt att uppskattao När fondens verk

samhet upphörde i mars 1959 och importhandelsfonden tiIlkom, 
slopades avgifterna för bränsle, margarinfett och en del andra 

varor, men dessa varor påfördes i stället acciser och deras 
priser blev således oförändrade. Av tabell 8 framgår även accis

inkomsternas snabba ökning för flytande bränsle år 1959, sam
tidigt sam inkomsterna från acciserna för näringsfetter ökade 

tilI 5.6 milj. mk. A andra sidan avs1utades uppbörden av export

avgifter i slutet av 1958. De prissänkande ersättningar som er
lagts ur prisutjämningsfonden för bloa. textiler och lantbruks
förnödenheter slopades dock inte, vilket även framgår av de 

nämnda tabellerna. 

1. Ökningen var en fÖljd av att koI och koks b.elades med en 10-
procentig omsättningsskatt från att tidigare ha varit skatte
fria. 
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~'fI övriga. huahållsför-

nödenheter J 10 
5. Person,lig hygie 23 
6. Tvätt" , oeh städ-fiDg'110 
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So Böcker, post, tele-
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0,,5 
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0,,0 

0 .. 2 

3(00 
2,,3 
1.0 
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1 .. 8 

3 .. 6 

I .... 

,-

-0.1 3 .. 5 
-0.1 1.,5 

16 .. 1 

5 .. 4 
3 .. 2 

'0 .. 2 
1 .. 4 
0.6 
0,,5 
0 .. 5 
0 .. 6 

0 .. 7 

0.7 
0;02 

1 .. 6 
3 .. 2 
1 c 1 
0 .. 2 I 
0,,2 
1 .. 1,. 
1.6 

6 .. 2 

6QO 
6" 1 

.4." __ 
20 .. 6 

119~8 
13.4 
12*0 
1.4 

4 .. 6 

17 .. 1 
17\1>2 
4.9 
66~3 
69 .. 9 
20;5 
13.1 
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ch rå:varomas transpo~-
ostnader .1..... ~ .. - . <II .. '" .... " <II ÖI!> 5 

1 ~ Se SUcm1en Tukk"Ukauppa. lUO ;-6/1962: pitävää pohjaa hirmanm:uodostusvel"'ta,11w.le .. 'Upp
r·tenv.:~ hlirr[:Sr' ~1g rrål1. ~IDl1d.a artikels tabellbilaga* 
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Su.bventionerna mAste ökas igen då garanti- och rlktprj.serna 
för skördeäret 1959/60 justerades ~ De direkta smi:.irsubventlonerna 

belöpte sig fortfarande tilI 2: 09 mk/kgjl medan andra subventtonel"~ 

" höjdes något .. Trots detta måate konsumentpriserna höjas " vilket 
medförde att levnadskostnads1ndex steg med ca 1 % och. undergrupp~ 

en föda med "att par procent (jfr tabell 12)" Prisreglerlngen 

gä,llde visserligen lantbruksp:r'odukter:; men av socialministeriet 

erhölls tillstånd tilI de genom lantbruksprlslagen påkallade för
höjningarna .. 

Under slutet av 1950-talet beräknades att producentpriserna 

för lantbruksprodukter utgjorde endast 50-70 % av konsumentpri
serna, varför skillna.den måste täckas genom subventioner~ Av 

subventionstabellen på sid G 86 framgick även den stora ökningen 

av subventionsutgifterna under 1959., då prisnedsättn1ngsersätt

ningarna höjdes med 65 mllj. mk .. Utvecklingen avbildas klarast 

genom en enkel ftgur" 

statens subventionsutgifter fÖ~ lantbruket åren 1957-19§.g 
milj~ mk 

rni~. mk. 1. 
Figur 13~ 

600 I 
\ 

Soo I 
.Jfoo 

t 

-"L-~_~_-L 
/957 1958 Iq59 /960 1<161 Iq&<; 

1 ~ Uppgifterna har erhållits från tabellen på sido 86" 
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Av kurvan framgår~ att subventionsutgifterna ökade från in

al1es 243 mi1j.mk år 1957 tilI 612 milj.mk år 1963, eIler med 
152 %. Orsaken tilI att stegringen i subventionsutgifterna inte 

var så snabb Perioden 1960-1962 berodde på att riksdagen år 1961 
beslöt att priserna skördeåret 1961/62 skulle vara desamma som 

föregående skördeår, men att kompensationen skul1e ske'genom att 

s.k. arealtil1ägg (pinta-ala1isä). De direkta produktionsstöden 
för lantbruket inräknas inte bland subventionsutgifterna i 

egentlig mening, trots att de i praktiken innebar understöd för 

lantbruket. Konsumentpriserna berördes emellertid inte direkt 
av åtgärden att höja arealunderstödet för småbrukare, även om 

subventionerna uppenbarligen hade stigit utan detta. 

