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Förord

för utvärdering skattereformenKommittén KU SK, tillsattesav som
med uppdrag samordnaregeringen i juni forskningen1990 attav

årskring verkningarna skattereform, har Ekono-1990-91 gettav
Rådetmiska uppdrag för bedömningeni reformensatt svara av sam-

hällsekonomiska effekter. Föreliggande skrift redovisar resultatet av
detta delegerats till undertecknade.uppdrag, som

få vårtfylligt underlag arbete har medFör för vi finansielltatt ett
frånstöd utländska och svenska forskareKUSK förengagerat spe-

områden.cialstudier olika Flertalet dessa studier diskutera-inom av
konferens Uppsala dendes vid i januari De färdiga9-10 1995.en
har publicerats löpande speciellinom rapportserie,rapporterna en
Evaluation finns förtecknad dennaTax Reform Reports, sist isom

publicerasbok. Redigerade antalversioner i 2ett uppsatserav nr
RådetsEkonomiska tidskrift Swedish Economic Policy Re-1995 av

vzew.
gång haft löpande kontakter medUnder arbetets har vi författar-

Rådetolika delstudierna, Ekonomiska KUSK:s leda-till de samtna
kansli. tacksamma den hjälp och de synpunkteroch Vi formöter är

fått. särskilt Holst och Fredrik Wiklund för värdefullVi tackar Evavi
under arbetet med slutrapporten. dock själva förViassistans svarar

och bedömningar denna skrift.de slutsatser igörssom

Uppsala septemberi 1995

Agell Englund Jan SöderstenJonas Peter





Kapitel 1

Inledning

riksdagenNär i juni 198990:1101990 regeringens propositionantog
lagfástes de genomgripande skattereformerna något landimesten av
någonsin. Enligt dess tillskyndare hade konstruerat reformman en

lyckats lösa den klassiska målkonflikten mellan effektivitetsom upp
och fördelning. Trots dramatiskt inkomstlägensänkta skatter högrei
kunde kalkyler påvisa tydde höginkomsttagarna inteattman som
skulle förhållandei till andra stället skulleI allagynnas grupper.

samhälleti kunna räkna till resultatsig vinnarna ettgrupper som av
ekonomin helhet skulle bättre. hadefungera Manatt vunnitsom en
effektivt fungerande ekonomi behöva betala pris iutan att ettmer

form inkomstfördelning.ojämnareav en
gått årNär detta skrivs har det fem sedan riksdagsbeslutet, och

det svenska folket har levt med år.sitt skattesystem fyrai övernya
tillräckligt långDet tid normal konjunkturcykelhelär nästanen en-

för det skall fråganaturligt tillbaka ochatt att ta ett stegvara om-
det verkligen blev bättre. Har reformen levt till de förväntningarupp

skapades Vid ytlig betraktelse tycks bli Sedannej.svaretsom en
har produktionen minskat, arbetslösheten flerdubblats,1990 in-

komstfördelningen blivit och budgetunderskottet slagitojämnare nya
bottenrekord. En växande skara kritiker del skul-lägger storen av
den alla påfor dessa misslyckanden skattereformen; miss-attgenom

investeringar bostäder och varaktiga kapitalvaror drogigynna re-
efterfråganformen undan bidrogoch till produktionskrisen, högin-

undgåkomsttagarna kunde finansiella omdispositioner attgenom
drabbas ränteavdragen minskade värde, och de breddadeiattav
skattebaserna sådrog allsinte in skatteintäkter be-stora extra som
räknat.

Vår med årsuppgift facit handen skattere-1995 iär att sortera ut
frånformens effekter alla andra faktorer drivit utvecklingen.som
den påminnaNär vi uppgiften det viktigt densigtar är attoss an

skattepolitiska på sådebatten 1980-talet ledde tillfram att ettsom
reformbeslut kunde fattas med så bred politisk uppslutning.stort en
på det måsteBetyg eller det gamla skattesystemet sättas motnya

bakgrund den centrala uppgiften offentligfinansieraatt storav en
sektor med omfattande ambitio-for transfereringar och högasystem

omfördela sådaninkomster. det oundvikligtI ekonomiatt ärner en
Andåskattesatserna blir höga och skapar oönskade bieffekter.att
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Inledning

det vida spridd särskiltuppfattning, bland reformens före-envar
språkare, det gamla skattesystemet blivit allt lösaatt sämre ägnat att

uppgifter.sina

Beskattningen ansågsarbetsinkomster produktivastävjaav ar-
ocksåbetsinsatser och främja fritid och hemarbete. skulleDen stimu-

lera framväxten svart produktionssektor, där direkt byteettav en
förmån-beskattade arbetsinsatser, och dettjänster ersätter göraav

ligt kontant, och beskattad, lön med olikafullt formeratt ersätta av
lågt löneförmåner.beskattade beskattningen kapi-Asymmetrier i av

hushålltalinkomster kombination med olika skattesatser för olikai
öppnade skatteplanering och nolltaxering. Kapitalbeskatt-förupp

skulle skuldsättning och improduktivaningen premiera investe-
påvaraktiga konsumtionsvaror,ringar i konst och fritidshus, be-

kostnad sparande kanaler. företagsbeskatt-i reguljära Genomav
skulle vinstmedel låsas tillräck-befintliga företag;ningen inne i utan

lång-lig marknadsprövning skulle skatteskäl lockas tillföretagen av
verkan, slut-siktiga felinvesteringar. Skattesystemets omfördelande

ligen, uppfattades godtycklig och allt vidare kretsar,orättvis isom
ifrågasattesoch det till och med det fortfarande omfördelade in-om

låginkomsttagare. börjadekomster mellan hög- och Skattesystemet
förlora sin legitimitet.

under 1980-talet stark känslaDet fanns delen attsenare en avav
bi-på oönskadehamnat sluttande plan där skattesystemetsettman

effekter snabbt på på åtminstonehöll kan pekaförvärras. Manatt
denna utveckling.delvis sammanhängande, drivkrafter bakomtre,

faktor marknadernas utveckling samspel medde finansiella iEn är
avregleringen dessa andra faktormarknader. En internationa-ärav

med utländska kapital-liseringen och den allt integrationennärmare
huroch arbetsmarknader. den tydliga förInte minst gränsersatte

hårt omfattandeinhemskt sparande kunde beskattas risk förutan
känsla skattemoralenskatteflykt. tredje faktorEn attav varvar en

påstadd uppluckring. alla ville skriva under Gunnar Myr-i Utan att
beskrivning fifflare spreddals Sverige nation sig upp-av som en av

hushåll systematisk hänsyn tillallt fler börjadefattningen att ta
gränsmarkernaskattekonsekvenserna agerande ochsitt iageraav

vad skattelagstiftningen tillät.för
företeelsesvenska skattereformen isoleradDen ingen utanvar

mångahade paralleller länder, med den amerikanska reformensina i
från 1980-talet brukardet kanske omtalade exemplet.1986 mestsom

decennium. Radersjälva verket omtalas skattereformernasi avsom
länder skattereformer med tydliga drag,genomförde gemensamma

andra skulle detsamma.stärkta övertygelsei sin att göraegen av
åtta olika länderWhalleys genomgångJohn 1990 reformer iav

påBibehållen breddadinriktningen: inkomstskattsammanfattar en
bibehållenpåskattbas, marginalskatteskikt och lägrefärre toppen,
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Inledning

avdragsmöjligheter,och minskadebolagsskatt med lägre skattesats
enhet-mellan olikaökad neutralitet investeringsformer samt en mer

lig moms.
dess internationellaskattereformen ochamerikanskaDen 1986

skattere-den svenskaviktiga inspirationskällor förefterföljare var
också omorientering ihade iMen reformen sinaformen. rötter en

redan underbörjanskattepolitiska debatten sinden svenska togsom
underbaraår. denuttryck för detta1980-talets första Ett nat-var

folkpartietochöverenskommelsen mellan centerpartietten, 1981
reformeringdåvarande socialdemokratiskaoch den opposition om en

ochRiksdagen 1982inkomstbeskattningen. Reformen antogs avav
marginal-begränsagenomfördfullt Intentionerna1985. attvarvar

heltidsarbetande till högst 50skatterna för majoritet procent,aven
tillmaximeradesolika underskottsavdragvärdet 50samtidigt som av

också möverens-arkitekter konstateradeReformens attprocent.
framåt förändringaravseenden pekarkommelsen viktigai vissa mot

på siktkort DsBdjupgående de kan genomförasänär sommersom
1981:16.

också de1980-taletreformarbetetdet praktiskaVid sidan varav
leddeårtionde. utredningar framskatteutredningarnas Destora som

inkomstbeskattningReformeradårhundradets skattereformtill -
URF, SOUReformerad foretagsbeskattningRINK, SOU 1989:33,

mervärdesskatt KIS, SOU 1989:35Reformeradoch1989:34, m.m.
kommittébetänkan-trilogiavslutande delen ikom den en avsom-

systemfrågorna inomdelarna avhandlat dedär de tidigareden, stora
real be-skattemodellernaalternativagällde deskattepolitiken. Det
riksda-Näroch utgiftsskatt SOU 1986:40.1982:1skattning SOU

frånavstånd dessapraktikenreformbeslutetoch med 1990 ii toggen
tillämpningförmån konsekventbåda till förprinciper av re-meren

gångbara, förprinciperinternationelltgällande, ochdan tidigare mer
både långvarigt ochdet efternominalistisk beskattning, ettvar

förberedelsearbete.grundligt

därefterochSkattereformen1.1 -

och bredarealltså skattesatserlägreSkattereformens insignier var
skulle deberäkningarEnligt ñnansdepartementetsskattebaser.

skattebortfallhushållens medförapå inkomstersänkta skatterna ett
fördelningspolitisktkronor.miljarder Jämtestorleksordningen 90av

på drygtbarnbidragenbostads- och 8bl.a.motiverade förbättringar i
det of-inkomstbortfall försammanlagtdettamiljarder, innebar ett

framstårpå dettapå Mättfentliga ungefär BNP. sätt6 procent av
exempelvisomfattandeväsentligtden svenska reformen änmersom

motsvarande siffrafrån där 1-2amerikanska procent.den 1986, var
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Inledning

ökadeskulle täckas in-inkomstbortfalletKnappt 40 procent avav
ocksåreformenkapital, efterinkomstslagetdettäkter inom somnya
andraDenbostadsbeskattningen.fastighets- ochinnefattakom att

denomläggningfinansieringhuvudkällan för reformens avenvar
ökade intäk-beräknademiljardermed iindirekta beskattningen, 28

tillbreddningskedde huvudsak form attiDen iter. momsenavav en
undan-delvishelt ellertidigare varitochomfatta tjänster somvaror

inkomstsla-förmånsregler inomfribelopp ochElimineringtagna. av
miljarder. Res-knapptbidra med ytterligare 13beräknadestjänstget

bl.a.väntades flyta infinansieringterande belopp för reformens ge-
effekterkallades dynamiskadebattenvad inom som

skallbok vidennabakgrund inför läsningenallmänSom aven
Framställ-års skattereform.huvudinnehållet i 1991här repetera
detaljeradönskarläsareöversiktlig;mycketningen är en mersom

ellertill skattepropositionernaregelverket hänvisasbeskrivning av
skat-informationytterligareskattehandböcker. Visstill aktuella om

kapitlenföljandedeockså till ianslutning vitereglerna i att ana-ges
förbigå refor-kommerdelarna reformen. Violika attlyserar de av
viktiga för-däremot vissaredovisarinfasningsprocess, menmens

ochskattereformårhundradetseftergenomförtsändringar som —
dessa.ändringarna i

heltinfördesinkomstbeskattningenpersonligadenFör en ny
in-skulle 85 procentintentionernaskatteskala. Enligt närmare av

årsinkomsterkommunalskatt. För överbetala enbartkomsttagarna
påinkomstkatt 20också statlig procent,kronor000180 uttogs en

vidblevmarginalskatten 51 procentden högstavilket innebar att en
statsskattens in-förpå kronor. Gränsenkommunal utdebitering 31

år.tvårealtmedskulle procentträdande justeras perupp
arbetsin-förmarginalskatternaskattereglerna komMed de nya

heltidsarbetande, figurflestaför desjunka kraftigtkomster att se
marginal-ñck sinkronortjänadeexempelvis 250 000Den1.1. som
skatteska-årsmedjämfört 1989procentenheter,medskatt sänkt 22

helasänkningen 27blevpå kronorinkomst 000la. Vid 160 pro-en
på inkom-skattenreduceradesdeltidsarbetandecentenheter. För
specialkon-blprocentenheter,tillmedstökningar 12 enagenomupp

Ocksågrundavdrag.inkomstberoendeförhöjt ochmedstruktion ett
definieradesstorlek idessvärdesäkratgrundavdraget attgenomvar

basbelopp.termer av
den privatadrygt 40gamla skattesystemet procentMed det avvar

Till demervärdesskatt.frånbefriadhelt eller delviskonsumtionen
bostads-betydelsefullavolymmässigtområdena hörde dengynnade

ochockså och restaurangtjänster,hotell-konsumtionen, person-men
kommersiellall omsätt-skulle principreformen iEftertransporter.

skrift.denna1 kapitel igranskas i 6finansieringReformens närmare
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Inledning

ning och tjänster omfattas beskattningen, prakti-iav varor av men
ken bibehölls vissa inskränkningar. Bland hyror och bo-annat var
stadsrättsavgifter fortfarande undantagna, liksom sociala,vissa kul-
turella och finansiella tjänster. Bostadskostnaderna påverkades dock

fastighetsskötsel, hushållselatt uppvärmning och momsbela-genom
des. Den enhetliga skattenivån blev 23,46 19 inklu-procent procent

skatt,sive utgången gälldet.o.m. tillfälligt högre1991men av en
procentnivå på 25

Figur 1.1 Marginalskatter 1989 nivåeroch 1991 vid olika för taxerad inkomst
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Beskattningen personliga kapitalinkomster lyftes denutav ur
vanliga inkomstbeskattningen och fick helt påvi kapitalskatten ny
30 lika för alla. Också ränteavdragens värdeprocent, blev 30 procent.
Efter reformen ordes åtskillnadingen mellan försäljningsvinster
och andra slag kapitalinkomster, och vidare försvann den tidigareav
uppdelningen på yngre och äldre aktier, vilken viktigvarit en
ingrediens olikai skatteplanering.strategier för

Småhusbeskattningen införlivades med den kapitalbeskatt-nya
ningen. För villa- och radhusägare innebar dettastora attgrupper av
ränteavdragens värde föll med procentenheter, jämfört med de17
regler gällde omedelbart före reformen. Jämför stället medvi isom
tiden före års skattereform, då1982-85 ränteavdragens värde mot-
svarade den marginella inkomstskatten, mångahandlade det falli

2De skattesatser här och fortsättningen påi beräknade priset exklusive skatt.ärsom ges
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Inledning

medSchablonbeskattningen ersatteshalvering.än enenom mer
små-befintligataxeringsvärdet förpåfastighetsskatt 1,5 procent av

åldersdifferen-medgynnades dock permanentNybyggnationhus. en
byggda eftersmåhusförKapitalkostnadernaskatteuttaget.itiering

beskatt-indirektadenockså omläggningenpåverkades1991 avav
frånhöjdes 12,87 procentför byggvarorningen, att momsengenom

påFörsäljningsvinsterpånivånallmänna 23,46till den procent. egna
värdepap-förprecisnominelltmed 30beskattades procent,hem som

tillskatteuttagetbegränsadesspärregelsärskildgenom enmenper,
försäljning.vidintäktenhögst 9 procent av

Även skattesatsen 30den procent.del blevaktiebolagensför nya
eftersomgamlamed det systemet,jämförthalveringDet var en

ocksålöntagarfonderna togsfinansieratvinstdelningsskatten som
och företageninvesteringsfondssystemetavskaffadesSamtidigtbort.

konsolide-lager. Enskrivaskattemässigtförlorade rätten att nyner
knu-surv,skatteutjämningsreservdock,tillkomringsmöjlighet en

kapitalet företagen.idettillten egna
många inteförkom attskattereformårhundradetsTalet om

ock-omfattning,reformens utankaraktäriserabara sätt attettvara
spelreglerstabilafåttSverigeförhoppningså uttrycka attatt omen
förhopp-dessatolkade komområde. Bokstavligtpå skattepolitikens
områdeskattepolitikenspåReformarbetetpå skam.snabbtningar

juniriksdagsbeslutet i 1990,takt efteravsevärdhar fortsatt i ävenen
år. I vissförstareformensunderbara treförändringar75-talmed ett

komplettera 1990ellertillhandlathar detutsträckning att rättaom
genomgri-förändringarnaområdenpå fleraårs beslut, är mermen

pande.
refor-ursprungligafrån denuppmärksammadeTill de avstegen

inkomstbeskatt-personligadeniomläggningarnade olikahörmen
början iomgångar, medfleraskärpts iharReglernaningen. sam-

höstenoppositionochmellan regeringkrisuppgörelsenmedband
liksomförändrats,harschablonavdragetochGrundavdraget1992.
radenistatsskatten. Den senasteförrealvärdesäkringen gränsenav
förvärnskatten in-särskildadeninförandetförändringar är avav

medhöjs 5inkomstskatten procent-statligadenkomståren 1995-98;
enheter.

differentieringpåtankenavvisadesskattereformenInför aven
skatterindirektaförbåde kommitténemfasmed stor avmomsen
både ef-åberopandemedriksdagen,och1989:35SOUKIS, avav

förstafördelningsskäl under reformensredanMenochfektivitets-
livsmedel,förskattesatsenFrån sänktes1992år förändrades synen.

statsfinan-deKIS bl.a.påpekade att3 från FinansdepartementetinstämmandeMed senare skullelivsmedelsområdetdelarpå ellerhelalägreför varakostnadernasiella avmomsen kunde stödaskostnaderlägreoch tilleffektivarebarnfamiljerna ge-ochmycket attstora,
barnbidrag.höjdanom
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Inledning

såliksom den kallade påturistmomsen hotell- och restaurangtjänster
och inrikes till Beslutetpersontransporter, 18 innebarprocent. sam-
tidigt den tidigare planerade sänkningenatt den allmännaav
momsnivån från till25 23,46 skrinlades. årEtt höjdesprocent senare
emellertid skattesatsen dessaför och tjänstegrupper till 21varu- pro-

halvårEfter ytterligare reduceradescent. turistmomsenett men inte
på livsmedel och tillrestaurangtjänster Från12 procent.momsen
det dags1995 igen, med höjning på restau-var nu en av momsen

frånrangtjänster till och21 25 under har riksdagen1995procent,
också fattat beslut sänkning på livsmedel från 21om en av momsen
till från12 De frekventa1996. omläggningarna, och deprocent moti-

skiftandeveringar slag framförts för dessa, god illustra-ärav som en
tilltion skattereformingen för evigt.tesen att är

Principen alla personliga kapitalinkomster skulle beskattasatt
med och skattesats på bröts30 beslu-procenten samma upp genom

avskaffa bolagsvinsternas dubbelbeskattningtet att fr.o.m. 1994.
Utdelningar blev skattefria för företagens samtidigtägare, som rea-
vinstbeskattningen sänktes till 12,5 I gengäld avskaffadesprocent.
det särskilda Annellavdraget vid Vidarenyemissioner. öppnades nya
möjligheter kvitta underskott i företag inkomstatt eget mot av
tjänst, vilket tidigare syfte förhindrai skatteplanering.stoppats att
Förändringarna karaktäriserades dåvarandeden borgerligaav rege-
ringen fullföljande års skattereformiett 1991strävan mot ettsom av

neutralt och tillväxtbefrämjande för kapital- och före-systemmer
tagsbeskattning. Enkelbeskattningen bolagsvinsterna, liksomav
kvittningsrätten, blev emellertid kortlivad; efter regeringsskiftet hös-

beslutade riksdagen återgå till den gamla ordningen.1994ten attom
Till saken hör emellertid Axmellavdraget återinfördes.inteatt

århundradets genomgåttAtt skattereform omild behandlingen
och riksdag står alltså återkommanderegering klart. Oftaav om-

läggningar skapar osäkerhet spelreglerna, och adderar till denom
osäkerhet oundviklig del allt ekonomiskt handlande.ärsom en av,
Osäkerheten skattereglerna kan särskilt problematisk närom vara
det gäller beslut konsekvenser sträcker lång tid, ochsig övervars

enkeltinte eller avsevärda kostnader kan ändras. Annell-utansom
avdraget visserligen speciell klar illustration till proble-ger en men

För reducera kostnaderna för nyemissioner har företagenattmen.
alltsedan fått1960-talet avdrag påför utdelningar aktiekapitalnytt
under påperiod år.till När avdraget avskaffades20 för-1994en upp

alltsåändrades slagi förutsättningarna för redan fattade finansi-ett
eringsbeslut. beslutDessa kunde naturligtvis oorda,inte göras men
aktörerna drog rimligen lärdom den bristande konsistensen iav po-
litiken; baktunga skatteincitament har förlorat trovärdigheti och
effektivitet.
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påförändringsarbetet skatte-mindre kontinuerligaellerDet mer
fråganvårt vidkommandeområde aktualiserar förpolitikens om

Vårt uppdrag ochutvärderas.skallegentligenvilka Skatteregler som
årsalltså regler.originalet,granska 1991vårt huvudalternativ är att
ocksåeffekternaredovisaemellertid möjligtfall detI vissa attär av
förhål-avvikelserna ifall spelarandraförändringar. I vissasenare

någon avgörande roll, där-ursprungliga reformen intetill denlande
våraoch slutsat-förhållandevisvåra analysmetoderför äratt grova

förändringarradenkvalitativ Trotshuvudsak äri natur. avavser
fortfarande be-fundamentändå vår skattereformensbedömning att

bredare skattebaser.ochstår, med lägre skattesatser

uppläggningBokens1.2

Vårtekonomin.svenskadenalla delarhar berörtSkattereformen av
och beteen-fördelningspolitikfrånalltutvärderingsuppdrag rymmer

samhällseko-frågortillpå enskilda marknaderdeanpassningar om
årensdebetydelse förocheffektivitet reformens senastenomisk

1990-talets eko-självtobalanser. sigmakroekonomiska Det attsäger
Många devår uppgift.har underlättatnomiska depression inte av

ochpreliminärbokdenna natur,redovisar ianalyser vi är av ensom
kommakanoch forskningerfarenheterframtidabetvivlar intevi att
felak-har varitoch slutsatservåra bedömningarVisa vissaatt att av

tiga.
sedandenframställningvårförstyrande principen ärDen som

public fi-The theory ofarbeteklassiska1959Richard Musgraves
I bokensoffentlig ekonomi.mångaprägla studier ikommit attnance

vår analyskapitel, vibestår fyradel, presenterarförsta avavsom
på ekono-och olikamarknader,på olikaeffekterskattereformens
åt belysakapitelandra delen vimiska beslut. I den atttreägnar re-

politiken:ekonomiskamålen denpå fördeeffekterformens gängse
Eftersomsamhällsekonomisk effektivitet.ochfördelningstabilitet,

de-den förstabeteendestudierna ipåmålanalys delvis byggerdenna
har dockVi ifrån tillfördel läsasmedlen kan boken pärm.pärm
på så-kapitlenenskildapaketera demån försökt ettgörligaste att

olägenhet kan läsas för sig.dedant utansätt att var
skattereformen,innehåller, analyserförutomkapitelVarje enav

svårighetsgraden vari-ämnesområdet.specifikadetbred teckning av
såförsökt iharnågot mellan kapitlen, vi att storförvisso menerar

grundläg-förklaringlättillgängligmöjligtutsträckning avge ensom
ambition motiverasVår pedagogiskametoder ochgande teorier. av

kompliceradeochtekniskaoftadeltagarna i denövertygelsen att
hoppasvarandra. Viförbitalarsällan onödaniskattedebatten inte
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också boken, eller delar den, skallatt visa sig användbarav som
kurslitteratur offentligi ekonomi våravid universitet och högskolor.
kapitletI företagen och skattereformen förklarar skillnadenviom

mellan påskatt sparande och skatt på småinvesteringar i öppna
ekonomier. vårtI fördelningskapitel försöker baravi inte beskriva
skattereformens effekter, också bred belysningutan dege en av
många metodproblemen på området. Ett viktigt, underordnat,änom
syfte vårti kapitel samhällsekonomisk effektivitet försökaär attom
förklara hur ekonomer definierar och de effektivitetsförlustermäter

följer beskattningen. Som skallvi finns detvisa i regel ingensom av
enkel koppling mellan dessa förluster och observerbara storheter

arbetsutbud och tillväxt.som
En viktig utgångspunkt för skattereformen de rikliga möjlig-var

heter till skatteplanering karaktäriserade det gamla skattesys-som
Den avgörandetemet. förutsättningen för denna skatteplanering var

rad asymmetrier eller andra ojämnheter skattereglerna,i vilkaen
gjorde skatteuttaget kunde påatt variera beroende redovi-vem som
sade inkomst,given vilkai former inkomsten redovisades eller nären
redovisningen skedde. I kapitel några få långt2 och ifrån uttöm-ges
mande påexempel vanligt förekommande skatteplanering och dis-vi
kuterar skatteplaneringens effektivitetskostnader och dess betydelse
för träffsäkerheten fördelningspolitiken.i Det skattesystemet,nya
med lägre skattesatser och, framför allt, enhetlig personlig kapi-en
talinkomstbeskattning har mycketgjort den gamla skatteplane-av
ringen meningslös.

Till skattepolitikens kvarstående problem hör emellertid de sedan
något decennium tillbaka snabbt ökande bådemöjligheterna för före-

ochtag privatpersoner undgå skatt olika utlandstransaktio-viaatt
Sverige har visserligen fått skattesystem inter-ett ärner. som mer

nationellt konkurrenskraftigt, takt medi den inhemskaattmen
skatteplaneringen försvåras kan benägenheten inter-deutnyttjaatt
nationella kryphålen till regelrätt skatteflykt komma öka. Lag-att

svårlösta ochstiftarens framtideni säkerligen växande dilemma gäl-
ler :lehur internationella restriktionerna på skattesystemet kan för-

med önskemålet både den inhemska skatteplane-stävjaattenas om
cchringen tillräckliga skatteintäkter.generera

kapitelI bred3 vi belysning rad anpassningarger en av en som
sammanhänger med hushållens konsumtion och sparande. Vi finner
inga tydliga belägg för skattereformen viktig faktor bakomatt är en
.det kraftiga fallet hushållensi samlade konsumtion under början av
1990-takt. den månI reformen spelat roll handlar det sannoliktsom
främst indirekt konsumtionsanpassning till följd förmögen-cm en av
hetsförluster på fastighetsmarknaden. Men reformen förändrade
också den relativa skattebehandlingen olika ochsparformer, härav
finner klarare samband. årensDe kraftigaett ökningsenaste av
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amorteringssparandet iochhushållens finansiella sparande synner-
tillgångarsparandet realaiminskningensamtidigahet och den av

pådelvisberorkonsumtionsvaroroch varaktigahemegnasom
portföljanpass-vad gällerresultatredovisarskattereformen. Vi även

hushållolikabelägg förmikronivån.på Vi finner inga attningarna
de flesta hus-mycket.olika Förtillgångar och skuldersinaanpassat
ändralika starka incitamentha port-håll tycks reformen givit att

följmönstret.
indirektadenockså omläggningenhurkapitlet diskuterar viI av

Vihushållens konsumtionsmönster.påverkathakanbeskattningen
på kan hareformentyderundersökningar attrefererar ett sompar

på specifikaefterfråganpå vissaeffektbetydandehaft varugrup-en
ändrade förutsättningar ifick grundenmarknad iEn somannanper.

samtidiga änd-bostadsmarknaden. Demed skattereformenoch var
väsentligtkunde ibidragsreglernaochskatte- översättasringarna i

analyserar ef-Viupplåtelseformer.allaboendekostnader förhögre
hem.det förbostadsmarknaden,påfekterna segmentett egnaav

minskatharpå hemefterfråganVåra indikerarkalkyler att egna
till realt falllettharoch reformen ettkanskemed 10-20 attprocent,

påivillapriserna 10-15 procent.
lägredvsårs skattereform,förgrundläggande principen 1991Den

konsek-medtillämpadesskattebaser,bredare storochskattesatser
företagsbeskattningen. Re-denockså vid utformningen nyaavvens

ak-ambitionergamlastatsmakterna attinnebarformen att gav upp
tonadeochinvesteringsverksamheten strävanatttivt styra nerman

redovisas idatakonsolidering. Nyatillstimulera företagenatt som
skattereformen,tillanpassningbehandlar företagenskapitel som

skatte-det gamlakonsolideringsreglerna ipå detyder generösaatt
företagen.kunde utnyttjasutsträckningbegränsadbara isystemet av

hade utnyttjatskattebetalande företagenfemtedel deBara aven
skattebe-sinaminimeratdärmed obetingatmaximalt ochreglerna
de flestaskattebetalningarna idettatolkningtalningar. En är attav
ellerutdelning,önskemål ifrågahar företagensfallen styrts avomav

otill-vinster,bokföringsmässiga änuppvisaattsträvan avsnarareen
bolagsbe-gamlaavdrag. Dentill skattemässigamöjligheterräckliga

någraha hafthuvudsak intekomplexitettycks all isinskattningen i
förefal-Bolagsskattenpå investeringsincitamenten.effekternegativa
denlånefinansiering itillföretagen ut-stimuleratheller haler inte

tidigare förutsatt.många bedömaresträckning
på skattere-kapitlet, tyderredovisas attforskning, iAktuell som

drastiska i företa-detnågon betydelse för rasethar haftformen inte
effektenlångsiktigakrisåren.under Deninvesteringar av re-gens
Verkningarnaockså liten.tordepå kapitalbildningenformen vara

företag.olikasannolikhet olika förallemellertid medblir grupper av
alla, sina in-alla, ellerfinansiera nästankunnatde företagFör som
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vesteringar via investeringsfondssystemet under årde fonderna var
frisläppta,permanent har investeringarna avort blivit dyrare. Till

bilden hör också skillnadernaatt mellan företagen vad gäller olika
skatteeffekter har minskat, vilket bör kunna betyda investerings-att
projekten får förutsättningslös och enhetlig prövning.en mer

En grundtanke skattereformenatt kraftigt sänktavar genom
marginalskatter skulle stimulera till ökat utbudett arbete. högaIav
inkomstlägen innebar reformen nära fördubbling dennog en av
marginella lönen efter skatt. En granskningnärmare visar emellertid

spridningstor i hur marginallönen påverkats.en När hän-tarman
till olika inkomstberoende bidrag kansyn till och med finnaman

påexempel individer har fått sänkt marginell lön efter skatt. Försom
genomsnittshushållet blev därför ökningen i marginallön inte större

20-30än I kapitelprocent. försöker5 vi bedömninggöra vilkaen av
effekter detta kan ha på arbetsutbudet. Den uppgiften naturligtvisär
särskilt svår bakgrundmot det efterfrågan påär arbetskraftav sna-

utbudetän bestämt insatsernarare arbetstid deni svenskasom av
ekonomin under åren efter reformen. Några säkra slutsatser om ar-
betsutbudseffekterna går därför knappast dra.att

Det ofta likhetsteckensätts mellan arbetsutbud och antal arbeta-
de timmar. På lång sikt kan emellertid andra aspekter på arbetsut-
bud minst lika viktiga. Framför allt har skattereformenvara medfört
stärkta incitament till utbildning och karriärval där uppoffrarman
lågt värderad arbetstid tidigt liveti till förmån för högre lön läng-en

fram. Vi kalkylerpresenterar visarre den effektiva beskatt-attsom
ningen avkastningen på investering i universitetsexamenav en en
har halveratsän jämfört med början på 80-talet.mer Vi har dock

empirisktsvagt underlag för huratt säga effekter dettastora kan få
för benägenheten utbildaatt sig.

För antal arbetade timmar finns flertalett empiriskanumera
studier ganska samstämmigt visar antalet arbetadesom att timmar
påverkas positivt marginallönen efter skatt, känslighetenav attmen

liten. Vårär analys tyder på reformen påatt sikt kan förväntas öka
antalet arbetade timmar med i genomsnitt ett Detprocent. ärpar

för tidigtännu bedöma huruvidaatt dessa förväntningar kommer att
realiseras. Utvecklingen antalet arbetade timmar efter reformenav
för den del befolkningen har arbete dock välär i linjeav medsom
historiska enligt vilkamönster, arbetstiderna beror på bådenegativt
skattekilen och arbetslösheten.

I kapitel inleder vår diskussion reformens effekter påsom deav
samhällsekonomiska målen, belyser två frågorvi ägnats storsom
uppmärksamhet deni populära debatten. Hur del denstor mycketav
kraftiga försvagningen de offentliga finanserna kan skrivas påav
skattereformens konto I vilken utsträckning har reformen bidragit
till förvärra denatt ekonomiska depressionen Dessa frågor kan up-
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reformenvarandra äroberoendebesvaraspenbarligen inte omav -
förklaraprincipkan den ikonjunkturfalletbakomfaktorcentralen

budgetunderskottet.delbetydande aven
analyseraförmetodertvåfrån olika attresultatredovisarVi
bildenBådaunderñnansiering.skattereformenspåstorleken avger

åren 1991-92,härmed vilketsikt,på kortreform varavsessomen
siffraår. Dennakronormiljardermedunderfinansierad 35runt per

nedåt. Denuppåt ochbådeosäkerhet,medbehäftaddock storär
delpå hurkalkyl storöverslagsmässigpåblandbygger annat aven
ocksåbyggerDentill reformen.hänföraskankonjunkturfallet som

underfinan-på denstorlekengällervadförmodandenlösapå ganska
Dessa1990.förstamed reformens steg,förknippadsiering varsom

underfinansieringenintervall förrimligtosäkerhetskällor ettgör att
indikationerdockdetfinnsåren efter 1992miljarder. För30-40är

stigandepå grundfrämstminskat,underñnansieringenpå avatt
delenexporterandedenräntabilitet iökandeoch kraftigtaktiekurser

lång siktpåskattereformenutsträckningdenIindustrin. somav
ekonomifungerandebättreformieffektivitetsvinsterskapar av en

dockgår detdagslägetIytterligare.finansieringskalkylenförbättras
återhämt-möjligapå denstorleksordningenspekulerabara att om

ningen.
kon-ochbåde expansivaaktivitetsnivån hade reformenVad gäller

köpkraftenstimuleradeUnderfinansieringeninslag.traktiva genom
effektexpansivadennaMotdisponibla inkomster.hushållensökaatt

fastighets-fallandeföljereffektkontraktivadenställasskall avsom
Nettoeffektensparande.finansielltförökade incitamentochpriser

medräkneexempelVårakontraktiv.sannolikhetmed enstörstavar
kort-skapathakan ettreformenindikerarmakromodell attenkel
BNP.procentknapptproduktionsfall motsvararsiktigt avensom

lågkonjunktu-fördjupatharreformenbedömningVår samlade attär
krisför-faktor iprimärbetraktaden inte är attatt ensommenren,

loppet.
löstpå haanspråkmed attharSkattereformen presenterats upp

inkomstfördel-ocheffektivitetmellanmotsättningenklassiskaden
fördel-pågått atthar utreformenkritikenMycket motning. av

uppfattningönsketänkande,uttryck förningskalkylen somenvar
inkoms-fördelningenfaktumdetfått stöd attharsynbarligen avav
både in-emellertidgällerDettareformen.efterblivit ojämnareter

skattesystemetshurfråganochskatt, äroch efterföre om-komster
inkomstfördelningenmellanskillnadenverkan,fördelande mätt som

kapitelbehandlas ifråganutvecklats. Denharskatt,och efterföre
minskat.harverkanomfördelandeskattesystemetsvisar sigDet att

högin-drabbarfrämstränteavdragen,värdetminskadeDet somav
inkomstskatten.sänkningenmotverkaförmår intekomsttagarna, av
bostadsbidrag.ochbarnbidragocksåhöjdesreformendelSom aven
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När dessaäven med i kalkylentas finner vi det samlade skatte-att
och bidragssystemets omfördelande verkan likaminst årenår stor
efter reformen, och1991 1992, före reformen Eftersom1989.som
bidrag till barnfamiljerna fått ökad betydelse skulle sigvänta attman
inkomstfördelningen inom olika kategorier hushåll påverkats i olika
mån. Så också fallet.är Inom hushåll tvåmed barn ellergruppen av
flera har skatte-och bidragssystemets utjämnande verkan ökat me-
dan utjämningseffekten har minskat inom de numerärt större grup-

hushåll barn eller medutan barn. Skillnadernaettperna i utjäm-av
ningseffekt före och efter reformen emellertid ganska småär för alla
hushållskategorier.

Vårt avslutande kapitel, kapitel belyser vilkeni utsträckning
skattereformen skapat förutsättningar för bättre hushållning meden
ekonomins Ett väsentligt problem i sammanhangetresurser. är att
många de önskade effekterna långsiktig karaktär.är Mot bak-av av
grund 1990-talets ekonomiska depression det intillav nästvore en
meningslös övning söka efter enkelt observerbaraatt effektivitets-
vinster dei tillgängliga datamaterialen. Vår diskussion dettai kapitel
har därför i stycken karaktärenstora granskning de analy-av en av

låg till grund för reformen. Var det tänkt Har det till-ser rättsom
kommit information vi börgör påatt detomprövany som synen
gamla skattesystemet

Paradoxalt vårt på bådaär frågorna. Ett illustrativtnog svar
exempel gäller storleken på effektivitetsförlusterna förknippade med
höga skattekilar på arbetsinsats. Som framgårextra diskussio-en av

kapiteli finns det5 ganska många svenska ekonometriskanen nu
studier indikerar skatterna spelaratt jämförelsevis liten rollsom en
för arbetsutbudet. Inte desto mindre vår slutsats analysenär att av
det gamla skattesystemet allti väsentligt ändå korrekt. Förevar
skattereformen skattekilarna så höga, också blygsamattvar en
minskning arbetsutbudet kunde betydandeiöversättasav en sam-
hällsekonomisk effektivitetsförlust. Andra effektivitetsvinster följer

den likformiga kapitalbeskattningen, vilken tillsammans med deav
samtidiga ändringarna i räntesubventionerna har reducerat gynnan-
det investeringar bostadssektorn.i På lång sikt har reformen ska-av

incitament förpat ändamålsenlig inriktning sparandet. Påen mer av
dessa och andra viktigaett punkter detsig skattesyste-terpar nya

Ävenbetydligt rimligaremet det gamla.än skattereformensom om
inte patentmedicinär för svenskt tillväxtmirakelett kan den nåen
sitt syfte väsentligt bidragatt långsiktigtett till bättre funge-ge en
rande samhällsekonomi.
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bättredetBlev1.3

betraktaÄven på intet attsätt ärskattereformenbättredetBlev om
bidragitdenhardepression1990-taletsbakomfaktorprimärensom

försvagatharockså denkonjunkturfallet. Vi atttrorfördjupatill att
kortaår detimiljardermed 35finansersektornsoffentligaden per

förhoppningarnaindikerarfördelningsanalys attVårperspektivet.
fulltrealiseratshar ut.skattereform intefördelningsneutralom en

på igrundadesskattereformenvår bedömning attLikafullt enär
skatteys-gamlamed detproblemenanalyskorrektväsentligtallt av

medfördearbetsinsatspåskattekilarna extrahöga enDetemet. en
effektivitetsför-samhällsekonomiskabesväranderisk föruppenbar

kapitalbeskattningeninflationskänsligaocholikformigaDenluster.
Denkapitalallokering. sto-felaktigförincitamentstarkaskapade en
stimule-inkomsterolika typerbeskattningenivariationen avavra

problemDessa ten-utmarker.lagensofta iskatteplanering,tillrade
Internationaliseringentiden.kumulerasockså över avderade att

arbetskrafts-framtidaökadförriskenochkapitalmarknaderna en
svenskadenförmanöverutrymmetminskarländermellanrörlighet

framstår skattere-perspektivinternationelltskattepolitiken. I ett
tilländå typiskgenomgripande,osedvanligtförvissoformen mensom

skatteba-bredareochSkattesatserlägreRörelsen motinriktning.sin
bak-dennaMotländer.mångareformarbetet ikännetecknatharser

skattesys-gamladetifrågasättagrunderpå godagrund kan omman
hållbart.långsiktigttemet var

investe-uppfattas ettstyckenmångakan iSkattereformen som
osäkraskall motkostnader vägaskortsiktigaringsprojekt, där mer
denförkännetecknetanmärkningsvärdaDet ur-intäkter.framtida

formintäkter iinnehölldenreformkalkylen att enavsprungliga var
kostnader formiingaekonomi,fungerande avbättrelångsiktigt men

övergångs-makroekonomiskaellerinkomstfördelning,ojämnareen
lunch’.gratisbetraktaReformen attproblem. som envar

undan-någrameddethandenvid attbokdennaVår analys i ger
Refor-intäktssida.kalkylensifrågasättaanledningfinns attintetag

effektivareförförutsättningar ettskapatpunkterradpåhar enmen
påskattekilen extralägreDenekonominsutnyttjande enresurser.av

ef-osynligadetinneburitsannolikt attmedhararbetsinsats stor
påkommitskattekronamarginellpå enfektivitetspriset neren

harkapitalbeskattningenlikformiganivå. Denbesvärandemindre
bostadssek-iinvesteringarfavoriseringentidigaredenminskat av

ekono-eftersomÖka,effektiviteten atttenderarsiktPå långtorn.
Andra vinsterformer.produktivakanaliseras isparandemins mer

skatteplanering.tillmöjligheternareduceradestarktdeföljer av
Vår be-sammansatt.bildenkostnadskalkylen ärgällerVad mer

övergångs-makroekonomiskademerpartendömning attär av
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problemen kan hänföras till omständigheter inte gick förutseattsom
reformennär planerades. På denna punkt vår viktigaär reservation
reformens kortsiktigaatt ñnansieringskalkyl sig överdrivetter op-

timistisk också med hänsyn till den information faktisktsom var
tillgänglig. Genom extrapolera skattebaseratt från överhettatett
konjunkturläge överdriven bild de skatteintäktergavs en av som
skulle olika basbreddningar.genereras av

Reformen byggde på den djärva tanken effektivitetenatt be-i
skattningen skulle gå förbättra,att samtidigtutan skapadeatt man

klyftor samhället.i harVi funnit den bild fördelningseffek-nya att av
terna presenterades tycks hållaante Settäven försom post.ex ex
hela befolkningen i arbetsför ålder skatte- och bidragssystemenär

ungefär likasammantagna omfördelande före efter reformen.som
Men det finns också andra dimensioner på inkomstfördelningen. Om
vi istället delar hushållen efter familjesammansättning skatte-ärupp
och bidragssystemen något mindre omfördelande bland hushåll utan
barn och med barn reformenett har där lett till minskad omför-en-
delning mellan hushåll med försörjningsbörda. Att totalkal-samma
kylen ändå förmånligtett utfall för skatte- och bidragsreformen iger
dess helhet beror på denna effektatt motverkas ökad allmänav en
omfördelning till förmån för hushåll med försörjningsbörda.stor

Skattepolitik handlar för det balanseramesta inbördesattom
motstridiga mål År-varandra.mot Det finns sällan lunch.gratisen
hundradets skattereform inget undantag frånär denna regel.
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Kapitel 2

Skatteplanering

beskattningspro-konstaterasjälvklarhet attattDet närmastär en
måste finansie-Statsmakternamotstridiga intressen.rymmercessen

medborgar-beslutatskollektivtverksamhetoffentligaden avsomra
denförsökerenskilt värnamedborgarnasamtidigt egnaomsomna,

lagstiftningendeinomprivatekonomin, att ges avsomramargenom
bådeskaparomständigheterskatt. Dessamöjligt iså litebetala som

regelverketdelarochMiljöbeskattningenoch problem.möjligheter av
sökerlagstiftarenpåexempel hurföretagsbeskattningen ärinom

förskattminska sinönskanindividernasoch attföretagensutnyttja
Med skattera-ekonomisk-politisk styrning.uppnå olika slagatt av

be-ändrattillstimulerastatsmakterna ettkanbatter moröttersom
avseenden.teende olikai

hushållensochfrån företagenstill skatteminimeringMen strävan
gåragerandemed utöver,också förknippadibland ettsida är som

lag-bakomliggermed, de intentionerstridstår direkteller i som
skatte-något oegentligmedhär, fast term,talarVistiftningen. omen

karaktäristik dispositio-sammanfattandeplanering, för att avge en
saknar mening änutsträckning annathelt eller i stor somsomner

Skatteplane-beskattningen.minskaellerundvikaåtgärder för att
debat-ekonomisk-politiskadenuppmärksamhet ifickringen storen

betydelseavgörandeocksåsannoliktochskattereformen,införten en
inriktning.allmännareformensför

oklarhetentydigt. Enifrånlångtskatteplanering ärBegreppet
oönskade,statsmakternalagliga,visserligendengäller när avmen

skatte-ellerskatteflyktövergå olagligfår iskatteplaneringen anses
skattemini-acceptabelfulltvadmellanDistinktionen ärfusk. som

vadochagerande,ekonomisktnormaltförinommering ettramen
helt klar. Ettalltidhellerskatteplanering, inteoönskad ärärsom en

tillvara skatte-förinvesteringar tasenarelägger sina attföretag, som
hushåll, ökarochinvesteringsfonderna,vid frisläpprabatter somav

erbjuderallemanskontonallemansfonder ochdåsparandesitt en
skatteplane-åtsigrimligenkan inteavkastning, sägas ägnahögre

Villafastighetlån inte motsvarasför iränteavdragenAttring. enav
boen-formiavkastningenimplicitadenbeskattninglikvärdig avav

insättningarnaOmskatteplanerare.tillvillaägarenhellerde, integör
ordnasfrån nysparandekommer utanpå allemanskonton inte genom

där-vibefinnerbankkonton,beskattadefrån fulltöverföring ossen
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skatteplaneringen,emot närmare och har definitivtgränsen över-
insättningarnaträtts finansieras upplåning, medom genom av-

dragsgill ränta.
Den avgörande förutsättningen för alla skatteplaneringtyper av

skattesystemet innehållerär att ellerasymmetrier andra ojämnheter,
vilka skatteuttaget kangör att komma beroendevariera påatt vem

redovisar given inkomst, i vilka former inkomsten redovisassom en
eller redovisningen sker.när Skatteplaneringen påbygger ett syste-
matiskt utnyttjande sådana ellerasymmetrier ojämnheter i syfteav

minska den skattebelastningen.att En omfattande kritik motegna
det gamla skattesystemet gällde just bristen på ochsymmetri enhet-
lighet, i kombination med de höga marginalskatterna ordesom
skatteplaneringen till lönande och såvitt kan bedömas ocksåen
mycket omfattande verksamhet} Vi skall dettai kapitel några fåge
och långt ifrån uttömmande exempel på vanligt förekommande skat-
teplanering och kortfattat behandla skatteplaneringens samhälls-
ekonomiska effekter.

Det skattesystemet, med lägre skattesatser och framför allt,nya
enhetlig kapitalinkomstbeskattning, har gjort mycket denen av

gamla skatteplaneringen meningslös. Konstaterandet betyder emel-
lertid inte skattereformen säkerställtatt effektiv beskattning,en som
fungerar i enlighet med lagstiftarens intentioner. Genom den inter-
nationella integrationen det finansiella och avvecklingensystemetav

valutaregleringen kan inte bara företag också pri-utanav numera
svårighetervatpersoner placerautan kapitalsitt utomlands. Avsak-

naden såväl källbeskattning heltäckande och funge-ettav en som
rande internationellt rapporteringssystem den kapital-gör att
avkastning intjänas utomlands i utsträckningstor är utomsom
räckhåll bådeför svensk och utländsk beskattning. taktI med att
den inhemska skatteplaneringen försvåras kan benägenheten att

deutnyttja internationella kryphålen för regelrätt skatteflykt kom-
öka. Skattepolitiken ståratt här självai verket inför svårlöstettma

dilemma: För förhindraatt internationell skatteflykt kan kapital-en
beskattningen framtideni behöva hållas på väsentligt lägre nivåen

den nuvarande.än Lägre kapitalskatter innebär emellertid samtidigt
risker för förnyad inhemsk skatteplanering med bl.a. svå-växande
righeter upprätthålla effektivatt beskattning arbetsinkoms-en av
terna.

1Se Kindlund 1989, Lindencronat.ex. 1993, Malmer och Persson för1994 utförligen
genomgång skatteplaneringens teknik och utbredning under det gamla skattesystemet.av
Mutén behandlar1995 skatteplanering internationellt perspektiv.ettur
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olikabeskattasIndivider2.1

skattentotaladenpå kanolikabeskattasindivider sättolikaNär
Incitamenten attinkomsterna.omfördelningminskas avengenom

närståen-försärskilt starkanaturligtvismöjlighetdennautnyttja är
familjetransaktionererbjödgamla skattesystemetdetunderde, och

skattepla-tillmöjligheterenklaockså oftavälkända ochslagolikaav
beskattades makar-1980-taletpågälldereglerEnligt denering. som

kapitalin-sambeskattades förförvärvsinkomster,förseparat menna
fördäremotbeskattades separatförmögenhet. Barnenochkomster

för förmö-föräldrarnamedsambeskattadeskapitalinkomster, men
genhet.

kapitalin-härskatteplanering attforFörutsättningen avgavs
med förvärvsin-tillsammansinkomstbeskattadeskomsterna som

enk-Denbarnen.särbehandlingenmedkombinationikomsterna av
iprogressivitetengenomslagetbegränsaåtgärden förlaste att av

familjemedlemmarnalåta alla ut-dåinkomstbeskattningen attvar
grundavdragettidigareoch detpå kronorsparavdraget 6001nyttja

kronor11 600härigenomkunde takronor. Barnenpå 10 000 upp
Överföringen kapital-beskattning.kapitalinkomstvardera i utan av

belopp,också foremellertid lönsam störretill barneninkomster var
föräldrarnas.understegmarginalskattså barnenslänge

hur överföringenförfarandetkunde ligga isvårighetDen varsom
kunde ordnastill barnenfrån föräldrarnakapitalinkomsternaav

belopp kun-mindreVidslag.beskattningutlösa annatutan att aven
tillräckligaerbjudagåvobeskattningengällde förfribeloppdede som
allmänhetomfattning iomfördelningar imedan störremöjligheter,

kundearrangemang åtgärderVilkakompliceradekrävde sommer
skiftadeslagliknandeochdettafamiljetransaktionerförutnyttjas av

rättstolkningenochhur lagstiftningenallt efterockså tiden,över
skatteplanerarnasmedväxelverkanständigutvecklades, i upp-en

finningsrikedom.

olikabeskattasFöretag2.2

underjuridiskaolikamellanbeskattningSkillnader i personer var
omfattandeförutgångspunktenmotsvarandepå1980-talet sätt en
ojämnhe-två slagSärskiltföretagssektorn.inomskatteplanering av

faktumgällde det attbetydelse. Denfickskattereglerna storiter ena
nedskrivningsmöjligheterochbolagsbeskattningens generösa av-
avskrivningsobjekt formibåde harfor företagvärdebara är somav

kapitalin-överföraförteknikergenomgång olika att7 för1993LindencronaSe t.ex. aven
familjen.komster inom
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nyinvesteringar och tillräckligt vinstutrymme för deutnyttjaattav
existerande reglerna. Den andra aktualiserades i samband med det
särskilda investeringsavdrag infördes börjani 1980-talet ochsom av

innebar möjlighet för företag få pårabatt nyinvesteringarattsom en
avräkning utgående Syftet med kopplingenmot tillgenom en moms.

kunna utsträckamomssystemet att investeringsstimulansen ock-var
så till de vinstlösa företagen, saknat möjligheter deutnyttjaattsom
investeringsavdrag tidigare erbjudits inom för den regul-som ramen

bolagsskatten.jära Problemet bara heller deninte inves-attvar nya
teringsrabatten helt generell; företag ingickinte ivar som momssys-

och dit hörde bl.a. dentemet finansiella sektorn kunde kom-inte- -
ifråga.ma
Angelin och Jennegren så1995 hurvisar kallad leasingpartner

systematiskt kom utnyttjas instrument för föraatt attsom samman
företag med vinstutrymme för skattemässiga avdrag, utanmen egna
avskrivningsobjekt, med företag hade tillgång på sådana objektsom

saknade tillräckligt vinstutrymme. fallstudieDen redovisasmen som
författarna gäller affärsbank börjani 1980-talet skulleav en som av

anskaffa stordator. Banken fann skattemässigtsig handi-en vara
kappad den dubbla bemärkelseni den överskådligför tid hadeatt
överskott på vinstreglerande åtgärder och den bedrev verk-att en
samhet inte momspliktig. alltsåBanken berättigadintesom var var
till den momsanknutna investeringsrabatten.

påBristen vinstutrymme för den tillkommandeutnyttjaatt av-
dragsmöjlighet datorinvesteringen medförde kunde i princip avhjäl-

leasingavtal där uthyraren svarade för den skattemäs-ettpas genom
siga avskrivningen. Den skatterabatt avdragen genererade skulle
sedan kunna delas mellan uthyraren och banken, lämpliggenom en
justering hyresvillkoren.i också få tillgångAtt till momsrabatten
krävde emellertid ytterligare Lagstiftaren hade nämli-arrangemang.

försöki bäcken skatteplanering,i stipuleratett att stämma motgen,
det gällde leasingavtal utställda finansbolag, kundeatt när av moms-

rabatten bara kvitteras slutanvändaren, hyrestidenut över-av om
år. Eftersom slutanvändarensteg det aktuella fallettre i var en

momsbefriad bank och slutanvändarens tänkta justmotpart ettvar
finansbolag, skulle alltså enligt lagstiftarens intentioner ingen rabatt
utgå. Lösningen blev skjuta in i form komman-att ettpartneren av
ditbolag i skatterättsligt hänseende fungerade rörelse-ettsom som
drivande företag. Genom sin rörelsedrivande kundestatus partnern

äganderätten till frånstordatorn få tillgångñnansbolaget, ochöverta
bådetill investeringsrabatten och de skattemässiga avskrivningarna.
underskottDe dessa avskrivningar genererade kundei sin slut-itur

vändan utnyttjas dvs kommanditbolagets, Fi-partnerns, ägare.av
nansbolagets roll blev de finansiellaför ochatt svara arrangemangen

på vanligt återkräva ingående påden datorn.att sätt momsen
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ochillustreras AngelinskatteplaneringtillmöjligheterDe som av
tillämpning underfå omfattandekomfallstudieJennergrens att en

bara mellantransaktioner privata1980-talet inteiandra hälften av
ägda företag ochoch offentligtockså mellan privataföretag utan

fallet tillkom den skatte-detföretagsliknande institutioner. I senare
kundeomständighetytterligarefria statusen genererasomsom en

självaDärtill komköp-hyresolika attskattevinster i arrangemang.
huvuddragi sinabolagsbeskattningenomläggningen i varsom-

Vinstrikavinstmöjligheter.år skapade sinakänd flera i förväg egna-
sjukvårdut-isbrytare,lönsamhet igod investerakunde medföretag

denavloppsnät. Poängenkommunalaoch attrustning t.o.m. var
den gamlakundedeltillavskrivningen göras motskattemässiga stor

utföllfrån slutavändarenhyresintäkternamedanskattesatsen,höga
påden skattesatsen 30 procent.beskattningtill mot nya

högvinståren slutetunder i 1980-skatteplaneringFöretagens av
uppmärksam-fleradimensioner. Iockså internationellahadetalet

svenskakomochAngelin Jennergren,diskuterasmade fall, avsom
avskrivningsobjekt formiiinvesterastorföretag att passagerar-av

omedelbaroch förutomlandsfinansierade ut-ochinköptaflygplan
be-uppskjutaLockelsenslutanvändare.utländska atttillhyrning

återigen driv-på skattereformenavvaktanskattningen i en avvar
såtillockså möjlighetenfallflerabilden hörde itillkrafterna, enmen

dub-fråga kunde skrivasInvesteringsobjekten idouble-dip:kallad av
slutanvändaren.ochbåde uthyrarenbelt, avav

olikabeskattasInkomster2.3

inkomsterslagolika yt-mellanskatteuttagSkillnaderna i var enav
skatteplaneringtillmöjligheterskapadeomständighetterligare som

uppenbaraOjämnheternaskattesystemet. mestgamlaunder det var
hushål-område. Huvudprincipen attkapitalbeskattningensinom var

grundbelopp be-vissaoch utdelningarränteinkomster utöverlens
gällde förskaladen progressivaenligtinkomst,skattades somsom

medanränteutgifter,avdragsrätt forfulloch medförvärvsinkomster,
försäljningsamband medbeskattades först ivärdestegringsvinster

speciella sparformer,skatteskala. Vissa t.ex.lägredå enligtoch en
till skatte-berättigadeallemanssparande,ochpensionförsäkringar en

beskattad avkastning.lågtellerfri
skatteplaneringens strategiskattesysteminkonsekventMed ärett

verksamheterområden ellertillkostnaderavdragsgillaöverföraatt
områdentillintäkterochtillämpas,principfullbeskattningensdär

påBeroende investe-beskattning.låg eller ingengenomgynnassom
kräva alltenkla strategigrundendennautgångsläge kan irarens
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från enkla omdispositioner till kompliceradeytterst iarrangemang
flertal led.ett

bådeVi har redan de uppenbara och enkla möjligheterantytt till
skatteplanering hushållenerbjöds de olika specialarran-som genom

introducerades sluteti 1970-talet for hus-attgemang som av gynna
hållssparandet, och med varierande regler och under olikasom namn

skattereformenbibehölls tillfram Det särskilda skattesparandet
vid införandet skattefri avkastning år påunder fem insätt-gav en

beloppssgränserningar inom vissa plus direkt bidrag formiett av en
påskatteavräkning medel.20 nyinsatta Skattesparandetprocent av

alltsåfick skatt. Inget hindrade hushållennegativ emellertid frånen
låneñnansiera vilket medinsättningarna, minimalt besvär kundeatt

ordnas frånautomatiska överföringar lönekonto medettgenom
checkkredit.

Med de marginalskatter gällde vid denna tidpunkt stats-som gav
på upplåningmakterna kraftig rabatt också vanliga inkomstlä-ien

Låt för skull ränteavdragens värderesonemangets anta attgen. oss
påOm checkkrediten75 före15procent. räntan procentvar var

skatt och skattesparkontot skattefri avkastning på 10gav en pro-
lånefmansieradgenererade och dåvarje insatt kronacent, netto-en

påvinst Med beloppsgränsen kronor år och54 4 800öre. per person
för innebar detta påinsättningar vinst knappt kronor,2 600 utanen
någon helst från årsspararens sida.motprestation I 1995som
penningvärde detta drygt kronor. Det bör under-7 000motsvarar

frånstrykas bortsett ränteläget,variationer iatt, arrangemanget var
helt riskfritt, och det dessutom med tämligen enkla åtgärderatt
kunde allautnyttjas medlemmar familj. har häri Vi ettav en ovan-

påligt klart exempel vad den internationella skattelitteraturenisom
kallas penningmaskinför money machine.

Enligt de regler gällde skattereformenföre premier försom var
pensionsförsäkringar avdragsgillainom vissa för-gränser mot
värvsinkomster, medan de utfallande beskattadespensionerna som
inkomst. varken försäkringsbolagenEftersom förvaltade ochsom

påinvesterade eller försäkringstagarna betalade skatt denpremierna
frånlöpande avkastningen pensionskapitalet, erbjöd pensionsförsäk-

långsiktigtdärmed möjlighet tillringarna sparande med skattefrien
Återigenavkastning. problemet också inbjöd tillatt systemetvar

skatteplanering, premiebetalningarnaeftersom lika kundegärna
upplåningmed hjälp medfinansieras fullt avdragsgill Skat-ränta.av

alltsåteplaneraren kunde enkelt kombinera två olika beskattning-
och Agell, och Edinsprinciper, Berg 1995 med hjälpvisarsom av

olika räkneexempel kunde mycket betydande.vinsterna vara

3 Skattegyrmade sparformer bibehölls i viss utsträckning efter skattereformen;även se
vidare nedan.
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understrykas pensionsförsäkringmåste emellertid inteDet att en
nämnda gamla skattespa-penningmaskin det ovansomvar samma

långa, åtföljandekunde medbindningstidernarandet, eftersom vara
de regelverkochbåde vad gäller avkastningen irisker permanensen

Ändå framstår möjligheternavinstmöjligheterna. justskapadesom
växandebidragande förklaring till dentill skatteplanering som en

under 1980-talet. Enefterfrågan pensionsförsäkringarefter annan
deökande sannolikttill det intressetnäraliggande förklaring var

tid annonserade skatterefor-den godvinstmöjligheter igavs avsom
med ocherhöll gamla pensionssparareGenom reformen utanmen.

många fall betydande förmögenhetsvinstersparande iinsats egetav
väsentligtmed lägrekom beskattasdå utfallande pensioner att en

avdragsgilla premiebetal-desomtidigare gällt fördenskattesats än
ningarna.

skattepliktig löpande kapita-fulltgällde transformeradetNär att
till-lågt beskattad kapitalvinstinkomst tillellerlavkastning annan

komplicerade Ieller mindre strategier.rad olikalämpades meren
inslagetkombineradesnågra olika beskattningsprinciperfall där var

mindre eller underordnadsannoliktskatteplaneringrenodlad avav
dåoch hänfört tillredan inteexempelbetydelse. viEtt nämntsom -
fårå avdrag försidavillaägaren rän-skatteplaneringen är som ena-
låg eller obefmtligåinteckningslån, andra sidanpåta genomgynnas

den passivedå villan Ettreavinstbeskattning annatavyttras. var
underskott till-kunde kvittajordbruksfastighet,tillägaren somen
förvärvsinkoms-värdehöjande reparationerskapade mot egnagenom

Även dessa transaktionervillaägaren,på försättter. somsammaom,
verksamhet,normal ekonomiskfulltled ikunde uppfattas ensom
ochåtskilliga fall där förvärv passivtsannolikhetmeddetfarms stor

mangårdsbyggnaderattraktivajorbruksfastigheter medägande av
alltsåhandladekvittningsmöjlighet. Detdennajuststyrts enomav

boende-tillbeskattad inkomst antingenlöpande fulltomvandling av
eller realisationsvinst.konsumtion

utnyttjadestill reavinstomvandla inkomstskalaiFör att större
kontrolle-aktiebolag ochmellan eller fleratransaktionerofta ett en
vinstmedelägare beskattadekunde härSyftetrande utatt tavara

drabbades inkomstskatt i efter-bolaghelägt att ägarenutanett avur
aktieöverlå-med hjälp internkunde lösasled. Uppgiftenföljande en
utställd påsåldesaktuella vinstrika bolagettelse. Det mot en revers
ändamålet;bildatsockså bolag förhelägttill ett annatägaren som

utdel-bolagetdet köpandeöverfördes sedan tillvinsten nya genom
gällande regler. överför-enligt Efterkunde ske skattefrittvilketning,

på till ivinstmedlen tillanvändes ägareningen att amortera reversen
beskatt-resulterade operationen idelönskad takt. För ägarens en

‘ redogörelse.förLindencrona 1993Se nämnaret.ex. en
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ningsbar reavinst, vilket klar fördel jämfört med den högavar en
inkomstskatten påprogressiva utdelningar. Han kunde dessutom

fortsätta den gamla vinstgivande affiairsverksamheten deti nyskapade
bolaget.

Olika vinstbolagstransaktioner erbjöd möjligheter helt elleratt
delvis undgå också bolagskatten. En använd teknik låtaatt ettvar
bolag sälja skattemässigtsina starkt nedskrivna tillgångar till ett

också helägt bolag. Då försäljningen skeddeannat till marknadspri-
upplöstes de obeskattade vilket skulle ha utlöstser reserverna, en

beskattning åtgärderandrainga vidtogs. Nästa blev därförstegom
ocksåsälja bolaget, inklusive den förfallna skattekrediten,att och nu

frånmed likviden försäljningen tillgång.enda Potentiella köparesom
medföretag avdragsgilla förluster eller andra avskrivningsobjekt,var
motsvarande vinstmedel. I denutan form arrangemangetmen egna

beskrivits här handlade det dela utebliven eller uppskjutenattom en
bolagsskatt mellan säljaren och den köparen; den ursprunli-externe

ägarenskatteplaneraren betalade reavinstskatt i stället för in-ge
komstskatt och kunde dessutom behålla kontrollen realtillgång-över

från det ursprungliga bolaget.arna
Åtskilligt 1980-talets skatteplanering inriktad på elimi-attav var

eller uppskjuta beskattningen realisationsvinster. Arrange-nera av
omfattade inte sällan flertal led, med utnyttjande olikaettmangen av

innovationer formi finansiella påinstrument de snabbtav nya ex-
panderande finansmarknaderna. Till dessa innovationer hörde op-
tionslånen, låneinstrument med avdragsgillär ränta ärsom en som
för företaget, och med innehavarenoption, för på irätt, atten en
förväg fastlagda villkor nyteckna aktier företaget.i Den skattemässi-

behandlingen optionslånen länge oklar, efter utslagettga av var men
i regeringsrätten stod det klart optionslånen bara hade1983 inteatt

funktion instrument för företagsfmansiering.en som
Regeringsrättens besked innebar den totala anskaffningskost-att

sånaden kallad beståendeför unit, skuldebrev och optionsrätt,en av
beskattningshänseendei helhet skulle falla påi sin skuldebrevet.

Optionens skattemässiga anskaffningsvärde alltså noll. Eftersomvar
optionslånen regelmässigt emitterades med lägre kupongränta änen

svarade marknadsräntan, kunde placeraren omedelbartmotsom
avskilja och försälja det skuldebrevet med fiktiv, skat-rena en men

användbar, realisationsförlusttemässigt resultat. Optionensom
kunde sedan aktieköputnyttjas för eller Enligt gällandeavyttras.
regler försäljningsvinsten beskattningsbar till efter40 procentvar
två år; den fiktiva påreaförlusten skuldebrevet däremotvar av-
dragsgill till frånBeskedet åtföljdes100 regeringsrätten inteprocent.
förvånande snabb marknaden optionslånexpansion för medav en av
vidhängande skatteplaneringsmöjlighet. Efter tidsutdräkt på nå-en
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från sida med särskildreaktion statsmakternasår komgot enen
hanteringen.förlagstiftning stoppsattesom

den skattepla-välkända kom fortsattadet gamlaEnligt mönstret
på andra tekniker. Till dessa kominriktastället signeringen i att nu

utdelningsfonder. Deavkastningsfonder ochhöra ävenatt senare
från fondernaden årliga utdelningenkursfallen efterförutsägbara

avdragsgilla reaförluster iförkunde här utnyttjas öns-att generera
beskattningsbara realisationsvins-medFörkad omfattning. personer

kunde kvittaskapitalinkomster,underskott mot ut-ochter somav
andra, meddärmed klar. Försakendelningsinkomsterna, rea-var

skatteplane-kapitalinkomster, fortsattesnegativavinster utanmen
upplåning och tillhörandemed bl.a.led,ytterligareringen i av-
uppskjuta beskattningen. Interäntebetalningar fördragsgilla att

frånrisktagandemedförenadeoperationerna avsevärtsällan ettvar
krävdes ytterligare investering-detsida, eftersomskatteplanerarens

lånen.förräntaför attar
ocksåerbjödrealisationsvinstbeskattningen i sigReglerna för go-

sedan längeAvgörande denskatteplanering.tillda möjligheter var
åtskillnaden långa aktieinnehav. Reavins-mellan korta ochgällande

sannoliktfullt inkomst,beskattadesaktieinnehavpå korta utter som
på längremedanspekulation, vinsterförknippades meddedärför att
Reglernatillbeskattadestvå år, bara 40 procent.aktieinnehav, över
förluster;ochbehandlingen vinstergällervadsymmetriska avvar
långa tillalltså avdragsgilla till 100 procent,aktieförlusterkorta var

40 procent.
symmetrisk be-förekonomiskagodakan finns argumentDet en

kombinationförluster. Iochkvitta vinstermedskattning, atträtt
uppenbara möjlig-emellertidskapade kvittningentvåårs regelnmed
enkla strateginbeskattningen. Dennedbringaeffektivtheter att var

tvåårsgrän-ochpå placeringar, inväntakortaförlusterrealiseraatt
på placeringkortförlustvinstaktier. Envid försäljning enavsen

två halvochbeskattningeneliminerakunde härigenom enav en
transaktionskostnadernafrånlång Bortsettså aktievinst.gånger stor

återköpaomedelbarthindrade placeraren attdet heller inget somvar
goda.bedömdesframtidsutsikterderasförlustaktierna, somom

effekterSkatteplaneringens2.4

redu-möjligheteravsevärdaerbjöd attgamla skattesystemetdetAtt
står allde-skatteplaneringsystematiskbeskattningen genom encera
ojämnhe-skatteplaneringenförklart. Förutsättningarnales gavs av

skatteuttagetordeslag,skiftandeskattereglerna attiter somav
vilkainkomst, iredovisade givenpåberoendevarierade ensomvem
harskedde. Viredovisningenredovisades ochinkomstenformer när
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några få långtoch ifrån uttömmandegett exempel på skatteplanering
byggt på ojämnheter just dessa slag.som av

Frågan vad denna skatteplaneringär hade för betydelse förnu
skatteintäkterna och för skattebelastningen olikaför kategorier av
skattesubjekt. Malmer och Perssons 1994 specialbearbetningar av
inkomststatistiken för årvissa sedan belägg1980 för denatt tota-ger
la inkomstskatten olikai decilgrupper ofta kraftigt understigit den
beräknade skatten på enbart förvärvsinkomster och inkomster från
näringsverksamhet. Beskattningen verksamhet för-änav annan
värvsarbete och näringsverksamhet alltsåhar i allmänhet genererat

skatteintäkter.negativa Det uppenbart skatteplaneringenär att är
förklaringarna till detta resultat, och sannolikt den domine-en av

rande förklaringen till de flesta fallen noll-taxering. kanMen vi iav
allmänhet inte särskilja vad följden skatteplanering denär isom av
inskränkta innebörd härvi begreppet dispositioner saknargett som-

åtgärdermening för minska skatten frånannat än konsek-attsom -
skattebetalarna bedrivit skattegynnadatt verksam-venserna av en

het inom för normalt ekonomiskt agerande.ettramen
direkt påEn indikation skatteplaneringen kunde haatt stormer

kvantitativ betydelse undersökningi riksskatteverket frånges en av
RSV Undersökningen1987 1987. omfattade 70-tal nyintroduk-ett
på Stockholmstioner fondbörs, åtföljdes försäljningar från desom av

tidigare huvudägarna. Försäljningarna upphov till realisations-gav
på drygtvinster miljard kronor. Enligt gällande regler motsvaradeen

detta beskattningsbara påreavinster knappt miljoner.300 Efter oli-
ka kvittningsförfaranden kunde de gamla emellertid begränsaägarna
det belopp faktiskt till beskattning till miljoner kro-togs 15som upp

motsvarande mindre den2 ursprungliga försälj-än procentnor, av
ningsvinsten.

svårigheternaTrots kvantifiera effekterna det rimligtatt är att
hävda skatteplaneringen haft betydelse beskattningensatt förstor
fördelningspolitiska träffsäkerhet. Malmer och Perssons kalkyler

deninte uppfattningen skatteplaneringenmotsäger gängse fram-att
för allt utnyttjades resursstarka står ocksåDet klart,av personer.
inte minst bakgrund den ekonomisk-politiska debattenmot underav
åren före skattereformen, skatteplaneringen vida sågsi kretsaratt

växande hot allmän skattemoral ochett samhällssolidaritet.motsom
Vetskapen vissa i samhället elleratt mindreom grupper genom mer
avancerad skatteplanering undanhåller skatt i omfattningen som
inte statsmakternas intentioner kan hosmot andrasvarar grupper

ägnad luckra moraliska och andra hämningaratt motvara upp re-
gelrätt skattefusk.

Skatteplaneringen påverkar också den samhällsekonomiska ef-
bådefektiviteten, direkt och indirekt. Den direkta effektivitetskost-

naden sammanhänger med skatteplaneringen resurskrävande.att
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samhällsekonomisktpå skattebetalarnas tid förinkräktarDen sett
underhåller överdimensioneraddenverksamhet, ochproduktiv en

den erforderligaoch andra förkår skattejurister svarar ex-somav
effektivitetsproblemet skapasindirektaperthjälpen. Det stats-av

intäktsbortfall skatteplaneringendetbehovmakternas att ersättaav
ställsskatteplaneringen desto högreomfattandemedför. Ju är,mer

kunnaskattesystemetpå andra delarinomkraven att genereraav
extrabeskattning kan siniskatteintäkter. Dennatillräckliga tur

effektivitetssänkande ekonomiska anpassningar.medföra
nödvändig-emellertid medskatteplanering inteAlla former ärav

hur skatteplanering-beskriviteffektivitetssänkande. Vi harhet ovan
skillnaderexploaterautvecklats förföretagssektorn attinomen

skatte-fråga möjligheterna utnyttjaolika företag imellan attom
medkan härigenomSkatteplaneringenavskrivningar.mässiga en—-

investeringsbesluten kunnatbidragit tillhatolkningpositiv att-
Motsvarandevillkor mellan företagen.på likartadefattas arran-mer

också investeringsincitamentenemellertid medförthar attgemang
statsmak-exkluderatsexplicittill gälla företagutsträckts att avsom

också utländskadehör naturligtviskategorinTill denterna. senare
slutet 1980-talet viauppmärksammade fallnågra iiföretag, avsom
dekunde draleasingarrangemangolika nytta svens-gynnsammaav

avskrivningsreglerna.ka

Skattereformen2.5

skat-kampstatsmakternasgångna decennierna har motUnder de
skatteplanerarnasväxelverkan medständigförts iteplaneringen en

kryphål upptäcksundgå harskatt. Nyapå möjligheterjakt attnya
särskildavbrytassedanunder tid, föroch utnyttjas att genomen

självförstärkande,åtminstone delvishar varitProcessenlagstiftning.
regelverket skapatkomplexiteten iväxandeden successivtattgenom
års skattereformkombinationsmöjligheter. 1991oförutseddanya

skatteplane-förhindraför attangreppssättett nyttrepresenterar
två avgörandeslår de förutsätt-direktden motringen attgenom

skattesys-ojämnheterna inämligenskatteplaneringen,förningarna
marginalskatterna.högaoch detemet

utnyttjades förslagolikafamiljetransaktioner attDe ex-somav
blevolika individermellanbeskattningenskillnadernaploatera i

kapitalskatten.enhetliga ochdenmeningslösa separatagenom nya
på kapitalin-skattbetalarfamiljemedlemmarDå alla 30 procents

densam-beskattningenblir nämligennågra fribeloppkomster utan
skat-den enhetligafördelas. Genomhur inkomsterna attoavsettma

och utdelningarkällbeskattningpreliminärmedger räntorten aven
skattefusk.regelrättockså möjligheterna tillminskar
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Vi kan också räkna med minskat intresseett för den skat-typ av
teplanering utnyttjat skillnaderna i beskattning mellan olikasom
företag. Med den halverade bolagsskattesatsen leasingavtal ellerger
andra mindre utbyte formi minskad skatt,arrangemang samti-av
digt företagens skattesituation blir likartad då konsolide-som mer
ringsmöjligheterna begränsade.är Med de skattereglerna blir detnya
vidare poänglöst omvandla löpandeatt kapitalinkomster till reavins-

eftersom beskattningenter, densamma.är Det vinsterna påmesta av
systematiskt kvitta förlusteratt på korta aktieinnehav vinstermot

på längre innehav uteblir, då skattereglerna inte längre skiljer mel-
lan yngre och äldre aktier. Begränsningar kvittningsmöjlighe-i

för icke börsnoteradeterna aktier liksom i avdragsrätten för
skuldräntor kronoröver 100 000 har ytterligare beskurit tidigare
möjligheter till lönande skatteplanering.

Flera betydelsefulla undantag från enhetlig kapitalbeskattningen
kvarstod dock efter skattereformen,även och under de årensenaste
har ytterligare undantag både tillkommit och försvunnit. Pensions-
sparande och placeringar via andra slag institutionella mellan-av
händer Åtmins-exempelvis viss särställning efteräven 1991.gavs en

den, villigtone är deatt riskeracceptera olika slagsom ärav som
förknippade med långsiktiga åtaganden, kan fortfarande göra avse-
värda vinster lånefinansieraatt pensionsförsäkringar Segenom
Agell, Berg och Edin 1995.

Ett viktigt problem, diskuterades inför års1991 reform ochsom
fått förnyad aktualitet i samband med skatteomläggning-som senare

gäller möjligheterna skatteplaneringssyfteiatt skillnaderutnyttjaar
i beskattningen mellan arbets- och kapitalinkomster. En uttalad mål-
sättning med års1991 reform uppnå likformighetatt skat-ivar en
teuttaget konsekvent genomförd dubbelbeskattninggenom en av
både arbets- och kapitalinkomster. Trots detta står det emellertid
klart avsevärd skillnadatt finns kvar också efter reformen. Fören
arbetsinkomster uppgick det1991 totala skatteuttaget deti högsta
inkomstskiktet till 65 kombinationenprocent, arbetsgi-ca genom av
varavgifteregenavgifter i företagen och inkomstbeskattning i hus-
hållsledet. För vinster aktiebolagssektorninom blev den totala skat-
tebelastningen i stället drygt 50 i form bolagsskattprocent, ochav
personlig kapitalskatt på vardera 30 procent.

Gapet beskattningeni mellan kapital- och arbetsinkomster var
alltså procentenheter15 deti högsta inkomstskiktet efter års1991ca
reform. Skillnaden ökade emellertid till det dubbla efter beslutet att
enkelbeskatta bolagsvinsterna från årsskiftet åter1994, for redu-att

till 20 efter1995 införandetprocent den så kalladeceras ca värn-av
skatten, egenavgifter och förnyad skatt på aktieutdelningar. Ennya

i exempelvis konsultbranschen har alltså efter skattere-ävenperson
formen uppenbara incitament överföra verksamhetenatt till hel-ett
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skiktgränsen,tillåtminstonelöneuttagetoch begränsaaktiebolagägt
avgifter-iskattekomponentenutgår ochkommunalskattenbartdär

mindre.ärna
skattelagstiftning-slag hardettabeteendeförhindra ettFör att av

uttryckt stipu-Enkeltspärregler.kompliceradetillförtsemellertiden
och reavinsterutdelningaraktiebolagfåmansägdafördessalerar att

stället föritjänstinkomstbeskattasnivå skallviss avöver somen
fråga dessakontroversielldockDetkapitalinkomst. är omensom

1993beslutet höstenInförrestriktiva.tillräckligt omspärregler är
konstate-aktieutdelningarhushållensbeskattningenavskaffaatt av

skullebeskattningenspännvidden iLagrådetexempelvis attrade
mellan deskatteplanering, gränsernaoönskadtillledakomma att om

Lagrådets uppfattningEnligtklara.inteinkomstformerna ärolika
krav.5dessalagstiftningen motsvararmifrågasättasdetkunde om

kri-sinexplicita iochgår längre ärskattejuristerAndra erfarna mer
hin-effektivtknappast ettpraktiken utgöraispärreglerna sägstik;

kapitalin-tillarbetsinkomsteromvandlaskattemässigtder attmot
komsterf‘

lik-ochkapitalbeskattningenhetligutsträckning envilkenI en
instrumentfungerakanarbeteochkapitalbeskattning somvärdig av

ocksåbedömasemellertidmåsteskatteplaneringenbekämpaför att
restriktioner.7 problemEttinternationellaolikatill somhänsynmed

möjligheternagälldeskattereformenaktualiseradesomedelbart av
försäkringsspa-privatbeskattningupprätthållaochinföra avatt en

Fördominerar. attskattefrihetendärmiljöinternationellrande i en
avkastnings-svenskaundgå denmöjlighet attuppenbarstoppa en

påskattmedförsäkringarutländskapåpremierbelades enskatten
tillämpademottagarlandet intefalldeutgick i enprocent,15 som

utsträck-dock itycks storBeskattningenbeskattning.motsvarande
försäk-utflödetårligadetMedanmisslyckande. avha varit ettning
bedöm-försäkringsbolagssvenskaenligtutlandettillringspremier

ellerkronor,miljardertilluppgått 4 upp-skulle ha varmer,ningar
kronor,miljoner10under 1994premiebeskattningenfrånbörden ca

miljoner.på knappt 70premiebetalningarutländskamotsvarande
omfattandefrånbådesannolikthärrördiskrepansen enDen stora

lagstiftningenkryphål iutnyttjandetfrånochunderrapportering av

427.° Bilaga199394:50,Prop. s. upprätthål-försökatillalternativ attSomhänvisningar. ettvidaremed6 1995BahrSevon skisserarslag,olikaspärreglerhjälpmedinkomstformerolikamellan avåtskillnaden avla kapital.ocharbetebeskattninglikformigfullständigtmed avskattesystemBahr ettvon avdrags-bolagsbeskattning, utanformbredareövergång tillbl.a.kräver avSystemet enen före-vilka formerlikgiltigt idetblirbasbreddningdennaGenomrântekostnader.förrätt dis-Bahrsänkas ytterligare.kanskattesatsen vonsamtidigtöverskott ut,tastagets som likformigmodell förhanskomplikationerinternationella endeemellertid inte somkuterar
skapa.skulle kunnaarbetekapital ochbeskattning av relationsärskilt iskatteplanering,internationellanalysutförlig7 for1995SeMutén aven

skattereform.årstill 1991
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möjliggjorde köp andrahandskontrakt på kapitalförsäkringarsom av
premieskatt.utan

Den internationella integrationen det finansiella ochsystemetav
avvecklingen valutaregleringen har ort det bådeattav ärnumera
enkelt och lagligt också för privatpersoner flytta sitt kapitalatt ut-
omlands. Antalet ansökningar tillstånd för kontoatt öppna i ut-om
ländsk bank har emellertid varit ytterligt begränsat och bara i ett
fåtal fall lämnar utländska banker erforderlig information för en
svensk beskattning utländska kapitalinkomster. Inte heller förav
utdelningsinkomster eller kapitalavkastning möjligheternaärannan
för svenska skattemyndigheter få informationatt särskilt ochstora,
kapitalplacerarna har allai händelser möjlighet söka frånsigatt län-
der där rapportering sker till länder, erbjuder tillräckligt skyddsom

utländska skattemyndigheter.mot Som Mutén 1995 påpekar detär
underläge de svenska skattemyndigheterna tycks befinna sig i gen-

de kapitalplaceraretemot vill undgå svensk skatt ingalundasom
unikt, internationellt sätt.

Utsikterna inomatt framtid fånära internationellt heltäck-en en
ande och fungerande källbeskattning kapitalavkastning sub-av som
stitut eller komplement till beskattning i kapitalägarnas hemlän-en
der ocksåsig ganska små.ter Det kan här räcka med hänvisaattsom
till de nedslående resultaten från olika tyska försök introduceraatt

källbeskattning ränteinkomster. Försöken medförde snabbten av en
så omfattande kapitalflykt till utlandet lagstiftningen återkal-att fick
las. De tyska erfarenheterna bidrog också till fortsatt låsning ien
arbetet inom den europeiska på fåunionen tillståndatt samord-en

källbeskattningnad
kan alltsåVi sammanfattningsvis konstatera de internationellaatt

restriktionerna tycks ställa lagstiftaren inför svårlöst och i fram-ett
tiden säkerligen växande dilemma. Onskemålet både stävjaattom
den inhemska skatteplaneringen och tillräckliga skattein-generera
täkter åtalar sidan för enhetlig beskattning arbets- ochena en av
kapitalinkomster. Ju effektivare den inhemska skatteplaneringen
bekämpas desto emellertid riskernastörre är för internationellen
skatteflykt. Lockas å andra sidan kapitalet inom landetatt stanna

lägre beskattningavsevärt vilket också kan kommagenom en att-
minska benägenheten dölja utländskaatt kapitalinkomster ökar-riskerna för inhemsk skatteplanering med bl.a. svårighe-växandeen

upprätthålla gränslinjenter att beskattningenmot arbetsinkoms-av
ter.

3 SeMutén 1994.
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Kapitel 3

konsumtionochSparande

kapital-hushållensbeskattningenlyftesskattereformenmedochI av
heltochinkomstbeskattningenvanligaden nyinkomster enut ur

Samtidigt försvannalla.lika förinfördes,påkapitalskatt 30 procent
hushållensvärdetochavdragsmöjligheter,olikareduceradeseller av

tillstimuleraönskemålet attFörutomblev 30 procent.ränteavdrag
kapitalbe-densyftadeskuldsättningminskadochsparande nya
finansie-till reformensbidragväsentligttill ettskattningen att ge

fördelnings-skattereformentillockså bidra att göraskulleDenring.
på högin-marginalskattensänktadenneutral, eftersompolitiskt

be-skärptmotverkasskullearbetsinkomsterkomsttagarnas av en
ocksåaspekter ettFiskalakapitalinkomster.derasskattning varav

beskattningenindirektadendenför sommotiv översynviktigt av
skattereformenInnanskattereformen.medsamband ge-ordes i

konsumtionenprivatadenberördes högst 60 procentnomfördes av
breddadesskattereformenmedochImoms.mervärdesskattav

punktskatter.olikaskärptesamtidigtskattebasen, mansom
sighushållen har anpassathurdiskuteraskallkapitel videttaI
deomläggningenochkapitalinkomstbeskattningen avdentill nya

utsträckningvilkenhuvudfråga iärförstaEnskatterna.indirekta
valetdvssparande,samladehushållenspåverkatskattereformen

skattereformenEftersomoch idagikonsumtionmellan morgon.
hushål-skattefterlånekostnadernarealadeökatill gavsbidrog att

skulder. Deminska sinasparandet attökaincitament attlen genom
hushålls-konventionelladenexceptionella ökningårenssenaste av

indikerarNR attnationalräkenskaperna,enligtmättsparkvoten
Denanpassningar.betydandemyckettillletthakanskattereformen

värde för attbegränsatemellertidsparkvotsdefinitionen är avgängse
denhushållssparandet, eftersomtotaladetutvecklingenbelysa av

sparandedirektägtsparformerhushållensdelinkluderarbara aven
utvid-Medhem.iinvesteringarochtillgångarfinansiella eni egna

iinvesteringarhushållensinkluderarocksåspardeñnition,gad som
pensions-avtalsenligasparandet iochkonsumtionsvarorvaraktiga

och detiden,stabilt översparandetframstårförsäkringar, mersom
årensodramatisk. De senasterelativtutvecklingårenssenaste som

verketsjälva attiinnebärhushållssparandettotaladetuppgång i
slutetundernivåpå ungefärligger avsparkvoten somsammanu

några tydligahellerdet intefinnsskallviSom1970-talet. snart se
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belägg för skattereformenatt viktig förklaringär till de senasteen
årens synnerligen utveckling hushållens konsumtion; långtsvaga av

roll spelas sannolikt denstörre i tiden sammanfallande konjunk-av
turnedgången. I den mån skattereformen haft betydelse handlarsom
det förmodligen främst indirekt konsumtionsanpassning tillom en
följd förmögenhetsförluster på fastighetsmarknaden.av

Men skattereformen förändrade också den relativa skattebehand-
lingen olika sparformer, våroch andra huvudfråga hur hushål-ärav
lens till de skattereglerna.sparmönster anpassats Här finner vinya

tydligare samband. årensett De kraftiga ökningsenaste hushål-av
lens aggregerade finansiella sparande och hushållens amorterings-
sparande synnerhet,i och den samtidiga minskningen sparandet iav
reala tillgångar, hem, varaktiga konsumtionsvaror, etc, ärsom egna
högt korrelerad med observerade förändringar i skatter och relativa
avkastningar. Denna förskjutning hushållensi har bådesparmönster
kort- långsiktigaoch implikationer som vi fylligare diskus-ägnar en
sion i kapitel. Före skattereformen belastades avkastningensenare
på det finansiella sparande sker direkt hushållssektorni medsom en
högre effektiv skattesats vad gällde förän investeringar i realasom
tillgångar. Att sparandet ändrat karaktär åtminstoneavspeglarnu
delvis det faktum den likformiga, kapitalbeskattningenatt nya, mer

längreinte premierar realt framför finansiellt sparande. På lång sikt
skapas därför förutsättningar för samhällsekonomiskt effektivareen
allokering hushållens Påsparande. kort sikt blir bildenav en annan.
En vanlig uppfattning, delar,vi de årens konjunk-är att senastesom
turnedgång har drivits kraftigt fallett i aggregerad efterfrågan,av

efterfrågebortfall delvis sammanhängerett hushållssparan-medsom
dets ändrade inriktning. Skattereformen har därför sannolikt bidra-

tillgit fördjupa konjunkturnedgången, någotatt vi analyserarsom
kapitelinärmare

En intressant aspekt gäller portföljanpassningarna på hus-annan
hålls- eller mikro- nivå. vilkenI utsträckning har skattereformen
medfört olika hushållstyperatt sin skuldsättning olikaanpassat
mycket fråganDen betydelse,är intestor minst för-senare av ur
delningssynpunkt. Fördelningsanalysen i RINK byggde på förut-
sättningen hushållen skulleinte minskaatt skuldsättningsin när
skattereformen orde det dyrare låna. Den genomsnittlige hög-att
inkomsttagaren, med lån, skulle därför påstora inte tjäna reformen -
den lägre marginalskatten på arbetsinkomster skulle balanseras av

underskottsavdragen blev mindreatt värda. I den utsträckning som
höginkomsttagare minskat sina skulder vad låginkomsttaga-änmer

har ort förändras skattereformens iördelningspolitiska förut-re
påsättningar högst väsentligtett sätt.