Den relativt stabila prisutvecklingen fortskred även under 
1960, då skärpningen i den ut1ändska konkurrensen de1vis visade 

sig ha en dämpande inverkan på de inhemska prisstegringsten- \ 
denserna. Av de statliga prispolitiska åtgärderna kan nämnas at.t 

omsättningsskatten på brännoljor sänktes från 20 tilI 10 % medan 

koI och koks å andra sidan belades med en 10-procentig skatt. 1 

Prisregleringen gällde ännu år 1960 i stort sett endast vissa .. c 
" ... ~., 

1ivsmedel, närmast lantbruksprodukterna. 
Höjningen av vissa servicetaxor och -avgifter2 i början av 

1961 verkade prishöjande, men då tobaksaccisen och kaffetu11en 
:;. 

sänktes i medlet av året sjönk index med nästan en poäng, från 

140.4 tilI 13907. 
Tidigare har redogjorts för de olika höjningarna av accisen 

för tobak och f1ytande bränsle, varför de inte kommer att behand

las närmare i detta sammanhang.' De procentue11a ändringarna fram

går även av sammandraget över de prispolitiska parametrarnas an~ 

vändning, tabell 12. 
Då pristrycket senare under 1961 hotade äventyra höstens 
" löne~nderhand1ingar, uppmanade regeringen med hot om skärpt 

. ··~~,7 

prisreglering näringslivet att undvika oöverlagda prisförhöjningar o 
'..y, 

1. KALEVI LAGUS Priser och löner 1959-1960, sid w 60 i Ekonomiska 
Utredningar 1960. 

2. Bl.a. höjdes järnvägsbiljetterna och radiolicenserna med 
15-30 %, medan barberar-, bastu- och bussavgifterna steg 
15-20 %. 
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Samtidigt höjde Finlands Bank i början av 1962 diskontot med en 

procent i avsikt att bromsa ökningen i den totala efterfrågan, 

långivningen och rediskonteringarna, men beslutet upphävdes 

dock snart. 1 Statens kassasituation blev så svag att t.ex. bo

lagsskatten måste höjas med 12 % och bilskatten från 20 % tilI 

40-90 %, samtidigt som Oy Alkoholiliike Ab höjde spritpriserna 

med 4-5 % i början av juli 1962. Dessa åtgärder ledde tilI en 

snabb ökning i statens skatteinkomster under 1962. 

Prisregleringen skärptes åter i början av 1962, då bl.a. 

korvprodukter belades med prisfaststäIlelse •. Samtidigt till

sattes en prisdelegation med uppgift att iaktta den aIlmänna 

pris- och avgiftsutvecklingen och framställa förslag tilI pris

politiska åtgärder. Prisdelegationen skulle utgöra en buffert 

mellan företagare och konsumenter, och staten, konsumenterna 

och företagarna var representer.ade i den. Delegationens uppgift 

är dock endast rådgivande, i det att den kunde vända sig tilI 

prismyndigheterna med framställningar. 

Oron på prismarknaden fortsatte under hösten 1962, och 

regeringen fann sig redan i augusti tvungen att utfärda ett 

partiellt prisstopp, som i november skärptes ytterligare med 

tanke på de väntade prisrörelserna i samband med myntreformen 

vid årsskiftet 1962/63. Priserna för ett stort anta1 varor 

och tjänster2 "spikades" fast vid nivån den 21 november, och 

över 50 % av det i levnadskostnadsindex ingående urvalet av 

nyttigheter bands av regleringen. Missväxten år 1962 medförde 

dessutom nya subventioner för lantbruket. Subventionsökningen 

1. KALEVI LAGUS Priser och löner 1960-1962, sidg 69-70 i Eko
nomiska Utredningar 1962/I1. 

2. Prisstoppet omfattade de flesta 1ivsmede1, hushå12sför
nödenheter, textilvaror, skor, herrkostymer, lantbruksma
skiner, gödselmedel, flytande bränslen samt en del bygg
nadsmaterial. Blanq. de avgifter som spärrades återfinner 
vi elektricitets-, telefon-, barberar-, tvätt- och bastu
avgifter samt priserna på biobiljetter, radiolicenser 
samt busstaxor. 
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skedde denna gång i form av skördeskadeersättningar, som be-

1öpte sig tilI 107 milj. mk och utbetalades under 1963. Kon

sumentpriset på smör måste också höjas, därför att statens 

finansiella 1äge inte ti11ät en ökning av smörsubventionerna 

i den utsträckningen att de helt skulle ha kompenseråt pro

ducenterna. Som en de1kompensationhöjdes likväl prisnedsä~t

ningsans1agen för smör med 21 penni/kg, men detta var uppen

barligen ~nte nog. 1 

Under åren 1962-1963 överfördes direkt från budgeten in

a1les 216 miIj. mk tilI 1antbrukets marknadsföringsfond, som 

förde1ar ersättningar tilI lantbruket. Marknadsföringsfonden 

får således en del av sina medel från bUdgeten, och resten från 

de importavgifter som ersatt de tidigare tullarna på lantbruks

produkter, kraftfoder och 1ivsmedel.Också acciserna på närings

fetter överförs tilI marknadsföringsfonden. 1 stadgarna för 

fonden sägs att dess medel får användas för främjande av export 

och inhemsk konsumtion men inte för höjning av producentpriserna 
2 inom 1antbruket. Marknadsföringsfonden för lantbruket har så-

1edes en viktig prispo1itiak roll med beaktande av de stora 

medel fonden förde1ar på o1ika lantbruksprodukter. 