Vår tredje huvudfråga gäller hur omläggningen den indirektaav
beskattningen påverkat hushållens konsumtionsmönster. Givet anta-
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på konsumen-övervältrasfulltskatterindirektaökade utgandet att
rela-påverkat deskattereformenhurberäknaenkeltdet attärterna

helt ellertidigareMånga deolikaforprisernativa avvarugrupper.
skattereformen.medochblev dyrare imomsbefriadedelvis varorna

betydelsefulla bo-volymmässigtexempelvis denhördessaTill varor
liksomhotelltjänster,ochockså restaurangstadskonsumtionen, men

välomständighet,viktigsammanhangetEn ipersontransporter. som
indi-denfor evigt, attskattereform äringen ärillustrerar atttesen

Skattere-sedanomgångar 1991.fleralagts ibeskattningenrekta om
så kallade turist-momsen,denexempelvisinnebar attformen som

och ho-kommersiella persontransporteromfattarbland annat
År tillskattesatsen 18sänktes1992till 25 procent.telltjänster, sattes

bara förtill att ettdenhöjdes 21 procent,januari 1993den 1procent,
tillreduceras 12 procent.halvår senare

intensivföremål föråren varitmarknaderdeEn engenomsomav
redanbostadsmarknaden. Som antyttsuppmärksamhetpolitisk är

skattereformen.olikapå fleramarknad sättdennapåverkades av
drifts-ökadeinnebarbeskattningenindirektadenOmläggningen av

enhetli-bostadsbeståndet. Denhelaunderhållskostnader foroch mer
hushål-värdetrealaminskade detkapitalbeskattningen, avsomga

egnahemsägareförkapitalkostnadernadrevränteavdrag,lens upp
kostnadsparitetupprätthållabostadsrättsinnehavare. För attoch

direktpåverkades intehyresboendetupplåtelseformerolikamellan
räntesub-samtidigtreduceradeskapitalbeskattningenden nyaav

harSammantagethyresfastigheter.nyproduceradetillventionerna
vår fjär-ochboendekostnader,realahögreväsentligtinneburitdetta

Vår analysbostadsefterfrågan.påverkatdettahurhuvudfrågade är
efterfråganminskatharskattereformenfoga attindikerar, oväntat,

medPå sikt,kort etthushållstyper.allaforbostadstjänsterpå nästan
bostadslägenheterfördelningfastighetsbestånd och givengivet aven

detIprisanpassningar. ut-tillleder dettaupplåtelseformer,på olika
betän-RINK:stillanslutningpublicerades iredningsmaterial som

skatterefomenpåtydde attberäkningarredovisadeskande som
villamarknaden. Vipåprisfallmyckettillleda storaskulle kunna

skattere-på dettyderkalkyler, attkompletteranderedovisar avsom
På långslag.begränsathar varitprisfalletorsakadeformen merav
bostads-totaladentenderarutbudssidanocksåsikt, när anpassas,

dock inte jämntfördelar översigMinskningenkrympa.sektorn att
ande-lika böralltupplåtelseformer; annatochlägenhetstyperolika
formed reservation attockså möjligt,öka. Detsmålägenheter ärlen

statligadet ränte-utformningenframtidadennågotintevi vet avom
öka.kommerhyreslägenheter attandelensubventionssystemet, att
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3.1 Totalt hushållssparande
och aggregerad konsumtion

Några definitioner och mätproblem

Som vi i figur innebar3.1 1980-talet och de inledande årenser av
1990-talet dramatiska förändringar hushållensi sparkvot, mätt en-
ligt NR. Sparkvoten relativt stabil under 1970-talet, undervar men
den delen 1980-talet minskade den kraftigt, för 1988-89attsenare av
nå den för efterkrigstiden lågaunikt nivån på minus fem procent.
Detta bröts under de årenmönster första 1990-talet. Mellan 1989av
och ökade1992 sparkvoten med procentenheter.nästan 13 För att
finna hushållssparkvot på nivå knappt1993 8en samma som pro-

måste gåcent vi tillbaka till det tidiga 1950-talet.

HushållensFigur 3.1 sparkvot enligt definitioner,tre 1970-93

0.3 -

NR-sparkvot-Z
Just. sparkvot----- Å
Just. sparvkot, inkl kap.vinst0.2- ---

-0.l
IIIIIIIITIIIIIIIIIIIIII70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Källa:Agell, Berg och Edin 1995

Utvecklingen NR-sparkvoten har naturliga skäl kommit attav av
uppmärksamhet denägnas i ekonomisk-politiskastor diskussionen.

Som indikator på utvecklingen hushållens totala sparande, ochen av
därigenom hushållens intertemporala konsumtionsmönster, denär
dock begränsat värde. I NR-sparkvoten inkluderas hushållensav
direkta sparande i finansiella tillgångar, liksom nyinvesteringar i
villor och fritidshus. Däremot beaktas inte investeringar varaktigai
konsumtionsvaror, eller det sparande sker inom för olikasom ramen
kollektiva tilläggspensionsystem, vilka administreras arbetsmark-av
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så kallade AMF-grunder detförsäkringsmässigapånadens parter
fylleraktiviteterdethandlarbåda fallensparandet. I sam-somom
frånavstå kon-banksparandevanligt attfunktion genomsomma -
antingenihushållet konsumtionöka sinidag kansumtion morgon,

varaktig konsum-framtida tjänsterkonsumeradirektattgenom
AMF-få iavkastning monetära termerellertionsvara, attgenom

sparkvotsserieockså alternativfiguren visassparande. I en
NR-sparkvoten atthar justeratdär visparkvot’,justerad genom

och denkonsumtionsvarorvaraktiganettoinvesteringar itilllägga
Dentilläggspensionssystemen.ifonderingenförändringen iårsvisa

och detiden,stabiluppenbarligen översparkvotenjusterade är mer
ökadePerioden 1989-92modest.uppgång sigårens tersenaste mer

behöverochprocentenheter, vimedsparkvotenjusteradeden sex
sparkvot paritetifinnatill förtillbaka 1980 attgå längre äninte en

gällde 1993.med den som
vidare.kanhushållens sparkvot göras ännudefinitionenMen av

definitionetableradnationalekonomiska litteraturendenEnligt ien
hus-värdetrealadetförändringen imedlikställassparandetbör av

sparbegrepp.‘ MedHaig-Simonsdvs.förmögenhet,totalahållens
påkapitalvinsternarealalöpandeockså debörutgångspunktdenna

tredjeDensparbegreppet.inkluderas itillgångarhushållens spar-
kapitalvinsterinklusive tarsparkvot’justeradfigurenkvotsserien i

harsparkvotenjusteradedenutgångspunkt iMeddetta.tillhänsyn
påkapitalvinsternarealaorealiseradeochårsvisadeadderatvi

både täljaretillhemochaktierinnehavhushållens egnaav
på dettainkomst. Den sättdisponibelochsparande nämnare mo-

kon-med de övriga,likheteringaföretersparkvotendifierade mer
medkorrelationskoefficientenenklasparmåtten. Denventionella,

negativkraftigtNR-sparkvotenMedan är-0,59NR-sparkvoten är
drygtsparkvoten 20 procent.Haig-Simonsåren 1988-89under är

tillgångsmarknadernapåvärdestegringarFörklaringen att storaär
förmögenhets-hushållensökakraftigttillår bidrogdessa attunder

omvändaförhållandet detårinledande1990-taletsUndervärden. var
kraftigtökadesparandefinansielladirektahushållenstrots att- ordeNR-sparkvotenökningenavspeglas iblandvilket annat av
aktie-ochpå fastighets-kapitalförlusterbetydandehushållen så

minskade.nettoförmögenhetderasmarknaderna att
beskrivningvill haOm vistuderabör visparkvotVilken aven

sektorertill andralånarhushållssektorn uthur stora somresurser
hushållenstillrelateratutveckling näraärNR-sparkvoten,är vars

hushål-hurbelysavillmått. viOmnaturligtsparande,finansiella ett
Haig-tidenutvecklas ärförmögenhetsställning övertotalalens

arbetenhänföras tilloftaspardeñnitionutvidgadebrukar denna1 skandinavisk litteraturI
Lindahl.ErikochDavidssonDavidav
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Simons sparkvot lämpligare val. Ett praktiskt problem iett sam-
manhanget emellertid påHaig-Simons sparkvot påtagligtär att ett

drivs kortsiktiga fluktuationer olika tillgångspriser.isätt storaav
såfinns mycket brus tidsserien, detDet i inte meningsfulltatt är att

hushållensförsöka tolka utvecklingen i tillanpassningtermer av
ändrade Skatteregler, eller inkomstförväntningar.räntor

årlig hushållensförändringFigur 3.2 Procentuell i konsumtion capita enligtper
olika definitioner, 1970-93

0.06 i

I0.04- I

0.02.

0.00

J-0.02-

konsumtionEgentlig—-—Om konsumtionsutgiñerTotala----

-0.06 I I II I I II I I I I I II I I I II I I I 90 9284 86 8880 8272 74 76 7870

1995Källa:Agell, Berg och Edin

utgångspunkt, mångaundviker de problemlämpligareEn avsom
direktförknippade med sparandet, studeraatt mäta är attärsom

hushållens hur den aggregerade kon-konsumtion. Figur 3.2 visar
tvåutvecklats sedan enligt olika definitio-sumtionen capita 1970per

årligaden procentuella tillväxttakten hus-första serien iDen ärner.
hållens inklusive inköp varaktigakonsumtionsutgifter varor.av

tillväxttakten hushållensandra egentliga konsum-Den serien visar i
hushållens icke varaktigainköption, mätt av varorsom summan av

hushållensberäknade årliga nyttjandevärdetoch och det förtjänster,
innehav och hem. valet konsum-varaktiga Oavsettvaror egna avav

två iakttagelser. dettionsdefinition kan intressanta För förstavi göra
hushållensnedgången konsumtion under mycketi 1992-93är stor.

efterkrigstiden.saknar själva verket motstycke under För detDen i
föregås konsumtionsboom, börja-andra konsumtionsfallet av en som

hushål-tydligtde 1980-talet. särskilt föri mitten Detta mönster ärav
den kraftiga tillväxtenlens konsumtionsutgifter; 1986-87 samman-

hänger till del med ökade inköp varaktiga konsumtionsvaror.stor av
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utgångspunkterTeoretiska

utveckling, och de årensförklara konsumtionenskan viHur senaste
Vilken roll har skattesystemetkonsumtionsfall synnerhetkraftiga i

på spelat den nationaleko-sparandet Den inomoch avkastningen
helt dominerande modellenkonsumtionsforskningen förnomiska att

hushållens konsumtionsbeslut Milton Friedmansanalysera är per-
livscykelmodell.2Modiglianisinkomstmodell och Francomanenta

hushålletpå antagandet väljer optimal banabyggerAnsatsen att en
tiden, intertemporalutveckling givetkonsumtionensför över en
diskonterade nuvärdet allinnebär detbudgetrestriktion, att avsom

får värdetframtida konsumtionnuvarande och inte överstiga av
inklusive nuvärdet förväntadehushållets totala förmögenhet av

humankapitalet.arbetsinkomster,framtida
på hushålletslutningenmodellenviktig implikationEn är attav

hushållet eller kon-väljer öka minskakonsumtionsbana, dvs. attom
påpå förväntade realräntan ochdentiden, berorsumtionen över

följande konstant.dethushållens tidspreferens, i antas vara ensom
hushållet skjuta konsum-incitamentförväntadhög attEn ränta ger

låg, förväntad realrän-på eller negativ,framtiden. Entionen rent av
det falletkonsumtionen. I förratidigareläggaincitament attta ger

detlutning, i negativ.får konsumtionsbanan positiv senare enen
ellerhur snabbt konsumtionendvsStyrkan anpassningen, växeri

på substitutionselas-på den intertemporalastorlekenminskar, beror
hushållets villighet förändra kon-mått påticiteten, attettärsom

innebär konsumtionentiden. elasticitetEn attsumtionen över stor
elastici-hög, litenden förväntade realräntansnabbt ärnärväxer en

denlångsamt. specialfallet inter-Ikonsumtionen närväxertet att
får samband alls:noll ingetsubstitutionselasticiteten vitemporala är

hushållet konsumera lika mycket inivå väljerrealräntansOavsett att
perioder.alla

påfrån lutning, berornivå, skillnad desstillKonsumtionsbanans
inklusive humankapitalet.hushållets förmögenhet,totalavärdet av

fattigt allahushåll konsumera i peri-kommerEtt rikt än ettatt mer
andra avseendentvå hushållen identiska allaioder, de ärommen

substitutionselasti-intertemporalaskatt,eftersamma ränta samma
ändå utvecklas parallelltderas konsumtionkommeretc överciet, att

förväntade förmö-implikation modellentiden. En är attavannan
och hus-konsumtionsbanan förgenhetsändringar ettgör att samma

gåva,hushåll får oväntad vinnerhåll skifta. Ettkommer att ensom
revidera kon-får lönehöjning, kommer sinapå ellertipset, atten

skiftarKonsumtionsbananbåde dag ochsumtionsplaner, i i morgon.
ändras kommer denuppåt, förväntade realräntan intedenommen

2 diskussion svenska ochkonsumtionsteorin, ochlättillgänglig diskussionFör avenaven
på området, Assarsson1993.utländska resultat se
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ha lutning tidigare. hushållFöratt ett gör ovän-samma som som en
tad förmögenhetsförlust, exempelvis misslyckad spekula-genom en

på börsen, förhållandettion det omvända konsumtionsbananär -
skiftar vertikalt nedåt.

Dessa teoretiska utgångspunkten för detär mestaresonemang av
den moderna makroekonometriska konsumtionsforskningen. De

också naturlig startpunkt för försöka förstå hurutgör be-atten
skattningen sparandet kan påverka konsumtionen. Om vi iav ovan-
stående stycken byter uttrycket förväntad realränta förvän-ut mot
tad realränta erhållerefter skatt vi testbari princip hypotesen om
sambandet mellan den förväntade realräntan skattefter och kon-

utvecklingsumtionens tiden. Under perioder med hög för-över en
väntad realränta skattefter bör konsumtionen under perioderväxa,

lågmed eller realräntanegativ efter skatt bör konsumtionenen - -
Påeller minska. också skattereformstagnera, sättsamma ger en som

innebär sänkt skatt på den reala sparavkastningen incitament för en
snabbare konsumtionstillväxt.

låneräntaFigur efter hushållens3.3 Real skatt och förändringprocentuell i totala
konsumtionsutgifter capita, 1970-93per
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Källa:Agell, Berg och Edin 1995

Som första, mycket enkelt, försök relationenett att närma oss
mellan realränta och konsumtion figur sambandetvisar vi i mel-3.3

hushållens låneräntalan reala efter skatt, beräknad sub-attgenom
trahera inflation mätt enligt implicitprisdeflatorn frånpostex no-
minell skatt,efter och den procentuella tillväxten hushållensränta i
konsumtionsutgifter. Under hela åren1970-talet och de första av
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någotlåneräntan efter skatt negativ,den reala1980-talet somvar
och nominellt baserademellan hög inflationsamspeletförklaras av

lånekostna-den reala1980-talet ökadeVidränteavdrag. mitten av
hushållensvärdetbegränsning itill följd dendelvis ränte-den, avav

års skat-resultatetblevmaximalt 1981avdrag till 50 procent avsom
folkpartiet ochöverenskommelse mellan centerpartiet,tepolitiska
också dennatten’.den underbara Visocialdemokraterna attser

året skatter-kraftigt efterökade mycketlånekostnaden 1992,reala
och snabb desin-nominalräntorresultat högaformen, ett enavsom

detsvårt med finnadetUppenbarligen ögatflationsprocess. attär
utifrån teoretiskadeskullesamband vi över-positiva vänta osssom

konsumtio-1970-talethalvanUnder den förstavägandena. växteav
minskade tillskattrealräntan eftersamtidigtsnabbt, ensomnen

1990-taletUnder börjannivålåg 1976.mycket -7,5 procent varav
hushållens kon-fallet ioch det kraftigaförhållandet omvända,det

periodenhela 1970-93höga Förackompanjeradessumtion räntor.av
konsumtionstillväxtochmellan denkorrelationenenkladen räntaär

-0,12.3verket negativsjälvai

påverka kon-skatt kanefterbara realräntandet inteMen är som
mellan ochkonsumtionentillväxten 1985kraftiga iDensumtionen.

marknader-finansiellademed avregleringensammanfaller1987 av
olikauppmjukningmånga kanpåpekats bedömareSom avenavna.

Avreglering-till öka konsumtionen.ha bidragitlånerestriktioner att
fallet konsumtionenitillockså ha bidragitkan accentueraatten

makroekonomiskaförSverige storamellan 1991-93, utsattesnär
be-kreditmarknad ochregleradmedekonomiIstörningar. enen

hushållens konsumtionlånemöjligheter kommer attgränsade vara
ekonomiinkomsterna. Idisponiblade löpandetillknutennära en

hushållen möjlighetkreditmarknad har attavreglerad störremed en
skat-inkomster,framtidaändrade förväntningartillsig omanpassa
fåkanmakroekonomiska obalanserinnebär ettvilket attter, etc.,

Hushåll skaffat sigpå konsumtionen.genomslag storasnabbare som
nedåt,vänder till-konjunkturensårbarafinansielltskulder närär

ökarfoch realräntanfaller,gångspriserna
inkomstlivscykelmodellen implicerar, vi sett, attPermanenta som

hushållenförmögenhetsförändringaroväntade attalla slag görav
fluktuerarkonsumtionenkonsumtionsplaner. Att överreviderar sina

samband mellan3 positivtdet skall finnasimplicerartilläggas teorin ettHär bör attatt
medan vi figuren studerarefter skatt, iförväntad realrântakonsumtionstillväxt och sam-

bärkraftteorinsFörkonsumtionstillvâxt och realräntanmellan att testabandet post.ax
förväntade real-observerbaramått på denkonstrueradärför i förstamåste vi ettstegett

sådana redovisasnedan.försökResultatenräntan. av
till-fallande‘ samspelet mellan höga realräntor,analys1995 förSe Söderström en av

jämförandesvenska Förden krisen.hushållens skuldsanering underochgångspriser en
Berg 1994a.de nordiska länderna,utvecklingen idiskussion seav
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tiden, till oberoende kan därför bero påräntan, hushål-attsynes av
len löpande tillsig information betydelse för hus-anpassar ny av
hållsekonomin, både dag ochi framtiden.i En potentiellt viktig fak-

dettai sammanhang utvecklingen på tillgångsmarknaderna.tor är
På tillgångsmarknaderna sker praktiskt daglig värderingtageten av
mycket förmögenhetsstockar. Det samlade värdet hushållensstora av
tillgångar aktier, bankinlåningi och fastigheter kan i dagsläget upp-
skattas till rundai tal miljarder kronor.4000 Detta innebär för-att
ändringar påi priserna aktier och fastigheter, kapitaliseringseffek-

kan skapa mycket förmögenhetseffekter.ter, stora

Figur på småhus3.4 Löpande reala kapitalvinster andel disponibel in-som av
komst höger skala hushållensoch procentuell förändring i totala
konsumtionsutgifter capita, 1970-93per

..0.2
l’1

,,—
‘l’ pv..- Is øø g IV0.06— ,x -0.0

Ila
0.04—

x H01
‘0.02-

--0.2
0.00.

-—0.3
-0.02-

Konsumtionsutgifier——
0-04‘ småhuskapitalvinster,Reala----

IITTIIIIIIIIIIIITII70l7l274 9276 78 80 82 84 86 88 90

Källa:Agell, Berg och Edin 1995

Tider med fallande tillgångspriser och oväntade kapitalförluster in-
åtminstonenebär hushålleni teorin reviderar konsum-sinaatt ner

tionsplaner konsumtionen minskar både dag och under komman-i-
perioderde Som vi figur tycks deti 3.4 finnas samband mel-ettser

lan löpande kapitalvinster påreala hem och förändringen iegna
hushållens konsumtionsutgifter. Samvariationen särskilt tydlig förär

hushållensperioden efter konsumtion har minskat,1989; samtidigt

5Här fotnot teknisk på plats.sin Givet konstant förväntadär realränta imp-naturen av en
licerar inkomstlivscykelmodellen hushållet väljer konsumtionsbana medpermanent att en

bestämd Omviss lutning. värdet hushållens tillgångar minskar, samtidigt rän-en av som
oförändrad, hushållet konsumtionen skifta banan parallellttan är attanpassar genom

nedåt. Den omedelbara effekten blir därför fall i konsumtionen, samtidigtett momentant
konsumtionstillväxten på längre sikt pâverkas.intesom
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be-disponibla inkomsternaandel dehushållen ort som avsom --
fastighetsinnehavf‘ Emellertidpå inne-kapitalförluster sinatydande

två sakvariablermellankorrelation ettbär inte som or-sammaen
såvälbordemakromodell ekonominfullständigsakssamband. I aven

två endogena storheter,konsumtiontillgångspriser somvarasom
makroekonometrisk analysfaktorer. Iandra,bestäms enexogena,av

ochNR-definitionenhushållsparande enligtmellansambandetav
Koskela och Virénfannnordiska ländernadeifastighetspriser

förklaringsvärdesjälvständigthade ifastighetspriserna1992 ettatt
redovisar1995och BergströmSverige. Bergländersamtligai utom

fak-konsumtionsutgifternaindikerarresultat,svenskadock attsom
fastighetsinnehavpå hushållensmarknadsvärdetpåverkastiskt av

observa-från Koskela ochskillnad Viréntillinkluderarstudiederas
1990-talet.från börjantioner av

enda tidsseri-denpå fastigheter intekapitalvinsternareala ärDe
dramatisk utveckling.åren uppvisatdeunder senaste ensomen

förhållanden uniksvenskaåtföljts förKonsumtionsfallet har av en
myck-denna ökningSpegelbildenarbetslösheten. äruppgång i enav

offentli-konsolideradebudgetsaldot för denförsämringkraftiget av
påverkabudgetunderskottocharbetslöshetkanHursektorn.ga
bådemöjlighetkonsumtionsbeslut första attEn ärhushållets ar-

konsumtionenhämmabudgetunderskott kanochbetslöshet genom
framtida inkomstut-denhushållens förväntningarpåverkaatt om

Ökad sinahushållen reviderafåkanarbetslöshet attvecklingen. ner
liknande effektdisponibel inkomst. Enframtida upp-prognoser om

be-kommerregeringenhushållen sig attförväntar attkommer om
skattetryck-framtidadethöjabudgetunderskottet attkämpa genom

ochinkomster,hushållens permanentaminskarbåda fallenIet.
konsumtionen.7ocksådärigenom

denpå osäkerheteneffekternagällermöjlighetenandraDen om
till in-inkomstvarians idvs.inkomstutvecklingen motsatsframtida

kanbudgetunderskottocharbetslöshetBådekomstförväntan.
vilket sinosäkerhet, iskapa turkonsumtionenhämma att gergenom

kapitalför-kapitalvinster ochoväntadedet6 inkomstlivscykelmodellen ärEnligt permanent
vifiguren redovisarkonsumtionsplaner, irevidera sinafår hushållenluster att mensom förväntadeoförväntade ochinnehåller bådevilken i principkapitalförlusten,faktiskaden

såinte spelardistinktiondenna storpå goda grunderkan dock attMan antakomponenter.
normal-eller inte, itillgångspris, förväntathögreFörklaringenpraktiken.roll i är att ett

belåningsgrad, vilket ökar konsum-tillgångensökamöjligt fördet attfallet ägarengör
tionsutrymmet.

på vilketskall inte det7 ekvivalenshypotesen statenricardianska sättså kalladedenEnligt
hushål-någon roll forutgifterna spelapå offentliganivå degivenfinansieraväljer att en låga ochpaket skattergenomskådahushålleneftersom att ettkonsumtion, antaslens av

Re-budgetöverskott i framtiden.skatter ochmåste följas högadagbudgetunderskott i av
signalbudgetunderskottethushållen betraktarförutsätteri attsonemanget texten ensom

framtiden, vilket inne-högre iutgifterna kommer permanentoffentligade attatt varaom
skattetryck.långsiktigt högrebär ett
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incitament för försiktighetssparande. Vad gäller arbetslösheten detär
svårtinte tänka sig försämratatt att sysselsättningslägeett bidrar

till öka osäkerhetenatt framtida inkomster. Den viktiga obser-om
vationen vad gäller budgetunderskottet den svenskaär välfärds-att

tillhandahåller försäkringarstaten rad olika humankapitalre-mot en
laterade risker arbetslöshet, sjukdom, arbetsskada, etc. I lägeett
med och växande budgetunderskottetett stort kan hushållen komma

dra slutsatsenatt i framtiden kommeratt staten tvingasatt att
minska socialförsäkringssystemens omfattning, så hushållen själ-att

får bära del risken. hushållenNärstörre sigva en av anpassar genom
bygga finansiella konsumtionenatt minskarupp egna reserver

Tabell 3.1 Korrelationer, 1970-93

Procentuell förändring i konsumtion per
capüa

Konsumtions- Egentlig icke varaktiga
utgifter konsumtion varor

Iåneränta,Real efter skatt -0,12 -0.18 -0.02
Arbetslöshet -0,57 -0,81 -0,54
Underskott för konsolid offentlig -0,56 -0,69 -0,56
sektor, andel BNPsom av
Reala kapitalvinster, hem 0,57 0,70 0,56egna

Källa: De underliggande tidsseriema tillhandahållitshar Lennart Berg.av

I tabell sammanfattar3.1 sambandet någravi mellan olika mått på
konsumtionstillväxt och de tänkbara förklarande variablerna i ter-

enkla korrelationskoefñcienter. Oavsett valet konsum-mer av av
tionsmått bekräftas det visuella frånintrycket figurerna. Korrelatio-

mellan realränta och konsumtionstillväxt modest. Deär övriganen
korrelationerna betydligt och samtligaär har det teoretisktstörre,
förväntade tecknet. En försiktig och preliminär slutsats dessaav
enkla det åtminstoneövningar någraär inte finns enklaatt sätt att
belägga det teoretiska sambandet mellan realräntan efter skatt och
konsumtionens utveckling tiden. För förklara fluktuationer-över att

konsumtionen,i och de årens kraftiga konsumtionsfallsenaste ina
synnerhet, ligger andra förklaringsfaktorer tillanpassningän en
ändrade skattebetingelser för sparandet betydligt till hands.närmare

5En dramatisk förklaring sambandet mellan budgetunderskott och försiktighetsspa-mer av
rande bygger på tanken hushållen tolkar tider medatt snabbt växande statsskulden somindikation på ökad risk för framtida statsfinansiell kollaps kollaps skulleen en en en som-föra med sig mycket realekonomiska kostnader, formstora i kraftiga samhälls-av
ekonomiskt skadliga skattehöjningar eller monetarisering statsskulden. Se Giavazziav
ochPagano för1995 vidare diskussion.
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Slutsatser
Överlever ingående makroekono-vår slutsatspreliminära meren

korrelationsanalys lämnar uppenbarligenVår enklaanalysmetrisk
bakomliggandebygger denönska. det förstaFörmycket övrigt att

många restriktivasamband, och för-mikroekonomisktpåteorin ett
ocksåsambandet skall gällamåste uppfyllda förutsättningar attvara

intertemporala substi-denmakronivån. det andra implicerarFörpå
korrelation mellan konsum-det finnstutionshypotesen att en

medansparavkastningen, viförväntade realaoch dentionstillväxten
realiserad realutgångspunktmed ikorrelationenberäknat av-en

kastning.
makroekonomiskauppenbart hur vi itredje det intedetFör är
avkastningsmåttinverkan. Detskattereglernasbeskrivaskalltermer

rele-skatt, detlåneräntan efterrealaden ärutnyttjatvi av,osssom
lånefinansierar konsumtion.hushåll sinmåttet för ettvanta som

dagavstår från konsumtion ihushåll attMen för ett genom spa-som
hemtillgångar ieller investera ärfinansiella ett egetatti genomra

relevanta. Enligtskattereglerochavkastningar ärdet andra som
väntadesñnansieringskalkylursprungligaFinansdepartementets

från personligadenintäktertill ökadeleda kraftigtskattereformen
lika impli-något alltkapitalinkomster, annatbeskattningen somav
hushållenspåpå avkastningengenomsnittlig skatthögrecerar en

med nödvändighetdockinnebär inteförmögenhetstillgångar. Detta
detincitamentssynpunktförsämrades. Ur ärsparincitamentenatt

detpå kapitalinkomsterskattesatsen är avgö-marginelladen som
rande.

påverkat dehur skattereformenpå exaktAtt avgörasättett mer
kompliceradmakronivånpå ärmarginella sparincitamenten upp-en

både basbreddningar sominnebarskattereformeneftersomgift,
tende-somlägre skattesatserochmarginalskattenökatenderar att

småsparare medfördemångaFörmarginalskatten.minskaattrar
sparincitamentensparavdragetså kalladedetavskaffandet attav

kapitalinkomsterobeskattadetidigareförsämrades, eftersom numera
på individerFörmarginell skattesats 30med procent.belastas en

sparavdragetkapitalinkomst överstigerbeskattningsbarmed somen
Å sidanränteinkomster. andrapå utdelningar ochskattenminskade

sparande pensionsför-allemanssparande, iockså påskattenskärptes
låtermotverkande effekterDessarealisationsvinster.säkringar och

genomsnittlig makro-sammanfattas ipå enkeltsig inte sättett en
marginalskatt.

årens kraftigadevår samlade bedömningLikafullt senasteattär
förklarasbör ifrämsthushållens konsumtion inte termerfall i av

påförväntade avkastningenpå deneffekterskattereformens sparan-
studierantaldetpionjärarbete finnsSedan Halls 1988 ettdet. som

konsumtionstillväxtmellansambandetuppskattaförsökt direktatt

48



Sparande och konsumtion

och olika mått på real sparavkastning. Hall fann, med utnyttjande av
data för USA, den förväntade haratt räntan mycket liten, elleren
ingen, effekt på konsumtionstillväxten; resultat kanett tolkassom

den intertemporala substitutionselasticitenatt noll.ärsom nära
Campbell och Mankiw 1989, också använder amerikanska da-som

utvidgar Halls analysta, beakta möjlighetenatt andelattgenom en
hushållen olika anledningar kreditransonering eller tum-av av

regelsbeteendd konsumerar delgiven sina löpande disponiblaen av
Äveninkomster. deras resultat konsistent medär intertemporalen

substitutionselasticetet noll. Campbellnära och Mankiw 1991 re-
dovisar resultat för olika länder, inklusive Sverige. De finner ingasex
signifikanta ränteeffekter någoti land, och punktestimaten på den

substitutionselasticitetenintertemporala lika oftaär negativa vilket
inte förenligt med teorinär Någotpositiva. avvikande resultatsom
redovisas dock Patterson och Pesaran 1992, använder dataav som
för ochUSA Storbritannien för Storbritannien finner de signifi-en——
kant positiv ränteeffekt.

I Agell, Berg och Edin 1995 replikeras analysen i Campbell och
Mankiw på1989, 1991 svenska kvartalsdata 1976-93.för perioden
Eftersom det inte uppenbart vilken förväntadär avkastning som
skall korreleras med konsumtionstillväxten, och eftersom det inte är
självklart hur skall karaktärisera skattesystemets effekter,man re-
dovisar denna studie resultat för flera alternativa avkastningsmått.
Oavsett valet avkastningsdeñnition framstår konsumtionens rän-av
tekänslighet synnerligen begränsad. Den enda avkastningensom

i specifikation, signifikant och korreleradär positivt medsom, en
konsumtionstillväxten den förväntade avkastningen påär hem.egna
Punktestimatet på den intertemporala substitutionselasticiten är
dock fortfarande noll.nära

Konsumtionens räntekänslighet har också studerats flitigt inom
för konventionella konsumtionsfunktionsmodeller, dvs.ramen mo-

deller till skillnad från de refererade studierna analyserarsom ovan
sambandet mellan konsumtionsnivå och Få dessa har kun-ränta. av

belägga entydiga ränteeffekter. flestanat De svenska studier denav
makroekonomiska konsumtionsfunktionen indikerar i själva verket

ränteeffekterna små och insignifikanta.‘°statistisktatt är
Vad kan då förklara de årens kraftiga fall densenaste i privata

konsumtionen Ett uppenbart problem i sammanhanget fleraär att
de tänkbara förklarande variablerna förändrats kraftigt påav sam-
gång, vilket innebär det svårt någonmedatt är precisionattma

kvantiñera influenserna från enstaka variabler. Mycket tyder dock

9 Det Agell m.fl. använda konsumtionsmåttet hushållens egentligaår konsumtion; dvs.av
hushållens utgifter för icke vax-aktiva och tjänster, och det imputeradesumman av varor

nyttjandevârdet för varaktiga och hem.varor egna‘° Jfr. Berg 1988, Berg och Bergström 1995 och Agell, Berg och Edin 1995.
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karak-ändratmakrokonsumtionsfunktionen harsvenskapå denatt
påskattadeKonsumtionsfunktioner1990-talet.under börjantär av

tillfredsställandepå1980-talet kan inteslutet ettoch medtilldata av
kanåren modellernaunder deutvecklingen senasteförklarasätt -

årenunder 1992-93;konsumtionsfalletdelförklarabara seaven
1995.ochGiavazzi Paganooch1995och EdinAgell, Bergvidare
tankenmedväl linjei1995Barot ärredovisasresultatDe avsom
viktigpotentiellt mycketarbetslöshetenökande ärkraftigtdenatt en

detförkontrollerarde öm-däremot,faktor. Agell m.fl. finner när
belägg förtydligavariablerna, inga attmellanberoendetsesidiga

sek-offentligadenbudgetunderskottet iellerarbetslöshetensigvare
roll.självständigspelattorn en

också till-ett antyderstudiersvenska attredanhar attVi sett par
kansynnerhet,ifastighetsprisernaochutveckling,gångsprisernas

formögenhetseffekternegativaskapabetydelse. Genom attvara av
redovi-Agell m.fl.Ikonsumtionen.tillgångspriserfallandehämmar

påkapitalförlusteroförväntadeindikerarresultat att egnasomsas
finnervi intekonsumtionsfallet. Aventillbidragithakanhem om

på konsum-effektdirekthaftskattereformenbelägg förnågra att en
skattereformendettaindikerar attavkastningarändradeviationen

avsnittskall ividen somroll, eftersomindirektspelathakan seen
fastighetsmarknaden.påprisfallettillbidragithar3.4

förmögenhetsvalHushållens3.2

portföljincitamentSkattesystemets

gamla skattesystemetdetiasymmetrierraduppenbart attDet är en
sparande.hushållensallokeringfelaktigtillincitament avengav
ochutdelningar rän-beskattades änKapitalvinster gynnsammare

hårdarebeskattades änkapitaldirektägdahushållensteinkomster,
finansiellaochförsäkringsbolagkanaliserades viakapitaldet som

varakti-ochkonsttillgångarpåavkastningenochinstitutioner, som
skattesystemetEftersomalls.beskattades intekonsumtionsvarorga

regler förnominellaochrealablandninginnehölldessutom aven
påtagligtpå sättinflationen ettdessutom attkominkomstberäkning

tillgångar.på olikaskattebelastningeneffektivadenavgöra
kapitalinkomsterhushållensBeskattningenbättredetBlev av

nominellapåväsentligtalltibyggervinsteroch företagens numera
hushållens till-delbetydandeinkomstberäkning. Enförprinciper av

konsumtionsvaror,varaktigaallsfortfarande intebeskattasgångar

ochkonsumtionsamband mellannegativtockså funnitn studier har ettutländskaFlera
1994.Muellbaueroch1994jfr. Lattimorearbetslöshet;
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eller med låg skattesats privata pensionsförsäkringar. Icke destoen
mindre råder det dock ingen tvekan det skattesystemetatt påom nya

rad punkter har inneburit likformig behandlingen olikaen mer av
sparformer.

I tabell redovisas3.2 kalkyler på den reala avkastning krävssom
före alla skatter för hushåll skall fåatt tvåett reali avkast-procent
ning efter skatt på fyra olika sparobjekt, aktie i företag,eget
banksparande, varaktig konsumtionsvara och villa. I samtliga fall
handlar det kartläggaatt alla skattekonsekvenser,om summan av
inklusive personlig inkomstbeskattning och i förekommande fall ock-
så företagsbeskattningen det företaget, för hushållettav egna som

krona tillgångeni fråga.i Vi samtliga tillgångarantar attsparar en
obelånade. Alla beräkningarnaär bygger på antagandet skatte-att

på personliga kapitalinkomstersatsen 60 föreär skattere-procent
formen, och efteråt.30 Det realaprocent avkastningskravet på en
aktieplacering i företag deneget avkastning före skattanger som
företaget måste erhålla på genomsnittlig investering byggnader,ien
lager och maskiner sammanvägningen bygger på de faktiska inves-
teringsandelarna svenski industri, finansieras till hälften viasom
nyemission och till hälften via outdelade vinstmedel. När vi beskriver
bolagsbeskattningen deti gamla skattesystemet har utgått frånvi de
regler gällde 1985.som

Tabell 3.2 Realt avkastningskrav före skatt i procent hushålletför att skall
två i real avkastningprocent efter alla skatter

Gamla skattesystemet Nya skattesystemet
Inflation Inflation
0 5 10 0 5 10

Aktie i företageget 4.1 9,8 15.0 2.9 4.8 6.8
Villa 3,7 3,7 4,3 2,9 3,4 3,4
Bank 5,0 12,5 20,0 2,9 5,0 7,1
Varaktig konsumtion 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Källa: Beräkningar Jan Södersten. Kalkylema för det skattesystemetav de reglernya avser
i kraft 1991.som var

Asymmetrierna deni gamla kapitalbeskattningen framstår som
relativt små lågavid inflationstakter. Vid högre inflationstakt för-
ändras dock bilden dramatiskt, eftersom såväl den personliga kapital-
inkomstbeskattningen fdretagsbeskattningen baserades påsom no-
minella inkomstbegrepp. Nominella kapitalvinster på aktier och vil-
lor beskattades således helt respektive delvis. Vidare beskattades hela
den nominella ränteinkomsten på banksparande, deltrots att en av

bara utgjorde kompensationräntan för inflationens urholkning av
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företagsbeskattningenVad gällerrealvärde.kapitaletssparadedet
avskrivningsreglerochlagervärderings-inflation, viaökadinnebar

effektiva be-denanskaffningskostnader, attpå historiskabaserade
spridningen iinflationVidökade. tio procentsskattningen av-var

bankspa-förfrån och 15 procentmycket 20kastningskraven stor,
ochvillorförochtill 2 procentföretag, 4,3aktie iochrande eget var-

inflationstak-genomsnittligadenEftersomkonsumtionsvaror.aktiga
tillskattesystemetbidrog attåtta1980-talet procentunder geten var

tillgångar fas-realaihushållenför attstarka incitament somspara
finansiellaför iställetikonsumtionsvarorvaraktigaochtigheter

aktier.bank ochtillgångar som
med läg-skattesystemet,detinnebärtabellenframgårSom nyaav
riktningirelativtskattebaser, stort stegbredare ettochskattesatsre
Skillna-hushållens sparformer.beskattninglikformigmot avmeren

före-aktieoch ivillor isparande egetimellanavkastningskravden i
inflation. Envid femblygsam procentssynnerligensig an-tertag

utjämningdennasammanhanget attärobservation imärkningsvärd
skatte-har ettvihar atttrotsägtsparincitamenten numerarumav
Skatte-beskattningsprincip.nominellrenodlatföljersystem ensom

tidigare, efter-mindreväsentligt äninflationskänslighet ärsystemets
ochskattemässigmellanavvikelsenlåga skattesatsen attgördensom

Kombinationen ettroll.mindrespelarskattebasrealekonomisk av
implicerarinflationstaktlågsedan 1992,ochskattesystemnytt en,

skif-starka incitament attåren givitsdeunderhushållen senasteatt
sparformer.finansiellatillfrån realata

ocksåvistarkareframstår änportföljincitamentDessa omsom
Samspe-ränteavdrag.ochskulderhushållenseffekterna viabeaktar
tidiga-orde detinflationoch högränteavdragnominellamellanlet

hävstångs-tillgångar. Denbelåna sinahushållenför attlönsamtre
lägreskattefterlåneräntan ärrealadenuppkommer närvinst som

tillgångenbelånadepå denskattefteravkastningenrealadenän
konsum-varaktigafastigheter,köpastarka incitament attskapade
hushållenlånademedpensionsförsäkringarochtionsvaror pengar:

skuldsidorna sinaitillgångs- ochbådeexpanderaincitament attgavs
hushållensvärdet ränteav-begränsning iDenbalansräkningar. av

1980-taletmitteninfördes imaximalt 50till procentdrag avsom
ochinflations-mindreriktning etti motförstainnebar steg av-ett

dettaiskattereformen,medochIskattesystem.dragskänsligt som
på denfortsättningenlogiskadenuppfattaskansammanhang som

tillvärde 30ränteavdragensreduceradesnatten,underbara pro-
börjanunderlåneräntornominellahushållensEftersom avcent.
inflationennivå, och eftersomtvåsiffrigpålåg kvar1990-talet en
tillgångarbelånadehushåll medmångafickväsentligt,minskade

låne-realadenriktningfelgick ihävstångseffekteruppleva som
till-belånadepå denavkastningenhögreskatt änefterräntan var
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gången. Sammantaget innebär detta hushållenatt incitamentgavs
under övergångsperiodatt krympa balansräkningar,sinaen genom
sälja tillgångar ochatt skulder. detI kortaamortera perspektivetav

bör fråndessa skuldssidan initierade anpassningar ha bidragit till att
ytterligare öka det finansiella sparandet via ökat amorteringsspa-
rande, och minska sparandet i reala tillgångar.att

sammansättningen det hushållssparandetaggregeradeav
har hushållensHur till de ändradesparmönster avkast-anpassats

ningsrelationerna I detta diskuteraravsnitt vi utvecklingen på ag-
gregerad nivå, och i avsnitt bildvinästa påanpassningarnager en av
individnivå.

I sågavsnitt 3.1 vi NR-deñnitionen hushållensatt sparkvot ba-av
inkluderar del hushållens sparformer. såg ocksåVi attra en av en

justerad sparkvot, också inkluderar investeringar varaktigaisom
konsumtionsvaror och sådet kallade AMF-sparandet, mycketär mer
stabil tiden. I figur redovisaröver 3.5 vi uppdelning den juste-en av
rade sparkvoten i real och finansiell komponent. I den realaen en
sparkvoten inkluderas hushållens nettoinvesteringar isumman av
fastigheter och varaktiga konsumtionsvaror. I den finansiella
sparkvoten inkluderas hushållens finansiella bruttosparan-nettot av
de och bruttoförändringen hushållensi skuldsättning.

HushållensFigur 3.5 finansiella och reala sparkvot, 1970-93
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Källa:Agell, Berg och Edin 1995
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finansiella sparkvoternade reala ochlätt ärDet att attär ne-se
hushål-1970-talet bestodUnder delenkorrelerade.gativt större av

övervägande delen nettoinvesteringartill helt isparande denlens av
bilden dentillgångar. 1990-taletbörjanicke-finansiella I är om-av

medan det realaökar kraftigt,finansiella sparandetdetvända: spa-
tillgångar mindrerealanyinvesteringarna irandet negativt är änär

varaktiga kon-på beståndet fastigheter ochkapitalförslitningen av
två sparkvoternasambandet mellan denegativasumtionsvaror. Det

korrelationskoeffici-öka med tiden;också tydlig tendensvisar atten
den -0,96förperioden -0,73, 1985-93hela 1970-93 ärför ärenten

sambandet mellan relativaempiriska forskningensvenskaDen om
nivåpå aggregeradoch sparsammansättning äravkastningar re-av

långtidsutredningårstillbilagaomfattning. I 1984blygsamlativt en
årsdata periodenföraggregerade 1970-82Palmer 1984utnyttjar

skattavkastningar efterutsträckning relativavilkenstudera iför att
tillgångar.några olika finansiellahushållens innehavpåverkar av

despelar roll,på avkastningarrelativatyderResultaten att men es-
genomgående små. studieEntimerade effekterna ärär som av mer
ändamål utnyttjarvårt 1988. BergBergrelevans fördirekt är ag-

delaroch hanperioden 1954-86,tidsseriedata förgregerade upp
två reala fastig-finansiell ochförmögenhetsstock ihushållens en

kontrollerathaEfterkonsumtionsvarorvaraktiga attposter.heter,
tillgångar-kredittillgång Bergoch finnerinkomstutveckling attför

på hushållensmarkerad effektskatt harrelativa avkastningar ennas
estimeradedensimuleringförmögenhetssanunansättning. I aven

tillgång-på finansiellarelativ avkastningökadhurmodellen visas en
omfördelningutdragen,tidenbetydande, ileda tillkan menenar

sparande.finansielltfrån realt till
föranledersedantillkommit 1986tidsserieobservationerDe som
och EdinAgell,slutsats. I Bergdennarevideringknappast aven
sparkvots-finansiellaförsök estimeraantalredovisas1995 attett

avkastningsmåttet irelativaperioden Det1950-93.förekvationer
på finansielltskattavkastning efterskillnaden realistudiedenna är

sparandepå finansielltAvkastningen represente-sparande.realtoch
på realtavkastningenskatt, ochlåneräntan efterden realaras av

på hem. Ut-reala prisstegringenförväntadedensparande egnaav
beskrivaslåter väl isparkvoten sigfinansiella ter-denvecklingen av

meka-avkastningsrelationer,till ändradeanpassning enenmer av
fråntill influenserhänsynocksåkvarfinns tarnism när mansom

och disponibelarbetslöshetförklaringsfaktorer,tänkbaraandra som
finansielladenobserverade ökningen idenMerparteninkomst. av
förklarasstatistisk meningoch kan imellan 1993sparkvoten 1986 en

sparandet.finansiellapå detrelativ avkastninghögreenav
korreleradkraftigt negativtsparkvotenden realaEftersom är

relativabordesparkvoten vifinansiella attväntamed den av-oss
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kastningar har förklaringsvärde också för den realaett sparkvoten. I
tabell redovisar några3.3 vi anspråkslösa regressionsekvationeregna
för perioden Förutom avkastningsmått1970-93. inkluderar ocksåvi
föregående års reala sparkvot bland de förklarande variablerna tvåi

ekvationerna. Vi avkastningsmåtten får de förväntadeattav ser
tecknen samtliga fall.i De dessutom, med undantagär för den sista
ekvationen, statistiskt signifikanta. Resultaten tycks hellerinte
bero på inkluderarvi eller exkluderar observationer efter 1990.om
Resultaten deni första ekvationen implicerar procentenhetsatt en
ökning den realai avkastningen på finansiellt sparande minskar den
reala sparkvoten med procentenheter,0,45 och motsvarandeatt en
ökning deni reala avkastningen på realt sparande ökar den reala
sparkvoten med procentenheter.0,22

Tabell hushållens3.3 Regressionsekvationer för reala sparkvot

Koefficientestimat

låneränta,Ekva- Metod Real årsReal pris- Föreg. Konstant Estlmations-R2tion efter skatt ökning, reala term periodspar-
hem kvotegna

1 OLS —0,454 0,219‘ 0,039’ 0,84 1970-93
0,060 0,033 0,003

2 TSLS -0,551‘ 0,202‘ 0,037’ 0,82 1970-93
0,087 0,047 0,003

3 TSLS -0,447‘ 180 0,040‘ 0,75 1970-90
0,080 0,046 0,003

4 OLS —0,275 0,162‘ 0,430‘ 0,020 0,87 1970-93
0,093 0,038 0,184 0,008

5 TSLS —0,437 0,164 0,222 0,028 0,84 1970-93
0,870 0,289 1,638 0,068

Anmärkning: Standardfel inom Enasteriskparentes. indikerar variabeln är signifikantattanges
på femprocentsnivån. l TSLS-estimationerna används konstant föregåendeoch närmasten
års på avkastningsmåttenobservation instrument. l ekvation 5 har även inkluderatsom
föregående års reala sparkvot bland instrumenten.

vårSammantaget bedömning skattereformen har bidragitär att
till den observerade omfördelningen hushållens sparande. Det ärav

svårtdock exaktai hur del den observe-att termer stormer ange av
rade beror påanpassningen skatteändringar. delEn storsom av an-

skulle ha ocksåpassningen skattereformen. ändradeägt Deutanrum
makroekonomiska betingelserna under början 1990-talet har bi-av
dragit till öka den relativa avkastningen på finansielltatt sparande.
Till dessa ändrade betingelser hör allmänt högt ränteläge framett

12Tanken denna variabel fångaskallär eventuella trögheteratt i anpassningenupp av spa-
randet.

‘3De standardfelen i den sista ekvationen, skattad tvåstegsmetoden,stora medär indi-som
kerar finnsdet multikollinearitetsproblem.att ett
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Riksbankensdirekt konsekvens försöknovembertill 1992 avsom en
snabb minskning infla-kronkursen, ochden fastaförsvaraatt en av

tionstakten efter 1991.
simulering renodla effekternaförsökAgell m.fl. iattgör ett en av

kapitalbeskattningen, den 30-procentigadeningrediens i nyaen
implicerar den finansiellapå Resultatenränteinkomster.skatten att

två procentenheter lägreochha mellanskulle varitsparkvoten tre
års skatt. Om vistället haft kvari 1990 ett motsva-vi gör1993 om

erhållestabellden ekvationen imed första 3.3rande experiment en
något storleksordning. Medlägre 1990sparkvotsanpassningreal av

nominalränta, skulleårs ochmed inflationårs skattesats, 1993men
högre. räkneexem-Dessahasparkvoten varitden reala 1,1 procent

den faktiskanedre förbetraktarimligenpel gränsattär an-som en
på den orealistiska för-då de byggerskattereformen,tillpassningen

påverkade den förväntadebaraskattereformenutsättningen att av-
fånga skatterefor-på finansiellt sparande. Förkastningen att upp

också beaktamåstefördelning vipå sparandetseffekttotalamens
valetpå reala sparandet. Eftersomdetavkastningeneffekterna via

påberor prisut-nysparande blandrealtfinansiellt ochmellan annat
skattereformenochfastighetsmarknaden, eftersompå ärvecklingen

på underskat-hem,årens prisfalltill dedelförklaring senaste egnaen
skattereformenden rollsannolikhetmed allkalkylernatar spe-som
finansielltfrån realt tillövergångenobserveradedenlat för sparan-

på finansielltavkastningentill ökabidrogSkattereformende. att
på sparande. Om virealtavkastningenminska tarsparande, och att

mellan och fyrakanskebåda effekter kandessatill trehänsyn pro-
ochfinansiella sparkvot,hushållensökningencentenheter avav

realadenminskningenprocentenhetertvå ochmellan tre avav
finansielladenEftersomtill skattereformen.hänförassparkvoten,

ochmellanprocentenheter 1989ökade med knappt 13sparkvoten
tredjedelfjärdedel ochmellandettaimplicerar1992 att av upp-enen

på skattere-kunna beroskullefinansiella sparkvotengången denav
formen.

långsiktigabåde kort- ochharändrade fördelningSparandets
kapitel detdiskuterar iPå lång visikt skapar,implikationer. som

långsiktigt effektivare kapi-förförutsättningarsparmönstret ennya
gynnandet hus-tidigare skattemässigadettalallokering, eftersom av

och hemvaraktiga konsumtionsvarorhållens sparandereala i egna
bildenPå sikt blirpå punkter. kortväsentligahar mildrats en annan.

från ireala investeringarhushållssektorn flyttarkronaVarje som

oförändrad inflations-Vidlåneräntanden nominella 1993 12Vi procent.attantar envar
den realafrån tillmarginalskatten 50 30därför sänkning procent atttakt innebär en av

koefficienten framför det fi-Eftersomprocentenheter.skatt ökar medefter 2,4räntan
detta den realaimpliceraravkastningsmåttet den första ekvationen -0,45 attinansiella är

procentenheter.minskar medsparkvoten 1,1
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konsumtionsvaror till finansiellt sparandebostäder och varaktiga
hushållens mån.direkta minskar motsvarandeinnebär utgifter i Iatt

få några återverk-konjunkturläge behöver dettanormalt inteett
efterfrågan hushållssektornpå aggregerade ekonomin;den iningar

den samtidigt ökarrealinvesteringar, eftersom sinminskar sina men
utlåning öka andra sektorer. djup kon-kan investeringarna i I en

lågt blirjunkturnedgång, med kapacitetsutnyttjande alla sektorer,i
hushållssektorn be-finansiell sparkronabilden En iextraen annan.

nödvändighet skapa kompenserandemed logiskhöver inte ennu
på håll. Nettoeffekten blir stället dis-efterfrågeökning iannat som—-

efterfrågebortfall,allmänt för-kapitelkuteras i 6 ettnärmare som-
lågkonjunkturen.djupar

individnivåpåPortfölj anpassningar

pålett till individ-har skattereformenVilka portfoljanpassningar
frå-fördelningspolitisk synvinkel dennahushållsnivåeller Ur ären

redovisadespresenteradesbetydelse. skattereformenNärstorga av
påverkashushållstyper skullehur olikaockså rad beräkningar aven

skulleresultat reformenuppmärksammatreformen. Ett attvarav
sänkta marginalskatterna förfördelningspolitiskt neutral. Devara
förmögenheter skulleinkomster och ihushåll med höga stortstora

kapitalbeskattning, reduce-likformigbalanserassett sommerav en
ränteavdrag. byggde dockberäkningarderas Dessarade värdet av

hushållens tillgångs-påverkaskullepå reformen inteantagandet att
skattereformen inteskuldsättning; förutsatteinnehav och attman
lån.sinafå höginkomsttagarnaskulle amorteraatt av

hur be-mikroekonometriska studiensystematiskaDen första av
Feldstein 1976b.hushållens portföljvalpåverkarskattningen är

frånpå inkomstundersökningamerikanskanalys, baseradHans en
betydelse förhushållets marginalskattpåtydde stor1962, att var av

tillgångar. utländ-på Senareefterfrågan olika finansiellahushållens
och 1984och 1982, King LeapeDicks-Mireaux Kingska studier -

ocksåFeldsteins analyshar vidgatHubbardoch 1985 attgenom—
efterfrå-ochpå hushållens skuldsättningeffekterstudera skatternas

dessaförpå tillgångar främst hem. Gemensamtreala un-egnagan
hushålletsåväl väljerförsöker förklara varfördedersökningar är att

efterfrågadetillgång, bestämmer denvadinneha vissatt somsomen
viktigmarginalskatten förResultaten indikerarkvantiteten. att var

gällde valet vilkamarkanta effektenportföljvalet, och den mestatt av
resultatet väl linjeinnehas. sistnämnda itillgångar skall Det ärsom

förutskickarså skatteklientelhypotesen,kallademed den attsom

‘5 sid.Jfr. SOU 225-239.1989:33,
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hushåll med olika marginalskatt kommer placera förmögen-sinatt
tillgångar.het slagsi olika Ett resultat hög marginal-ärannat att en

förknippad med hög skuldsättningskatt och portföljandelstorvar en
aktier.för

på området.resultat väl linje med svenska studierDessa i Agellär
påoch Edin baserade analyser1989, 1990 sina SCBs urvalsbasera-

de inkomstundersökning för respektive ochHINK de1984 1979,
skatteklienteleffekter.starka belägg för likhetfann existensen Iav

hushållmed de utländska studierna fann de med höga marginal-att
skatter högt skuldsatta och hade portföljandel för aktier.storvar en

indikerade också hushåll medResultaten inkomster ochatt stora
förmögenheter känsliga förändringar skattesystemet.för imestvar

hushålldessa tycktes ändrad marginalskatt leda tillFör störreen
tillgångs- Någraoch skuldanpassningar för andra. räkneexempel iän

tillgångar ochAgell och Edin antydde det för vissa1989 vissaatt
hushållstyper kunde mycket effekter. En minsk-sigröra storaom

frånmarginalskatten med tillt.ex.ning 50 49,5procentav en pro-
hushåll denledde, enligt denna undersökning, tillcent iatt översta

efterfrågan på inteckningslåninkomstdecilen minskade med 2,8 pro-
cent.

hushållensEnglund och studieWestin 1990 finner viI aven
från Edin lägger särskiltportföljval till skillnad Agell och storensom

på bostad. slutsatserna denna studie,tonvikt valet En i somav av
hushållenpå från års HUS-undersökning,bygger data 1984 är att

och inteckningsskulder enda till-tycktes betrakta hem enegna som
påvillaefterfrågan efterfrågan inteckningsskuldergång; både och

på förklarande variablerna. Vadpåverkades likartat deett sätt av
Englund och rela-marginalskattens betydelse fann Westingäller ett

16 tillgång kanefterfrågan på riskabel aktierAtt hög marginalskatt kan stimulera en somen
förenligt med den grundläggandeparadoxalt. Inte desto mindre resultatetsig är port-te

för-placeringsvalet avvägning mellanföljvalsteorin. Enligt denna teori beskrivs som en
både och risk för denoch risk. Eftersom skatt reducerar avkastningväntad avkastning en

åtminstonetill förlustavdrag det ihändelse skattesystemet inte begränsar möjligheten är
påökad efterfrågan riskablafullt möjligt högre marginalskatt leder tillteorin att enen

tillgångar. teorigenomgång, Sandmo 1985.För fylligen se
17 åberopa och beräkningardenna bok kommer vi ofta studierI fortsättningen att egnaav

enskilda hushålls ekonomiska for-bygger på olika mikrodatabaser beskrivertresom som
innehållerhållanden. SCB:s årliga HINK-undersökning, informationDen första är som

årfrån deklarationsblanketter, kompletterad med registeruppgifter och intervjuer. Varje
år Våringår hushåll, vilka hälften byts varje en rullande panel. and-knappt 10 000 utav

härHushållens ekonomiska levnadsfdrhéllanden’, HUS. Datainsamlingen skerkälla ärra
ochkompletterade med telefonintervjuer enkät. Det sigpersonliga intervjuer rörgenom

genomförts regelbundet sedanrenodlad panelundersökning, har 1984,här somom en mer
HUS-projektet univer-då hushåll ingick. För närvarande drivsdrygt 1 500 gemensamt av

hushållensoch Uppsala. Information utvecklingen ekonomiskasiteten i Göteborg om av
handhasförhållanden tiden finns också Levnadsnivåundersökningen LNU,över som av

social forskning vid Stockholms universitet. Datainsamlingen skerInstitutet for genom
intervall underoch registerdata, och den har genomförts medjämnapersonliga intervjuer

panelundersökning. I urvalet harLNU i huvudsak upplagdperioden 1968-91. är som en
åren ingått drygt individer.6 500genom
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samband med portföljvalet,tivt med reservation för desvagt att pre-
Agell och Edin identifieradecis positivt och signifikantettsom sam-

hushålletsband mellan marginalskatt och efterfrågan på skulder och
fastigheter.

låterresultat uppenbarligen påDessa sig inte enkelt för-ett sätt
med de allt väsentligt statiskai fördelningskalkylerna i RINK,enas
byggde påvilka antagandet skattereformen skulle påverkainteatt

hushållens portföljval och skuldsättning. I den utsträckning som
hushåll med inkomster och förmögenheter minskat skul-sinastora
der andra blir den likformiga kapitalbeskattningen mind-än ettmer

verkningsfullt för motverka de fördelningseffekterinstrument attre
uppkom de påsänkta marginalskatterna hushållenssom genom ar-

betsinkomster.
avfärdar kalkylerInnan vi RINK:s uttryck för fromettsom en

förhoppning måstekrass ekonomisk verklighet dockänsnarare en
i viktigt avseenden. refereradeDeresonemanget ettnyanseras

svenska mikroekonometriska studierna på frånbygger datamaterial
slutet 1970-talet och början 1980-talet, och resultaten kan inteav av

vidare bedöma skattereformensutnyttjas för effekter. Förutan att
år hushållfemton sedan marginalskatt mellan olikavariationen ivar

Hushåll med högamycket marginalskatter mycket starka-stor. gavs
hushåll lågamed belånaincitament marginalskatter sinaän attre

tillgångar. ekonometriska resultaten vad gällerDe marginalskattens
tillgångsvalbetydelse och skuldsättning, och höginkomsttagarnasför

påskattekänslighet synnerhet, betingade dessa specifikai är om-
ständigheter. Sedan dess har emellertid beskattningen ändrats olikai

årsdessa omläggningar föregick skattere-avseenden, och 1991som-
bidrog till reducera för höginkomsttagareform incitamenten attatt-

skuldsatta den underbarasig jfr. natten’.
IAgel1, och Edin uppdateras analysen Agell och EdinBerg 1995 i

slå-på årgångar1989, HINK-undersökningen. Ett1990 senare av
ende resultat skatteeffekterna tycks mycket beskedli-är att vara av

från ochslag tvårsnittsmaterialen De finneri 1988 1989. över-gare
huvudtaget belägg skatteklienteleffekter skillnaderför iinga mar--

hushåll väljerginalskatt tycks längre kunna förklara varför olikainte
tillgångar. Långtskuldsatta eller inneha olika rollsig störreatt spe-

ålder,las andra faktorer, inkomst och familjesammansätt-av som
resultat hushållets marginalskatt hellerintening. Ett annat är att är

efterfrågan på inteckningslån.korrelerad medsignifikant Den om-
hushåll HINK-urvaletständigheten utvalt inkluderas förvarje iatt

hushålltvå år också möjligt studera hur enskildadetseparata gör att
speciellt dettaportföljer tiden. Av isina intresseöveranpassat sam-

hushållspanelen innehållermanhang ochför in-1989 1992,är som
bådeportföljmönstret före och efter skattereformen.formation om

indikeraranalys denna panel Agell m.fl. redovisarDen attav som
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två åt hushållåren skiljer mellanmellan de inte siganpassningarna
frånmarginalskatt kontrollerar för effekternamed olika När vi1989.

hushållen med de högstaförklarande variabler tycks margi-andra
tillgångar påha och skulder ungefärsinanalskatterna 1989 anpassat

med marginalskatterna.de de lägstasättsamma som
påtyder det skatteklienteleffek-resultatDessa att mesta avnya

skattereformen. rimlig tolkningredan före Enhade försvunnitterna
infördes under andra halvanavdragsbegränsningardeär att avsom

låne-minska skillnaden den realastarkt bidrog till i1980-talet att
hushåll. Kopplingen mellan denskatt mellan olikakostnaden efter

ränteavdragens värde blev handmarginalskatten och efterformella
marginalskatten givetden högstaallt 881979 procentsvagare. var

mångapå vilket innebarkommunal utdebitering procent,30 atten
den nominellabehövde betalabarahögre tjänstemän 12 procent av

hushåll med genomsnittliglånekostnaden ficka. För ett enur egen
procentfs vilket innebarindustriarbetarlön marginalskatten 54var

lånekostnaden,den nominellahushållet betalade 46 procentatt av
gånger så dennominell kostnad fyradvs. stornästan somvarsomen
och med de avdragsbe-Ibetalades den högre tjänstemannen.avsom

värde maximerades tillavdragensinfördes 50gränsningar 1985som
till utjämnadesytterligare minskning procentoch 47procent 1989

denhögst väsentligt. Förlånekostnad skattskillnader efterdessa i
blevgenomsnittlige industriarbetarenoch denhögre tjänstemannen

värda.lika mycketränteavdragen ungefär
skat-klara belägg fördet dagfinns i ingaSammanfattningsvis att

tillgångar ochhushållolika sinainneburittereformen anpassatatt
relativa avkastning-ökade denmycket. Skattereformenskulder olika
föregående avsnittvår makroanalys ipå sparande, ochfinansiellten

rimligtill detta.hushållssektorn anpassade Ensigindikerar att
likahar varitdessa incitamentmikroanalysentolkning är attav

åtminstone vad gäller skattereformenshushåll,de flestastarka för
låne-hushållens balansräkningar. Eftersomskuldsidan ieffekter via
ochbåde den högre tjänstemannenlika mycketkostnaden ökade för

båda incitamentindustriarbetarengenomsnittligeden sammagavs
förändra skuldsättningen.att

Hushållens konsumtionsmönster3.3

kommatänktestill skattereformens finansieringviktigt bidragEtt
beskattning. drygtSkattereformenindirekt Före 40ökadvia var

13 Du Rietz 1994.
9 till skattereformenordes i anslutningden indirekta beskattningenOversynen somav

redovisade sitt arbete iför indirekta skatter,för Kommitténskedde inom somramen
SOU 1989235.mervärdeskatt m.m.Reformerad
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hushållens totala konsumtion helt eller delvis undantagenprocent av
från och medI skattereformen breddades skattebasen till attmoms.

ocksåomfatta de helt eller delvis momsbefriade Fort-varugrupperna.
någraåterstodfarande dock betydelsefulla undantag, sjuk- ochsom

tandvård, barnomsorg, utbildning, hyror och bostadsrättsavgifter,
finansiella och konsumtionen kulturellatjänster vissa tjänster.av

ocksåfor skattereformen infördes eller höjdesInom punkt-ramen
påskatter särskilt miljöskadlig konsumtion bränslen och energiav

koldioxidskatt.bensinskatt, svavelskatt och
påverkathar den indirekta beskattningen de relativaHur pri-nya

på hushållensolika och och konsumtionsmöns-tjänster,serna varor
förväntadeter tabell redovisar vi den teoretiskt prishöjningenI 3.4

på helt eller delvis momsbefriade och tilltidigare tjänster följdvaror
de indirekta skatterna underomläggningen De1990-91. teore-avav

på antagandet de skatternatiska priseffekterna bygger indirektaatt
konsumenternapå och inkluderar såvälfullt övervältras de di-ut

indirekta effekter. Med den direkta effektenrekta pris-avsessom
höjningen för konsumenten momsbeläggs. Med den indi-när en vara

den uppstårrekta effekten priseffekt insatsvaranärsom enavses
momsbefriat område beläggs medutnyttjas inom visstett moms.som

exempel den hyreshöjning blev resultatet fullEtt närär som moms
påinfördes avlopp och sophämtning.vatten,

Teoretisk prisökning för tidigare helt eller delvis momsbefriadeTabell 3.4 varor
tjänster till följd skatteändringar under 1990-91och av

hushållensAndel Beräknad genomsnittligVarugrupp av
prisökningtotala konsumtion

i procent i procent1989

hushållsel 9,7Bostad, värme, 23,7
26,0Driftskostnader, fordon 3,9

skönhetsvård 0,6 8,2Frisör,
Fritid, nöjen, kultur 4,1 4,1

2,0 18,0Persontransporter
1,6 18,3Post- och teletjänster

Hotell, 4,5 9,4restaurang

Totalt helt eller delvis
momsbefriade varor 40,4

N SM 9401. beräknade teoretis-Källa:Appendix 1 till Nationalräkenskaper 1980-1993 10 De
utgår frånfrån 1990, SPK:ska prisökningama kommer Klevmarken och Flood rapportersom

R 1989:1och R 1989:16.

m priseffekten, eftersomDessa teoretiska priseffektøer överskattat sannolikt den verkliga
minskaberäkningarna inte hänsyn till konsumenterna i verkligheten kanatt väntastar

efterfrågan på fråga. Om så normalfallet del skattehöjningeni sker vältras ivaran en av
på producenten.över
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innebar skatteomläggningen betydandeFör vissa varugrupper
Hushållens driftskostnader fordon ökadeprishöjningar. för enligt

påmed grund högre bensinpriser.kalkylen främst26 procent, av
ocksåprishöjningar drabbade konsumtionen och tele-Stora postav

tåg,buss,liksom konsumtionen etctjänster, persontransporterav
infördes oreduceradhotell- ochoch restaurangtjänster. 1990 moms

och belades teletjänsterpå hotell- och ochrestaurangtjänster, 1991
Också den kvantitativamed full i termerpersontransporter moms.

konsumtionen boendetjänster inklusivebetydelsefullamycket av
småhushushållsel hyreshus, ochoch ikostnader för uppvärmning

avlopp, sophämt-berördes rad avseenden. Vatten,bostadsrätter i en
skeddebelades med och sakoch 1991energi 1990,ning sammamoms

byggverksamhet.ochfastighetsförvaltning,med fjärrvärme
påundersökning basisKlevmarkenFlood och 1990 är som, aven

mellan och försöktehistoriska konsumtionsmönstretdet 1963 1988,
påverkatabell kunde tänkashur skattehöjningarna iuppskatta 3.4

aggregerade konsumtionendelade den i sjuDe inkonsumtionen.
tidigareomfattade ochdessa tjänster varitSex somvarorgrupper. av

tabellen, fri-momsbefriade ieller delvis varugruppernahelt utom
skönhetsvård, den sjunde inbegrep allmedan övrigochsörstjänster

estimerade författarna efter-dessakonsumtion. För ettvarugrupper
efterfrågan påömsesidiga beroendetfrågesystem, beaktade det isom

skrivaEfterfrågesystemet utnyttjades förocholika tjänster. attvaror
åren då indirektakonsumtionsefterfrågan deför 1989-93,fram nya

Klevmarkens analysEnligt Floods ochträdde kraft.skatterna i
konsumtionsefterfrågan med referensbanaminska, jämförtskulle en

helt eller delvisde tidigaremomsbreddning, för fyrautan moms-av
påtagligkunde bli särskiltMinskningenbefriade väntasgrupperna.

två konsum-dedriftskostnader för fordon. För övrigaför gruppen
och hotell- och restaurangtjänsterbostadstjänster,tionsgrupperna -

höjda relativpri-med ökad konsumtion,räknade författarna trots-
beroendeförhållanden existerardeFörklaringen justär somser.

fångats den ekono-ochkonsumtion, in imellan olika slag somav
hotell-efterfrågesystemet. Boende och ochmetriska skattningen av

skattade modellen helt enkeltfungerade denirestaurangtjänster
driftskostna-konsumtion främstalternativ förett nära annansom
fördyras ochrespektive persontransporter,der fordonför som

den höjdaminskar volymi genom momsen.
hållerkalkylernagällercentral problem detEtt avgöranär att om

mångapå ställen dennaockså nödgas konstatera iviär,post somex
hushållens underbåde konsumtiondet allmänna falletbok, iatt

21 också till följdför boendet inkluderar skattehöjningarteoretiska prishöjningamaDe av
Kalkylerna förutsät-taxeringsvärden underi fastighetsskatt och 1990-91.förändringarna

boendetjänster.på konsumenternaocksådessaskatter vältras överattter av

62



Sparande och konsumtion

början 1990-talet och de fortlöpande ändringarna skatte-i ochav
bidragssystemen det svårt renodlagör skattereformensatt effekter.
Konsumtionsmönstret har ändrats påtagligt under de åren,senaste

det har också rad andra variabler gjort.men en
figurI redovisar3.6 hur boendekonsumtionenvi har utvecklats

Ökningenandel hushållens totala konsumtion, enligt NR.som en av
dramatisk, från konsumtionsandelär på knappt 24 1988,procenten

till knappt 32 Utrymmet1994. för denprocent konsumtionenövriga
har minskat i motsvarande mån. Denna förskjutning konsum-i
tionsmönstret, i linje med Floods och Klevmarkensärsom prognos,
avspeglar främst relativ prisförändring: Det har blivit väsentligten
dyrare bo, volymtermeri kan konsumtionenatt inte boende-men av
tjänster ändras särskilt påmycket kort sikt. Vi också boende-attser
kostnaderna har ökat kontinuerligt sedan 1990. En del ök-stor av
ningen sammanfaller tideni med skattereformen, ökningenmen un-
der de årenföljande bland avspeglar effektenannat mins-som av-
kade räntesubventioner ungefär likaär stor.-

Figur 3.6 Konsumtionsandel för bostad, hushållsel,värme och 1980-94

0.32-

0,30.

0.28-

0.26

0.24-

0.22
1 I l I I I I808182838485868788899 919 939

Källa: Nationalräkenskaperna.

Enligt Flood och Klevmarken hushållens driftskostnaderär för
fordon den för vilken bordevi denvänta störstavarugrupp oss an-
passningen till följd skattereformen, Som visas figuri ökade3.7av
konsumtionsandelen för mycket kraftigt 1990, skatter-närgruppen

på bensin höjdes. Fallet konsumtionsandeleni mellan 1991-92na
avspeglar fall förbrukningen,iett fortsatte under Men1993.som

63



Sparande och konsumtion

år, och kron-eftersombensinskatten höjdes kraftigteftersom samma
påprishöjningar driv-impulser tillnovembersedanfallet 1992 gav

konsumtionsandelenpriseffektenden relativamedel, innebar att
efterfrågan påvad gällerVolymeffekternaunderändå ökade 1993.

långt Fallet kon-har ivaritoch restaurangtjäxisterhotell- större.
från till 3,3 1994sumtionsandelen 19894,5 procentprocent avspeg-

Åren minskadeefterfrågan. 1990-94fortlöpande minskninglar aven
medvolymtermer 9,6,på och restaurangtjänster iefterfrågan hotell-

iakttagelseEnrespektive är att3,32,1 procent.8,2, 4,7, vo-annan
skedde turistmomsenunder 1993-94lymminskningarna trots att

tidigare helt eller delvisFör de övrigatillsänktes 1993.12 procent
efterfråganmed undantag fördetmomsbefriade ärvarugrupperna

svårare urskiljanedandiskuteras sär-på attpersontransport, som
efterfrågan på fritid,exempelEttvolymanpassningar.tydliga ärskilt

blandkonsumtionsandelenökade 1992och kultur. Som vinöjen ser
volymeffek-gå på bio,på blev dyrareberoende det attattannat men

små.förterna varvarugruppen

några helt eller delvishushållskonsumtion för tidigareAndel totalFigur 3.7 av
1980-94momsbefriade varor,

0.050.

0.040.
V

0.035 ~- fordonDnfiskostnader,.
Hotell, restaurang-----
Fritid, nöjen, kultur——-

0.030 l ll II | l81812 l I I 919 93 99087 88 8983 8 85 8680

Nationalräkenskapema.Källa:

analyse-systematisktpåmöjlighethaft sättharVi inte att ett mer
hushållens konsumtionsmönsterförändringen imyckethur avra

hän-kanoch hur myckettill skattereformen,härledaskan somsom
tillprisförskjutningaroch relativakonjunkturutvecklingentillföras

sammanhangetproblem iflytande kronkursen. Ett är attdenföljd av
denkan skymmastill skattereformendel anpassningarna aven av

nationalräkenskapernas de-enligtuppdelningen,aggregeradegrovt
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ñnitioner, de tidigare helt eller delvis momsbefriadeav varugrupper-
na.

Ett exempel efterfrågan påär turismtjänster. I tabell ingår3.4
turismefterfrågan flera delkomponenter isom en av varugrupperna
driftskostnader, fritid, nöjen och kultur, persontransporter och ho-
tell- och restaurangtjänster. Med funktionellt oriente-en annan, mer
rad, uppdelning konsumtionen det möjligtär kanvi finnaatt tyd-av
ligare effekter skattereformen. I Hultkrantz 1995a redovisasav en
analys hur skattereformen påverkat viktig komponent denav en av
samlade efterfrågan på turismtjänster, hushållens inrikes och utrikes
rekreationsresor. Rekreationsresor, liksom andra former turism,av
hör till de i bordeprincip påverkas relativmest pris-varor som av en
förändring, eftersom det finns flera näraliggande substitut i form av
hemproduktion. Om det blir dyrare eller gå påatt restaurangresa
kan hushållet i stället välja hemmaatt och påstanna ellertv, attse
laga god middag deti köket.en egna

Hultkrantz utnyttjar data från telefonintervjuundersökningen
Turist- och resedatabasen, TDB, månadvarje kartlägger i vil-som
ken utsträckning individerna i slumpmässigtett urval 2000av per-

åtsig fritidsresorägnat med fritidsresor dettaisoner avses sam-
manhang alla rekreationsresor,typer inneburit antingenav som
minst övernattning utanför hemmet, eller dagsutflykten en som
överstiger kilometer.100 Den Hultkrantz använda databasenav
löper från januari till1989 oktober 1993, period rymde fleraen som
skatteomläggningar, också deprecieringseffekt,stor på-men en som
verkade relativpriset på utrikes Hultkrantz ekonometriskaresor.
analys indikerar skattereformen,att i form den kraftiga bensins-av
kattehöjningen och så1990 den kallade turistmomsen på hotell- och
restaurangtjänster, och olikapersontransporter nöjesaktiviteter,
hade kraftig pånegativ effekt efterfrågan på rekreationsresor.en
Givet vissa förutsättningar resultaten förenligaär med reformenatt
totalt minskade hushållenssett utgifter för fritidsresor i Sverige och i
utlandet med femton Eftersom utgifternaprocent. inkluderar de in-
direkta skatterna implicerar resultatet resevolymenatt minskade
med procent.femtonän Minskningen fördelade sig dock intemer
jämnt på olika resande.typer Resor till utlandet och sommarstu-av
gebesök ökade, medan det inhemska långväga resandet minskade
kraftigt. Hultkrantz resultat indikerar också sänkningenatt tu-av
ristmomsen under bidrog1993 till dämpa denatt negativa efterfrå-
geeffekten, och den kraftiga deprecieringenatt kronan ledde tillav

betydande minskning efterfrågan på utlandsresor.en av

22I Hultkrantz 1995b redovisas analys hur relativa prisförändringar påverkaten av ut-ländska turisters efterfrågan på övernattningar i kommersiella anläggningar i Sverige.
Resultaten indikerar turistmomsen haftatt negativ effekt på de utländska turistemasen
efterfrågan.
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går finnadethållen slutsats attförsiktigt attSammantaget är en
likformi-ochindirekta,denvilkaförspecifika mernyavarugrupper

efterfrågeeffekter.negativarelativtskapat storabeskattningenga,
frågor.tvåväcker störreDetta

vägledde skattere-likformighetsñlosoñdengällerförstaDen som
varubeskattningoptimalförgrundläggande teorinformarbetet. Den

uppfyllda förmåsteförutsättningarstarkamångaimplicerar att vara
medoch tjänsterolikabeskattaoptimaltskall attdet varoratt vara

skall opti-beskattninglikformigFörskattesats. att varaensamma
på allaefterfrågan äruttryckt,något lösligt attdet,mal krävs varor

åtskiljer sigpriskänslighetenpriskänslig. därlägeI ettlikaungefär
särskiltDe ärresultatetblir annat.olika ettmellan varor somvaror

demedan ärlåg skattesats,medbeskattasbörpriskänsliga somen
Likformighets-skattesats.högremedbeskattasbörprisokänsliga en

utformningenförfunktionnormerandeviktigfyllde avprincipen en
till skat-möjligheternaocksåförsvårarDenskattesystemet.det nya

lättdetbeskattningsperspektiv äroptimaltMenteplanering. ettur
medbeskattasbördär vissasituationertänka sig envarugrupperatt

uppmärksammatskattedebattenpopuläradeniEttskattesats.lägre
hushål-tillsubstitutpå näratjänster ärskattengällerexempel som

produktionanvänder förhushållettidDenhemproduktion.lens som
och reparationerbarnpassningmatlagning,tjänsterhemmeti somav

inköphushållet uppfattarutsträckningdenbeskattad. Iinteär som
näraliggande alter-marknadenpå ettmotsvarande tjänster somav

hushållsnära tjänstersådanamotiveraeffektivitetsskäl attkannativ
Pålssonoch1993Sørensenskattesats;lägremedbeskattas seen

analys.vidare1994 föroch Norrman
grundlåg tillñnansieringskalkylgäller denfråganandraDen som
delbetydandetänkteskalkyldennaEnligt avskattereformen.för en

finansierasmarginalskatterlägretill följdskattebortfallet genomav
någotMedmomsskattebas.bredareochskatterindirektahöjda en

hushållens konsum-påberäkningarna attbyggdeundantagenstaka
Hushållenskattereformen.påverkasskulleinte an-tionsmönster av

detidigaremycketlikakonsumerafortsättningsvisockså avsomtogs
efter-Eftersommomsbefriadedelvisellerheltförut varugrupperna.

följdtillminskatharsannoliktdessapå avfrågan vissa varorav
verkligadeöverskattabudgetkalkylerna atttenderarskattereformen

finansieringskattereformensvikapitel 6I ägnar enskatteintäktema.
uppmärksamhet.ingåendemer

utbudssidan,viaoch effekterkorspriseffekterfrånbortservi23 ochprecisaI termer, ommer substitu-föredravarubeskattning är attindirektlikformig omteorinimplicerar att en be-kanför allalikaprisetpå stordet äravseende sommed varortionselasticiteten egna
skattas.
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3.4 Bostadsefterfrågan och villapriserna
Som framgick figur har3.6 boendekostnaderna ökat väsentligtav
under den femårsperioden,senaste och förutrymmet kon-annan

harsumtion minskat i motsvarande mån. harVi redan densett att
ökande utgiftsandelen för boendet bara till del kan hänföras tillen
skattereformen; kostnaderna för boendet har ökat snabbt efteräven

bland1991, till följd fortsattaannat minskningar räntesubven-av av
tionerna.

Frågan hur skattereformen påverkat bostadsmarknaden liggerom
i skärningspunkten för alla de klassiska fmansvetenskapliga fråge-
ställningarna. Hushåll med olika inkomster bor bostäderi olikaav
storlek, och med olika upplåtelseformer. Familjer lågamed inkoms-

bor i mindre lägenheter,ter och oftare andra allmännyttansiän hy-
resfastigheter. Familjer med inkomster borstora i lägenheter,större
och oftare andra bostadsrätteriän och villor. Andringar skatteri och
subventioner kan därför leda till omfördelningar mellan hushåll, i
synnerhet ändringarna påverkar olika upplåtelseformer på skildaom

bostadenMen ocksåsätt. kapitalföremål,är och långsiktigtett en
effektiv resursallokering förutsätter skatterinte eller subventio-att

påverkar det på vilket ekonominssätt samlade kapitaltillgångarner
fördelas på olika sektorer bostäder, industri, etc. Stora subventio-

till hyresboendet och skatteförmåner knutna till boendet iner egna
hem och bostadsrätter vi striktgör effektivitetssynpunktatt ur en
tenderar konsumera för mycketatt bostadstjänster. Det lättär att
inse önskemålet godatt och jämnt fördelad bostadsstandardom en
lätt kan komma konflikti med önskemålet långsiktigt effektivom en
resursallokering. Slutligen kan också skatte- och subventionspoliti-
ken boendet påverkagentemot aggregerad efterfrågan och den
makroekonomiska utvecklingen. Minskade subventioner och högre
skatter minskar efterfrågan på bostäder, och därigenom investering-

i byggnadssektorn. Som diskuteradevi i avsnitt finns det3.1arna
också grund för förmodandet reala kapitalförluster påatt småhus
bidragit till fallet hushållensi aggregerade konsumtion under början

1990-talet. Som utgångspunkt för detaljerad diskussionav en en mer
kapiteli hur skattereformen bostadsmarknadenvia påver-senare av

kat de samhällsekonomiska målen vad gäller fördelning, effektivitet
och Stabilisering skall vi dettai avsnitt belysa hur skattereformen
påverkat bostadsefterfrågan och fastighetspriser.