Prisstoppet med an1edning av myntreformen mildrades något 

under försommaren 1963, men fortsatte dock starkare än t.ex. det 

prisstopp som utfärdats i samband med deva1veringen. Prisfast

stä11e1sen gäl1de fortfarande ett 4o-tal varugrupper, varav 

dock några befriades på sommaren 1963. 1 samband med den an

nalkande omsättningsskattereformen inträffade 1ikväl prisrörel

ser på hösteri, och i slutet av året proklamerade regeringen 

åter ett mycket omfattande prisstopp med stoppriser som låg 

på nivån den 1 december. Den främsta avsikten med regleringen 

var att hindra att. varornas priser steg med större be10pp än 

vad den ändrade omsättningsskatten skulle ha förutsatt. Pri

serna på de nyttigheter, som drabbades av höjd omsättningsskatt 

1. KALEVI LAGUS Priser och löner 1962-1963, side 75-76. Ekono
miska Utredningar 1963. 

2. KALEVI LAGUS Priser och löner 1962-1963, side 76. Ekonomiska 
Utredningar 1963. 
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1 
genom omsreformen, fick dock höjas med skattens fulla belopp. 

Det nya prisstoppet trädde i kraft den 1 januari 1964. 
I tabell 12 i slutet av kapitlet ges ett tabellsammand!lp,g 

av de olika prispolitiska parametrarnas användning under hela 

perioden 1957-1963. 

93. Om de prispolitiska parametrarnas effekt 

Ovan har redogjorts för användningen av de prispolitiska 

parametrarna inom den finska prispolitiken, och vi kom tilI 

slutsatsen att alla parametrar använts i ett eIler annat skede. 

I vilken mån har staten då lyckats isin prispolitik med an

vändande av "våra" parametrar? 

Frågan är intrikat och måste först ses ur målsynpunkt. 

Om vi accepterar att statens prispolitiska mål under perioden 

varit att bibehålla en stabil prisnivå, kan analysen ske på 

basen av t.ex. Ievnadskostnadsindexen, som ger en approximativ 

bild av prisutvecklingen. Ifall myndigheterna genom prispoli

tiken även antas ha syftat tilI uppnåendet av andra mål, s.s. 

en "rättvis" inkomstfördelning, snabb ekonomisk tillväxt eIler 

jämvikt i betalningsbalansen, är frågan omöjlig att besvara i 

detta sammanhang. Vi måste därför utgå från premissen att pris

politikens primära mål varit att såvitt möjligt stabilisera 

levnadskostnadsindexen,.väl medvetna om att de prispolitiska 

åtgärderna inte alltid kan inriktas så ensidigt som på en in

dexstabilisering. 

Som utgångspunkt uppställs levnadskostnadsindexen åren 

1957-1964, preciserad med en decimal för exakthetens skull 

(se tabell 10). Den publicerade levnadskostnadsindexen är 

J:1~;,mligen mi:nfl.re exakt utan decimaler; t. ex. då sänkningen av 

tobasaccisen och kaffeskatten inträffade år 1961 i juni$ sjönk 

index med nästan en poäng (från 140.4 tilI 139.7) men bibehölls 

efter avrundning på samma nivå som tidigare. 

1. Se också side 48 om avgifter tilI staten i samband med 
prisstopp. 
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Tabell 10 
Levnadskostnadsindex åren 1957-1964 

Oktober 1951 = 100 

1957 1958 1959 1960 1961 1964 

Januari 
Februari 
Mars 
April 

119.8 
119·.8 
120,.2 
121.4 
121.5 
122.3 
124.4 
124.9 
125.6 
127.2 
127.4 
127.7 

129.4 
129.6 
130.2 
131.8 
132·5 
132·3 
131 .. 9 
132.3 
132.1 
132.1 
133.0 
133.0 

133.1 
132.8 
132.8 
132·.5 
132.6 
132.7 
132.8 
132.8 
134'.3 
136.0 
136.1 
135.9 

136.3 
136.3 
137.0 
137.6 
137.5 
138.1 
138.6 
138.4 
138.4 
138.6 
139.7 
139·9 

140.4 
140.1 
139.9 
140.2 
140 .• 4 

143.0 
143.3 
144.4 
145.1 
145 .• 8 
146.1 
147.6 
148.0 
148.3 
149.6 
150.1 
150.1 

15002 
150.6 
151.3 
152 .• 5 
152.6 
153.1 
153.5 
153.7 
156.0 
157.0 
157.9 
158.2 

164 .• 1 
165,,3 
167..2 
168.5 
169 .• 8 
170.3 
170.4 
170.6 
17204 
172 .. 6 
173,,2 
173.7 

Maj 
Juni 
Juli 
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

139·7 
140.1 
140.1 
140.3 
141.2 
142 .• 0 
141·.9 

123.5 131 .7 133.7 138.0 140.5 146.8 153.9 169.8 

De andra premisserna är att prisregIeringen bromsar en 

indexstegring, en subventionsökning sänker index och en ökning 

av de indirekta skatterna höjer indexen. Nu strider de olika 

vil1koren mot varandra, därför att t.ex. en höjning av de 

indirekta skatterna under prisstopp sku11e höja indexen trots 

att vi antagit att prisregleringen skulle stabi1isera indexen. 