En speciell egenskap hos bostadsmarknaden fastighetsbe-är att
ståndet mycket varaktigär något innebärnatur, detattav en som
blir avgörande betydelse skilja mellan kort- och långsiktigaattav
effekter efterfrågeändring. Eftersom nyinvesteringarna i bo-av en
stadssektorn under årgivet baraett mycket liten andelutgör en av
det totala beståndet kommer de volymmässiga anpassningarna att
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med principPå sikt, ikortperiod.längre ettundergradvis,ske en
bostadsef-minskning ibostadsbestånd, givenkommeroförändrat en
skatteroch högreminskade subventioner attföljdterfrågan till av

småhuspå faller,Prisernapriserna.kapitaliseras ioch främstförst
till lägretendenssubventionerochskatterexklusivefåroch vi en-- produ-minskar incitamenten atthyresbeståndet. Därigenomhyror i

täckerlängrehyroroch intepriserbostäder. Eftersom pro-cera nya
bo-inyinvesteringarnaupphörellerminskarduktionskostnaderna

bostadsbeståndet krympermedförvilketstadssektorn, att genom
års, sikt lederlång, kanske tiounderhåll. Påoch eftersattförslitning

minsk-motsvarandetillefterfrågeminskningenursprungligaden en
sig.återhämtarprisernasamtidigtbostäder,utbudetning i somav

långsiktigaochprisanpassningarkortsiktigamellansamspelDetta
förpå marknadernaförhållandetbeskrivavältordevolymeffekter

väl funge-detfinnsboendeformerdessaFörbostadsrätter.ochvillor
lägenheter för-produktionochandrahandsmarknader,rande nyaav

så-påetableratsbostadsrättersmåhus ochpåprisernaattutsätter
produktionskost-täcka sinakanbyggnadsindustrinnivåerdana att

deharHärbildenhyresmarknadengäller ärVadnader. annan.en
allde-harprisbildningenochlångt fler,varitpolitiska ingreppen av—

spel.25 så kalla-Denskäl varitbostadspolitiska sattavsiktligales ur-
allmännyttigadeihyrornainneburithar attbruksvärdeprincipende

inklusi-hyresbeståndet,helanormerande förvaritbostadsföretagen
bruksvärdeprincipenSomhyresfastigheterna.privatägdadeve

utsträck-betydandehyresstrukturen ihartillämpaskommit att en
lägenheterAttraktivaefterfrågan.frånfrikopplaskommitning att

behovs-efterfördelatsefterkrigstidendelenunderhar större av
anbudsförfarande.och efterintebostadskö,och plats iprövning

efterfråganpådiskussionenfokuseravikommeravsnitt attdettaI
innebäravgränsningDennautveckling.villaprisernassmåhus ochpå

den 1990det inte:viktig, förmindre ärhyresmarknaden ärinte att
bostadsrätterismåhus,hushållen 15 procentibodde 40 procent av

allmännyt-ihyreslägenheter varav 25 procentihelaoch 45 procent
hyresfastigheter.26 skallAvgränsningeni privataoch 20 procenttan

hy-kunskapvåruttryck förpragmatiskt attstället ett omi ses som
långsiktigtmarknadenoch hurfunktionssätt,resmarknadens anpas-

ofullstän-långtsubventioner,och ärskatterändradetillsig mersar
dig.

respektivepå pris-fördelar siglång siktpåefterfrågeminskning2‘ givenExakt hur enen iResonemangetbyggnadssektorn.produktionsforhållandena ipåkvantitetseffekt beror
oberoendeochkonstantabyggnadssektorni ärstyckkostnaderna avförutsätter atttexten

idensammanivåfastighetsprisernas attdärförkommerPå lång sikt somvolymen. vara
materia-efterfrågeminskningenhelainnebärefterfrågefallet, vilket attutgångsläget, före

bostadsutbudet.minskninglikaexakt stori formliseras avav en utveck-relativtoch ñnns,funnits,flestapå de orter25 det störrereservation för enMed att
hyreskontrakt.förmarknadlad svart

2° 1995.Englund milJfr.
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Skattereformen och boendekostnaderna

skattereformenAtt inneburit ökade boendekostnader bör kom-inte
överraskning någon.för Ett skattereformens syftenma som en av

reducera både de synliga och osynligaatt subventionerna till bo-var
endet. Till de synliga subventionerna hör de statliga räntesubventio-

och de kommunala bostadsbidragen frånsom och med 1994nerna
administreras forsäkringskassorna. Till de osynliga subventio-av

räknas den indirekta skatteförmån följer boende-attnerna som av
konsumtionen och hushållens sparande i hem och bostadsrätteregna
beskattades förmånligare konsumtion och andraän sparfor-annan

såDessa kallade skatteutgifter från den anglosaxiska litteratu-mer.
tax expenditures’ hade med utformningen bådeatt göra denrens av

direkta och indirekta boendet.beskattningen av
Som diskuteradevi föregåendei mångaavsnitt devar av varor

och tjänster ingår bostadskonsumtioneni vatten, avlopp, fas-som
tighetsskötsel tidigare befriade från skatteutgift kommoms, en som
hela bostadsbeståndet till del. Den andra skatteutgiften knutenvar
till boendet hem.i En likformig kapitalbeskattning förutsätteregna

avkastningen på olika tillgångar skall beskattasatt med skat-samma
För hem utfaller avkastningentesats. delsett eget i form flödeettav

boendetjänster, dels form deni reala värdestegringen på fastig-av av
heten. Skatteförmånen sammanhängde med endast mindre delatt en

denna avkastning beskattades, samtidigt den nominella kapi-av som
talkostnaden låneñnansieringvid avdragsgill. tiderI med stigan-var
de fastighetspriser, hög inflation och obegränsade ränteavdrag, som
under andra halvan 1970-talet, innebar detta många inneha-attav

småhus praktikeni fick betalt för bo.attvare av
Ett bekvämt formalisera skattesystemets påsätt nettoeffektatt

det relativa priset för bo småhusi beräkna den implicitaatt är att
hyra måstevillaägare kräva påför marknadsmässiga vill-attsom en
kor kunna hyra enhet fastighetskapital.sitt hyra,ut Dennaen av
eller brukarkostnad, den marginella kostnaden öka vil-mäter attav
lainnehavet med krona, och den inkluderar både kapital-ägarensen
kostnad, skattebetalningar och drifts- och underhållskostnader. I
formella har vi brukarkostnaden, bk, definierastermer att som

bk1 r1-m+1+ö+d-7r,

där den nominellaär marginalskatt,räntan, är ägarens mäterr m r
den skattebetalning den nuvarande fastighetsskattenmotsom svarar
eller den tidigare schablonbeskattningen imputerad villainkomst,av

den ekonomiskaö avskrivningstaktenmäter och kostna-summan av
der för och underhåll,reparation d den löpande driftskostnadenär

T För diskussion begreppetnärmare skatteutgift, och kartläggning skatteutgif-en av en av
inom för det svenskaskattesystemet,terna Mattsson 1992.ramen se
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avlopp, och den förväntade nomi-för uppvärmning, vatten, etc, ärn
ingårpå brukarkostna-villor. Alla inella prisstegringen termer som

värdandel investeringden defmierade ärär en som ensom en av
ochprodukten villapris investeradkrona, dvs. investeringen avser av

kvantitet. uttrycka brukarkostnadenistället skulle viljaOm vi som
måsteenhet villakapital mul-fysisk viandel investering i enen av en

det reala villapriset.högerledet medtiplicera
småhus påpåverkat brukarkostnaden forharSkattereformen tre

behandlingen dehar medeffektenolika Den forsta göraattsätt. av
högerledetkapitalkostnaderna. första iDenfinansiella termen repre-

bostadenskatt. Omnominella kapitalkostnaden efterdensenterar
alternativkostnad;kapital detmed sigfinansieras eget rör enenom

på hadekapital bankenistället placeravalt sittvillaägare attsom
beskattats medsedannominelladentillgodogjort sig räntan, som

lånatmed kapitalbostadenOm finansierasmarginalskatten rörm.
den skattesatsochdirekt utgift,det sig representerar numom en

1970-taletslutethushållet ränteavdrag. Ikanvilken sinagöramot av
ochbehandlingenvad gällersymmetrisktskattesystemet egetavvar

marginalskattmedvillaägarefrämmande kapital. För 70 procentsen
sig finansieringenkapitalkostnaden r 7nominella 1-0,den varevar

upplåning. begräns-eller Denkapitalskedde insats egetavgenom
infördesmaximaltvärde tillränteavdragens 50 procentning somav

finansiellaökade ka-års innebarskattereformled i 1983-85ettsom
hushåll lånefinansieradeflertaldetpitalkostnader för stora somav

medHushåll finansierade sigsmåhus. egetisina investeringar som
de fick lägre margi-den utsträckningberördes bara ikapital som en

återställdeårs skattereformpå banksparande.nalskatt sitt 1991
lånat kapi-ochbehandlingenden skattemässiga egetisymmetrin av

kapitalkostnadennominellablev denfmansieringsvalettal. Oavsett
detta denpå innebärnominell tio attMedr1-0,3. procenträntaen

hushåll hade 70kapitalkostnaden 1979förnominella ett pro-som
dvs. ökningfrån tillhar ökat sjumarginalskatt procent,trecents en

procentmed drygt 133

räntesubventionssystemet,det statligabeaktat effekternaekvation 1 har vi inteI somav
alla bostadsfastig-kapitalkostnaden för investeringar ireducerabidragit till typeratt av

direktskattereformen inte inbe-smâhussektom kan dockgäller viheter. Vad attnotera
i prak-från förmögenhetsbeskattningen somvidareräntesubventionema. Vi bortsergrep

från realisa-och beskattningenmycket liten andel villägarna,bara berörttiken avaven
orealiserade prissteg-på löpandepå till ekvivalent skattvillor omräknattionsvinster en

och inne-antaganden diskonteringsrântanoll for rimligablir skattesatsenringar nära om
brukarkostnaden forEftersom vår kalkyl gällerSödersten 1982.havstid, Agell ochse

skattereformenfrån inslag itill vissaexisterande villaenhet bortser vi sistinnehaatt en
Kapitalkostnaden vidvillasektorn.påverkade kostnaden for nyinvesteringar ifrämstsom

kom belasta all bygg-skattereformensmåhus ökade till följdnyinvestering i attattaven
frånnybyggnationermotverkadesnågot dockverksamhet med full byggmoms, attavsom

första åren.under de femfrån fastighetsskattoch med helt undantogs1991
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skatteeffekten,andra avspeglas följerDen i parameternsom av
både ochdet före efter skattereformen beskattatfaktum att man

det implicitavillaägaren för nyttjandevärdet bostaden. Med detav
skattesystem kraft början 1980-talet skullei i visssom var av en an-
del fastighetens taxeringsvärde deklareras skattepliktigsomav

det hemmet enligtschabloninkomst skala.progressiv Föregna enav
tvåfastigheter schablonintäkten fastighe-de flesta procent,var men

påhögt taxeringsvärde kunde marginalen belastas medmedter ett
på till åtta vår ekvationschablonprocent Iprocent. termerupp aven

brukarkostnaden gällde normalfalletför i där0,02tm,att Å ärr
taxeringsvärdet andel marknadsvärdet. Taxeringsvärdetsom en av

åtminstone marknadsvärdet,skall, i princip, 75motsvara procent av
gång år harfastighetstaxeringen sker femteeftersom vartenmen
fastigheter.den verkliga andelen lägre för de flesta Beräkningarvarit

Englund indikerar den genomsnittliga taxeringsvärdeande-m.fl.i att
1980-talet har legatlen sedan början 50närmare procent.av snarare

schablon-skatteomläggningen kompletteradesSom led i 1983-85ett
alla och oberoendebeskattningen med fastighetsskatt, lika för aven

uppgick till tredjedelmarginalskatten, 1,4 tax-procentsom av en av
års skattereform schablonbe-eringsvärdet. och medI 1991 ersattes

med fastighetsskatten, samtidigt skärptes.skattningen fullt ut som
Med det fastighetsskatten till 1,5 procent tax-systemet sattes avnya

uttryckeneringsvärdet, vilket innebar Om jämförvi0,015Å.att r
och fastighetsskatten detden gamla schablonskatten denför ärnya

hushåll tidigarelätt skatteuttaget har ökat för allavisaatt att som
hade marginalskatt lägre 75än procent.en som var

brukar-skatteeffekten sammanhänger med den delDen tredje av
kostnaden på den löpande driftskostnaden, Om viberor över-som

ochd0,02 skattereformen,slagsmässigt före 90attantar att pro-
tidigaredriftskostnaden kan hänföras till kostnader förcent av

momsbefriade hushållsel, sophämtning,uppvärmning,tjänster som
på debrukarkostnadenavlopp, kan beräkna effektenoch vivatten av

påmomspålägg blirskattehöjningarna. Med 25indirekta procentett
dvs.d0,02O,1+0,91+0,25,driftskostnaden efter skattereformen

d0,0245.
beskriva hur dethjälp ekvation det enkeltMed 1 är att senas-av

påverkat boendekostnadernaskatteomläggningar idecennietste
småhusbrukarkostnaden försmåhussektorn. tabell redovisarI vi3.5

olika tillfällen,Skatteregler gällde videnligt de 1981, 1985tresom
på marginal-brukarkostnaden beror villaägarensoch Eftersom1991.

två typhushåll, genomsnittligekalkylen denskatt redovisar förvi
den genomsnittlige industriarbetaren. Förhögre ochtjänstemannen

också, något orealis-effekterrenodla skattesystemets viantaratt
påvärdestegring fas-nominalränta och förväntad nominelltiskt, att

åren; ochdesamma under allatigheter vi r0,1, attantar attär tre
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påårliga små-genomsnittliga nominella prisstegringenden7r0,07
Alla förändringarna brukar-1980-talet procent. ihus under 7,5var

åren avspeglar därför enbart förändringar i denmellankostnaden
finansiella kapitalkostnader,behandlingen impute-skattemässiga av

och driftskostnader.rad villaavkastning

småhus,för 1981, 1985 och 1991brukarkostnadTabell 3.5 Real

1991981 19851

Högre tjänsteman:
0,082Lån 0.0600,028

0,034 0,0820,028Eget kapital

lndustriarbetare:
Lån 0,057 0,0820,045

0,0820.0570,045kapitalEget

genomgående taxeringsvärdets andeln0,07 ochr0,1, â0,05, attAnmärkning: VI antar att av
från 1994.hämtade Du Rietzför 1981 och 1985 är0,5. Marginalskattemamarknadsvärdet är

då fastighetsskatten. För 1981ochintroduceradeinkluderar effekten denKalkylen för 1985 av
dåfrån i kraft.garantibeskattningden kommunala1985 har bortsett som var

brukar-skattesystem viårs starkt progressivaMed 1981 attser
den högreväsentligt lägre för tjänste-kostnaden, föga oväntat, var

industriarbetaren. Avdragsbe-genomsnittligedenföränmannen
bilden vad gällerförändradeinfördes 1983-85gränsningen ensom

avdragsbegränsningenlånefinansierad villainvestering. Eftersom
också betaladehonoch eftersomden högre’bet’ för tjänstemännen,

brukarkostnad högre vadschablonskatt, henneshögre än somvaren
industriarbetaren. finansieringgenomsnittlige Fördenfallet förvar

omvända,förhållandet fortfarande det eftersomkapitalmed eget var
beskattades med högrealternativavkastningtjänstemannens en

avdragsbegränsning-ocksåmarginalskatt. Det notera attär värt att
marginalskattindustriarbetaren: 50påverkade Hennesinte varen

proportionel-ochårs med sin likformigaskattesystem,1991procent.
brukarkostnad mellanskillnaderna ikapitalskatt, har utjämnatla

hushåll finansieringsalternativ.och
påtag-sedan inneburitskatteändringarnahar 1981Sammantaget

småhus, lika. Sett helabrukarkostnader alltförligt högre överannat
hushållökat för dehar brukarkostnadenperioden 1981-91 mest som

den högreperioden. För tjäns-marginalskatt börjanhade högst i av
industriarbetarenbrukarkostnaden trefaldigats, förhartemannen

tillbegränsarfördubbling. Om vi peri-handlar det nästan ossenom
medsmåhusinvesteringen finansierasochoden 1985-91, antar att

från tillmed 0,082 förlån, brukarkostnaden 0,060ökar 37 procent
industriarbetarenoch med förden högre tjänstemannen, 44 procent

från till 0,082.0,057
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på småhusEfterfrågan och villapriserna

på påkalkylerna brukarkostnader tabell byggerEftersom i 3.5 anta-
räntenivån och den förväntade nominellagandet prisstegringenatt

på småhus tiden de direkt informationkonstanta ingenär över ger
konfronterade rationell och fram-de faktiska incitament som enom

småhus.åtblickande Under den första halvaniinvesterare 1980-av
småhus.på den händelsestagnerade de nominella Förtalet priserna

förutsågsmåhus den faktiska prisutvecklingen under-investerarna i
vår kalkyl de verkliga brukarkostnaderna Förskattar 1981. 1985 är

småhusprisernanominella Ökadeförhållandet det omvända; de
innebär våra kal-halvan 1980-talet, vilketsnabbt under andra attav
relevant förut-överskattar den brukarkostnad förkyler som var en

då redovisar redan höga bru-i sigseende För viinvesterare. 1991,
nominal-småhusägare de högakarkostnader, skulle förutsettsomen
kalkyle-haoch fallet fastighetspriserna efteri 1991,1992,räntorna

brukarkostnad. Givet denna brasklapphögremed ärännurat en
påtabellen god indikationändå vår kalkylerna islutsats att ger en

storleksordningen.
brukarkostnaderindikerarsvenska undersökningarTidigare att

bostadsefterfrågan ochroll pri-skatteändringar spelat föroch stor
används simule-småhus. Englund ochpå Persson 1982I enserna

skatte-hur den ökande progressiviteten iringsmodell studeraför att
efterfrågan på småhus vil-påverkade och1970-taletundersystemet

period hög-hushåll under denna fickallt flerlapriserna. Eftersom en
finansiell kapitalkost-reduceradmarginalskatt, och därigenom enre

hushållsmåhussektorn.brukarkostnaderna Deminskade inad, som
efterfråga boy-småhus tenderadeutgångsläget bodde i störrei att en

hyreslägenhetutgångsläget boddehushåll ioch många de ita, somav
modellsimu-på Enligtvillasmarknaden.inincitament sigatt gegavs

småhusefterfrågan påtotalatill öka denbidrog dettaleringen att
småhus,utbudPå kort sikt, med givetmed är30 ettprocent.runt av

Englund ochoch enligt analysen ivillaprisernadet som anpassas,
undervillaprisernaökningen de realaskulle iPersson merparten av

på konto.skrivas den skärpta progressivitetens1970-talet kunna
Englund ochstudier PerssonMikroekonometriska Brownstone,av

dataEnglund har utnyttjatoch 1991och Brownstone19881985,
så kallade HUS-databasenHINK-undersökning och denfrån SCBs
hushållsnivå. specielltefterfrågan på småhus på Avstuderaför att

redovisassammanhang de resultat Brown-dettaiintresse är som av
efterfrågesystemanvänderm.fl. Författarna1985. ärettstone som
studera hur skatteom-på från fördata HINK1978-79estimerat att

småhus.efterfrågan påpåverkadeochmellanläggningen 1983 1985
skatteändringar bru-tabell medförde dessavisadeSom vi i 3.5 att

hushåll höghademycket kraftigt förkarkostnaden ökade ensom
skatteomlägg-antyderutgångsläget. Resultatenmarginalskatt i att
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ledde till minskning den totala efterfrågan på småhusningen en av
med Ett resultat, helt linje15 intressant irunt procent. annat ärsom

våra efterfrågefalletmed kalkyler tabelli föreföll3.5, är att att vara
särskilt villor, innehas hushållför främst medstörrestort som av

Efterfrågan påinkomster och höga marginalskatter. villor deistora
storleksklasserna beräknades minska med 50största än procent,mer

påefterfrågan mindre småhus faktisktsamtidigt ökade. Ensom an-
något överraskande, slutsats den totala andelen småhus-är attnan,

villaefterfråganberäknades öka, den samlade minska-ägare trots att
Anledningen sänkta skatteskalor skapade inkomst-de. positivaär att

många hushåll utgångslägeteffekter bodde hyreslägenhet;för i isom
råd på småhusmarknaden.etablerade fick därför sigatt

efterfrågestudierbakgrund dessaVad kan vi ef-mot säga omav
års skattereform iakttagelse,fekterna En första fram-1991 somav

frångår kalkylerna tabell det till skillnad vadi 3.5, är att som varav
skatteomläggningen finns skäl ef-fallet vid inte1983-85 att tro att

åtpå särskilt mellanfekten brukarkostnaderna skiljer sig mycket
påhushållstyper. Boendekostnaderna har ökat likartatolika sättett

hushåll Englundflertalet inkomstdeciler m.fl. förför i se syste-en
följd skatteändringarna mellanmatisk kartläggning. Till 1989av

tvåbrukarkostnaderna med mellan ochoch ökade1991 tre procen-
lånefi-utgångslägetflesta villaägare valdetenheter för de i attsom

småhus. Enligt beräkningar Englund fl. dennansiera sina varav m.
småhusägarnablandökningen brukarkostnadengenomsnittliga av

anspråk påsådana kanberäkningar inteEftersom24 göraprocent.
påintervallrimligt räkna medexakthet kan det 20-30ettattvara

procent.
procentuella ökning motsvarandedenna iFör översättaatt en

efterfrågeeffekt behöver priselasticite-procentuell vi information om
småhus.efterfrågan på boendetjänster Om den okom-iförten

alltefterfrågeelasticiteten lika med skulle,penserade ett annatvore
efterfrågan på småhus minska procentuellt likakommalika, att

skattereformen borde ledamycket brukarkostnaden ökar, dvs.som
efterfrågebortfall på mellan ochtill Denna negativa20 30ett procent.

såendast hälften den redovi-effekt är stor ante prognossom ex som
enligt vilken skattereformen kunde tänkassades Persson 1989,i

villaefterfrågan påleda minskning omkringtill 47 procent.en av
på brukarkostnadseffekt någotbyggerPerssons ärsomprognos en

påmed, basisden räknat han förutsättervistörre än men av en-
resultaten m.fl.linjär approximation i Brownstone 1985 attav —

villaefterfrågans priselasticitet drygt 1,5.är
såväl vårtvå vår schablonkalkylAv skäl bedömningär att egen

efterfrågeeffekten.överskattat den verkligaPerssonssom prognos
fråndet bortser beräkningarna den omständigheten deFör första att
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småhussektornminskade skattesubventionerna till möjliggjorde en
sänkning andra skatter, första hand marginalskatten påiav ar-

skattereformen fulltbetsinkomster. Givet finansierad vilket,att var
skall kapitel med modifikationvi i sanning fick denärsom se en

genomsnittlige villaägaren tillbaka ungefär lika mycket i skatte-
på håll.sänkningar andra Denna inkomsteffekt tenderarpositiva att

efterfrågefallet.dämpa När Persson överslagsmässigt hänsyn tilltar
inkomsteffekten han efterfrågeminsk-den motverkande finner att
frånreduceras till Om motsvarandeningen 40 vi47 procent. gör en

vår kalkyl blir efterfrågeminskningenslutsatsenjustering attegenav
bör ligga 3020närmare än procent.

andra beaktar kalkylen explicit det faktumFör det inte skatte-att
påverkade småhusmarknaden på tvåreformen marginaler, den disk-

huroch den betingade. Den diskreta marginalen gäller skattere-reta
småhuspåverkat valet mellan bo och hyreslägenhet, ochformen iatt

på efterfrågadeden betingade marginalen gäller effekterna den bo-
småhus.stadsvolymen bestämt för bo efter-givet sig i Deattatt man
påfrågeelasticiteter vårtdiskuterat elasticitet i fall,vi en ettsom

och exempel dessa beslut. De avspeglari Perssons1,5 nettotavser av
på efterfrågan multiplicerateffekterna den totala antal villaägare

efterfrågan på småhusmed genomsnittlig ökning brukar-av en av
småhussektorn. det därigenom blir relativtkostnaderna Eftersomi

det uppskattadebilligare bo hyreslägenhet beror delisett att aven
ipåefterfrågebortfallet enkelt antalet villaägare minskar, dvs.helt att

också upplåtelseformvalet spelar roll för totaleffek-det diskreta av
ten.

det dyrareverkligheten skattereformen ordeI vi att även attvet
central tanke bakom skattereformenbo hyreslägenhet. ii En var

boendekostnaderna skulle öka lika mycketsjälva verket oavsettatt
hyresbeståndet omlägg-valet upplåtelseform. berördesAven avav

dessutom ökadede indirekta skatterna, ochningen uttaget avav
på räntesubventionerna tillfastighetsskatt hyreshus samtidigt som

Låt därförnyproducerade hyreslägenheter minskade. anta attoss
småhus hyreslä-boendekostnaderna ökade lika mycket för försom

antagande det heller anledningGivet detta finns integenheter. att
hushålletspåverkade val mellan boförmoda skattereformen iattatt

på-förståsmåhus eller hyreslägenhet. hur skattereformenFör att
efterfrågan på småhus bör första approximationverkade vi som en

påverkadehur skattereformen den be-inskränka till studeraattoss
bostadsefterfrågan: påverkades efterfrågan på småhustingade Hur

hushåll bådegenomsnittliga bodde villa före och efterför det isom
skattereformen

utgångspunkt brukarkostnadsök-med dennaFör översättaatt
småhus efterfrågeeffekt behövermotsvarande viför iningarna en

på efterfrågeelasticiteten.storleken den betingade Iinformation om
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efterfrågestudienekonometriska m.fl.den Brownstone 1988,av
frånm.fl. data HINKliksom Brownstone 1985 utnyttjar 1978-som

resultat det möjligt dekomponera priselas-redovisas79, gör attsom
efterfrågan på småhus del beror påtotala detför den iticiten somen

betingad efterfrågan.och del avspeglar Medandiskreta valet, en som
efterfrågeelasticiten betingadedrygt den efter-den totala 1,5,är är

resultat redovisasfrågeelasticiteten ungefär lika med Deett. somnya
på datamaterial,bygger ochEnglund m.fl. 1995 1984i ett annat

villaefterfrågan långtårs indikerar betingadHUS, och de1986 äratt
efterfrågeelasticiteten liggerpriskänslig; den betingade in-mindre i

påskalltill Vilka dessa elasticiteter vi Detervallet 0,25 0,35. troav
påolika databaser, och de byggerekonometriska studierna utnyttjar

ändåår. det finnsför skilda Sammantaget viobservationer atttror
efterfråganden betingade relativtförmodandet pris-grund för äratt

resultaten ligger sanningen.okänslig, och de närmastatt senare
efterfrågeelasticitetenden betingadeförsiktigtvisOm vi antar att

inkomsteffekten,schablonmässig korrigering föroch0,5, görär en
efterfrå-bidragit till minskakan haskattereformenfinner vi attatt

häsyn till skatte-på småhus med När vi10 attrunt procent. targan
påverka de relativa boskulle incitamentenprincip intereformen i att
efterfrågefallet på villamarknaden hälf-eller hyreslägenhet blirVillai

vår och bara fjärdedel denså kalkyl,i förstaten stort avegen ensom
beräk-Persson Dennaefterfrågeminskning prognosticeras avsom

osäkerhet, och bör tolkasbehäftad med dennaturligtvisning storär
försiktigt.

fårkalkylen, förklarar varför vispringande punkten iDen ensom
totaleffekt,bedömare relativt blygsammed andrajämfört är anta-

upplåtelseformpåverkade valetskattereformen integandet att av -
efterfrå-efterfrågan på hus, och ökarminskar sinvillaägarna större

småhusmarknadenvillaägare lämnarpå hus,mindre ingenmengan
Även nåddeskattereformen sittförmån hyresmarknaden.till för om

småhusboendet hyres-bibehålla mellan ochkostnadsparitetsyfte att
genomsnittliga lägen-kvarstår det faktum dendockboendet att
småhusbeståndethyresbeståndet jfr.mindre ihetstorleken i änär

på boendedet högre relativprisetm.fl. EftersomEnglund 1995.
upplåtelse-hushållet, valetdet genomsnittligamedför oavsettatt av

efterfråga tidi-utgångsläget, mindre bostadkommerform i änatt en
med kostnaderoch det förenateftersom att göraär stora omgare,

andelslägenheter, tenderar denna storleksef-villor till mindrestora
hyresbeståndet:bostadsefterfrågan andelenvridafekt i sig motatt

småhusägare allt minska.bör trots
skattereformen sannoliktVår samlade bedömning därförär att

efterfrågan på småhus med Eftersomhar minskat 10 procent.änmer
småhusägare meka-andelenprocentenhets minskning ivarje rent
så procentuell minsk-dubbeltniskt kan i storöversättas änen mer
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småvillaefterfrågan kan relativt förskjutningar villaägaran-ining i
efterfrågan på småhus.totalabetyda mycket för den Ettdelen san-

efterfrågeminskningen ocksåden totala vinolikt intervall för när
tenderar hyresboendetstorlekseffekten premierabeaktar attatt
efterfrågebortfall påsmåhusboendetframför 10-20 procent,är ett

andel villaägare,konsistent med konstantsiffrandär den förra är en
medandelen villaägare minskar fyraoch den förutsätter attsenare

procentenheter.
efterfrågeanpassningdenna iPå lång sikt kan vi översätta en

På sikt,villabeståndet storleksordning. kortminskning sammaavav
villaprisernabeståndet blir det iställetgivet,ärnär anpassas.som

påpåberor avgörandefaller priserna SvaretmycketHur sättett
framtidahushållens den prisut-förväntningarvad vi tror omom

ochhushållensmåhus. har statiska förväntningar,på Omvecklingen
tillpå lång normaliserassikt kommervillaprisernainte inser attatt

förslitningsmåhusbeståndet tidenkrymperföljd överatt genomav
lik-underhåll, Förklaringenblir prisfalletoch eftersatt är attstort.

efterfrågan på villamarknaden förutsättermellan utbud och atthet
beståndet.oförändradepå kort siktefterfrågan till detsiganpassar

de reala villaprisernainnebär dettastatiska förväntningarMed att
ökar.brukarkostnadernamycketmåste med exakt likaminska som

minsk-blirökat medbrukarkostnaderna 20-30 procentEftersom
storleksordning.reala villaprisetdetningen i av samma

rationella, förväntningarhushållen framåtblickande, ellerharOm
lågagenomskådar då initielltdenHushållenblir bilden atten annan.
vil-det lägrebestående Eftersomprisnivån kaninte natur.vara av

villabeståndetbygga kommerminskar incitamentenlapriset nyttatt
på lång sikt harsmåhusutbudettiden.minska Näröveratt an-av

återgåttmåste haefterfrågan villaprisernaminskadtillsigpassat en
åter det lönsamtfinnernivå byggnadsindustrindär atttill den un-

Villaprisernashus.och producerafastigheterderhålla gamla nya
hushållrationelltdärföråterhämtagradvis sigtendens att ettgöratt

fastighetsmarknadenpågå indet lönsamtfinnakommer attatt om
blir alltförskattereformenkapitaliseringseffektenomedelbaraden av

genomskådarhushållvillamarknaden dominerasOmstor. somav
det omedelbara pris-kommer därförlångsiktiga prisdynamikenden

falletvad blirslagbetydligt blygsammarefallet änatt somvara av
statiskahushåll med förväntningar.dominerasmarknaden avom
inflytelserik Po-har formaliserats i uppsatsDenna intuition aven

svenska för-förmotsvarande modell harterba En1984. anpassats
ÅsbrinkÅsberg simuleringar visar1994. Derasochhållanden av

minskar till29 småhus. Om ägarandel 36hushållen i dennabodde1990 40 procent pro-av
småhusutgångsläget innehadehyresmarknaden itillhushåll flyttaroch de övercent, som

villaefterfrågan minska med 10den totala procent.genomsnittlig storlek, kommer attav
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hur prisfallets storlek bl.a. på efterfrågansberor priselasticitet. Vid
elasticitet lika med finner de det omedelbara prisfalletett att ären

två såtredjedelar vid rationella förväntningar jämfört medstort sta-
tiska och med påförväntningar, elasticitet 23 motsvarandeären
relation 58 procent.

Vad kan vi denna bakgrund skattereformens kort-mot säga om
påsiktiga effekter de reala villapriserna någotOm vi, djärvt, antar

villamarknaden domineras rationella hushåll genomskå-att av som
långsiktigadar den prisdynamiken reduceras problemet till be-att
med vilken faktor skall diskontera den kalkyleradevi bru-stämma

Åsbergpåkarkostnadsökningen Om extrapolerar20-30 viprocent.
Åsbrinks påoch beräkningar till elasticitet bör kostnadsök-0,5en

halveras, vilketningen innebär de reala villapriserna teoretisktatt
borde ha fallit med till följd skattereformen.10-15sett procent av
jämförelse med delI de redovisades skat-nären av prognoser som

offentligordestereformen kan detta ganska blygsamsynas vara en
priseffekt. Omräknat kronori kan det dock fortfarande handla om
relativt förmögenhetsförluster många hushållför destora av som

småhusbodde skattereformen genomfördes.i Den genomsnittligenär
småhusägaren Stockholmsområdet, där deni genomsnittliga köpe-

småhus påskillingen för mark med äganderätt1990 ett 1,2runtvar
kronor,3°miljoner kan åsamkatsi och med skattereformen ha en

påkapitalförlust storleksordningeni kronor.120 000 -180 000

Varför dröjde anpassningen

vårt efterfrågan på småhusHittills har och villapri-resonemang om
utpräglad karaktär. har försökt redavarit Vi attanteserna av en ex

vilka effekter skattereformen borde ha haft, vår kunskapgivetut om
efterfrågemönster påhistoriska och kalkyler brukarkostnaderna i

småhussektorn. någonVi har däremot försöktinte i egentligatt ex
utvärdera skattereformens betydelsemening för den faktiskapost
på småhusmarknaden.utvecklingen påKvantitetsanpassningarna

fastighetsmarknaden mycket lång tid, och det rimligtintetar är att
beståndet småhus skrivande stundsig i juni 1995 skallvänta att av

ha hunnit särskilt mycket till desig skattereglerna.anpassa nya
har åren påverkatsDessutom bostadsmarknaden under de senaste av

rad chocker skattereformen. De statliga räntesub-externa utöveren
under avveckling, och de makroekonomiskaventionerna obalan-är

under början 1990-talet har bland såg figurvi iannat,serna av som
låneräntor.manifesterats i höga reala3.3,

3°SeBostads- och byggnadsstatistisk årsbok SCB, tabell1992, 7.1.
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Figur 3.8 De reala villaprisernas utveckling, 1970-93
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långsiktigatvå pådock indikationer denochfigur viI 3.8 3.9 ger
de realasmåhusmarknaden. figur visar viI 3.8färdriktningen för

de följt cyklisktutveckling. Uppenbarligen harvillaprisernas ett
och andra halvanunder 1970-taletmed prisökningarmönster, stora

den halvanreala prisfall under första1980-talet, och kraftiga avav
relativtPrisutvecklingen följer1990-talet.1980-talet och början av

småhussektorn. Prisökningenbrukarkostnaderna iväl förmönstret
med den skärpta progressiviteten i1970-talet sammanfallerunder

mellan ochreala prisfallet 1985och det 1980skattesystemet, stora
hushållökande brukarkostnaderna förmed de kraftigtsammanföll

skatteändringarna mel-blev resultatetinkomstermed höga avsom
minskadeökade,Mellan och prisernalan 1990,19851983-85. när

sammanföll med skatte-och prisfallet efterbrukarkostnaderna, 1991
annonseradoch avtrappninghöga realräntorreformen, ränte-aven

alltvår borde skattereformen,Enligt bedömningsubventionerna.
påha till realt fall villaprisernalika, lett i 10-15 procent.ettannat

skullemellan ochföll med 1990 1993Eftersom priserna 28 procent
påprisfalletobserverade berovår kalkyl halva detenligt ungefär

på andraåterstående halvan beror poli-medan denskattereformen,
makroekonomiskaoch störningar.tikomläggningar
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påbörjade småhus,Figur 3.9 Antal lägenheter i 1970-94
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påbörjade lägenheterutvecklingen antaletfigur visar vi iI 3.9 av
på långsiktigasmåhus. indikation dentidsserieDenna ger oss en

beståndet småhus. Perioder med antalförändringen i ett stortav
småhusbeståndetpåbörjade år ökar, eftersomlägenheter följs närav

ochhus gamla hus den eko-tillflödet överstiger rivningennya avav
beståndet.på existerande periodernomiska avskrivningen det För

förhållandetnybyggnadsverksamhet det omvändamed liten ären -
års beståndetmed några eftersläpning tenderar minska. Viatt attser

påbörjade följer de reala vil-antalet lägenheter mönstersamma som
påbörjades knappt lägenheterUnder 1970-taletlapriserna. 40 000

år, 1980-talet halveradesoch under den första halvan änmerper av
halvan 1980-talet, de realabyggstarterna. Under den andra närav

ökade, påtaglig återhämtning, dock följ-villapriserna skedde en som
tillbakagångmarkerad Särskilt iögonfal-des efter 1990.än merav en

påbörjadeexceptionella fallet antalet lägenheter underlande det iär
två år påbörjadesoch Under dessa i genomsnitt1993 1994. 3 700

påbör-lägenheter, vilket kan jämföras med de lägenheter13 600 som
år då småhusmarknadenjades dvs. det under 1980-talet1985, var

svagast.som
det den faktiska utvecklingenSammantaget finns inget i som

våra reala villapriserna har fallitDemotsäger anteex resonemang.
kraftigt, och den exceptionellt utvecklingen vad gäller antaletsvaga
påbörjade småhuslägenheter antyder historiska rivnings-i givet-
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ochmönster antaganden normal ekonomisk förslitning vil-om att-lasektorn för närvarande genomgår omfattande krympningpro-en
cess.

återståendeEn fråga, vi inte kan besvara på tillfredstäl-ettsom
lande gäller den tidsmässigasätt, relationen mellan skattereformen
och de observerade pris- och kvantitetsanpassningarna. En national-
ekonom vill marknadengärna tro att för det harmesta i denrätt,
speciella meningen priserna på olikaatt tillgångar snabbt diskonte-

information ändrade skatter och andra politikomläggning-rar ny om
Ett exempel på detta villamarknadensär reaktion på denar. av-

dragsbegränsning infördes 1983-85. Huvuddragen dennai skat-som
teomläggning blev kända och1981, figuri 3.8 vi detatt mestaser av
den reala prisanpassningen hade redanägt före det år1985, dårum
avdragsbegränsningen slutgiltigt fasades in.

På trodde många akademiskasätt bedömare, inklusivesamma
Persson 1989 och författarna denna bok, aktörerna påatt villa-av
marknaden snabbt skulle sig till den skattereformen.storaanpassa
Villapriserna borde ha eller fallit redanstagnerat slutetmot 1989,av
då reformens huvuddrag, och implikationerna för boendekostnader-

i synnerhet, blev kända och uppmärksammade i massmedia. Såna
blev dock inte fallet. I nominella fortsatte villaprisernatermer att
öka under både plus1990 12 procent och plus1991 7 procent, och
det först åretär 1992, efter skattereformen, priserna faller på-som
tagligt bådei nominella och reala Samma tilltermer. fördröjdasynes
anpassning kännetecknade också, vi figuri nybyggnads-3.9,som ser
verksamheten. Varför dröjde anpassningen

Vad gäller antalet påbörjade lägenheter kan till nöds hävdaman
från planeringatt steget och projektering till faktisk byggstart är

relativt långt utdraget tiden.i Det relativt påbörjadeantaletstora
lägenheter småhusi under och1990 kan1991 i utsträckningstor
avspegla projekteringsbeslut, byggde på investeringskalkylersom

ordes innan skattereformen blev känd. Detta kansom resonemang
dock inte förklara den till fördröjda anpassningen vad gällersynes
priserna på andrahandsmarknaden småhus.för I princip kan man
här tänka tvåsig möjliga, och ungefär lika troliga, förklaringar. Den
första bygger på den enkla tanken marknadenatt allt snabbttrots
beaktade informationen skattereformen. I avsaknad skattere-om av
formen hade villapriserna ökat mycketännu under 1990 ochmer

bl1991, till följd de disponiblaatt inkomsterna ökade snabbt,a av
dvs skattereformen dämpade allt den snabbatrots prisutvecklingen
på villamarknaden påbörjades under den andra halvan 1980-som av
talet. Ett problem i sammanhanget förstås dennaär förklaringatt
inte direkt testbar:är Vi hurinte villaprisernavet skulla ha utveck-
lat kringsig skattereformen1990 hadeinte genomförts.om
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genomskå-hushållen inteförklaringentänkbara är attandraDen
På olikagrundefterhand.innebörd förrän iskattereformensdade av
betydandedet,informationsbildningen trotstogtrögheter i mass-en

småhusspekulanter attpresumtivatid föruppmärksamhet,medial
indirek-ränteavdrag och högrereduceradebetydelsenfullt inseut av

typiske husspe-denobserveradirekt kanvi inteEftersomskatter.ta
heller dennalåter sig inteinformationsmängd kring 1990kulantens

studi-djupareuppslag förenkelt Ett ettpå sätt.förklaring etttestas
inomföljamöjlighethaftharfråga, attvi intedenna uppsomavum

genomförautredningsuppdrag, systema-vårt attför envoreramen
vilkenIfrån, låt 1990.mâklarprospekt säga,insamlingtisk ossav

aviserade,boendekostnadskalkylernabeaktadeutsträckning men
subventionsändringarochgenomförda, skatte-ännu
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Kapitel 4

Företagen

Efterkrigstidens skattepolitik företagen kangentemot ha harsägas
tvåhaft huvudinriktningar; den stimulera företagenatt tillena var

konsolidering och den andra statsmakternaatt medel aktivtattge
investeringsverksamheten.styra Konsolideringen drevs fram genom

kombination å sida beskattningshotett formi högen av ena av en
formell skattesats åoch andra sidan goda möjligheter för företagen

bilda obeskattadeatt dvs undgå skatt behållaattreserver, genom
vinstmedlen i företagen. påverkaFör investeringsbeslutenatt tillför-
des lagstiftningen rad olika specialregler, bland vilka den främstaen
och välkändamest investeringsfondssystemet.var

Det gamla bolagsskattesystemet med dess inriktning på konsoli-
dering och investeringsstimulans uppfattades länge tillväxtbe-som
främjande. I den ekonomisk politiska diskussionen i det 1980-sena
talet, med dess ökade betoning marknadernas roll för effektivtettav
resursutnyttjande, kom emellertidsystemet alltmeratt ettses som
hinder för nödvändig strukturomvandling inom näringlivet. Kri-en
tiken gällde framför allt kombinationen hög skattesats och smalav
skattebas, stimulerade till omfattande vinstnedplöjning före-isom en

Ett nyckelord debattentagen. i skattebetingade inlåsningseffek-var
åtföljandemed riskerter, för ineffektiv fördelning investerings-en av

mellan både företag branscheroch Till denna kritik komresurserna
växande skepticism vad gäller både det önskvärda och möjliga ien en

konjunkturstyrning näringslivets investeringar.av
Med skattereformen 1991 övergavs i de gamlastort sett princi-

för företagsbeskattningen. Som vi redovisat kapiteli innebar1perna
reformen i halveringstort sett skattesatsen, beaktaren av om man

också den särskildaatt vinstdelningsskatten avskaffades. Investe-
ringsfondssystemet avvecklades liksom möjligheten skattemässigtatt
undervärdera lager. Samtidigt tillkom emellertid reserverings-en
möjlighet knuten till det kapitalet, kallad skatteutjämningsre-egna

surv. Att exakt i vilkenmäta omfattning dessa förändringarserv
begränsade möjligheterna bilda obeskattadeatt svårt,ärreserver

reformen innebaratt vittgående basbreddning står klart.men en
Regelförändringarna kalibrerades också målsättningenmed att upp-
nå långsiktigt oförändrade skatteintäkter.

1 För utveckling denna kritik, Södersten ochYsander, 1984,en 1985.av se
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bolags-beskattning.förpå det systemetFörhoppningarna avnya
från reforme-UtredningenslutbetänkandetIvinsterna stora. omvar

betonades301SOU sär-URF, 1989: 34,företagsbeskattning,rad s.
bl.a.skriverskattesatsen. Manreducerade attdenbetydelsenskilt av
skatte-dagenspåinflationpå och 4 %realränta 3 %Vid gerenen

avkastningskravnominelltvinstdelningsskattinkl.på ett57 %sats
skatte-sänkningpå En16,3 %.egenñnansierade investeringarpå av

....denavkastningskrav till 10 %.dettareducerartill 30 %satsen av
betydande förbättringgerskatteomläggningenföreslagna avenoss

effekter kom för-förväntadeTill dessainvesteringsincitamenten.
detbedömareandrahos attochhos URFhoppningar nyaom-- tillskulle ledainlåsningseffektermindremedskattesystemet enav

övertygelsenochmed investeringsresurserna,hushållningbättre om
gamlatill detalternativrobustareochenklarereformen ettgettatt

komplicerat.alltmerblivitefterkrigstidenundersystemet, som
skattereformensutvärderingomedelbartskall attDet sägas aven

uppgift.kompliceradavseendenandraoch ärdessaiverkningar en
reformensedan annonseratsförflutittidkortadenGenom ännusom

reglernatill deanpassningföretagenskraftioch ärträtt sanno-nya
regelverketgamladet spän-Avvecklingenavslutad.intelikt ännu av

reglernaockså detidvilkenår, underflerade dessutom över nya
ochfr.o.m 1994avskaffadesbl.a.förändradessuccessivt surven-

nyskapade periodiserings-tillavsättningarmed skattefriaersattes
reaktioneranalysera företagensochavläsaMöjligheternafonder. att

eftersläpningen ibeskurnavidare kraftigtpå reformen är genom
återkommandevilketDärtill kommer ettärstatistik.tillgänglig -

konjunk-reformenåren efterde förstaskriftdennai atttema ur-
helttursynpunkt extrema.är

ihurvåra kunskaperslutligenkomplikation attspeciell ärEn om
ofullständi-mycketverkade ärbolagsskattesystemet ännugamladet

unik fleraibolagsbeskattningsvenska ärEfterkrigstidens avse-ga.
svårare bedömaväsentligt äneffekter attdessvilket ärenden, attgör

internationelladendelarstår fokus iiregelsystem storade avsom
också varitharkomplikation sty-Dennalitteraturen.vetenskapliga

handlardeltillkapitel,detta storuppläggningenrande för somav
utvärde-Förgamlaförståelse det attsystemet.bättreatt avge enom

förstå gamla.detmåste videt nyara
på delav-uppdelad 8kapitelgenomgången dettai ärfortsattaDen

bakgrund ochallmänavsnittdessa, 4.1,det förstaIsnitt. engesav
decennierna.deunderbolagsbeskattningen senastekaraktäristik av

skatteuttageteffektivadethuruppgifterbl.a.redovisarVi urom
formelladenmedjämförelseutvecklats iharverkliga vinsternade

allmänhet varithar iskattebelastningeneffektivaDenskattesatsen.
företagenförklarasvilketformella, attdenlägreväsentligt än av

konsolidering i formobeskattadtilldel sina vinster avanvänt aven
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accelererad avskrivning och avsättningar till lagerreserver och inves-
teringsfonder. Vi redovisar också data hur detöver faktiska ut-nya
nyttjandet konsolideringsreglerna förhåller tillsig den maximalaav
konsolidering medges skattelagstiftningen.i I avsnitt 4.2 analy-som

skattereglernas incitamentseffekter; undersökervi med hjälpseras
räkneexempel baserade på hypotetiska investeringsprojekt hurav

den gamla och den bolagsbeskattningen påverkar företagensnya
kapitalkostnader vid nyinvesteringar. Intresset här gäller också i
vilken utsträckning skattereformen medfört likformig be-en mer
handlingen olika investeringsobjekttyper och olika finansi-av av av
eringsformer. I avsnitt vidgas4.3 granskningen beskattningensav
incitamentseffekter till gälla beskattningenatt även företagensav
finansiärer ocksåju förändrades reformen. Vi klargör isom genom-
detta bl.a.avsnitt skillnaden mellan beskattning sparande ochav
beskattning investeringar, vilket distinktionär är storav en som av
betydelse för bedöma verkningarnaatt olika skatteinstrument iav en
liten ekonomi denöppen svenska. Avsnitt därefter4.4 tarsom upp en
diskussion de olika inlåsningseffekter, i den ekonomisk poli-av som
tiska debatten förknippats både med ñnansiärernas kapitalbeskatt-
ning och med bolagsskatten, och vi undersöker vilka förändringar
skattereformen kan ha medfört.