Av den an1edningen kommer vi att i varje enskilt fall söka 

uneutra1isera" effekten av varje prispolitisk parameters effekt 

så, att neutra1iserande åtgärder påpekas separat för sig. Trots 

det ska11 tota1effekten av åtgärderna även framhå11as, även om 

metoden är dua1istiske 

1 sammanhanget är det på sin p1ats att rikta en varning 

mot a11tför 1ångtgående slutsatser om de olika parametrarnas 

effekt. Svårigheterna att renodla och mäta pqrameterändring

arnas resu1tat på priserna är en följd av att det successivt 

inträffar andra förändringar som påverkar prisnivån. De främsta 

av dessa är givetvis olika slag av kostnadsändringar, framför 

allt i löneutgifter, kostnader för råmaterial och produktions

utrustning samt räntekostnader och direkta skatter. Som dia

grammet på sido 55a utvisade, har arbetskostnaderna uppenbarligen 
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varit en av de främsta prishöjande faktorerna i vårt lando 

Dessutom kan effekten av parametrarna inträffa med en viss 

eftersläpning, vilket ytterligare försvårar en analys av dem~ 

En flsäkrare fi analysmetod vore användningen av en ekonometrisk 

modell som kunde testas för olika tidsserier med ett antal 

variabler .. Detta skulle emellertid ha fört alltför långt inom 

denna undersökning'" ram s v8,:""för vi får ty oss tilI en mera 

konventionell metod, som lämnar mycket övrigt att önska i 

exakthet .. 

Efter devalveringen til1ämpade staten både prisstopp och 

subventionering för att bromsa de förutsedda prishöjningarna. 

En blick på indextabel1en ger vid handen att prisstegringen 

inte blev så brant under slutet av 1957, vilket kan ha varit 

en följd av prisstoppets uppbromsande effekt på prisstegringarna 

och eventue11 prisspekulation. Öl-;::ningarna i import- och export

priserna 1edde dock utvecklingen mot högre indextai, och först 

i maj 1958 slutade index att stiga. Genom subventionsökningar 

under 1958 sänkt-;es undergruppen föda i 1evnadskostnadsindex 

från talet' 142 i maj tilI 140 i juli-september, och hela 139 

i oktober (se tabell 11)" 

Tabell 11 

Levnadskostnadsindex, undergruppen "föda" 

åren 1957-1964 

Oktober 1951 == 100 

1957 19~8 1959 1960 1961 1962 ~963 1964 

Hela året ~32 140 141 147 150 156 164 184 

Januari 128 136 1~·0 144 150 152 158 175 
Februari 128 136 139 144 151 152 159 177 
Mars 128 137 140 144 150 154 160 180 
April 129 141 139 146 150 155 163 182 
Maj 129 142 139 146 151 156 16:3 185 
Juni 130 141 139 148 149 156 164 185 
Juli 134 140 140 149 150 158 163 185 
Augusti 135 140 140 148 149 158 163 185 
September 136 140 143 148 149 158 167 188 
Oktober 137 139 144 146 148 158 168 187 
Nove~_:ber 136 141 144 149 150 159 169 188 
December 136 141 143 149 150 159' 169 189 
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Också följande år föl1 gruppen föda ti11 föJ_jd av subven

tionsökningar under 140 poäng, och.hela index var ytterst. stabilt 

under perioden juni 1958-augusti 1959 (+0.,29 indexpoäng)a Uppen

barIigen lyckades konstellationen prisreglering-subvent.ione

ring-reglering av importpriserna väl" t.rots att prisregleringen 

småningom avvecklades för andl"'a varoI' än pl"1sregleringskon

stanten, som dock har en ytterst stor betyde1se tör indexens 
1- kl 0 1 u,-,vec __ lng .. 

Subventionsökningen 1958-1959 sl(edde även efter att mot

svarande anslag minskat i slutet av 1956 tilI föJ_jd av stats

finansiel1a svårigheter; en hypotes vore at.t subventlonsökning·· 

ens därigenom höjda ffgränsnytta fl medverkat tilI att stabillsera 

li vsmedelsp~('iserna (se sid" 8 8 om sUbveationer)" 
2 

Tabel.l 11 

och motsvarande kurva i figur 14 har framstäl1ts för att. vi 

lEi.ttare skall få en överblick av subven.tionel"'nas ',T':---':: ,._. ',':e.rt\ 

T",ex" mjölk och smör har en vikt av tnalles 703 % i deD.ne. under· .. 

grupp" varför en kraftig ökning av subventionerna. för dem borde 

framgå av underindexen ... Subventionsökningarna i samband med 

devalveringen avspeglar sig i index i slutet av 1957~ dD.. den 

föll från 137 tilI 136 c Också säsongvariationerna i lant.bruks·· 

priserna borde beaktas:; men dem kan vi inte gå närmare in på ,här "', 

De prispoli tiska parametrarnas användning luldel'l sena,re de

len av 1959 och 1960 var ringa,7 bloa o förekom tnga st,örre pris

stopp" P~"isnedsä.ttningsersättninga.l"na för lant:.bruksprodukter 

ökades emellertid kraftigt, med hela 55 % från föregående år 3 

och levnadskost:1.adsindexens undergrupp Iftöda!f var relativt 

stabil under denna tido Ökningen i hela lndex skedde dock i 

jä.mn takt. 1 praktiken reglerades endast prisregJ_eringskonstanten.1 

dvs" mjölkhushållningsprodukter och några få andra }_ivsmedel 

samt kraftfodel'" 0 ID.te heller tullsänkningarna u]J.der 1961 föreföll 

1" Utgifterna för föda utgör ca 39 % av levnad.skostnadsbudgeten., 
varav en stOi.'" del är lant',bruksprodukter som subventj_oner2.:-:.; 
eIler reglerase ' 