I huvuddelen detta kapitel likhetsteckenvi mellansätter före-av
och aktiebolag; itag avsnitt granskar4.5 vi dock helt kortfattat ock-

så beskattningen enskilda näringsidkare. Särskilt uppmärksam-av
de förändringar införts fr.0.m. och1994, vi jämför medmas som

hjälp metodik i avsnitt de förräntningskrav4.2av samma som som
måste ställas på realinvesteringar i enskild firma fåmans-och i etten

aktiebolag. Tillägt förhoppningarna på års skattereform1991 hörde
företagens soliditet skulleatt komma öka, då den halveradeatt skat-

gjorde låneñnansieringentesatsen dyrare. Frågan behandlas i avsnitt
dels4.6, innehåller allmän diskussion beskattningenssom en om

betydelse för företagens finansiering, dels redovisar vissa empiriska
resultat från forskningen på området. Avsnitt behandlar4.7 skatte-
reformen och investeringarna. Med den bolagsbeskattningennya gav
statsmakterna tidigare ambitioner beskattningenviaatt styraupp
företagens investeringar. Vilken reell betydelse den inriktningennya
har måste emellertid bedömas utifrån graden framgång med denav
tidigare politiken. En huvudfråga i avsnitt därför4.7 vilkeniär ut-
sträckning statsmakterna under de decennierna verkligensenaste
lyckades investeringarnas storlekstyra och tidslokalisering. I avsnit-

specialgranskas effekternatet investeringsfondssystemet och viav
redovisar empiriska studier hur investeringsefterfrågan inom nä-av

påverkatsringslivet beskattningen.av
Avsnitt avslutar kapitlet4.8 med vissa sammanfattande bedöm-

ningar. De uppgifter företagens utnyttjandeöver olika konsolide-av
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på redovisningentyderavsnitti 4.1 attringsregler presenterassom
ifrå-önskemålhamånga fall kanbeskattningsbar i styrtsvinst avav

bokfö-redovisapåeller strävan attutdelning annat sätt enavga om
till skat-möjligheterbegränsadevinster, änringsmässiga avsnarare

dentycksavsnitti 4.4utvecklarviavdrag. Som närmaretemässiga
huvudsakkomplexitet ialldärmed i sinbolagsbeskattningengamla

på investeringsincitamenten.effekternågra negativahafthainte
också saknatsannoliktharbolagsbeskattningenOmläggningen av

efter 1991.investeringardrastiska fallet i företagensdetbetydelse för
stimulerat företagenhahellerförefaller inteFöretagsbeskattningen

tidigaremånga bedömareutsträckningdenilåneñnansieringtill
för företags-verkningarnarealekonomiskatill deDå viförutsatt. ser

odramatisk för-ganskadärförskattereformeninnebärsektorn en
ändring.

1965-92Skatteuttaget4.1

aktiebolagensvenskadeharefterkrigstidendelenUnder större av
avdragsgill kom-och enpåskattstatlig 40 procentbådebetalat en

formellahar den1950-taletslutetAlltsedaninkomstskatt.munal av
medtakthöjas isuccessivtdärmed kommit attbolagsskattesatsen

dockutgickFr.om 1985utdebiteringen.kommunalaökandeden en-
tillsänktes 40sedanvilkenpåbolagsskatt 52 procent,statligdast

meddet systemet,led infasningeni1989 ett enprocent nyaavsom
Åren därutöver1984-90 uttogsfr.o.m. 1991.på 30 procentskattesats

komplice-efterpå ettvinstdelningsskatt 20 procent,särskild somen
till denprocentenheteradderade 5avräkningsförfarande nettorat ca

skattesatsen.formella
skattesatsformellaaktiebolagensutvecklingenårsvisaDen av

skattesatseneffektivaockså denvisarFigurenframgår Figur 4.1.av
iskatteuttagetfaktiskadetberäknadtillverkningsindustrin,för som

skattemässi-föredvs vinstenverkliga vinsten,till denförhållande
motiveradeekonomisktavdrag förefterdispositioner av-menga

medskattebelastningen,effektivaskrivningar framgår har denSom
denså höghälftenungefärvaritslående undantag,mycketvissa som

krisåren imedsammanfallerskattesatseffektiviformella. Topparna
Också lågkonjunk-1990-ta1et.börjanoch i1970-taletslutet avav
medanskattebelastning motsatsenhögturåret uppvisar1981 en

omvändalltså påtagligvisarhögvinståret Figuren1974.gäller för en
tycksFenomenetskattebelastning.ochvinstlägemellansamvariation

effektivanormalnivån denförOmskattereformen.bestå efteräven

återanskaff-prisjusteradepå nedskrivna,detberäknas2 avskrivningenekonomiskaDen
livslängd.ekonomiskuppskattadtillmed hänsynrealkapitalet,ningsvärdet enav
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skattesatsen förändrats reformen emellertid för tidigtär attgenom
bedöma.

Figur 4.1 Formell och genomsnittlig effektiv skattesats inom tillverkningsindu-
strin 1965-92
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Anm. Denstreckade kurvan den formella skattesatsen; årenden övre streckade kurvananger
1984-90 inkluderar vinstdelningsskatt. Den heldragna kurvan den effektivaär skattesatsen,

definitionenligt i texten.
Källa: Egnaberäkningar.

denAtt effektiva skattebelastningen varierar vinstlä-omvänt mot
har flera förklaringar. I aggregerade data relaterasget skattebetal-

frånningarna de vinstgivande företagen till vinster ochsumman av
frånförluster samtliga företag, vilket automatiskt förhållan-iger en

de till vinstläget omvänd variation i den effektiva skattebelastningen.
Konjunkturvariationerna skattebelastningeni förstärks emellertid
också den i Sverige och flera andra länder,i Finland existe-t.ex.av
rande kopplingen mellan redovisning och beskattning. Kopplingen

påinnebär bl.a. krav överensstämmelse mellan de avdragett näraen
och yrkasavsättningar vid beskattningen och de avdragsom som

bokslutföretagensi civilrättsliga önskemålgörs Företagensexterna
bokföringsmässiguppvisa jämn vinstutveckling, kanskeatt för atten

långsiktigt kunna finansiera utdelningarna med beskattade vinstme-
del, kommer därmed bestämma möjligheterna till-att utnyttjaatt
gängliga och nedskrivningsmöjligheter. nedgångEn i vinsterna,av-.

motsvarande åtföljtsinte i grad sänkta utdelningar, dåledersom av
till för olika konsolideringsåtgärder krymper.att utrymmet En stör-

3I Danmark och i de anglosaxiska länderna saknasdenna koppling.
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dvsmåste till beskattning,framverkliga vinstenandel den tasavre
ökar.skattebelastningeneffektivaden

tillgänglig statistikspecialbearbetningarfrån deocksåkanVi av
konstateraForsling 1995ochURF att storautförts avavsom

möjligheterifrån allaavstått utnyttjafaktisktföretag attgrupper av
vad lagstiftningen for-skattdärmed betalat ioch änavdrag,till mer

till-företagen inombetaladeForsling 82Enligt procentutsätter. av
låg detdessaåren och forskatt 1979-88verkningsindustrin genom-

avdrag‘, på-medmöjligapåutnyttjandet 72snittliga procent avca
undre kur-där denårolika figur 4.2,mellan setagliga variationer

kurvan denoch denutnyttjandet,faktiska utnytt-det övreangervan
ganskanoll.till Enbeskattningsbar vinstreducerarjandegrad som
skullefrån tillutnyttjandegraden, 7672 procent,marginell ökning av

skattebetalningarna.eliminerahelttillräcklig förha varit att

åtgärder tillverk-inomvinstreglerandeutnyttjandeGenomsnittligtFigur 4.2 av
ningsindustrin 1979-88
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eliminera skatten.skulleutnyttjandegraddenkurvanDen övreAnm: somanger
1995.ForslingKälla:

utnyttjandet varierarockså,studie visar attForslings väntat,som
framgår figur 4.3,Somenskilda företagen.mellan dekraftigt somav

medianföretagetharskattebetalande industriföretag 1984,gäller
åtgärder.vinstreglerande En-tillgängligautnyttjat 83 procent avca

tillgängliga skatte-maximaltden andelutnyttjandegraden1995Forsling mäter avsom
före-skattebetalandeAndelenföretagen.faktiskt utnyttjatsdispositionermässiga avsom

och årlåta företagvarjeberäknatsharIO-års perioden 1979-88 attunder varatag genom
observation.en
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har reglerna maximalt, ochfemtedel företagen utnyttjatdast en av
skattebetalningar.därmed obetingat sinaminimerat

fördelningskattereglerna 1984. KumulativFigur 4.3 utnyttjandet av av
företagen efter utnyttjandegrad
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1995.Källa: Forsling

olikautnyttjandet skiftar mellanytterligare observationEn attär
åtgärder. reguljära skattemässigavinstreglerande Förslag av-av

medjämförtutnyttjandet högst, 6987skrivningar procent,är pro-
förochbilda lagerreserver 35möjlighetenför procentattcent av-
påtroligenSkillnaden berorinvesteringsfonder.till attsättningar
varjegrad flexibilitet för företagen. Förolikaåtgärderna erbjuder av

år kan företaget,givetavskrivningskrona inte utnyttjas närettsom
året därpå,återta endastgäller maskininvesteringar, 30det procent

år, lagernedskriv-påföljandeåterstoden Föroch etc.30 procent av
årutnyttjas givetbegränsning; vad intedennasaknas ettning som

år till deföljande Att avsättningarhelhet redanåtertas sinkan i
marginel-framstår denavskaffade investeringsfonderna somnumera

skattesubventionenmedhänger rimligen1a åtgärden attsamman
delsfondutnyttjandet, vilket förut-koncentrerad tillalltframför är

eller längrekräva kortaredels kan vänte-nyinvesteringar,sätter en
tid.

avgörandedeutnyttjandet skattereglernaframtidaDet är en avav
skattesystemet. Att förutsägautvärderingen detfrågorna för nyaav

vadsäkert moti-svårt bl.a. därför vi inteutnyttjandet vetattär som
vinstmedel till beskattning ifram störreföretagen att taverat om-

5 minskar.lagervolymen inteFörutsatt att
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fattning vad skattelagstiftningen krävt.än Det emellertid tvåär om-
ständigheter talar för kraftigt ökat utnyttjande.ett Den förstasom

tillåtna begränsats,reserveringar låtär att det svårtatt är attvara
någonmed bedömaprecision med hur mycket. Den andra är att re-

duktionen skattesats,i allt lika, skapar ökatannat förett utrymme
Minskningenreserveringar. skattesats fråni till57 30procentca

innebär företagen kan redovisaprocent att vinst före skatt ären som
knappt mindre,40 den redovisadeprocent utan vinsten efteratt
skatt behöver sänkas. Sammantaget innebär detta borde kunnaviatt
räkna med medianföretagen åtminstone under normalåratt kommer

ha deti maximalt utnyttjandeatt ett närmaste de skattereg-av nya
lerna. Vad sådantalar bedömning emellertidemot före-är attsom en

vid den lägre bolagsskattesatsen kan kommatagen öka sinaatt ut-
dådelningar, skattekostnaden för utdelningarna minskar. Vid högre

utdelningar minskar måni motsvarande för skattemässigutrymmet
konsolidering.

datamaterialDet Forsling utnyttjat för studera aktiebola-attsom
skattebeteende täcker de årenin första efter skattereformen.tregens

Under dessa år betalde knappt företagen65 skatt, och förprocent av
dessa ligger den genomsnittliga utnyttjandegraden på 75 procent,ca

någotdvs högre förgenomsnittetän 1979-88. Figur den4.4 visar
kumulativa fördelningen företagen olika utnyttjandegraderöverav

årför det återhämtavinsterna började1993, sig efter de extrema
krisåren.

Figur 4.4 Utnyttjandet skattereglerna 1993. Kumulativ fördelningav av
företagen efter utnyttjandegrad.
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Källa: Forsling 1995.
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årutnyttjade detta tillgängligaMedianföretaget 93 procent av av-
vilket procentenheter högre motsvarandedragsmöjligheter, 10är än

de skattebetalandeUngefär företagental för 301984. procent ut-av
skattereglerna maximalt. Sammanfattningsvis dessanyttjade ger

antagandet väsentligt utnyttjandestöd försiffror ett störreett om av
med detskattereglerna systemet.nya

Företagsbeskattningens incitaments-4.2

effekter
andel har betalatshur vinsternavisade viI figur 4.1 stor av somovan

under detillverkningsindustrinföretagen inomskatti senasteav
belyser det genomsnittligadetta slagBeräkningardecennierna. av

sådana uppenbartoch harföretagsvinsternaskatteuttaget ettsomur
påbeskattningen inverkat företa-bedöma bl.a. hurförintresse att

finansieringsutrymmef‘ hur beskattning-Förinterna utrönaattgens
dock dendet intelönsamheten vid nyinvesteringarpåverkar ären

denskattebelastningen,den marginellagenomsnittliga ärutan som
skattebelastning-emellertid den marginellaProblemetviktiga. attär

från investeringsobjektmarginelladeldvs den vinsterna somaven,
Marginalskatten viddirekt kan observeras.måste betalas skatt,i inte

hjälp konven-teoretiskt beräknas medkan docknyinvesteringar av
också kanmed hjälpinvesteringskalkyler,tionella mätavars man

påslår mellan avkastningenskattesystemet inden ki1storleken av
och den avkastning företagensinvesteringsobjektmarginella ägare

på erfordras för investeringarnasfår det sparandelångivareoch som
ñnansiering.7

på-skattereformenundersöka hurkommerdet följande viI att
dettavid Iskatteuttaget nyinvesteringar.marginellaverkat det av-
studeras;bolagsbeskattningenenbart effekternadetsnitt är somav

långivareoch diskuteras iföretagensbeskattningen ägare senareav
såväl före efterföretagenKalkylerna förutsätteravsnitt att4.3. som

konsolide-alla tillgängligaoch ville utnyttjakundeskattereformen
ochoch nedskrivningarskattemässigaringsmöjligheter formi av-av

åtminstonedettaSomobeskattade fonderingar. viandra sett ärnyss
realistiskknappast förutsättning.skattereformentiden föreför en

incitamentseffek-utvärdera vilkaändådet har sitt intresseMen att

efterföljande6 också för de skatter betalas iprincipMotsvarande kalkyler kan i göras som
på såda-för exempellångivare. SeSödersten och Ysander,ochled företagens ägare a.a.,av

kalkyler.na
7 procentuellt lägre avkast-helt enkelt hur mycketmarginalskattenDen effektiva anger

investeringsobjekten. Sepåjämfört med avkastningenhänderningen i finansiârernas är
ingåendeLindberg 1983 föroch Södersten ochoch Fullerton 1984,vidare King ana-en

på effektivabaserad beräkningarincitamentseffekterkapitalbeskattningenslys avav
marginalskatter.
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faktiskt inbyggda skattereglerna,i för det fall dessater som var reg-
ler utnyttjades full utsträckningi för minimera skattebetalning-att

återkommer ocksåVi i avsnitt med diskussion4.4 närmarearna. en
vad systematiskt underutnyttjande skattelagstiftningensettom av

konsolideringsregler betyder för investeringsincitamenten.
undersökningEn skattereglernas incitamentseffekter kan läg-av

och på olika fåFör jämförbarhet medpresenteras sätt. attgas upp
frånmotsvarande kalkyler bl.a. ochURF i skattepropositio-senare

väljer redovisa kalkylresultatenvi i det förränt-att termerner, av
ningskrav skatt måste påföre företagen ställa sina nyinvesteringar

långivare ochför önskad avkastning. Vår frågaviss,att ägarege en
alltsågäller skattesystemets påinverkan vad litteratureni bru-som

kar kallas företagens nettmkapitalkostnad. Utgångspunkten för
beräkningarna antagandet företagens finansiärer, dvs aktie-är att

långivare, avkastningsanspråkoch har efter bolagsskatt,ägare ett
före personliga skatter, motsvarande internationellt bestämdmen en

procentpårealränta Kalkylerna förutsätter4 investeringarnaatt
lånfinansierats med och kapital deni omfattning faktiskteget som

gällde tillverkningsindustrininom slutet 1980-talet. utgåri Viav
också från den faktiska fördelningen realinvesteringarna mellanav

lagermaskiner, byggnader och

tillgångsslagTabell 4.1 Real kapitalkostnad vid investeringar i olika och vid
dåutnyttjande finansieringskällor,olika real marknadsränta ärav
årsEnbart4 bolagsskatt med 1985 regler.procent.

Inflationstakt i procent
0 4 8 10

Tigångsslag
Lager 4,5 4,9 5,1 5,1
Maskiner 4,1 4,0 3,8 3,7
Byggnader 4,9 4,7 4,3 4,0

Finansieringskélla
Lån 3,2 2,1 1,2 0,9
Nyemission 1 3,8 3,9 4,0 4,1
Behâllen vinst 5,4 6,0 6,3 6,3

Genomsnitt 4,5 4,5 4,3 4,2

1 Kapitalkostnaden reduceratshar rätten till Annell-avdrag.genom
Källa: Egna beräkningar.

3 utgångspunktenI tabell i kapitel för3.2 3 motsvarande kalkyler i stället hushålletär att
få påskall real avkastning efter alla skatter.2 procenten

9 Vikter i tabellerna och förhållandena tillverkningsindustrin4.1 4.2 inom 1988.avspegar
genomsnittligEn nyinvestering till lager, till28 37 maskinerutgörs procent procentav av

och till byggnader. kvarhållen35 Finansieringsvikterna för vinst,59procent är procentav
för och lån. Senyemission för kalkylerna i SOU5 37 1992:67, därprocent procent även

vikter utnyttjas. I URF:s slutbetänkande SOU utnyttjades vikter från1989: 34samma
början 1980-talet. Valet mellan gamla och vikter har obetydlig inverkan på be-av nya en
räkningsresultaten.
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genomsnittliga kapitalkostnaden detDen enligt gamla skattesyste-
nederst tabell endastvisas i 4.1, obetydligt högre denmet, änsom var

reala marknadsräntan till Avvikelsen från4satts procent.som en-
utformadneutralt beskattning någoninte skjuter kilin mellansom

alltsåavkastningen före och efter skatt genomsnittligt liten.settvar
Går bakom detta blirvi genomsnitt bilden dock annorlunda. För en

låneñnansieradgenomsnittlig investering kapitalkostnaden lägrevar
marknadsräntan. Förklaringen medgavsföretagen avdrag iän är att

både accelererad avskrivningform och nominell ränta,av som sam-
nuvärdet den frånförväntade vinsten detmantaget översteg av

såmarginella investeringsprojektet. kallade AnnellavdragetDet hade
påmotsvarande effekt kostnaden för måttlignyemission vid in-en

flation. Annellavdraget infördes redan på 1960-talet och i ti-gav en
till storleken begränsad påden och avdragsrätt för utdelningar ny-
kapital. finansierade med behållnaemitterat Investeringar vinstme-

del, hade däremot högre kapitalkostnad.en

tiligångsslagTabell 4.2 Real kapitalkostnad vid investeringar i olika och vid
dåutnyttjande olika ñnansieringskällor, real marknadsränta ärav
års4 Enbart bolagsskatt med 1991 regler.procent.

lnflationstakt i procent
0 4 8 10

17géngsslag
6,3 6,7Lager 4,7 5,5

Maskiner 3,9 3,8 3,6 3,5
Byggnader 4,5 4,4 4,2 4,0

Finansieringskâlla
Lån 3,1 2,4 2,13,7

1 3,6 3,8 4,0 4,1Nyemission
Behållen vinst 4,8 5,4 6,0 6,2

Genomsnitt 4,4 4,5 4,6 4.6

Annell-avdrag som behölls i det1 Kapitalkostnaden har reducerats systemetgenom nya
Prop. 1989902110.enligt
lbid.Källa:

ocksåKapitalkostnaden varierade utsträckning beroende påi viss
realkapital investerade och den des-vilken företagentyp varav

inflationskänslig. flera, samtidigt verkande faktorerDet ärutom som
tillåtnaeffekter. skattemässigt avskriv-bestämmer inflationens De

på kapitalföremålens anskaffningskostnader.baseras Vidningarna
urholkas därför avskrivningarnas reala värde. Lagervärde-inflation

vidare på vilket skärper skat-ringsreglerna bygger FIFO-principen,
måste ocksåbetala skatttetrycket vid inflation eftersom företagen

pånominella lager. skattesänkande och där-för prisvinster Irent -
emellertid det faktummed kapitalkostnadssänkande rikting verkar-
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har full avdragsrättföretagen för nominella räntekostnader.att Ef-
låneräntanden nominellastegringen vid inflation kantersom av

kompensationuppfattas för urholkningen skuldernas real-som en av
värde, innebär denna avdragsrätt praktikeni företagen kanatt göra
avdrag den inflationen orsakade låneamorteringen.för realaav

Tabell motsvarande kapitalkostnadervisar enligt de skat-4.2 nya
tereglerna. Ett anmärkningsvärt resultat skattereformen inteär att

någon påtagligmedfört förändring den genomsnittligai kapitalkost-
alltsånaden, och ökatinte incitamenten investera. Intenämnvärt att

heller reduceras ökas skillnaderna kapitalkostnadiutan snarare- —
mellan olika slag Särskilt lagerinvesteringarinvesteringar. miss-av
gynnades reformen. inflationskänslighet bestårEn viss med deav

reglerna, de motverkande effekterna inflationen iävennya om av
huvudsak varandra vad gäller den genomsnittliga kapitalkost-uttar

avseende framkommer påtaglignaden. dock förbättring.I ett en
begränsar kraftigtSkatteomläggningen den tidigare subventione-

låneñnansierade investeringar, samtidigt beskattning-ringen av som
någotegenñnansierade projekt reduceras. Med de reglernaen av nya

uppnås därmed kostnaden for olikautjämning i utnyttja fi-atten
nansieringskällor. Utjämningen betingas dels den nytillkomnaav
skatteutjämningsreserven knuten till det ka-surven, som var egna

dels ränteavdragens värde reducerats halve-pitalet, attav genom
skattesatsen.ringen av

Flera förändringar bolagsbeskattningen har genomförtsi ef-även
års uppmärksammade gällde införandetreform. Den1991 mestter
teknik lindra bolagsvinsternas dubbelbeskattning.för Deattav en ny

reglerna, trädde kraft innebar Annellavdrageti 1994, attnya som
hushållensavskaffades; gengäld blev aktieutdelningar skattefria ochi

Frånpå försäljningsvinster halverad. tidpunktskatten ersat-samma
förmånliga,också mindre administrativt lätt-tes men mersurven av

periodiseringsfonder, innebar möjlighethanterliga för företa-som en
årsvinstenuppskjuta beskattningen fjärdedel underattgen av en av

år. Annellavdrag ökade kapitalkostnaden vid tillUtan nyemission5
behållen dånivå till de skatteeffekterför vinst, visom sersamma

bolagsbeskattningen Förändringarna innebar sammantagetger.som
ökning den genomsnittliga kapitalkostnaden vidviss i egenñnan-en

m Norrman förMcLure och 1995 utnyttjar i princip kalkylmodell beräknaattsamma
effektiva marginalskatter för flertal år före och efter skattereformen. Deras beräkning-ett

pådock upplagda annorlunda vilket försvårar direkt jämförelse. Förfat-är ett sätt,ar en
adderar bl.a. riskpremier till den reala marknadsräntan, på vid lånefman-2tama procent

siering och vid egenfmansiering. Förfarandet kan realistiska nivåer for7 procent ge mer
försvårarkapitalkostnadema, samtidigt bedömningen skattereglerna. Det bör på-men av

pekas den internationella förebilden på området, King och Fullerton adde-1984, inteatt
för fokusera på de skatteeffekterna.riskpremier, just Dessa skillnader tillattrar rena

drar vi kvalitativa slutsats skattereformen har ökat bolagens kostnadertrots attsamma
kostnadernafor låneñnansiering, och sänkt for kapital.eget
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siering. För delnyemissionernas fördyringen dock avsevärd,var un-
gånggefär halv jämfört med års regler. få1991 För den full-atten

ständiga bilden reformens betydelse för kapitalkostnaderna måsteav
emellertid också beaktavi de nämnda lättnaderna i be-ägarnas

återkommerskattning. Vi till detta i avsnitt.nästa
ytterligare ändringEn efter skattereformen den di-är temporära

rektavskrivningen halva kostnaden för företagens byggnadsinves-av
gäller tidenteringar för novenber maj Effekten1994 1996.som av-

denna regel reducera kapitalkostnaden byggnadsinveste-förär att
nivåtillringar ungefär gäller för maskiner.samma som

Ägarbeskattningens4.3 roll

bild tabellernaDe och skattereformensi 4.1 4.2 incita-som ges av
mentseffekter alltsåbeaktar enbart bolagsbeskattningen. De vinster

beskattas ocksåi företagen emellertid i efterföljandesom genereras
led hos och långivare,företagens formi utdelningarägare räntor,av
och kapitalvinster. Agarbeskattningen förändrades viktigai avseen-
den skattereformen bl.a. den tidigare inkomstbe-ersattesgenom -

hushållensskattningen och utdelningar medräntor separatav en
påoch enhetlig kapitalskatt och detta skall30 i avsnitt viprocent -

diskutera vilken betydelse dessa förändringar kan ha haft för företa-
investeringsincitament.gens

få preciserad utgångspunkt för skallFör viatt resonemangeten
hjälp formaliserad modell på långtgå-först med baserad fleraav en

ende förenklingar klargöra de mekanismer vilka ägarbe-genom
påskattningen kan inverka kapitalkostnader.företagens Därefter

kommer komplicera och bilden,vi successivt bl.a. medatt nyansera
mångahänsyn till fallföretagens i ganska hetero-att ägare utgör en

med inslag också utländska institu-ett stortgen grupp, numera av
tionella placerare.

Låt alltså inledningsvis föreställa sluten ekonomi däross oss en
råderdet full säkerhet framtiden och där det bara finns kate-om en

till Skatten pågori företagen. ränteinkomster ochägare ärav m
påskatten utdelningar kapitalvinster på aktier beskattas medär md ;

låterVi den lägsta avkastning bolagsskatt,efter företa-vara somz. p
påkan Vårtsina investeringsprojekt. problem gälleraccepteragen

hur kan bestämmas medhär hänsyn till företagets ochatt ägarep
långivare beskattas personliga kapitalinkomster.for väl kän-När vi

ocksåkan vi precis i bestämma företagetsavsnitt 4.2ner somp — —
förräntningkrav bolagsskatt,före dvs kapitalkostnaden.

såVi förutsätter vidare placerarna aktier,prissätter aktie-att att
placeringar avkastning efter skatt den bästamotsvararger en som
tillgängliga påavkastningen alternativa Med välinvesteringar. en
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fungerande kapitalmarknad kan denna alternativavi anta att av-
alltsåmarknadsräntan efter skatt, därkastning i1-m, imotsvarar

påmarknadsräntan. Om avkastningen efter bolagsskatt ettär mar-
investeringsprojekt det investeringsprojekt ochginellt nättsom-

och dennaenligt avkastningföretagetjämt äraccepteras ovanav p-
återstår skattutdelning, efter itillförs i form netto ägar-ägarna av

bereddaskall finansie-händer p1 -md. För ägarna attatt varanas
måste dådetdelta nyemission,denna investering iattgenom enra

gälla att

i1-m1 p1-md

måstepåskatt aktieinvesteringen minstdvs avkastningen efter
skatt. för-alternativavkastning efter Företagetsmotsvara ägarens

eller diskonteringsränta, videfter bolagsskatt,räntningskrav ny-
alltsåbliremission

p2

alternativavkastningreducerar iOm beskattningen ägarnas samma
utdelningsinkomsterna, dvsden reducerarproportion md,msom

heller kapital-alltså och därmed företagetsså påverkas inteinte p,
kapitalkostnaden vidsänkakostnad, ägarbeskattningen. För attav

nivå gäller vidmed denmed aktier jämförtfinansiering som en-nya
måste påskattenalltså frånvaro ägarskatter,bolagsskattbart i av
påförhållande ränteinkoms-till skattenreducerasutdelningarna i

dvsterna, md m.
kvarhållen gällermellan och vinstskillnad nyemissionviktigEn

nyinvestering imåste uppoffa för finansierabeloppdet attägarna en
medel ochmed fullt beskattadebetalasNyemissionerföretaget. en

alltså likapå kostar aktieägarnakrona företagetiinvestering en
behållerföretagetdå ordnasfinansieringenmycket. Men attgenom

endast beloppet investe-aktieägarna l-mdvinstmedel uppoffrar per
Aktieägarna kanutdelning efter skatt.uteblivenrad krona, i form av

bolagsskatt föremed avkastning efterdärför signöja person-menen
gånger motsvarande avkastning videndastlig skatt, 1ärsom -md

skallvinstnedplöjningennyemissionsñnansiering. För att vara accep-
måste resultera värde-synpunkt den emellertid itabel ägarnas enur

uttryckpå aktier för förväntanökning företagets ett en omsom
Värdeökningen beskattas enligtutdelningsökningar.framtida ovan

värdestegringsvinst efter skattkrona imed skattesatsen Varjez.
på bety-värdeökning skatt 11-2. Dettadärmed föremotsvarar en
måste räknas medbolagsskattder avkastningskravet efteratt upp

avkastningskrav vidmed motsvarandefaktorn 1-2, jämfört1 ny-
frånalltså två motverkande effekter den personligaharemission. Vi
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kapitalbeskattningen. Kombinerar dessa,vi blir resultatet företa-att
kostnad för självfinansieringgets 1 -md1 gångerär -z motsvaran-

de kostnad för nyemission, dvs

p3

behållnaFör vinstmedel det alltså förhållandetär mellan beskatt-
ningen kapitalvinster, och skatten på den alternativa avkast-av z,
ningen, avgörande. I de flestaär länder däribland Sverigem, som - -har åtminstone hushållensför del kapitalvinster varit mycket för-

Ägarbeskatt-månligare beskattade både utdelningarän och räntor.
ningen tenderar därmed, allt lika, det billigareannat att göra att
finansiera med behållna vinstmedel medän nyemissioner.

framgårSom beskattningenär utdelningsinkomsterna mdav
betydelse då investeringenutan finansieras med behållna vinstmedel.

Förklaringen nedplöjdaär vinstmedelatt aktieägarnassett ur syn-
vinkel obeskattade, och förblirännu är obeskattade så länge vinster-

behålles i företaget finansieringskälla. Finansiering medna som
kvarhållna vinstmedel innebär därmed deltar i finansie-att staten
ringen företagets investeringar, tillhandahållaatt ränte-av genom en
fri skattekredit. högreJu aktieägarnas utdelningsskatt destoär, stör-

skattekrediten. Slopasär utdelningsskatten ökar visserligen vär-re
det utdelningen skatt,efter samtidigt minskar också exaktiav men -

mån skattekreditens storlek. Det förräntningskrav företa-samma -
måste påställa sina nyinvesteringar alltså räknat efter bo-gen p,-

lagsskatt för tillfredsställa aktieägarnasatt avkastningskrav blir-
därmed opåverkat utdelningsskattens storlek.av

Även utdelningsskatten alltså har någoninte betydelse för fö-om
förräntningskrav dåretagets finansieringen sker med kvarhållna

vinstmedel, den självfallet avgörandeär för aktieägarnas förmögen-
hetsställning. Vi kan såuttrycka det utdelningsbeskattningenatt är
kapitaliserad företagensi börskurser. högreJu utdelningsskatten är

medjämfört skatten på andra placeringsalternativ, desto lägre kom-
börskurserna Förändringar i utdelningsbeskattningenattmer vara.
därför upphov till kapitalvinster eller förluster for de redan exis-ger

terande aktieägarna. nytillträdandeFör aktieägare, däremot, innebär
denna kapitaliseringseffekt aktier kan köpas tillatt rabatteratett

rabattenspris; storlek direkt avspeglingär utdelningsskattensen av
höjd.

Frågan vad detta starkt förenkladeär modellresonemang kannu
verkningarnasäga års skattereform.1991 Både utdel-oss om av

ningsinkomster och beskattadesräntor inkomst före reformen.som
Enligt ekvation betyder2 detta den personliga kapitalbeskatt-att
ningen inte skulle ha fördyrat nyemissionerna. Den kapitalbe-nya
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på likabe-dennahellerändrade inteinfördes 1991skattning som
ochtabellerna 4.2redovisades i 4.1kalkylresultathandling. De som

också dealltså Visakanbolagsbeskattningen sägasenbartför sam-
ägarbeskatt-ochbolags-iomläggningarnaeffekternamantagna av

Pånyemittera. sättkostnader förpå attföretagensningen samma
från årsskiftetutdelningarhushållensskattefriheten förfinner vi att

redu-regeringsskiftetpå grundkortlivaddock blev1994 avsom -— emellertidmåste vägasEffektennyemissioner.förkostnadencerade
Annellavdragetföljde attberörda fördyringdenmot avsomovan

förmånligamindredebytet motochavskaffades survenavgenom
effekternamotverkandedeVadperiodiseringsfonderna. nettot av

nedandiskuterarvikapitalkostnad berorföretagetsblev för som --
företa-hushållen ha förkansvenskadebetydelserelativvilkenav

marknadsvärdering.gens
Åtminstone skattesystemetgamladetdel innebarhushållensför

bådebeskattadeförmånligare ut-än.mycketkapitalvinsteratt var
Ägarbeskattningen därmed, allttenderadeochdelningar räntor. an-

vinstmedelbehållnamedfinansierabilligaredet attlika, att göranat
kapi-realiseradeinnebarSkattereformen attmed nyemissioner.än

enhetligamed denbeskattaskompå aktieplaceringar atttalvinster
likabehandlingenskattemässigaDendvs 30kapitalskatten, procent.
tillräcklig fördock inte attrealisationsvinsteroch ärutdelningarav

kapitalvinst.ochutdelninglikabehandlingreellsäkerställa aven
på kapitalvinsterskattendvsrealisationskravet, attProblemet är

säljs.aktiernamedsambandi attförstfortlöpandebetalas utaninte
vilket mins-på skatten,krediträntefrifår placerarenHärigenom en

Även kapitalvinsterskattereformenefter ärtyngd.reelladesskar
Inomochutdelningsinkomster ränta.medjämförtgynnadealltså
denmedräknaschablonmässigt attbrukarskattelitteraturen man
vissIskatteuttaget.effektivadethalverarbeskattningenuppskjutna

kapitalbeskattningenspersonligaalltså denbestårutsträckning gyn-
skat-kapital efterkälla till ävenegetvinstnedplöjningnande somav

tereformen.
personligatillhänsynstagandealltsåskulleSammanfattningsvis
kvarhållnautnyttjakostnaden förreducera attkalkylervåraskatter i

och 4.2,tabellerna 4.1iredovisastalmed dejämförtvinster, som
Attnyemission.vidkapitalkostnadenpåverkaintedäremotmen

vanskligt. Som viemellertidinverkandenna ärpreciserakvantitativt
aktieägarnainhemskadesvårigheternatilldet atthörredan antytt
sammansätt-och att ägargruppensganska heterogenär grupp,en

återfinnerPå börsenföretag.kategorierolikamellanskiftarning av
både beskat-medjämsideshushållbeskattadehögtreformenförevi
kategori vivilkenfråganochinstitutioner, ärskattebefriadeochtade

marginelle placerarendenförrepresentativuppfatta sombör som
harkapital. Viförkostnaderna egetdärmedochkursbildningen,styr
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också småföretag,främststora för vilka någon löpandegrupper av
marknadsvärdering överhuvudtaget inte sker, där ägandet do-men

fysiskamineras av personer.
Räknar medvi enbart hushållsägande till företagskapitalet och

med gamla Skatteregler, finner vi finansiering behållnamedatt vins-
kapitalkostnad lägreter avsevärt iän ta-gav en som var som anges

bell 4.1; nyemissioner alltså, Annellavdraget,trots avgjortvar en
dyrarare källa till kapital. För siffermässigeget preciseringen av
dessa slutsatser, avsnitt behandlar4.5, beskattningense som av en-
skilda näringsidkare i jämförelse med fåmansägda aktiebolag 1991
års Skatteregler, alltså både reducerade den personliga kapital-som
beskattningen och begränsade förmånsbehandlingen kapitalvins-av

medförde påtaglig förändring. Behållenterna, blevvinst självaien
verket något dyrare ñnansieringsform nyemission. Medän 1994en
års Skatteregler med skattefria utdelningar och halverad reavinst-
skatt för hushållen och avskaffade Annellavdrag för företagenmm
förstärktes denna skillnad till nyemissionernas fördel.

Bilden blir emellertid annorlunda vi in andra, ochtar ävenom
lindrigare beskattade finansiärer kalkylen.i Med kategoriertre av
placerare, nämligen hushåll, skattefria institutioner till vilka bl.a.
räknas pensionsfonder, vidare Södersten och Lindberg 1983 ochse
försäkringsbolag, viktade förhållandei till deras relativa betydelse

slutliga till börskapitalet, framstår skillnadenägare mellan out-som
delade vinstmedel och nyemission ganska begränsad under detsom
gamla skattesystemet, dock detta falli med visst förstegäven fören
vinstnedplöjningen. Med års Skatteregler1991 blev nyemission, pre-

hushållsägande,cis vid enbart skattesynpunkt något billi-som en ur
ñnansieringsform nedplöjning vinst.ängare av

Vårt måste emellertid kvalificeras ytterligare. harViresonemang
både explicit och implicit utgått från prisbildningen påattovan

marknaderna kapitalför de skatteregler gällereget förstyrs av som
svenska hushållplacerare och olika institutioner. Till den komplexa-
bilden hör emellertid också hög grad internationellnumera en av
rörlighet för det finansiella kapitalet, långtgåendemed interna-en
tionell intergration marknaderna för kapital. Efter avveck-egetav
lingen olika spärregler för aktier och deprecieringenexportav av av
kronan från hösten har utlandsägandet1992 deni svenska ekonomin
expanderat mycket snabbt, och drygt fjärdedel1995 kapita-är en av

pålet börsen utländski ägo.
Beskattningen svenska aktieägare, och särskilt hushållens be-av

skattning, kan rimligen ha ha någoninte självständig och avgörande
inverkan på värderingen bolag, aktier handlas fritt och i storav vars
omfattning på internationella marknader. Med hänsyn till den väx-
ande internationaliseringen, f.ö. begränsadinte till fondbör-ärsom

kan självai verket lätt ifrågasätta relevansen vår tidiga-sen, man av
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kapitaletdetkostnaden förförochanalys attargumentera egnare -
bestämt. Interna-internationelltformaliserade analysvåri ärp -

enda kanalendenheller inteägandettionaliseringen är genomav
svenska ekonomin.denavkastningskraven förs in iglobalavilken de

praktiken hafthar företagen iefterkrigstidendelenUnder större av
direktinvesteringar,till utländskamöjligheter gettobegränsade som

avkastningenmöjligheter jämförakoncernernainternationella attde
tillmöjligheteraktieägarnasolika länder. Genombolagsskatt iefter

hänsynstagandeaktieportföljer tvingassina ettomdisponeringar av
för företagsannolikt framutomlandsräntabilitetsutsikterna äventill
sänkariskera sinautlandet. För inteisjälva investerar attintesom

företag bolags-skattefterfå avkastningmåste dessabörskurser en
få direktin-kanandra företagdenunderstigerinte genomsomsom

utlandetivesteringar
. ekonomilitenidetta öppenattKontentan är enresonemangav

ägarbeskatt-och intebolagsbeskattningen,detsvenskaden ärsom
inverkanskattesystemetssvenskadetavgörande förningen, årsom
två ochdesjälva verketföljer ikapitalkostnaderna. Slutsatsenpå av
ägarbe-ochbolagsbeskattningenpå vilkaskatteprinciperolikahelt

ochbåde interna-i SverigeAgarbeskattningen,baseras.skattningen
alla in-residensprincipen,huvudsak säger attföljertionellt, i som
skatte-deskall beskattas efteruppkommer,dekomster, oavsett var
har sinland därdetgäller i ägarenregler övrigtoch isatser som
spelarkonsekvent,tillämpasdenresidensprincipen,Medhemvist. om

hemmasparandet investerasskattesynpunktrolldet ingen omur
inkomstglobaladet investerarensutomlands, eftersom äreller som

investeringsurvalet kanvidarebetyderhemlandet. Det attbeskattas i
länder. Iskatt olikaiföreavkastningenpå jämförelserbaseras av

avkastningskraven föreochskulle avkastningenjämviktlångsiktig
placeringsobjektförtendera jämnasländerolika utskatt atti som

betyder dettavårtinternationellt. Förhandlasfårfritt resonemang
bolags-kapital, räknat efterpåavkastningskravet egetprisetatt --
svenskadenpåverkasskatter, intepersonligaföreskatt avmen

påexempelställetBolagsbeskattningen i ettärägarbeskattningen. en
skatt iinnebär utkällstatsprincipen, att tasenligtbeskattning som

gällerSkattereglerdeallt efterinkomsten intjänas,land därdet som
företagetenskilde investeraren ärdet för dendär. Eftersomjust

skallinvesteringsresurserhurefter skattavkastningen avgörsom
källstatsbe-tenderaranvändningar,mellan alternativafördelas

skillnader iskapatillämpninginternationellvid attskattning av-en

observationsspunkt, Bengtfondbörspå StockholmschefsstolenmeddebattörEn som
bestäm-placerareinternationellahosavkastningskravendetRydén, skriver äratt som

den interna-vik ivår marknad. Sverigepå ärpå kapitaletprisnivån även ennumermer
finansoceanen. SeRydén 1994, 5.4.tionella
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kastning skattföre mellan olika länder, direkt avspeglingsom en av
skillnaderna skatteuttag.i

I skattelitteraturen brukar ibland distinktion mellangöraman en
dessa båda skatteprinciper tala skatt på sparandeattgenom om re-

påspektive skatt investeringar. Distinktionen avspeglar det faktum
den ekonomini den direktaatt länken mellanöppna sparande och

bruten.investeringar Det bl.a. skatt påär gör sparandetsatt en av-
kastning finansiärernasi händer inte ekvivalent med skatt påär en
bolagsvinsterna. reduktionEn i exempelvis den personliga kapitalbe-
skattningen kan stimulera sparandet dettaom kapitel denna3 ise
skrift, det ökade sparandet behöver inte investeras lan-inommen

Pådet. motsvarande kan sänkt bolagsbeskattningsätt öka inves-en
teringarna, de ökade investeringarna kan deni lilla eko-öppnamen

ocksånomin finansieras importerat sparande.genom
Det finns emellertid också invändningar ägarbe-mot tesen att

skattningen saknar betydelse för de svenska företagens kapitalkost-
nader. Slutsatsen residensbeskattning aktieavkastningenatt en av

avkastningenjämnar före personlig skatt mellan olikaut länder
bygger framgått på förutsättningen aktieinstrument kanattsom
handlas påfritt internationella marknader. Men utlandsägandet till
det svenska företagskapitalet i praktiken mycket ojämt fördelat,är
och hög grad koncentrerati till fåtal storföretag. De mindre ochett
medelstora företagen har uppenbara skäl inga möjligheter attav

aktier påemittera internationaliserade marknader, och informa-
ochtions- transaktionskostnader olika slag utesluter huvudsakiav

utlänningar debattenI den kapitalbeskattningenägare.som om nya
från januari med skattefri utdelning1 1994 och halverad reavinst-
skatt, framhölls särskilt skillnaderna i dessa avseenden mellan olika

företag. Den offentliga utredning föregick beslutetgrupper av som
hävdade Sverige praktikeni fungerar sluten ekonomiatt vadsom en
gäller de mindre och medelstora företagens försörjning med ka-eget
pital. Den reducerade beskattningen hushållens aktieinkomsterav
skulle med detta underlätta företagens anskaffningsynsätt nyttav

kapitalkostnaderna.aktiekapital och sänka
självfalletDet frågaempirisk hur kapitalkostnadernaär ytterst en

bestäms, och vilken utsträckningi olika kategorier företag vidav
anskaffning kapital andra avkastningsanspråk deeget möter änav

pågäller de internationaliserade kapitalmarknaderna. Det ärsom
säkert möjligt hitta företagarekapitalägare för vilka denatt egna
konsumtionen eller räntebärande tillgångar olika slag de endaärav
alternativen till placeringar deti aktiebolaget. En avskaffadegna
utdelningsbeskattning skulle med denna kategori ägareav genom-
de mekanismer redovisatvi medföra sänkta kapitalkost-som ovan -

12SeSOU 1993:29.
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kapitalägarensrealinvesteringar. Menbolagetsnader för av-om
utifrån vidare spektrumkastningsanspråk skatt bestämsefter ett av
också börsnoterade ochplaceringsmöjligheter, där inter-alternativa

bli annorlunda.ingår kan slutsatsen Prisethandlade aktiernationellt
påverkas del-noterade aktierna inteinternationelltpå de attav en

efterfår lägre skatt. Avkastningende svenskamängd ägarnaav --
och dessa placeraredärförsvenska placerarna stigerdeskatt för om

avkastningsanspråk vid köpocksåökar derasrationellt avagerar
På kan dennationellt. dettahandlasbaraaktier företag sätti som

avskaffad utdel-kapitalkostnadenpåeffekten av engynnsamma
medel-mindre ochdelvis utebli förhelt ellerningsbeskattning även

företag.stora
alltså ställa tviv-utgångspunkter kan sigprincipiellaFrån man
längden skulle kun-skott iföreställningenlande inför att vattentäta

kapital. Jumarknaden förolikabestå mellan egetsegment meravna
slårsnabbare detdesto in-kapitalmarknaderna fungerar,effektivt

också de företagföravkastningskravet igenomternationella vars
för före-internationell handel. Avenföremål fördirektaktier inte är

marknaderinternationella för sinsjälva kan utnyttjaintetag som
kapitalkostnaderna interna-kapital, kanmedförsörjning eget vara

bestämmeraktieägarnautsträckningdenbestämda, itionellt som
ochplacerings-förräntningsanspråk hänsyn tillmedsina egna av-

aktiemarknadenpå internationelltkastningsmöjligheter öppna
modellformaliseradintroducerade videtta avsnittbörjanI enav

ägarbeskattningensanalyserakunnapå preciseratför sättettatt
på flera,Modellen byggerkapitalkostnader.betydelse för företagens

ekonominbl.a.antaganden,förenklande ärorealistiska, attommen
till företagen. Vikategoridet bara finnsoch ägaresluten att aven

påver-effekterbeskattningensockså hurangivitresonemangsvishar
ändrade förutsättningar ikomplicerasbedömningenoch hurkas av

skall berörakomplikation, viytterligareavseenden. Endessa som
någon osäker-det finnsantagandet integälleravslutningsvis, attom

aktieplaceringarutmärkerVadframtidsbedömningarna. ärhet i som
kan ha förväntningarPlacerarenosäker.avkastningenjust äratt

ocksåbli,kan kommagenomsnittavkastningen ivad att men omom
placering-dvs hur riskabelkan komma variera,hur avkastningen att
förväntadmellanavvägningInvesteringsbeslutet innebär enen

dennariskaversion kanpå skillnaderrisk. Beroende iochavkastning
placera-åt olika placerare. Enskilja mellansigkommaavvägning att

till-på relativt säkrakan kommariskaversionmed hög satsaattre
lågmed riskaversionmedan placerarelåg avkastning,gångar med en

investeringsalternativriskablaväljakan komma att som ger enmer
förväntad avkastning.högre

13 utförligare diskussion.1995 föroch Apel och SöderstenSödersten 1994Se en
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hävdas iblandDet den ekonomisk politiskai diskusionen hus-att
hållens benägenhet placera sparandesitt aktier skullei kommaatt

öka beskattningen aktieplaceringarjust reduceradesatt jim-om av
på frånfört med skatten avkastningen säkra sparformer. Slut-mer

emellertid självklar. skatt påinte En avkastningen frånärsatsen ett
riskabelt placeringsobjekt har nämligen två motverkande effekter på

Åinvesteringsvalet. sidan reducerar beskattningen den förvän-ena
Åtade avkastningen, vilket allt lika minskar efterfrågan. and-annat

sidan fyller beskattningen också viktig försäkringsfunktion. Dera en
vinstutfallen reduceras beskattningen,positiva också deav men ne-
allt efter skattelagstiftningensgativa regler för förlustavdrag och-

möjligheter till kvittning. statsmakterna alltså med och bär delär en
aktierisken, vilket tenderar efterfrågan.stimulera Vilkenattav av

motverkande effekterdessa dominerar kan allmänheti intesom av-
utifrån teoretiska överväganden. Om riskabla aktieplaceringargöras
drabbasskulle högre skatt det säkrare banksparandet,än ärav en

alltsådet med nödvändighet uttryckinte för aktiesparandetett att
diskrimineras.

Inlåsningseffekter4.4

återkommande 1980-talets diskussionenEtt i kapital-tema om ny
och företagsbeskattning behovet reducera olika skatte-attvar av

inlåsningseffekter. Det hävdades det gamla skattesyste-mässiga att
betydande utsträckning orde det privatekonomiskt rationelltimet

gångbehålla vinstmedel de där deinom företagatt genererats,en
samhällsekonomiskt bättre investeringsalternativ fannsäven attom

tillgå andra företag.i
åtminstoneBåde ägarbeskattningen och bolagsbeskattningen kan

inlåsningupphov till vinstmedel befintligai princip i företag,ge en av
och därmed förhindra eller fördröja samhällsekonomiskt setten po-
tentiellt lönsam omallokering Om utdel-investeringsresurserna.av

hårdarebeskattas kursstegringar händer, kom-ningar iän ägarnas
försök omfördela vinstmedel ökade utdelningaratt attgenommer

beskattning alternativet behållamedföra jämfört medextra atten
och självñnansiera ytterligare Det dennavinsterna investeringar. är

inlåsning-potentiella beskattning skapar den skattemässigextra som
alternativvärde minskar, vilketVinsternas utanför företaget gören.

det privatekonomiskt rationellt förräntningsanspråken påsänkaatt
företaget. Det dessa mekanismerinvesteringar inom precis viär re-

dan har behandlat där bl.a. visade det underi avsnitt vi vissa4.3, att
blir billigare finansiera med behållnaförutsättningar vinstmedelatt

med nyemissioner.än
bådeskattereglerna, reducerar den personliga kapi-De nya som
förmånsbehandlingentalbeskattningen och begränsar kapitalvins-av
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alltså minskning kostnadsskillnaden mel-skulle tala förterna, en av
eller mindrevinstnedplöjning och Utan, mednyemission.lan av,

fåinlåsning likartadkan nyinvesteringarnaskattemässig meren
med hög självfi-de genomförs företagoberoendeprövning, av om

ocheller snabbt expanderandeeller nyetableradenansieringsgrad, av
måste påförlitausträckning sig nyemissioner.iföretag, störresom

vårockså framgått diskussion i kanhar avsnitt 4.3,Som manav
ifrågasätta praktisk betydelse dessa mekanismer förvilkenemellertid

inlåsning liten ekonomi svenskkan ha iskattemässig öppenen av
inlåsningenkan den skattemässigade företagenFör minstatyp. un-

företeelse.reell Omläggningen igamla ha varitder det systemet en
bättredessa ha förutsätt-kan för företagkapitalbeskattningen gett

Föreffektivare användning investeringsresurserna.förningar aven
ägarbeskattningenspelar den svenskadel, däremot,storföretagens

kapitalkostnaderna. Taletroll föröverhuvudtagetsannolikt ingen
någon praktisk relevans.inlåsning har knappastskattemässigom

utdelningar och kapi-beskattningenden personligaBetydelsen avav
påverka be-på kanplan; denligger härtalvinster ägarnasannatett

förmögenhetsportföljer, ochhålla aktier i sinanägenhet utgöratt
vilka och fi-bestämmerflera faktorerdäremed ägersomsomen av

på svenska fondbör-hushållens denpositionföretagen. Attnansierar
decennierna, kanunder deförsvagatssuccessivt senaste vara ensen

och deninstitutionella placerarebåde skattefavörer tillavspegling av
utdelningarna.inkomstbeskattningenhögatidigare av

behandla-skattereglerna,underutnyttjandeAktiebolagens somav
åtminstone deoch förföregående ytterligare,des avsnitt,i är me-en

viktigare mekanism försannoliktdel,och företagensdelstora större
otill-inlåsning. vinstutrymme varitföretagFörskattemässig vars

omfördelaskulle försökutnyttjandeträckligt för maximera attatt
utdelningar haökadedelar ekonomintill andravinster genomav

alltsåtill beskattning,måste frammedfört vinster atttasatt större
potentiella be-dennamåste betalas bolagsskatt. Deti extraärmer

Dåinlåsningen.skapar den skattemässig vinsternasskattning som
lågt, kan företaget med private-alternativvärde utanför företaget är

skulleinvesteringsprojekt intelönsamhet genomförakonomisk som
utifrån kommandeskett medfinansieringenha egetaccepterats om

den samhällseko-Frågan vad detta betyder föremellertidkapital. är
effektiviteten.nomiska

kapiteldiskutera förutsätterkommer iSom vi närmareatt en
avkastningenliten ekonomikapitalallokeringeffektiv i attöppenen

detblir densamma in-påskatt företagens nyinvesteringarföre som
omvärl-dvs realräntan ibestämda avkastningskravet,ternationellt

marginelladen effektivaeffektivitetssynpunkt bör därförden. Ur
bådeneutral bolagsskatt. Inoll, dvs bör habolagsskatten vi envara
litte-den skattevetenskapligadiskussionen ochden skattepolitiska i
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två konstrueraåterkommer huvudalternativ för attraturen neu-en
vinstbeskattning. och välkända, alternativetDet in-tral mestena,

påbaseras den ekonomiskt korrektaskatteuttaget vins-nebär att
lånavdrag reala ñnansieringskostnader förberäknad efter förten,

kapitalutrustning-kapital och avskrivningaroch motsvarareget som
värdeminskning. andra alternativetekonomiska Det är ut-enens

investeringsåretredangiftsbeskattning, företagen rätt attsom ger
Samtidigt avskaffaskapitalföremålens anskaffningskostnader.dra av

skattelindringNuvärdet den företagetföravdragsrätten räntor. av
avskrivning investeringsutgiftemauppnår omedelbar äravgenom en

svåradministrerade kom-vid den väsentligtlikaexakt stor mersom
avskrivningar ochårliga ekonomiskt korrektabinationen av-av

reala ñnansieringskostnader.drag för
formell inkomst-bolagsbeskattningen meningsvenska iDen är en

tyckshar i avsnittbeskattning företagen. Men vi 4.1settsomav
önskemålhaskattebetalningarna företag styrtsstora avgrupper av

redovi-påellerbeträffande utdelningar, strävan attannat sätt av en
begränsade möjligheterbokföringsmässiga vinster, änsnarare avsa

hävdageneralisering kanMed viavdrag. visstill skattemässiga atten
någotpraktiken fungeratnettovinstbeskattning ibolagens somsom

kan lättutdelningsbeskattning. Man visavidkan liknas attbättre en
ekvivalent medverkningar justtillutdelningsbeskattning sina ären

alltså utsträckningoch denutgiftsbeskattningen iberördaden ovan -
ñnansieringskällor alter-vinstmedel användslån och ensomegna -
1515neutral beskattning.modell förnativ en

inlåsningseffekt varitdenhär implicerarResonemanget att som
behöver habolagsbeskattningen intemed den gamla ut-förknippad

innebu-helt enkeltInlåsningen hareffektivitetsproblem.någotort
på kostnaden för utnyttjainverkanfördyrandeskattens attrit att

skall gälla vidvadvilketvinstmedel bortfallit, precisär ensomegna
problematisktkan ha varitvadneutral beskattning. Men är attsom

deallt efterföretag,varierade mellan olikainlåsningen grupper av
konsolide-skattelagstiftningensutnyttjamöjligheternaskiftande att
vinsttill-förväntade framsigringsmöjligheter. Företag att tasom

måste basera investe-från till beskattning,nyinvesteringarskotten

SOU1985 och URF1‘ referenser, Södersten-Ysanderutförligaöversikt medFör seen
1989:34.

påverkas beskattningen15 för nyemissioner kankostnadenkvalificeras nedan;Slutsatsen av
utdelningsbeskattning.ocksåvid en

pådemonstrerasG och utgiftsskatt kanutdelningsbeskattningmellanEkvivalensen enen
ränteutgifter finansiellarörelseöverskott, iButdelning, BVLåt Dföljande sätt:

skattebetalning. FöretagetsSnyupplåning, I investeringar,ABnettoutgifter,
utdelningsbeskattning medS. VidiB AB -I-budgetrestriktion D BV-att + enger

Underlaget vidTBV iB AB I.Det S ut-S TD1-T.skattesatsen T attär +ger -- utgiftsbeskatt-vid variant avalltså skatteunderlaget endelningsbeskattning motsvarar
mng.
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ringsurvalet på högre avkastningskrav, jämfört med företagett som
kunde utnyttja vinstökning för skattemässig konsolidering.en

inlåsningenskattemässigaDen bolagsskatten innebarvia därut-
missgynnande nyemissioner, vilket automatiskt drabbadeöver ett av

nyetablerade och andraföretag företag utvecklingsfaser.i expansiva
Skälet till denna diskriminering nyemissioner betalas med be-är att

alltsåskattade medel, medel befinner detsig utanför staketsom
vilket bolagsbeskattningen demed kringgärdat genereradeinternt

mångavinstmedlen i företag. Det tidigare berörda Annellavdraget
delvis.begränsade dock denna effekt, helt eller

inlåsningseffekterdet skattesystemet bolagsskattensI ärnya san-
nolikt väsentligt begränsade. Möjligheten till skattefri konsoli-mer
dering beskuren och enligt de överslagskalkyler redovisa-viär grova

ocksåbör utnyttjandegraden komma ökade markant,att närovan
krisåren.vinstläget förbättras efter För företag förstora grupper av

vilka under det gamla skattesystemet heltdet rationellt kal-attvar
upplåningochkylera nyinvesteringar medfördeinteextrasom om

några skatteeffekter, kommer skattereglerna bita också påattnu
Skillnadernamarginalen. mellan företagen vad gäller hur skattereg-

alltså talarlerna bör minska, vilket förutnyttjas investeringarnaatt
fåkan komma mellan företagen enhetlig lönsam-att meren
framgår tabell innebär dettahetsprövning. Som emellertid4.2av
fått neutral bolagsskatt. Med reglerhärigenominte viatt en nya som
kvarstår snedvridningseffekterföretagen betydande vadutnyttjas av

investeringsobjekt och valetgäller urvalet ñnansieringsform.avav
också någotFörräntningskravet genomsnittligt högre denär sett än

reala marknadsräntan.kalkylexemplet antagnaför

Enskild näringsverksamhet4.5

föregåendede har likhetstecken mellanI avsnitten vi företag ochsatt
ocksåAktiebolagsformenaktiebolag. den helt dominerande juri-är

diska företagande, tillformen för ellervi omsättningent.ex.om ser
näringslivet.till antalet anställda bedriverinom Personer nä-som

ringsverksamhet kan emellertid också välja mellan associationsfor-

utdelningsrestriktionDen vi angivit förklaring till företagen avstått frånatt attsom
existerande konsolideringsmöjligheter,utnyttja begränsar inte utnyttjandet Annell-av

avdraget, eftersom detta avdrag pådirekt företagens deklarationsblanketter och allt-görs
så begränsas redovisa efterinte vinst skatt.strävan attav

‘3 Vissa statistiska uppgifter SOU ff. Aktiebolagsfonneni svarade1991: 100, 79 1991ges s.
för den totala sysselsättningen sektorerna industri93 inom och byggnads-procentca av

handelnverksamhet. Inom andelen Enskild firma svarade för85 0,3procent. procentvar
sysselsättningen inom industrin, och knappt inom byggnadsverksamhet och2 procentav

handel. För företag med mindre anställda enskilda firmor för5än 11 procentsvarar av
sysselsättningen, och aktiebolagen för 72 procent.
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handelsbolag och kommanditbo-enskild enkelt bolag,firma,merna
näringsverksamhet form ak-Möjligheten bedriva ilag. änatt annan

småforetagen, bl.a.särskild betydelse forhartiebolagets stor genom
på redovisning ochformaliserade krav revision.organisation,mindre

också skatterättsliga kon-har emellertidverksamhetsformValet av
handelsbolag ellerenskild enkelt bolag,Varken firma,sekvenser.
resultat fördelasföretagetskommanditbolag separat, utantaxeras

Någon dubbelbeskattning företagsvinstenpådirekt delägarna. av
näringsidkaren, eller bolagsäga-således enskildeDeninte.existerar

på och,inkomsterna,betala sociala avgiftermåste emellertidren,
eller delvis be-dessa avgifter heltpå inkomstskikt,beroende attär
skattemässigaAktiebolagens regler för denskatter. vär-trakta som

ocksågällt för denoch byggnader harmaskinerlager,deringen av
avskaffadedäremot det inves-näringsidkaren, inteenskilde numen

till Annellavdraget.någon motsvarighetellerteringsfondssystemet
näringsidkarenockså enskildedenskattereformen 1991Genom gavs

på ingåendebaseradesurvavsättningar, antingenmöjlighet att göra
påmed in-på eller visslönesumman,kapital och procentsatseget

beskattningsåret.komsten for
mycket bety-villkor harekonomiskaSmåföretagandets rönt ett

år,underpolitiska debattenekonomiskdendande iintresse senare
enskildgällt beskattningenbl.a. just nä-haroch diskussionen av

också dockURF,Frågan aktualiserades inomringsverksamhet. som
Omedelbart efterfullständigt.behandla denkundetidsskäl inteav

skattereglerna,påbörjades dockårs skatterform översyn1991 en av
skattevillkornäringsidkareenskildaerbjudamed syftet att varsom

verksam-bedriver singäller förmed delikvärdiga personer somsom
riksdagen 1993.reglernaDeaktiebolagsform. antogshet i avnya

näringsidkareenskilda iskatteberäkningen förFrån 1994 görs
imputeringsförfarande, s.k. ränteför-kompliceratflera Efter ettsteg.

kapital,avkastninginkomstendeldefinierasdelning, avsomaven
påkapitalskatten 30enhetligamed denbeskattasoch den pro-nya

uppnåkanfåmansbolagtillmedhärAnalogin ägaren ettärcent. som
Eftertill företag.låna sitt rän-enkelbeskattning att ut pengargenom

till perio-fjärdedel inkomstenkan sättastefördelningen av enaven
år. Sammafemanstånd med beskattningen idiseringsfond, vilket ger

del inkomsten,ytterligareaktiebolaget. Förgällerregel för aven
expansionsmedel, skattenså kalladetillmotsvarande avsättningen är

motsvarigheterbjudaskallavsättningDennastället 28i procent. en
enkelbeskattademedexpanderamöjlighetaktiebolagetstill att
resterandehela den in-omfattakan principoch den ivinstmedel,

ackumuleradedeavsättningenBegränsningen i är attkomsten. ex-
påandel det visstfår viss sättpansionsmedlen överstigainte aven

minskas detbl.a.verksamhetenkapitalet iberäknade egnaegna
därefterVadperiodiseringsfonden.behållningen imedkapitalet som
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återstår inkomsten bildar underlaget för sociala avgifteruttagav av
19och vanlig inkomstskatt.

skall här kortfattat del kalkylerVi vad dessapresentera en av
komplicerade regler betyder de avkastningskravför den enskilde

måste pånäringsidkaren ställa realinvesteringar.sina Som jämförel-
motsvarande beräkningarvisar vi for aktiebolag,ett enmansägtse

både bolagsbeskattningenmed beaktande och skatter påägarensav
från bolaget. beräkningar dettaavkastningen Hur slag skall läg-av

långt ifrån Dåemellertid självklart. anläggerär ettgas upp man
påägarperspektiv skattekalkylerna tänkbar väljaär ansats att etten

avkastningsanspråkkonstant realt efter alla skattervisst refe-som
renspunkt, och sedan bestämma vilken avkast-förräntning detta
ningsanspråk realinvesteringarnaförutsätter for i företaget, räknat

år, dåskatter. Vid jämförelser mellan olikaföre alla margi-ägarens
ränteintäkter olika, innebär denna kalkylansatsnalskatt för är

utgår frånfaktiskt den reala marknadsräntanemellertid att attman
länken mellan avkastning efter skatt och kapital-ägarensärsom-

också åren.kostnaden företaget mellan I hari varierar avsnitt 4.2-
till bolagsbeskatt-motsvarande kalyler, bara hänsynvi för tarsom

jämförelsen mellan skattereglernastället baserat före ochningen, i
på antagande konstant real marknadsränta.efter reformen ett om en
detta bestäms världsmarknadenArgumentet för iär att räntan av en

utgångspunktekonomi den svenska. Med dennaliten öppen som
påemellertid avkastning efter skatt räntebärandekommer ägarens

år, påkunna mellan olika beroende marginal-placeringar varieraatt
iskatten.

fémansaktiebo|ag,1985,kapitalkostnad för firma ochTabell 4.3 Real enskild
1991 och 1995.

1985 1991 1995
AB EF AB EF AB EF

FinansieringskéIa
Lån 2,1 0,8 3,1 1,4 3,0 1,2
Nyemission 3,9 2,0 3,8 5,8 2,64,5
Behållen vinst 0,7 2,0 4,1 4,5 2,64,4

fåmansägt EF enskild finna. förutsättsAnm.: AB aktiebolag, Företagen investera i maski-
Iagertillgångar enligt tabellernabyggnader och i proportion 4.1 och 4.2ner, samma som ovan.
frånKalkylema bortser den temporära dlrektavskrivning byggnadsinvesteringarnaav som

förklaringar,gäller för 1995. För ytterligare textense

beräkningar.Källa: Egna

19SeProp. 199394:50 för beskrivning skattereglema.närmareen av
2° med redogörelse for den formaliserade kalkylmodellen kan rekvireras frånEn PM en
författarna.
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redovisas hållerde beräkningar tabellI i 4.3 vi fast vid densom
utgångspunktengrundläggande för tabellerna och nämligen4.2,4.1

reala marknadsräntanden Med inflation på4att är 4procent. en
och med den kapitalinkomstskatten på 30procent, procent,nya ger
real avkastning skatt pådetta efter för och1991 1995 1,6 procenten

då utgår frånför räntebärande placeringar. För 1985, vi margi-en
på ränteinkomsternalskatt för och utdelningar, blir60 procent av-

skatt ställetkastningen efter i minus Företagarens0,8 procent. av-
dåskatt hanhonkastningskrav efter placerar rörelse,i sinpengar

eller den enskildaaktiebolaget i firman,antingen i antas motsvara
marknadsräntor skatt.dessa reala efter Uppläggningen be-just av

såledesräkningarna innebär vi, bortserprecis i avsnitt 4.2,att som
från eventuella riskpremier. Införandet riskpremie kalkylernaiav en

påverka nivånskulle självfallet för kapitalkostnaden, det harmen
vår huvudfråga,betydelse för nämligen jämförelsendäremot ingen

mellan aktiebolaget och den enskilda firman.
Lånefinansiering allmänhet med behålleni undantag för vinstär

det skattemässigt gynnade finansieringsal-aktiebolageti 1985 mest
både aktiebolaget och den enskilda firman. Genomternativet för att

avskrivningavdragen för accelererad och nominell ränta sammanta-
från marginelladen förväntade investeringsob-överstiger vinstenget

lånefinansieradesubventionerar skattesystemet investeringsob-jekt,
står direkt tilldenna subventionering i proportionjekt. Eftersom

mellan enskild och aktiebolaghöjd skillnaden firmaskattesatsens är
avspegling skillnaden skattesats: I den enskilda firmandirekt iaven

både vanligaavdragsgill sociala avgifter och den in-motär räntan
uppnåsskatteeffekt ak-komstskatten, vilket istörre änger en som

2tiebolaget.
oberoendeaktiebolagets del kostnaden för nyemissionFör är av

under de tabellen ak-beskattningen iägarbeskattningen, eftersom
åren och ränteinkomsterreducerade utdelningar ituella samma pro-

portion. alltsåhär med deSiffrorna tabelleni överenstämmer som
låga kapitalkostnaden vidtabellerna och Den mycketi 4.1 4.2.getts

behållen avspeglar, redan dis-med för vifinansiering vinst 1985 som
inlåsning dåföljer aktie-kuterat den skattemässigai avsnitt 4.4, som

hårdare beskattade aktiernasutdelningsinkomster är änägarens
skattereformen,värdeökning. skillnad särskilt föreDenna storvar

då kostnadenuppvägde med bred marginal det faktum föroch att
reducerades Annellavdraget. Genomnyemissioner att gyn-genom

mindrenandet värdestegringsvinster uttalat efter reformen,ärav

21 enligt Finansdepartementets beräkning-Skattedelen de sociala kostnaderna motsvararav
på respektive beräknat inklusive skattskattesats 1985,17,93, 16,54 14,20 procentar en

påmarginell inkomstskatt respektivekombination med 60, 51 56och 1995; i1991 pro-en
dessa år.marginalskatt på respektive fördetta total 62,267,2, 59,1 treprocentcent ger en

22 förklaring.Se föravsnitt 4.3 närmareen
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kapital,billigaste källan tilldendockframstod nyemission egetsom
bibehölls, dvs inte 1995.Annellavdraget 1991så länge men

vid självñ-kapitalkostnadenfinnerbåde och vi1991För 1985 att
medkostnaden för finansieringlägreaktiebolagetinansiering änvar

kapitalkostnadAktiebolagets vidden enskilda firman.kapital ieget
Skillnadernadock högreägarkapital 1985.nytillskott varvarav

ändå denkunde haenskild firmaemellertid inte större än att en
blandadkapitalkostnaden vid finansiering,genomsnittligalägsta en

frånhälften nyemis-kapitallån och hälften varavhälften egett.ex.
gällan-beskrivaockså införandet deVision. attnoterar nuovanav

avsevärdnäringsidkare innebarenskildaskattereglerna förde en
Efter bort-egenñnansierade investeringar.kostnaden förreduktion i

frånövergångenochaktiebolagenförAnnellavdragentagandet av
den klartframstår firmaperiodiseringsfondertill egen somsurv

påpekasemellertidbörassociationsformen. Detskattegynnade att
uppnått för egenñ-skattevillkorlikvärdiga imålet stort sett varom

utdel-då aktieägarnasunderinvesteringsprojekt 1994,nansierade
kapitalkostnad vidAktiebolagetsskattefria.ningsinkomster ny-var

då respektive 3,2behållen attoch vinst 2,6, procent,emission var
enskildadenvid egenfinansiering imed tabellens 2,6jämföra procent

deskattefördelarna förockså till sakenemellertidhör attfirman. Det
mellanneutralitetenapproximativanäringsidkarna och denenskilda
ökadtill priset avsevärtassociationsformerna 1994 av envanns

skattereglerna.komplexitet i

och företagensSkattereformen4.6

finansiering
incitamentsef-beskattningensföregående avsnittiResonemanget om
beskattning-utmärktden asymmetriillustreratbl.a.fekter har som

harFöretagendecennierna.under debolagsvinsterna senasteen av
kostnader förallmänhet förinteiavdrag förmedgetts räntor men
framgåttbl.a.Innebördenkapitalets förräntning. är,det avsomegna

framförlåneñnansieringfavoriseratskattesystemettabell 4.1, att
kapital.medfinansiering eget

något unikt svensktallsbolagsbeskattningen inteAsymmetrin i är
mindreellerockså olikaInternationellt finner vifenomen. mer
verk-neutraliseratill ellerforkomplicerade att rättaarrangemang

försökolikahörHitbeskattningen. attojämnheterna iningarna av
medge aktie-ägarbeskattningenochbolags- att t.ex.integrera genom

på utde-betalts bolagetredanden skattavräkning förägarna avsom
bolagsbeskattningenidifferentieringellervinstmedel,lade genom en

Annellavdraget,svenskakvarhållen Detoch vinst.utdeladmellan
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diskuterat,redan alternativ teknikvi förrepresenterar attensom
den diskrimineringenminska skattemässiga nyemissionerna.av

anordna beskattningenMetoderna för bolagsvinsterna, lik-att av
påinverkanbeskattningens Företagens fmansieringsval, harsom

uppmärksamhet den vetenskapliga litteraturen.i Litte-rönt storen
omfång står emellertid stark kontrasti till den ringa fram-raturens

dågång hittills haft det gäller empiriskaforskningen i undersök-att
påfånga och belägga skatteeffekterkunna in ñnansieringsbe-ningar

teendet. avgörande problem forskningsläget fortfarandeEtt är att är
oklart det gäller vad bestämmer företags finansiellaettnär som

frånvarostruktur skatter.i av
de grundläggande bidragen till den teoretiska litteraturen, deI av

båda nobelpristagarna Franco Modigliani och Merton Miller
Modigliani och Miller hävdas själva verket företagets1958, i att

under varken har betydelse förfinansieringval vissa förutsättningar
marknadsvärde eller för dess kapitalkostnad. Miller och Modig-dess

perfektagäller idealiserad ekonomi med kapital-lianis analys för en
frånvaro transaktionskostnader och skatter.marknader, och i av

anledning för aktie-Under dessa förutsättningar finns ingenstränga
hävstångsvinsterlånefinansierade företag. Depremieraägare att

lånefmansiera investeringsprojekt medkanföretagen göra attgenom
replikerasmarknadsräntan kanavkastning överstiger avsomen

home made leverage, dvs investera iaktieägarna attgenomgenom
Påbelåna aktieportfölj.och sedan sinskuldfria företag motsva-egen

ocksåModigliani hur utdelningspolitikenrande Miller ochvisarsätt
mellan vinstnedplöjning ochbestämmer företagets val ny-som-

kapital bör sakna betydelse för företa-källa tillemission egetsom -
självaAktieägarna kan exempelvismarknadsvärdering.gets genom
med hänsynden likviditet krävsköpa eller sälja aktier skapaatt som

utdelningspolitik behö-konsumtionsplaner.önskade Företagenstill
placeringsval.styrande förinte ägarnasver vara

utgångspunkten ochanalys har jäm-Millers och Modiglianis varit
omfattande teoriutvecklingmycketförelsenormen för somen senare

finansieringsvalet faktisktvilkasökt fastställa under förutsättningar
kapitalkostnader. utveck-marknadsvärdering och Enrelevant förär

också arbeten Modigliani ochdiskuterades tidigalingslinje, i avsom
låne-förskattefaktorns betydelse. AvdragsrättenMiller, har betonat
lånkostnaden förbolagsbeskattningen sänker den relativavidräntor

tabellerna Effektenkapital jmf. och 4.2.medjämfört 4.1 mot-eget
långi-låneräntor beskattas inkomst hosemellertidverkas att somav

allmänhet lindri-ägarledetSamtidigt aktieavkastningen i iärvarna.
Millergynnandet kapitalvinster.beskattad räntor,än genom avgare

skatteeffekterbidrag hävdat dessahar inflytelserikti1977 attett
påverkavarandrakanunder förutsättningarvissa attta ut genom

på marknaderna,lån de finansiellapå och kapitalprisbildningen eget
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så det enskildaför företaget ñnansieringsvalet irrelevant,att är trots
beskattningen.

Senare forskning har sökt det ocksåVisa i situation där deatt en
motverkande skatteeffekterna varandra,inte dvs där skatte-tar ut

systematisk lånefinansieringen,fördel för kansystemet netto ger en
optimal finansieringsstrukturfinnas karaktäriseras atten som av

både lånanvänder ochföretagen kapital. Tanken deeget är att
lånefinansieringenskattefördelar erbjuder direkta ochuppvägs av

kostnaderindirekta olika slag förknippade låne-medär näraav som
finansiering. Till de implicita kostnaderna lånefinansieringenför
hör de den reguljära verksamhetenstörningar i regelmässigtsom
uppkommer företaget finansiell påtvingas in i rekonstruktion,om en

svårigheter betalningsåtagandengrund klara fasta vid högattav
skuldsättning. ocksåLitteraturen betonar asymmetrisk informa-att

mellan ochtion företag finansiärer kan kostsammotivera över-en
vakning eller komplicerade kontrakt begränsar företagsledning-som

på långivarnaseller möjligheter fördelarvinnaägarnas attarnas
bekostnad.

erbjuder möjligheter empirisktResonemanget i princip under-att
påsöka skatteeffekter finansieringsvalet. Vad krävs beräk-ärsom

påden effektiva marginalskatten avkastningen påningar egetav
på låneräntor.kapital och marginalskatten företagets Skillnaden

två uttrycker lånefmansieringensmellan de skattefördel, vidsom en
optimal anpassning finansieringsstrukturen skall denmotsvaraav

lånekostnaden.nämnda marginella implicita Om vi, vilket ärovan
lånekostnadenrimligt, den implicita ökar med företagetsantar att

dågenomsnittliga skuldsättningsgrad, har enkel ochvi i principen
påtestbar modell för hur förändringar beskattningen inverkari före-

finansiering.tagets
få framgångsrikaden internationella litteraturen finns försökI

ovanstående modell låneñnansieringen.empiriskt för Ettatt testa
lånefmansieringens svårskäl till detta kan skattefördelatt ärvara

svenskt vidkommande gäller det omfattandeFöratt mäta. att un-
bådederutnyttjandet konsolideringsreglerna, ochföre efterav re-

skapar oklarhet beträffande den relevanta bolagsskattesat-formen,
Också påmarginalskatt aktieavkastning, svårbe-ägarnas ärsen.

långtifråndömd, bl.a. därför aktieägarna någon homogenatt är
långivarnasMotsvarande gäller påför marginalskatt räntein-grupp.

ocksåkomster. Till detta kommer den berörda grundläg-ovan mer
frågan långivare,gande svenska aktieägare och och deras skatte-om

någon på påhar självständig inverkan prisbildningen desituation,
marknaderna, påfinansiella och därmed kostnadsdifferensen mellan

lån och kapital för företagen.eget

23Se Bradley, Jarrell och för ingående diskussion med vidare referenser.Kim 1984tex. en
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Avsaknaden studier kunnat belägga skatteeffekterav som sam-
manhänger rimligen också med företagens skuldkvot,att denärsom
variabel skall förklaras, i själva verket detutgör sammantagnasom
resultatet rad olika finansieringsbeslut vid olika tidpunkter.av en
Att skuldkvoten årför låtervisst inteett välsig förklaras med hjälp

lånefinansieringens skattefördel under innevarande eller föregå-av
årende med hänsyn till detta knappastär förvånande.

Ett lovande underangreppssätt, de allraprövatsmer senastesom
åren, förefaller med hjälp dataatt för enskilda företag stäl-ivara av
let studera det marginella finansieringsvalet. Givet företagetatt iär
behov finansiering, kommerextern valet då falla påatt nyemis-av

lånsion eller Hypotesen företag med högär att förväntad marginal-
skatt, vilkaför ränteavdragen har högt värde, benägnaett är attmer

lånefmansiering,välja medan nyemissioner föredras företag medav
låg förväntad marginalskatt. Ansatsen bidrar också till lösaatt ovan
nämnda mätproblem, eftersom företagens effektiva marginalskatt

fångaskan med hjälpin olika proxyvariabler.av
I studie på data för svenska företag Erik Ekman Ekmanen av

1995, baserar påsig just denna forskningsansats, kan ocksåvisom
finna visst belägg för denett svenska bolagsbeskattningenatt fak-
tiskt haft effekter på finansieringsvalet. Ekman granskar drygt 300
företag med anställda50 under årenän 1985-87 antingenmer som
nyemitterat aktier eller obligationslån. Ekmangett ut finner att san-
nolikheten för företag skall väljaatt ett obligationslån signifikantär

företaget det föregåendestörre i ackumulerat obeskattadeom reser-
i omfattningstor det allsinte eller baraän i ringa utsträck-ver om

ning utnyttjat denna möjlighet. Stora obeskattade åtföl-medreserver
jande framtida skattebetalningar tolkas här indikation påsom en en
hög förväntad framtida marginalskatt ränteavdragen värde-görsom

Påfulla. motsvarande finner Ekmansätt företagetsatt större po-
tential förär i framtiden bilda obeskattadeatt la-storareserver -—
gertillgångar och snabb investeringstillväxt indikera sådanantas en
potential desto mindre sannolikhetenär välja obligationslånatt-
framför nyemission aktier. Möjligheten i framtiden hållaattav nere
skattebetalningarna bilda obeskattadeatt trängergenom reserver
alltså lånefmasieringen.ut

EkmansI analys företagets ñnansieringsbeslut dyna-ses som en
misk Både historien, formi redan ackumulerade skatte-process. av
krediter, och framtiden, i form potentialen för skat-att taav upp nya
tekrediter, påverkar det marginella finansieringsvalet. Det inteär
självklart vilka implikationer hans resultat har för bedömningen av
skattereformens effekter. För de företag med det gamla skatte-som

kunde skattereglernasystemet utnyttja maximalt och befann sigsom

7 SeMacK.ie-Mason1990.
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fortlöpandeskattekrediternytillkommandedärsituation upp-i en
sannoliktreformenskattekrediter hargamlaamorteringenvägde av

blivitharRänteavdragenlåneñnansiering.tillincitamentetminskat
Förformella skattesatsen.sänktakraftigtdenvärdamindre genom

skatte-underutnyttjadeföretagväsentligtden större somavgruppen
ställetilåneñnansieraincitamentenkan attreformenförereglerna

obeskattadtillmöjligheteroutnyttjadeMedha ökat.paradoxalt nog
skattera-ingenfanns extragamladetunder systemetkonsolidering

marginellaupplåning; de ränteav-ytterligarehämtabatt att genom
be-bara iränteavdragendåreformen,värde. Efterdragen utanvar

obeskattadetillavsättningarundanutsträckninggränsad trängs av
värdastället 30 procent.ränteavdragen iblirreserver,

företagensochSkattereformen7

investeringar
högefterkrigstiden iunderharbolagsbeskattningensvenskaDen

företagensaktivtförsök styrastatsmakternas attpräglatsgrad att av
årens loppundertillfördesLagstiftningeninvesteringsverksamhet.

ochinvesteringsavdragensärskildadebl.a.specialregler,olikaraden
investeringsstyrningenmedSyftetinvesteringsfondssystemet. var

i företagenskonjunkturvariationernajämna utursprungligen att
utlandsbe-våraunderskott iuppkomstenmedinvesteringar, avmen

Måletstyrambitionerna.ökade1960-taletfrån mittentalningar av
investeringsnivånhöjagenerelltocksådåblevskattepolitiken attför

ochexportförmåganökalångsiktigtförindustrin, attfrämstinom
alltblev generösareInvesteringsavdragenunderskotten.bortbygga

investeringsfonderna. Dennafrisläppfrekventarealltfickoch vi av
ekono-svenskadenkrisen ikulminerathakanpolitik sägas genom
skede10-årigtdrygtdå gick in i1970-talet, vi ettfrån mittenmin av

fondfrisläpp.praktiken permanentamed i
förhål-iomsvängningmarkantinnebarskattereformårs1991 en

bolagsskattesystemfickvi nyttpolitiken; etttidigaredentilllande
fåFör ettattinvesteringsstyrande instrument.direktsaknarsom

granskaavsnittdettaskall vi iinriktningenpå denperspektiv nya
investeringsstyr-meddecenniernafrån de senasteerfarenheterna

fördatadel attVi presenterarvinstbeskattningen.via nyaning en
redovisaroch viinvesteringsfondssystemeteffekterna em-belysa av

på-näringslivetinvesteringsefterfrågan inomhurstudierpiriska av
utsträck-vilkenhär igällerHuvudfråganbeskattningen.verkats av

vinstbeskattningenutnyttjaaktivtstatsmakterna attning genom
tidsfördel-ochstorlekinvesteringarnaspåverkalyckadesverkligen

skatteomläggningensundersökningocksåredovisarVining. aven
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betydelse för det drastiska i investeringarnaraset under 1990-talets
första år.

Investeringsfondssystemet

Det kanske välkända instrumentetmest för investeringsstyrning var
investeringsfondssystemet fick sin utformning vid mittensom av
1950-talet. dåDet utorde något svensk finanspolitisk innova-av en
tion, kom betydandeatt möta internationelltett intresse ochsom
också flera fåi fall efterföljareinternationella Med investerings-
fondssystemet stimulerades företagen vinstmedel underatt reservera

år,goda delvis i form depositioner hos Riksbanken. De ñck sedanav
utnyttjas for investeringar under efterföljande recessionsperioder.