2.. En avgörande betydelse vid prisstabiliseringen hade dock den. 
relativt stabila lönemarknaden 1957-58 samt indexregleringen 
av lönerna" som medgav endast två tr8djedels kompensat.ion för 
indexhöjningar. 
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att ha något infIytande på prisnivån, men som vi tidigare på

visat krävs rätt stora tullsänkningar innan de visar sig i 

index (se side 76 ). För några få varugrupper kan de dock 

ha medfört sänkta priser. Uppenb~rt är dock att höjningen av 

skatten för koI och koks år 1960 tilI 10 % i längden hade en 

prishöjande verkan, eftersom omsättningsskattens andel av 

gruppen värme och Iyse-i konsumentbudgeten ökade från 1.1 tilI 

3.5 % trots att skatten för flytande bränsle som ingår i samma 

grupp samtidigt sänktes från 20 tilI 10 %.1 

Sänkningen av tobaksaccisen och kaffetullen i maj 1961 

medförde att index sjönk med nästan en poäng (se figuren), 

och också under den övriga deIen av året lyckades man hålla 

index i styr. Det latenta pristrycket tvingade emellertid re

geringen att med hot om skärpt pr1sreglering uppmana närings

livet att undvika oöverlagda prisförhöjningar. Skattehöjningarna 

i början av följande år, bl.a. höjningen av bolagsskatten, bi1-

skatten från 20 t111 40-90 % och alkoholbolagets prishöjningar 

1eddedook tilI en ökning i levnadskostnadsindex och statens 

skatteinkomster. Prisregleringen skärptes visserligen senare under 

1962 utan att ha någon större effekt på indexstegringen. Frågan är 

dock om prisstegringarna inte varit snabbare utan en bromsande 

prisreglering. 1 november var över 50 % av det i levnadskostnads

index ingående nyttighetsurvalet be1agt med prisstopp, och som en 

följd härav sjönk index t.o.m. något i december. Under pris

stoppets tre första månader var ökningen endast +0.49 poäng. 

Samtidigt med prisstoppet hÖjdes prisnedsättningsanslagen för 

smör med 21 p/kg, men trots detta måste konsumentpriserna höjas 

något för att kompensationen sku11e vara tillräcklig. Prisregle

ringen var mycket sträng med an1edning av de väntade prisröre1-

serna i form av en "prisg1idning" tilI följd av myntreformen vid 

årsskiftet, cch lyckades således väl åtminstone ur indexsynpunkt. 

·,t .. 

Det prisstopp som proklamerats i sambann med myntreformen fort

satte 1ångt in på 1963, men avvecklades sakta tms' ett ny tt prisstopp 

1. Partiprisindex för bränsle och smörjoljor sjönk från talet 
2934 år 1957 tilI 2527 år 1958. 
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infördes i december 1963 för omsreformens skull~ Prisutveck

lingen var reIativt jämn ända tilI augusti; då en kraftigare 

höjning inträffade tilI följd av lantbrukspriserna,s justering 

för skördeåret 1963/64. September månads index steg med 1.5 % 
då undergruppen föda stigit med fyra indexpoäng och gruppen 

"övriga ff med två, De andra delindexarna var oförändrade~ Steg

ringen i livsmedelspriserna var uppenbarligen den avgöran~e 

faktorn för indexstegringen~ emedan gruppens vikt är 38~7 % 
av levnadskostnadsihdexen. Statsfinanserna tillät inte en så 

kraftig ökning av subventionerna att höjningar av konsument

priserna på mjölkhushållningsprodukter och spannmål skulle ha 

kunnat undvikas, och socialministeriets prisavdelning måste 

faststäl1a de nya priserna~ 

1 tabell 12 nedan har uppgjorts ett sammandrag av de pris

politiska parametrarnas användning i Finland åren 1957-1963-

Av tabel1en framgår att devalveringsåret 1957 medförde att 

flera av parametrarna utnyttjades, antingen för att stöda de

valveringen eIler lindra dess menliga följder~ Under de närmast 

därpå fö1jande åren var den direkta prispolitiken mindre aktiv, 

med undantag av den kraftiga ökningen av prisnedsättnin;gser

sättningarna för Iantbruket år 1959. Från och med år 1961 in~ 

leddes EFA-tulisänkningarna~ samtidigt som tobaksaccisen sänktes 

kraftigt~ Åren 1962-1963 ändrades parametrarna i hög grad bl.a. 

tilI följd av de st~ra reformerna (myntreformen och främst om

sättningsskattereformen), som kunoe väntas medföra prisrÖrelser. 

1 övrigt kan en jämförelse me1lan den sammanfattande tabel1en 

över parametrarnas ahvändning och indexserierna avslöja de 

approximativa tendenser som framhållits. 

Beräknandet av de prispo1itiska parametrarnas effekt på 

prisnivån är som synes en mycket vansklig uppgift; som i prin

cip skulle kräva simuItan databehandIing av lämpIiga tidsserier 

i en ekonometrisk modell~ Den föregående kvaIitativa analysen 

av de prispolitiska parametrarna och preciseringen av deras 

karaktär i våra förhållanden kan dock vara tilI hjälp också vid 

en uppskattning av parametrarnas kvantitativa effekt, och öpp

nar möjligheter för mera kvaIificerade undersökningar på detta 

reIativt okända område av ekonomisk analys i Finland. 
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x. SAMMANFATTNING. 

1 inledningen konstaterades att undersökningens mål var 

att bidra tilI en precisering av de prispolitiska parametrarnas 

ställning och såvitt möjligt deras effekt, särskilt med avseende 

på förhållandena i Finland efter devalveringen 1957. 
Den principieIla de~en berörde först statens ekonomiska 

politik. Vi kom tilI slutsatsen att denna måste betraktas som 

en integrerande helhet eIler ett ekonomiskt-politiskt system, 

där uppdelningen borde ske snarare enIigt större eIler mindre 

mål än efter medlen. Prispolitikens primära måI borde generellt 

sett vara att säkra ett ekonomiskt "klimat fl inom vilket en 

balanserad tillväxt inom ekonomin kan ske utan ständiga infla

tionistis,ka impulser. 1 praktiken har dock indexstabilisering

en på kort sikt kommit att utgöra det primära måJet för pris

politiken. 

Därefter förklarades orsakerna tilI prisstegrlngarna, som 

utgör de huvudsakIiga objekten för den kortsiktiga prispolitiken. 

De allmänna prispolit'iska medlen konstaterades vara åtgärder 

inom stabiIiseringspolitiken, vars mål är att åstadkomma något 

så vagt som "samhäIlsekonomisk" balans. Först då balansbristen 

nått en viss nivå, kommder den direkta och specifika prispoli

tiken i förgrunden, i synnerhet om användningen av de allmänna 

prispolitiska medlen misslyckats eIler försummats. 1 stort sett 

kan detta sägas ha varit fallet i Finland under de senaste åren. 

Den slutna modellen gav'oss vissa inom ramen för premisserna 

fundamentala begrepp om effekten av parametrarna, dvs. att in

d~rekta skatter (förutom tullarna, som inte ännu behandlades 

i sammanhanget) vanIigen kan överväItras och höjer priserna vid 

en skattehöjning. Vidare påvisades i modellen att ökade sub

ventioner har en motsatt, prissänkande effekt. Beträffande 

prisregleringen var slutsatsen att den bildar ett "tak", som 

oberoende av kostnadsförhållanden inte får överskridas annat än 

om myndigheterna höjer pristaket. Det fastslagna maximipriset 

tenderar att bli normalpris på marknaden. Modellen är visser-



användning i Finland åren 1957-1963 

Acciser r Tullar 
(se även tabell 4 och 8 (se även tabel1 8) 
Grundaccisen för cigar
retter under alla nedan
nämnda år b1ev 48 %. 

Tilläggsaccisen höjdes 
b1~a~ för cigarretter 
med i genomsni tt 1 0 % 
för billigaste och 
dyraste märken. utan 
pappersmunstycke. 

Cignrrettaccisen sänk
tes med 7 %~ Accis 
började uppbäras för 
f1ytande bränsle, 
grundaccis för in
hemskt bräns1e 95 % 
av tullen för utländskt 
och tilläggsaccisen i 
genomsnitt 0:05 mk/1tr 
för bensin och 0:06 för 
diese101.ia/1tr. 

TilI fö1jd av de
va1veringen höjdes 
importtullarna med 
vissa undantag med 
39 % eIler det sam
ma som höjningen 
av växe1kurserna 
upp,gått till. 

Inga väsentliga 
tulländringar~ 

Inga väsentliga 
tulländringar 

Inga ändringar av de två Inga väsentliga 
viktigaste acciserna. tulländringar. 

Kraftig sänkning av 
tilläggsaccisen för 
tobak, b1.a. 59 % i 
genomsnitt för cigar
retter av nämnda slag~ 

Tobaksaccisen höjdes så 
att tilläggsaccisen 
för cigarretter utan 
pappersmunstycke steg 
med i mede1tal 38 %. 

Motsvarande tobaks
accis höjdes med 36 %~ 
Nivån efter höjningen 
1åg dock i genomsnitt 
ca 21 % under nivån 
före sänkningen år 
1961. Nya höjningar 
inträffade dock där
efter~.~ 

EFA-tullarna sänk
tes med 30 %, för 
vissa preferens
listevaror med 
20 %. 
EFA-tul1arna sänk
tes med 10 J& i 
oktober (ingen 
sänkning för im
portvaror som är 
på preferenslistan) 

EFA-tullarna sänk
tes med 10 % i 
apri1 (ingen 
sänkning för 
preferensvaror ) ~ 

Subventioner 
(se även tabe11 7} 

Efter deva1veringen ökades subven
tionerna för 1antbruksprodukter på 
grund av kostnadsökningar inom pro
duktionen. Anslagen för tryggande av 
den inhemska produktionen nådde rekord
nivån 107 mi1j.mk. Exportpremierna för 
1antbruksprodukter sänktes med 14 milj. 
mk från föregående år~ 

De inhemska produktionsunderstöden 
sänktes med 19 mi1j. mk, men samtidigt 
höjdes prisnedsättningsersättningarna 
för 1ivsmedel, närmast mjölkhushål1-
ningsprodukter, med 19 mi1j. DL~ från 
föregående år, vilket kompenserade 
sänkningen. Exoortpremierna hÖ.ides .. 

Prisnedsättningsersättningarna ökades 
med 55 % från 1958, medan den tota1a 
ökningen av subventionerna under hela 
året var 32 %, då några smärre ans1ag 
sänktes. De förstnämnda prisersätt
ningarna er1ades i huvudsak för smör 
och mjö1k, och deras totalbe1opp var 
184 mi1j .mk. 

Inga subventioner ändrades radika1t 
under årets lopp, trots att subven
tionernas tota1belopp till fö1jd av 
bindningen vid industrins förtjänst
nivå måste ökas med 10 %. 
Stegringen i det sammanlagda subven
tionsbe1oppet var b10tt 1.8 %. Inga 
inre strukturförändringar skedde vid 
subventioneringen. 

De tota1a subventionerna ökade med 6 %, 
närmast tilI fö1jd av att regiona1a 
prispo1itiska stöd infördes som kom
pensation för riksdagens bes1ut om att 
producentpriserna slrul1e vara desamma. 
som föregående åre Det regiona1a pris
stödets be10pp var 37 mi1j.mk. 

Subventionerna ökades under"året med 
inalles 53 %; det största tillägget 
var 107 milj. mk i ersättning för 
skördeförluster hösten 1962. Dessutom 
ökades överföringarna till marknads
föringsfonden från 41 tilI 342 milj.mk, 
men därigenom kunde" prissänknings
ersättningarna minskas tjll endast 
15 mil:i. mk (- 228 mil.i ~rrik). 
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Iigen en grov schematisering av verkliga förhållandens men de 

grundreaktioner den påvisar skapade våra hypoteser. 

1 det följande avsnittet definierades de prispolitiska 

parametrarna, varvid vi slöt oss tilI att deras främsta karakte

ristika är att statliga organ påverkar dem för att åstadkomma 

en direkt och specifik effekt på prisutveckIingen. Alla pris

politiska parametrar konstaterades inom en viss Iatitud tillhöra 

gruppen kontrollerbara och tiIlåtna medel inom prispolitiken. 

De administrativa prispolitiska parametrarna omfattar olika 

slag av fysiska regleringar via statsadministrationen. Den vik

tigaste skillnaden mellan dem och de finanspolitikens prispoli

tiska parametrarna är att de förra inte innebär finansiella 

prestationer tilI eIler från staten i syfte att påverka pris

nivån. Administrativa parametrar utnyttjas främst för att vid 

en undertryckt inflation uppbromsa en vid varubrist uppstående 

häftig knapphetsprisstegring eIler bryta förväntningarna om en 

sådan prisstegring, som huvudsakligen har förväntningar om kom

mande prisstegringar som orsak och en kraftigt minskad spar

benägenhet som följd. Vidare kan priskontrollen tänkas motverka 

lönekrav som dikteras av farhågor om en stegring i prisnivån. 

Däremot konstaterade vi att prisregleringens maximipris (eIler 

stoppris under prisstopp) tenderar att bli ett normalpris eIler 

minimipris, som sällan underskrids av företagarna. 

Priskontrollen inriktas vanligen på ur levnadskostnadssyn

punkt strategiska varor, emedan en alltför omfattande prisr~gle

ring av praktiska och .tekniska skäl är omöjlig att upprätthålla 

i längden i en marknadsekonomi. Prisfastställelseplikt är det 

slag av prisreglering som ingriper djupast i marknadsmekanismen, 

medan maxi.mipris och prisstopp ger företagarna något mera rörel

sefrihet. PrisregIering i form av prisfaststäIIelse har under 

per~oden 1957-1963 ständigt tillämpats för ett visst antal varor, 

närmast primära livsmedel. Dessa har kommit att utgöra vad vi 

kallat en prisregleringskonstant. Orsakerna tilI prisreglerings

konstantens uppkomst konstaterades vara social- och lantbruks

politiska, även om staten genom prisregleringen för primära 
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livsmedel dessutom kunna~ utöva en vi ss kontroll över subven

tionernas användning. 

Indirekta skatter är prispolitiska parametrar. som genom 

skatteincidensen påverkar prisnivån. 1 vår skattemodel1 drogs 

slutsatsen att de vanligen kan övervältras på varupriserna. 

T.ex. omsättningsskattens och accisernas effekt på prisnivån 

kunde uppdelas i två faktorer: de skattebelagda varornas andel 

av totalutbudet och den genomsnittliga Skatteprocenten. 1 av

snittet om skatteincidensen påpekades att efterfrågan på en 

vara vars pris höjts genom en ny indirekt skatt inte behöver 

minska så mycket som prishöjningen skulle förutsätta, emedan 

de varor som omsättningsbeskattas ofta har en relativt oelastisk 

efterfrågan. Övervältringen av en skatt. på t:ex. en lyxvara an

togs vara svårare på grund av dess elastiskaDefterfrågan. Under 

perioden ändrades skatteprocenten för omsättningsskatten dock 

mycket sällan, varför hypotesen inte i högre grad kunde bekräf

tas i verkligheten. 

Vad beträffar acciserna, konstaterades de tilI sin natur 

påminna mycket om omsättningsskatten för bestämda varor (punkt

skatter). Deras priseffekt är snabb och direkt. Acciserna, och 

speciellt Ubbaksaccisen, kan därför relativt lätt användas för 

"punktköp", som syftar tilI att bromsa en prisindexstegring. 

Tulländringarnas inverkan på prisnivån är svår att beräkna, 

emedan tullarna utgör en så liten procent av den privata konsum

tionens värde, eIler 0.1 - 0.2 % år 1961. För vissa varer inne

bar dock EFA -tullsänkningarna år 1961 prissänkningar om upp 

tilI 5 %, men i allmänhet förekom en Uprisglidning" över de 

direkta kostnaderna då dessa sjönk tilI följd av tulIsänkningen. 

Subventionerna i modellen verkade i motsatt riktning än 

de indirekta skatterna, dvs. en ökning av dem verkade pris

sänkande. Därför kallas de negativa indirekta skatter. På längre 

sikt ansågs att ett gynnsamt resultat kunde uppnås genom sub

ventioner endast om dessa ökas under perioder med starka pris

stegringstendenser, och avvecklas kontinuerligt under andra 

tider. Subventionernas "gränsnytta" vid en ökning av dem beräk-
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dels lahtbruks .. j dels s6Ci~lP91itiska. En sänkning av levnads-

kostnadsindex g~riom jUb~enti6~~r k*äver: upp~nbarligen rätt 

stora anslag; sålunda uPPskattas åtb i Fihiand, krävs ca 110 milj. 

mk för äbt genörh lahtbr~kssubventiöne~ sänka index med 1 %. 
netl statilga.priSP~litikehs mÖJif~hete~ ~r starkt beroende 

av den pfiibritet p~:i§politikens måi g~s iri6i'ri'deh,ekonomiska 
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direkta prispolitik genom aktiörier sam syft~t till att ge para-

metrarna det värde som för tillfället kan tMrikas l~då tiil 

önskad effekt. 

Cnder tiden efter devalveringen användes främst prisreg

lering i form av prisstopp och prisfastställelseplikt som pris

politisk parameter. Också subventionerna utnyttjades flitigt 

i syfte att sänka konsumentpriserna för lantbruksprodukter, 

medan användningen av indirekta skatter, förutom tobaksaccisen, 

var ringa. Vad beträffar effekten av parametrarnas användning, 

är det svårt att inom ramen för undersökningen ge ett entydigt 

svar. Några tendenser har dock framhållits. UppenbarIigen har 

prisregleringen under vissa perioder verkat uppbromsande på 

prisstegringarna, vilket främst gäller perioden september 1957 -
mars 1958 samt november 1962 - februari 1963, då prisregleringen 

var omfattande och genomfördes resolut. Å andra sidan understöd

des prisregleringen genom subventionering av Iivsmedel, bl.a. 

ökades subventionsgraden i samband med devalveringen. Accisernas 

ef~ekt på prisnivån förefaller att vara snabb och specifik, 

vilket närmast beror på att det finns uttryckliga stadganden om ' 

att t.ex. en accisändring för tobak måste genOmföras i minut

handelspriserna. lndersökningen av prisregleringens effekt ut

fördes dock endast med ledning av levnadskostnadsindex, som i 

en del fall bör anses vara en alltför begränsad mätare av pris

pOlitikens effekt. Detta beror på att prispolitikens mål inte 

alltid kan begränsas enbart tilI en indexstabilisering. 
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462/59 Lag om accis på flytande 

619/63 Lag om temporär ändring 
bräns1e 

347/38 Lag om tulltariff 

271/39 Tullag 

3. Subventioner 
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å tobaks-

på f1ytande 

298/56 Lag om stabilisering av lantbruksinkomsten 

360/56 Förordning om stabi1isering av lantbruksinkomsten 

407/58 Lag om lantbrukets prisnivå 

408/58 Förordning om 1antbrukets prisnivå 

401/61 Lag om ändring av lagen om lantbrukets prisnivå 

449/62 Lag angående lantbrukets prisnivå 
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Bilaga 

Förteckning över använda symboler 

A = importen 

B = budgetdifferens 

C = privat konsumtion 

D = inkomster av de indirekta skatterna 

E = export 

F = (1 + G + E) 
G = statens konsumtionsutgifter 

H = prisreglering (i form av maximipris) 

1 = investeringsutgifter 

K = vinstni vå 

N = konsumtionsutgifter 

Pfc = faktorpriser 

P = marknadspriser me 

Q = produktionsvolym (antalet producerade enheter) 

Rfc = nationalinkomst tilI produktionskostnadspris (faktorpris) 

R = nationalinkomst tilI marknadspris me 

S = sparande 

W = lönenivå 

Z = tullar 

a = autonom konsumtionskomponent 

b = skatteprocent för de indirekta skatterna 

c = gränskonsumtionsbenägenhet 

e = en konstant 

n = subventioneringsgrad 

x = importbenägenhet 

v = tullproeent 
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