Figur 4.5 Andel näringslivets byggnadsinvesteringar finansierats viaav som
investeringsfonderna 1979-88
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Investeringar finansierades frisläpp investerings-som genom av
fonderna fick kraftig subvention, jämförbar med den gälleren som
vid fri avskrivning. Det vanlig uppfattningär frisläppenatten av
investeringsfonderna också medförde kraftig reduktion i företa-en

kapitalkostnader och skapade incitament till ökade investering-gens
sådanEn tolkning IF-systemets effekter förutsätter dock attar. av

fondfrisläppen faktiskt räckt för finansiera företagens samtligaatt
investeringar, inklusive de marginella investeringsprojekten. Fors-
lings studie,1995 redanvi citerat i avsnitt emellertidvisar4.1,som

frisläppen under åren med permanentaatt frisläpp självai verket

25SeTaylor 1982 och S.A. Berg 1986.
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investeringsvolymernazö IF-begränsade andelarganskaomfattat av
mellan ochvarieradebyggnadsinvesteringarna 15finansieringen av

år fortfarandede fondavsättningarunderfigur 4.5se28 procent
vilkaförmaskininvesteringarna,tillåtna, Fördvs 1988.t.o.m.var

subventionseffekt,mindreväsentligtfondutnyttjande var an-gav en
lägre.delarna ännu

företagen,Forslings mätningarrimlig slutsats trotsär attEn av
ändåverketinvesteringsfonderna, självaipågående frisläpp av

avskrivningsreglerna för sinareguljäradeutnyttjatvingades att
då förlo-har kommitinvesteringsprojekt. IF-systemetmarginella att

övergåttochinvesteringsstyrande instrument,effektiviteti somra
till bli generellt vinst-stöd till nyinvesteringarfrån ettattettatt vara

huvud-iinvesteringarsubventioneringstöd, utformat somavensom
27motsvarande subventioner.ha genomförtsskullesak även utan

talen figurgenomsnittliga ideemellertid understrykasbörDet att
företag.mellan olikaskillnaderockså döljer4.5 stora grupper av

Även rela-begränsade igenomsnittligt varitfondfrisläppen settom
vilkaåtskilliga för in-företaginvesteringsvolymerna, finnstilltion

marginella finansie-ha denfaktiskt kan varitvesteringsfonderna
åren indikeraromfattar 1979-88, attForslings data,ringskällan. som

årligen kunnat finansieraharföretagengenomsnitti 14 procent av
IF-systemet.byggnadsinvesteringar viaeller sina90 procent mer av

investeringsutgiftermotsvarandepåöverslagskalkyler tyder attVissa
byggnadsinvesteringarna in-totalafjärdedel desvarade för avenca

då de fö-avsende 1985-87Toppåren dettaiföretagssektorn. varom
bygg-eller sinaIF-finansiera 90kunnat procentretag avmersom

totaladen investe-svarade för 35 procentnadsinvesteringar av
ringsvolymen.

gällerutvärderingen IF-systemetförytterligare reservationEn av
underfrisläppen, dvsåren deunder förefunktion permanentadess

konjunkturpoli-utnyttjadeshuvudsakdå fondernatid i ettden som
avlös-från 1950-talets mitt,två räknatdecennier,medel. Undertiskt

investe-kunde bygga sinavilka företagenperioder undertes upp
frisläpp.perioder medavgränsadevältidsmässigtringsfonder av

Även betydelsefondfrisläppensvad gällermotsvarande data somom

URF, SOUföretagsbeskattning26 reformeradUtredningenutfördaUndersökningar omav
bild.1989:34 sammager

incitamentseffekter. En27 granskning lF-systemetsingående1989 förSe Södersten aven
Sö-ochLindberg 1983 och i Bergströmochåterfinns i Söderstenteknisk analysmindre

Teoretiska beräkningarSödersten 1995.ochAuerbach, Hassett1984. Sedersten även
generelltfungeradeuppnåddesdå IF-systemet ettskattelättnadindikerar denatt somsom

procentenheter.medformella skattesatsen 15denmotsvarade sänkningvinststöd caen av
kapitalkost-förväntas reducerastorleksordning kandennaskattesänkningAven avom en

begränsad subventione-ändå väsentligtavseende äneffekten i dettanadera, är ommer
Ovanstående tolk-investeringsobjekten.på marginelladepå inriktatsringen sättavsett

från mitten 1970-fondfrisläppendeeffekternaningsmöjlighet vad gäller permanenta avav
kalkylerna för figurinkorporerad i 4.2.1980-talet,talet till mitten ärav
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ñnansieringskälla saknas för denna period, talar det på vilketsätt
dåfonderna hanterades statsmakterna och svarade demotav som-

ursprungliga intentionerna med för effektivitetensystemet iatt-
dåinvesteringsstyrningen högre.var

Skattepolitiken och investeringsincitamenten

harVi tidigarei avsnitt jämfört den och den gamla bolagsskat-nya
incitamentseffekter beräka företagens kapitalkostna-tens attgenom

der vid nyinvesteringar. I figur återkommer4.6 till detta,vi men nu
med väsentligt längre tidsperspektiv. Figurenett stiliseradi formger

sammanfattande bild hur efterkrigstidens skattepolitik gente-en av
industriföretagen påverkat kapitalkostnaderna. skattekilmot Den
visas figuren huri mycket bolagsskatten skulle ha drivitsom anger
företagens kapitalkostnad regelsystemet fulli utsträckningupp om

hade kunnat utnyttjats företagen. Kurvan avspeglar bådeav egen-
lånefinansieringoch och förutsätter aktieägarnas förräntningan-att

språk efter bolagsskatt före personliga skatter 1,5motsvararmen
gånger den pånominella långa industriobligationer.räntan Skatteki-
len gäller för maskin- byggnadsinvesteringar.genomsnitt ochett av

Figuren tydligtvisar samband mellan den förda skattepoliti-ett
ken och skattekilens storlek. Avskaffandet den fria avskrivnings-av

för maskiner och inventarier som introduceradesrätten redan 1938
och utnyttjandet investeringsskatter under 1950-talet drevav upp
skattekilen, påtagligamedan och tidsmässigt väl avgränsade reduk-
tioner skattekileni vid de konjunkturmässigt motiveradenoteras
frisläppen investeringsfonderna under och 1960-talen.1950- Re-av
dan från mitten 1960-talet blev emellertid bolagsskattekilenav ne-

Kombinationgativ. företagens avdragsrätt för nominella ränte-av
kostnader och accelererad avskrivning olikai former orde det möj-
ligt för företagen avdrag för den marginellaatt göra investering-som

nuvärdet förväntade framtida intäkter. Innebördenöversteg ären av
skattesystemet subventionerade marginellaatt investeringsprojekt,
subventionering förstärktes den ökande inflationen, deen som av

permanenta fondfrisläppen från mitten 1970-talet till mittenav av
1980-talet, och de allt investeringsavdragen. Vigenerösare noterar
också övergången till mindre skattebehandling in-en gynnsam av
dustrinvesteringarna från mitten 1980-talet sambandi medav av-
skaffandet de särskilda investeringsavdragen och uppstramningenav

IF-politiken.av

z Kalkylerna har förprecis de tidigare tabellerna och utförts med hjälp kon-4.1 4.2som av
ventionella metoder fir kapitalkostnadsanalys, bl.a. bygger på nuvärdeberäkningarsom av
vinster och skattebetalningar från hypotetiska investeringsobjekt. I figur tillkommer4.6

riskpremie, antagandet kostnaden för egenñnansiering gångeratt 1,5motsvararen genom
obligationsräntan. SeBergström Söderstenoch 1984 för utförlig redovisning.en
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Bolagsskattekil 1950-93Figur 4.6
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avkast-och finansiärernas realanettokapitalkostnadendifferensen mellanAnm: Kilen visar
ningsanspråk, definitionenligt i texten.

beräkningar.Källa: Egna

Empiriska studier

investe-betydelse för företagensbolagsbeskattningensFrågan om
undersökningarempiriskaföremål radförringsbeslut har varit en

gällerundersökningarna fri-tidigastemetodik.varierande Demed
påbaseradeochunder 1960-taletinvesteringsfonderna ärsläppen av

företagen. på fondfri-tyderResultatentill de berörda attenkäter
avgränsadnågorlunda vältidsmässigtpåtaglig ochhaftsläppen en

Särskilt byggnadsinvesteringarnapåeffekt industriinvesteringarna.
mellan ochberäknas till 20nettoeffekten 15 procent.ökade och

inrikta-ekonometrisktocksågenomfördes flera1970-taletUnder
industriinvesteringarna.3° Skattepolitikensde undersökningar av

kapitalkostnadsvariabel, definie-fångas med hjälpeffekter in enav
statiska förvänt-antagandepå traditionellt och underrad sätt om

Fondfrisläppen förutsättsskattepolitiken.beträffande utanningar -
reduktionmedföra kraftig iproblemetdiskussionnärmare enav -
studierdrag dessaikapitalkostnader. Ett ärföretagens gemensamt

medjämfört övrigaliteninverkan uppfattasskattepolitikensatt som
betecknas tid-dessutomeffektenvariablers ochförklarande att som

vilkenfråga emellertidobesvarad idåligt avgränsad. En ärmässigt
statiskaantagandet för-drivsresultaten justutsträckning omav

Öhmanoch 1971.och RudbergSeEliasson1965
3° 1982.och Bergström1978, Kanis 1979SePraski
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framstårfall sådantväntningar; i någotantagandevart ett som en
utgångspunktmärklig för analys motkonjunkturell skatte-en av en

politik.
Investeringsfondssystemet har analyserats också utländskaav

forskare. framträdandeEtt exempel Taylors från1982 studieär
början 1980-talet, årenomfattar före de permanenta fri-av som
släppen. Taylor skattar investeringsfunktioner bestäms olikasom av
accelerator- och kostnadssamband, och där IF-systemets effekter
fångas med hjälp kontracykliskin kostnadsvariabel. Slutsatsen ären

IF-systemet uppfattat politik-regel företagen fak-att som en av- -
tiskt kunnat konjunktursvängningarnajämna investeringsvoly-iut

men.
Under det decenniet har undersökningarsenaste ett par genom-

explicit behandlar fråganförts kapitalkostnaderna verkligensom om
kan statsmakterna skattereglerna.via ochBergström Sö-styras av
dersten flera och med avseende på1984 skatteeffekternaprövar
alternativa formuleringar kapitalkostnadsvariabeln. Enligt detav

den bästaalternativ anpassningen IF-systemet fungeraantassom ger
denenligt konventionella modellen fram till mitten 1970-talet, förav

under år huvudsak innebära generell lättnadi i vinst-att senare en
beskattningen, på det diskuterats Dufwenberg,sätt som ovan.
Koskenkylä och Södersten behandlar perioden1994 med1966-90
moderna metoder tidsserieanalys.för Författarna visserligenfinner

påkapitalkostnaderna haft betydande inverkan företagensatt en
bådeinvesteringsbeteende, kort- långsiktigt,och kan inte finnamen

några nämnvärda effekter beskattningen. bolags-Poängen är attav
påbeskattningen tycks ha inverkat kapitalkostnaderna.inte Ett po-

tentiellt viktigt problem med dessa undersökningar dock före-är att
fångasförväntningar framtida skatteförändringar påintagens om

mycket rudimentärt sätt.ett
I undersökning Auerbach, och SöderstenHassett 1995 ären av

pådirekt inriktat bedöma årsintresset effekterna skatte-1991att av
påomläggning företagssektorns maskininvesteringar. Studien omfat-

alltså årenperioden och täcker de första efter1969-93, intar tre
reformen. Författarna konstaterar utvärderingen deatt av nya
skattereglerna särskilt komplicerad därför jämförelsenormen,är att

sådet svårgamla regelverket, uttolka. särskiljerMan inteär att
mindre olika skatteregimer,fyra med olika kapitalkostnader, iän
vilka företagen kan ha befunnit innebärsig före reformen. Regim ett

helt ignoreradeföretagen investeringsfondsystemet, i övrigtatt men
utnyttjade möjligheten tillsig reguljära skattemässiga avskriv-av

31Studien på på 2-siffernivå,baserad data nationalräkenskapssystemets för delbran-25är
scher näringslivet. Efter aggregering studeras huvudbranscher, nämligen gruvin-treav

tillverkningsindustri byggnadsindustri.dustri, och och
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två investeringsfondssystemet enligtfungeradeMed regimningar.
dvs fondfrisläppen tillräckliga förkonventionella modellen,den var
investeringsprojekten. alternativamarginella Dendefinansieraatt

berördegenerellt vinststöd, vitolkningen IF-systemet ett somsomav
skrivs de marginelladenna investeringar-I regimregim tre.ärovan,

pågåendeavskrivningsreglerna,reguljäramed hjälp de trotsavna av
dådet fallfjärde slutligen, företagenregimen,fondfrisläpp. Den är

skattesystemets konsoli-från utsträckningavstår full utnyttjaiatt
då, utveckladehar iBolagsbeskattningen videringsmöjligheter. som
inlåsningseffekter, ing-vår diskussion skattemässigaiavsnitt 4.4 om

kapitalkostnader.betydelse för företagensen
klart stöd förbara avvisaekonometriska analysenDen att re-ger

konventionella tolkningen inves-dentvå,gim representerar avsom
likvärdigaiOvriga regimerteringsfondssystemet. settstort an-ger
Kapitalkostna-investeringsfunktionen.den skattadepassningar av

så-nivåer,på de samvarierar ivisserligen olikaliggerderna enmen
korrelationskoeffici.enten 90utsträckning attdan är över procent —-

någon dessakan utpeka övri-på ekonometriska grunder inte avman
förklaradå det gäller investeringarna.överlägsenregimer attsomga

sammanhängerkapitalkostnadernatidsserierna förSamvariationen i
realräntan under observa-med fluktuationerna ibl.a.i sin atttur

förändring-dominerakommitpraktiken hartionsperioden i överatt
de olika regimerna.iskatteparametrarnaiarna

kapitalkost-sänkningAuerbach m.fl. finner permanentatt aven
på vilken företagenberoende regimprocentenhetmednaden en

påinvesteringbidraginförandetdettabefinner sig i ettmotsvarar av
investeringskvoten, definie-höjning ioch procentmellan 32 ger en

medoch kapitalstocken,förhållandet mellan investeringarnarad som
brutto-eller knapptprocentenheter, 2ochmellan procent0,3 0,4 av

genomsnittliga investerings-nivå denvid den förinvesteringarna
både med denjämförbargällde Responsenkvoten 1969-85. ärsom

påmetodikmedundersökningerhållits motsvarandei sammaensom
denoch medAuerbach och 1992,data, Hassettamerikanska somse

m.fl.Dufwenbergrefererade studiendenirapporteras avovan
maskinin-investeringskvoten förminskadeochMellan 19931985

beräk-och enligt författarnasmed drygt 40vesteringarna procent,
återföras påminskningfjärdedel dennakan ungefärningar en av

framstår dockbetydelsekapitalkostnader. Skattereformensökade
medförahellerförväntas intehelt obetydlig. Skattereformensom

långsiktiga investeringsincita-förändringar denågra nämnvärda i
från tillmenten. fyraskiftat regimutsträckning företagendenI

kortsiktigaincitamentseffekter. De32 långsiktigaochmellan kortsiktigaFörfattarna skiljer
långsik-skatteändringar. Deframtidaförväntningarinkluderar företagenseffekterna om

består för framtiden.Skattereglerrådandeförutsättertiga effekterna att
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den troliga förändringen dömavilket Fors-regim är mest attett av-
kapitalkostnaderna praktiskt oförändrade.lings data blir taget-

avdragsmöjligheterna marginella maskinin-Förklaringen förär att
lånmed kombination och ka-finansierasvesteringar egetsom en av

tillräckliga eliminera bolagsskattens fördy-pital, för i stortär att sett
inverkan.rande

Avslutning4.8

års dvsskattereform, lägregrundläggande principen förDen 1991
konsek-bredare skattebaser, tillämpades medskattesatser och stor

också den företagsbeskattningen.vid utformningen av nyavens
investeringsfonderna och möjlighetenhalverades, ochSkattesatsen

innebar statsmakternabort. Reformenskriva lager attatt togsner
investeringsverksamheten ochaktivttanken attstyraattgav upp

stimulera till konsolidering.företagentonade attsträvannerman
från kapitel gällerenskilda resultatet dettakanske viktigasteDet

konsolideringsregler. reformenolika Föreutnyttjandeföretagens av
skattereglerna maxi-femtedel företagen utnyttjathade bara en av

skattebetalningar. Endärmed obetingat minimerat sinamalt och
fallen styrdesskattebetalningarna de flestadetta itolkning är attav

påönskemål ifråga ellerutdelning,företagens sättannat av enomav
beskattade bokkföringsmässiga vinster,redovisasträvan att snarare

avdrag. gamlatill skattemässiga Denbegränsade möjligheterän av
huvudsak ha funge-all komplexitet itycks i sinbolagsbeskattningen

diskuterat i avsnittutdelningsbeskattning; vi 4.4 ärrat somensom
neutralmodell för före-alternativutdelningsbeskattning enenen

tagsbeskattning.
konsolideringsreglernaunderutnyttjandetkonstateradeDet ärav

påeffekter företagens finansie-på skattereformensindikation atten
deFör företagmellan olika företag.ringsval skiftar somgrupper av

maximalt och förväntar sigskattereglernautnyttjade de gamla ett
reglerna har reformenutnyttjande med demaximalt även san-nya

ränteavdragen harlånefinansiering;tillnolikt minskat incitamentet
företagden väsentligtmindre värda. Förblivit större somgruppen av

marginella ränteavdragenskattereglerna deunderutnyttjade var
med högt utnyttjandeEfter reformen,värde före reformen. ettutan

värda Inci-ränteavdragen ställetskattereglerna, blir i 30 procent.av
halverade bolags-alltså ökat, denlånefinansiera hartamenten att

tillskattesatsen trots.

ocksåmaskininvesteringar i33 på subventioneringtabell tyder vissVåra kalkyler i 4.2 aven
från Annellavdraget.emellertidAuerbach m.fl. bortserdet skattesystemet.nya
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Undersökningen Auerbach m.fl. tyder på skattereformenattav
någonhaft betydelseinte för det drastiska företagens maski-iraset

krisåren. långsiktiganinvesteringar under Den effekten reformenav
på investeringsefterfrågan ocksåtorde gårliten. Effekternavara

åt håll påemellertid olika beroende vilka realkapital företa-typer av
ocksåinvesterar och verkningarna blir med all sannolikhetgen

olika olikaför företag. deFör företag kunde finansie-grupper av som
alla eller alla sina investeringar via investeringsfondssys-nästanra

blir investeringarna dyrare. Till bildenavort hör emellertidtemet
också skillnaderna mellan vadföretagen gäller olika skatteeffek-att

kommer minska, vilket bör kunna betyda investeringspro-ter att att
fårjekten förutsättningslös enhetligoch prövning.en mer
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Kapitel 5
Arbetsutbudet

påverkaskulle det registrera-Föreställningar skattereformenattom
på centrala det utredningsar-arbete marknadenutbudet ide varav

ocksåunderstöddes olikaskattereformen.bete föregick De avsom
påvisa statistiskakunde positivaekonometriska studier sam-som

påskatt och antal arbetade Tronband mellan lön efter timmar. po-
också delförklaring tillviktigarbetsutbudseffektersitiva attvar en

förutsåg skattein-vid beräkningen reformens finansiering attavman
på genomsnittlig bud-miljardersskulle öka. De siffror femtäkterna
åren Prop 1989902110,getförstärkning for 1991-1993angavssom

vilket blmånga väldigt försiktiga,uppfattadessid. 629 asomav
bådasignerades detillframgår de RINKreservationer avsomav

oktoberskulle träda till finansministrar i 1991.ledamöter somsom
årsframstår skattereformperspektivSedd längre 1991i ett som

hushållens ekonomiskasvenskaomvälvning deovanligt istoren
medminskade marginalskattenoch 14Mellanmiljö. 1989 1991 pro-

och medindustriarbetaregenomsnittlig 22centenheter for pro-en
skatteki-Därmed hadetjänstemannalön.vid typiskcentenheter en
slutetnivåer gällde itillbaka till dekommitlarna slagi ett avsom

orimligt liksomså detreform inte1960-talet. Med att,stor varen
synliga positi-års sig vissaproposition,ifinansministern 1990 vänta

den eko-Så stället kompå gick det Ikort sikt. inte.effekter ävenva
svenska ekonomindenantalet arbetade timmar iochnomiska krisen

år fallaförförstafrån det skattesystemetsbörjade minska attnya
Fråganoch vimellan 1993.med sammanlagt 1990 är9 procent om

några på skatterefor-teckenkanändå den kriseni attmitt stora se
kan reali-sådana effekter intearbetsutbudet,påverkat även ommen

den dag efter-arbetade förränfler timmarfullt form näriut avseras
tillbaka.frågan kommit

fråga antaletarbetsutbud enbarttalarMan ofta omsom enom
framför alltskattereformenoch tänkerarbetade sigtimmar, att

antalet ordinarieeller ökaarbeta övertidöka villighetenskulle attatt
andra sidordet finnsvid deltidstjänst. Menveckoarbetstimmar av
delta arbets-och beslutet iutbildningarbetsutbud, val attavsom

diskuteraspå arbetsutbudetOlika aspekteröverhuvudtaget.kraften
hur skattereformenanalyserasöversiktligt I avsnitt 5.2i avsnitt 5.1.

arbetsinsats.ekonomiska avkastningenpåverkat denhar extraav en
också till olikaskatterbara tillhänsyn inteförsöker viHär utanta
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inkomstberoende bidrag. När dessa med bildeni finner vitas storen
hur hushållen påverkats.variation i För betydande lägreigrupper

inkomstlägen har den marginella lönen efter skatter och bidragit
knappast ökat alls.

påReformens effekter arbetsutbudet beror dels på hur incitamen-
påändrats dels hur känsligt arbetsutbudet för ekonomiskaten är

antalincitament. Ett ekonometriska studier har analyseratstort
utbudet arbetade påtimmar svenska data. Dessa studier, dis-av som
kuteras tyder på småi avsnitt ganska5.3, statistiskt säkerställ-men
da effekter lönen efter skatt på arbetstidens längd. Vår bildav av

påstorleken dessa effekter har knappast förändrats jämfört med
läget beslutades.reformen bakgrund vårMot tolkning dennär av av
empiriska litteraturen frågar såvi i avsnitt vilka effekter på5.4oss
antal arbetade timmar kunde förväntas skattereformen. Sva-som av

mindre ökning för i storleksordningen femret är männen, procenten
eller därunder, och obetydlig effekt för kvinnorna i genomsnitt. Ien

tvåoch behandlasavsnitt speciella aspekter där5.5 5.6 reformens
incitamentseffekter särskilt tydliga, pånämligen effekterna hem-är

och på bådaarbete valet utbildning. deI följande avsnitten försö-av
ker värdera påskattereformens effektervi arbetsutbudet efter 1991.

diskuterarI avsnitt vilka slutsatser kan från5.7 vi dras inter-som
vjuundersökningar där hushållen får påsjälva hur skattere-svara

påverkatformen deras arbetsutbud, och i avsnitt drar ihopvi5.8
trådarna i försök tolka den påaggregerade utvecklingenett att ar-
betsmarknaden. utvecklingen spår någraBär efter effekter1991 av
på arbetsutbudet Vårt det visserligen alldeles förär att är närasvar
inpå det gå någotreformen för ska med säkerhet, allra-att att säga
helst det skälinte finns särskilt kortsiktigasigatt vänta storasom
effekter, det dock finns tecken pekar riktningi vis-att motmen som

utbudseffekter.positivasa

Arbetsutbudets dimensioner5.1

mångfacetteratArbetsutbud begrepp. Ofta beskrivs individensär ett
val enbart val mellan fritid och arbete, där det underförståsettsom

arbetet sker på marknaden, och arbetsinkomsterna registre-att att
och därmed bildar underlag beskattning.för det handlarMenras

också val hur den tid åtinte marknadsarbeteett ägnasom av som
ska fördelas mellan fritid och arbete hemmet,inom val iettren som

betingatsin villkoren för köpa hushållstjänster påtur är attav
marknaden. Arbetsutbudet på marknaden kan delasi sin itur upp
olika komponenter. fråganGrundläggande överhuvudta-är om man

ska delta arbetskraften,i eftersom det normalt medför vissa fastaget
kostnader, i form restid till arbetet och andra kostnadert ex av som
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oberoende hur mycket arbetar. Samtidigt med-iär stort sett av man
deltagande rad intäkter knutna till socialförsäkringssystemet,för en

arbetslöshetsunderstöd.till föräldrapenning och Giveträttt attex
förvärvsarbeta handlar detvalt välja arbetstid. Detatt attomman
förknippat med restriktioner. fåvalet ofta vissa Det anställ-är är

tillåter fullständigt fritt val arbetstid. Avtal kanningar ett avsom
såväl högsta tillåtna arbetstid,stipulera och arbetsgiva-minsta som

påkan ställa eller mindre formella krav Övertidsarbeteren upp mer
Valet arbetstid därför praktikeni integrerat medär näramm. av

valet yrke, arbetsgivare och kontraktsform.av
Många de viktigaste besluten statisktfattas inte i perspektivettav

långsiktigaresultat överväganden. Beslututan attsom av mer om
delta arbetskraften, pensionera sig och välja yrke och karri-i att att

påexempel sådana beslut de involverareftersom fastaärväg är en-
pågångskostnader behöver byterinte yrkeinte tas nyttsom om man

arbetskraften. uppenbart exempeleller träder Ettut än ärmerur
utbildning, kan investeringsbeslut därvalet inves-ettsom ses somav

utebliven lön under utbildningsperiodenteringskostnaden ochär
arbetsförhållandenhögre lön och bättre längre framintäkterna iär

livet.
skattesystem, där marginalskatten ökar medprogressivtEtt in-

påverka påkan individens val alla dessa avseenden,komsten, i men
marginella ändringar arbets-olika för olika beslut. Beslutsätt om av

redan har valt yrke och deltar arbetskraf-tiden för ien person som
påverkas marginalskatten. Beslut delta arbetskrafteniattten av om

påverkas genomsnittsskatten intervall, mellan nollöver störreettav
utbildning eller mellan karriärvägaroch normalarbetstid. Valen av -

påverkas allt skillnadermed olika livslöneproñler framför i ge-av-
utgåttlön skulle under utbildnings-nomsnittsskatt mellan den som

genomgången utbildning.perioden och den lön gäller efter Mansom
således åtminstone skattekilar hurkan särskilja olikatre som anger

påverkar olika komponenterinkomstskatteskalan incitamenten för
kommer diskutera har denarbetsutbudet. Som vi närmare attav

påverkataktuella dessa skattekilar olika mycket.reformen

Skatteincitament för arbetsutbud5.2

påinverkan det ekonomiska utbytetSkattesystemets extraav en
påkan olika vardagligt tal brukararbetstimme Imätas sätt. man

inkomstskatteskalan Inkomstskattenanvända marginalskatten i är
slår kil mellan denemellertid bara de skatter in extrasom enen av

fårköpkraft individen och marknadsvärdet hans arbetsin-avsom
det inkomstberoende bidrag och pådet första finnsFör taxorsats.

hänsyn till, och kan tala skatte- ochoffentliga vitjänster att ta om
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samlade marginaleffekt efter olika bidrag. För detbidragssystemets
många individenbara hur kronorbestämmer skatterna inteandra

också, och arbetsgivarav-indirekta skatterfår handeni utan genom
påverkar hos dessa kronor.köpkraftenvaruprisema,gifter som

också till indirekta skatter och arbetsgivaravgifterhänsynNär tas
förhållandetsåledes mellan denskattekil. Dentalar vi mäterom en

får behålla skatt och vad det skulleindividen efterersättning som
själv har producerat,köpa den han förutsatthonomkosta att vara

och indirektabestår lönekostnader, arbetsgivaravgifterprisetatt av
denden skillnaden mellan pri-Annorlunda uttrycktskatter. mäter

till individen och det samhällsekono-vatekonomiska ersättningen
till produktionen. Den kan principhans bidrag imiska värdet av

frånfrån marginalskatten ellerutgåendeberäknas antingen en
till bidrag.med hänsynmarginaleffekt tagen
till arbetsutbud kan det oftabedöma incitamentenFör att vara

inkomstkronaandelpedagogiskt hur extrastoratt ange av enmer
gårmycketkvarstår bidrag hurskatter ochefter än somsnararesom

måttsådant betecknarl-skattekilen. viskatt, dvs Ettbort i som
skattekil.marginalinkomsten efter, t ex,

industriarbe-för heltidsarbetandeMarginalinkomst efter inkomstskattFigur 5.1
1952-1993och tjänstemanhögretare

7oi

tjänsteman-O-Högre
—I—Industriamelare

‘g:rg.11.11-

,.
1994, 3.1.Källa: Du Rietz tabell
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Låt på utvecklingen arbetsincitamenten längreöverav enoss se
inkomstskatt, dvsmarginalinkomsten efterperiod. Figur 5.1 1-anger

marginalinkomsten skat-marginalskatten, och figur visar efter5.2
under 1980-talet omkring vidtekil. Den 30 procent genom-envar

industriarbetarlön och knappt högrefor tjäns-snittlig 20 procent en
från till procentenhe-7Höjningen 1989 1991 23 procentteman. var
och procentenheter forarbetaren 12 tjänste-för 76ter procent

mannen.

förmed hänsyn till skattekil heltidsarbetande indust-MarginalinkomstFigur 5.2
och högre tjänsteman 1952-1993riarbetare

70-

1
60. I

so .
—o-Hégvetjénsteman
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20.
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1994, tabell 3.1.Källa: Du Rietz

fåtalmedskattesystemetGenom representa-ettatt representera
denskatt kan enkelt illustreramarginalinkomster eftertiva man

får bild skat-ofullständiglångsiktiga utvecklingen, avmen man en
heltidsarbetandeendast gäller foreftersom siffrornateincitamenten

de sysselsattatypindivider. Omkring 90 männen,procent menav
timmar vecka.arbetarkvinnornaendast 3560 änprocent permerav

åldrarna genomsnittligayrkesaktiva dendekvinnor iFör mest är
innebär marginal-veckoarbetstiden timmar. Detinte 33 attänmer

så betydelse dearbetstid kan ha väl forvidinkomsterna kortare stor
olikapå de gäller förarbetsutbudetsamlade effekterna som som

heltidsarbetande.grupper av
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Vid kortare arbetstid och lägre inkomster det särskilt viktigtär
blind påinte stirra den vanliga marginalskattensig ock-att utan att

så hänsyn till de marginaleffekter uppstår på grund olikata som av
inkomstberoende bidrag, främst bostadsbidrag, regler återbetal-för

studiemedel och inkomstberoende daghemstaxor.ning Det mestav
omfattande dessa bostadsbidragen, marginaleffektsystem ärav vars

för barnfamiljer, barnlösa hushåll20 för1991 10procent procentvar
barn och barnlösaför ungdomar under år33 till29utan procent upp

årsinkomsterde där bidragen helt.bortfaller Se Boverket för1993
beskrivning bostadsbidragens konstruktion. Detnärmare är sär-av

bostadsbidragskilt för familjer barn,värt att notera att utan som
medinfördes samband skattereformen, motverkade de sänktai mar-

ginalskatterna för denna bidragenGenom vidatt avtrappasgrupp.
låga inkomstnivåer kan de ha karaktärrelativt fattigdomsfällor.av

Figur 5.3 Bruttoinkomst, marginalskatt och marginaleffekt för barnlös ensam-
stående år,29 1991.änyngre

eftertransfereringargenomsnmsskannetto- ---
marginalskatt.—.——n marginalelfekt-------Aa|I

l1 ur u OO B00zoo 3% 40 100
Arbetsinkomsti tusentalkr

Källa:Andersson och Gustafsson 1992, ñgur

påexempel hur marginaleffekternaEtt modifieras bidragennär
med ensamståendei figur barnlös5.3,tas ges som avser en person

år.under Ovanpå den skatteskalan tvåvanliga ligger pucklar29 för-
knippade med avtrappningen bostadsbidragen och tillrättenav upp-

återbetalningskov med studiemedel. Dessa höjer marginaleffektenav
från den nominella skatteskalans till30 50-60procent procentca

ganska vida inkomstintervall. Motsvarande figurer kan förritasöver
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hushåll med komplicerad familjesituation, där bl daghems-en mer a
avgifternas konstruktion får betydelse för barnfamiljerna.stor Man
kan fråga hur viktigasig dessa marginaleffektspucklarextra iär
praktiken. Gäller de barainte för fåtal hushåll med mycketett spe-
ciella inkomstförhållanden påSvaret den frågan tabell 5.1ges av

utnyttjar HINK-statistiken för beräkna den totalaatt margina-som
leffekten för hushållrepresentativa olika inkomstdeciler.i

Tabell 5.1 Typiska marginaleffekter procent för hushållstyperolika och in-
årskomstdeciler. 1991 skatte- och bidragsregler.

Ensamstående Samboende
årunder 29 29-64 tvåbarn barnutan barnett barntre

Decil
1 0 0 35 42 48 49
2 4 22 3740 46 52 54
3 27 42 28 40 5264 54
4 58 4263 33 33 3378 5466
5 52 4263 45 42 46 5567
6 33 33 45 42 46 68
7 3353 33 4553 42 46 6885
8 3344 33 4553 42 46 50
9 33 50 50 4252 4656 50
10 50 50 50 50 49 50

Källa:Andersson och Gustafsson 1992, tab. 7 och tab. 10.
Not: Siffrorna på årsär baserade 1989 HlNK-undersökning årsframskriven till 1991 löne- och
prisnivå. Hushållen är indelade i deciler efter arbetsinkomst. Decilindelningen varjeavser
hushållskategori för tvåsig. Barnfamiljer med ett, barn tvåtre ha noll,antas ett barnresp resp

kommunalinom barnomsorg. Siffrorna inom gäller för återbetalnings-denparentes harsom
pliktiga studiemedel enligt äldre regler och fullnär hänsyn till avrundningsreglertas när bo-
stadsbidraget bortfaller.

Som har inte försumbar andel hushållen marginalef-synes en av
fekter bra bit beräkningarna50över procent, trots att 1991en avser
års regler där den statliga marginalskatten inte 20översteg iprocent
något Jämförelser med de regler gällde börjansegment. isom av
1980-talet påtyder marginaleffekten inte sänkts alls mångaatt för
hushåll med bostadsbidrag; vidare de budgetmängder för olikase
typhushåll redovisas Aronssoni och Walker 1995. Man skallsom
också åtankeha i siffrorna tabelli inte gäller totalaatt 5.1 skatteki-
lar hänsyn till indirekta skatter och arbetsgivaravgifter.tar Desom
skall alltså jämföras med 5.1marginalskatten i ñgur och inte med
skattekilen i figur 5.2.

Det kan naturligtvis diskuteras beräkningarna skall hänsyntaom
till alla bidragsregler och Om syftet bedöma hur indivi-taxor. är att
dernas arbetsutbud påverkas det kanske rimligast begränsaär sigatt
till regelsystem kan så välkända och lättbegripligaantas försom vara

129



Arbetsutbudet

arbetsutbud. Detpåverkar derasverkligendeindividerflertalet att
marginaleffekter,synligamindreviktiga tifrågasättas hurdåkan ex

gällerpraktiken. Detsammaipå daghemsavgifterna,beror ärde som
socialför-och andraföräldrapenningtill pension,effekter rättsom

livet Härtill kommerfram iinträder längrevilka förstsäkringar,
arbets-takt medallt viktigare iblivit attsocialbidragreglerna foratt
Hänsynutforsäkradeochoförsäkradeblandvuxitlösheten grupper.

lågamarginaleffekterna iförstärkaytterligareskullereglertill dessa
hundraprocen-socialbidragenkanprincip sägasIinkomstlägen. ge

finnstillämpas. Härdentillmarginaleffektertiga somnormupp
medsocialbidrag inteeftersomtolkningsproblemdock stora ges au-

påvilka kravalltframförFråganbostadsbidrag. ärtomatik tsom ex
Hy-Gustafsson,praktiken;ställs iarbetskraftendeltagande i sesom

faktisktsocialbidragenhurstudie1994 förSalonenochdén aven
används.

handlar of-incitamentseffekterskattesystemetsDiskussionen om
margi-arbetsinsats,utbytetmarginella extradettast menenavom

påockså verkningarfår naturligtvisintervallnaleffekter storaöver
ocksåkanändrade inkomsterochinkomsten,disponiblatotaladen
intemånga höginkomsttagarefårarbetsutbudet;påverka t somex

ökaderänteavdragen kraftigtvärdetminskadedetdrabbas avav
arbetsutbud.till minskatledatänkaskanvilket i sigtotalinkomster,

ochbudgetrestriktionen intehelabeskrivaviktigtdärförDet attär
förkalkyler har ortsSådana ettmarginaleffekterna.bara represen-

Klevmarkenfrån HUS-panelenhushålldrygturvaltativt tusen avav
inkomstendisponibladenhurBeräkningarna,1995. angersomm
redovisasarbetadepå antal timmar,beroroch bidragskatterefter

skatterefor-året föredetvilketoch senastetvå år, 1985, ärför 1992
dentillHUS-panelen. Hänsynför tasfylliga datadå det finnsmen
förunderlagetbreddningenochkapitalinkomstbeskattningen avnya

bostadsbidra-tillliksompunktskatteändringar,andraochmomsen
faktorerinkomstberoende. Ovrigadaghemstaxornasoch somgens

har antagitsarbetsinkomsterandra inkomsterochreallön än vara
Ettbåda tidpunkterna.mellan derealaoförändrade i termer genom-

budgetmängdernabådadehushållflertaletför attgående ärmönster
inkomstendisponibladenarbetstiderlågavidvarandra;skär var

vidårsmed 1992års skattesystem system,änhögre enligt 1985 ar-
på individens lön ochberorantal somtimmarvisstbetstider ettöver

deavspeglingsjälvklartden lägre. Dettafaktorerandra är avenvar
marginaleffekterna.sänkta

harföräldraförsäkringen styrtanalys hurför1 Sundström 1992Stafford ochSedock aven
arbetsutbud.barnafödande ochkvinnornas
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Sådana budgetrestriktioner har konstruerats för hushållvarje
HUS-panelen.ingår i Eftersom hushållen har olika lön, kapital-som

inkomster det spridning bara budgetmängder-inte iär storm m en
också hur deposition i ändrats till följd skattereformen,utannas av

och det trivialingen uppgift densammanfatta informationär att om
incitamenten till arbetsutbud de innehåller. Ett foku-sätt,som som

på skillnaden marginaleffekt bådai mellan de tidpunkterna, ärserar
för antal och hushållvarje timmar för varje enskilt beräkna skill-att

naden disponibel inkomst mellani och års1985 regler.1992 Detta
resulterar i fördelningar hushållensuppsättning inkomst-överen

båda åren,skillnader mellan de fördelning för varje antal timmar.en
påFigur illustrativt exempel5.4 dessa fördelningar forettger en

hushållskategori, ensamståendenämligen kvinnor. För arbets-varje
tid medianerna de respektive25:e percentilerna75:e i for-samtanges
delningarna skillnaden inkomst mellani och års skat-1985 1992av
teregler hänsyn till bidragsändringar.utan Dessa värden vidtagen
olika arbetstider sedan sammanbundna till kurvor; observeraär tre

kurvorna nödvändigtvisinte och hushållatt representerar ett samma
vid olika antal timmar.

Figur Arbetsutbud5.4 och förändring i disponibel inkomst till följd skatte-av
ensamståendeändringar 1985-92, kvinnor

medianAperoentilen75teO
peroentilen25E te

15000

,a/a
I {

-15000
lö who 2300

timmar

Källa: Klevmarken fl 1995 fig 2.11m

2 Aronsson Walkeroch 1995 förändringar i budgetrestriktioner mellanpresenterar 1981
och för typhushåll.1991 antalett
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innebär förlust för flertaletskattesystemetdetVi att ennyaser
axeln vidden percentilen skärkurvan förarbetstider; 75tevid korta

medianarbetstid,Vidpå 1428arbetstid timmar. är1200 somcaen
median-många förlorare;likadet ungefär vinnaretimmar, är som

beaktar bara skatte-går origo. Figurenkurvan i stort sett genom
hushållbilden; flertaletmed ändrasbidragenändringar. När tas

arbetstider flertalet hus-Attgå vid normalamed vinstkommer att
påpå får indikationreformenhåll skulle ha vunnit attses som en

kapitel disku-analysen Vifinansierad; vidare ifulltden inte sevar
sådanaförhålla inkomstef-skall tillhur sigavsnitti nästaterar man

på arbetsutbudet.effekteranalys reformensfekter vid av
marginaleffekterna ändrats.också hurutläsakan vifigurenUr

påmått ändringen margi-nämligenpå kurvornaLutningen ettär av
förbinder iden-kurvorna intemed förnalinkomsten reservation att

har ökathushåll.4 flertalet knappastlutningen förVitiska attser
medianarbetstid timmar. För in-1arbetstider till 428vidalls upp

så skatte-arbeta lite haranledning villellerdivider en annansom av
några incitamentseffekter.således medfört positivaintereformen

hushållskategorier ökatallamarginalinkomsten förharDäremot
nivå medianen.med elleroch lönvid arbetstider ikraftigt över

efterarbetstimmemarginalinkomstProcentuell förändring i extra5.2Tabell per
1985-1992och bidrag,inkomstskatt

EnsamståendeTvå Makar, en
förvärvsarbetandeförvärvsarbetande

Män KvinnorKvinnorKvinnor MänMän

25:e
-1,1 -3,3-6,8-8,8-0,6 -3,1percentilen
9,9 10,89,715,424,2 19,0Median

75:e
31,028,4 30,943,640,0 33,7percentilen

HUS-panelen.Klevmarken förBeräkningar AndersKälla: av

ändrade margi-också fråga spridningen ihurkan sigMan ärstor
procentuel-tabell redovisasarbetstider.faktiska I 5.2naleffekter vid

vid demellan ochmarginalinkomsten 19921985la förändringar i
hushållenfjärdedel igällde Förarbetstider 1985. än en avmersom

hushåll3 och medfigurer för andra kategorierför motsvarandeKlevmarken 1995Se m
till bidrag.hänsyn tagen

I92L-I35L, där I‘ inkomstnivâer vid arbetstid,skillnaden mellanKurvoma sammaanger
[InL+1-I35L+1]-[I,2(L)-I35(L)]arbetstid. Lutningenoch Lbetecknar inkomst är

mellan två tid-marginaleffektskillnaden i[I9,L+1-I,,,L}—[I35(L+ 1-I85L], vilket just är
hus-förutsättning detunderlikhet gäller självklart endast ärpunkter; Denna att samma

håll olika arbetstider.vid
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hushållskategori HUS-panelenvarje i skärpta marginaleffek-noteras
marginelldvs lägre arbetsinkomst. medianhushållenFör öka-ter, en

de marginalinkomsten med och fjärdedel hus-10-25 procent, en av
hållen fåtthar ökningar med 30-40än procent.mer

påaspekt arbetsutbudet, vid sidanEn valet timmar, ärannan av
beslutet arbeta överhuvudtaget. Här det genomsnittsskatten vidäratt
önskad arbetstid dvs den frångenomsnittliga marginalskatten noll

önskad arbetstid har betydelse.till Det troligen första handiärsom
eller sammanboende kvinnorgifta de skall delta iövervägersom om

eller dearbetskraften ej. Antag arbeta halvtid. Avatt överväger att
Klevmarken fl framgårberäkningarna 1995 det sketti inteattm

några ändringar intervallet dennai timmar för0-1 000större grupp.
små,Eftersom ändringarna och dessutom hänsyn till deinteär tar

delta arbetskraften verkar socialförsäk-incitament iatt genomsom
påverkatsdet osannolikt deltagandet arbetskraftenringarna, iär att

skattereformen utsträckning.i störreav
på arbetsutbudettredje dimensionen val utbildning ochDen är av

svårare någotdet utläsa direkt från enskildkarriärväg. Här är att en
påutbildningsincitamenten beror rela-kurva i figurerna, eftersom

inkomstnivåermellan skatterna vid olika och olika skedentionen i
måste pålivet. bedömning hur de förändrats bygga förvänt-En av

framtida skattesystem och lönestruktur. Om förut-ningar manom
skatter löner kan få bildoförändrade ochsätter ut-man en grov av

bildningsincitamenten jämföra den disponibla inkomstenattgenom
lågavlönadskatt och bidrag för relativt heltidsarbetandeefter en

alternativlönen under utbildningsperioden med inkomsten efter
skatt bidrag högavlönad heltidsarbetande efter utbild-och för en

då uppenbart skillnaden disponibel inkomst mellanning. Det iär att
lönenivåer genomgående,olika har ökat oberoende vilka förut-av

civilståndochbarn Se avsnitt försättningar 5.6görs om ensom
till utbildning.diskussion de stärkta incitamentennärmare av

Huvudslutsatserna arbetaincitamenten timmeär att att extraen
ökat kraftigt flertalet individer framför allt vid arbetstiderhar för

heltid, ändringen marginaleffekt liten elleromkring i varitatt tmen
åt håll lågagått fall vid deltidsarbete ochelleri vissamotsatto m

lönenivåer; delta arbetskraften ändrats obe-iincitamentenatt att
sammanboende handtydligt fir de kvinnor förstaisompersoner
ståkan tänkas utanför arbetskraften; incita-överväga att samt att

till utbildning förstärkts allaför imenten stort sett grupper.

5 opåverkadökade skillnaderna i arbetsinkomst efter skatt kan förenliga medDe vara en
inkomstfördelning efter skatt, eftersom den effektiva beskattningen höginkomsttagar-av

också fördelningsana-kapitalinkomster ökade del skattereformen; vidaresom en av senas
lysen kapiteli
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Vad bestämmer utbudet arbetade5.3 av
timmar

påeffekter beror hur mycketSkattereformens förincitamenten ar-
påändrats och hur betydelsebetsutbud har lönen efter skatt harstor

mellan fritid och arbete. rad empiriska studiervalet En harför un-
sambandet mellan arbetade och marginalinkomstendersökt timmar

går påskatt. diskutera vilka slutsatserefter Innan vi innärmare att
från principfrågakan dras denna litteratur förtjänar när-som en en

utredning.mare
arbetsutbudsstudierna till påvisaempiriska syftarDe statistis-att

mellan individens arbetsutbud,ka samband med antalt mättex ar-
den marginella skatterbetade och lönen efter och bidragtimmar,

antal andra forklaringsfaktorer. Arbetsutbudets känslighetsamt ett
ändringar marginallönen, löneelasticiteten, kanför i i princip vara

såväl tvåAnledningen lönehöjning harpositiv negativ. är att ensom
skiljaktiga effekter. det första blir individen rikare, eftersom honFör

fårantal arbetade högre inkomster. naturligtför givet timmar Det är
påtänka hon vill sprida denna inkomstökning konsumtionsigatt att

olika och betraktar fritid bland andraviav varor, om som en vara
såskulle fall högre inkomster förväntas öka benägenheteni i sig att

såledeskonsumera fritid och minska utbudet arbete. Detta in-ärav
påkomsteffekten arbetsutbudet lönehöjning, vilken enligtav en reso-

så fallet emellertidtorde negativ. Om är ärnemanget enovan vara
också gårfråga; kan tänka inkomsteffektenempirisk sig iattman

utbytetriktning. det andra medför lönehöjningenFör attmotsatt av
påkonsumtionarbetsinsats ökar, iextra mätt termer av av varoren

inkomstnivå,effekt bör rimli-marknaden. Denna i sig, för givenen
till ökat arbetsutbud. substitutionseffektenstimulera Detta ärgen av
Ekonomisk den ellerlöneökning. teori förutsätter positiv iatt ären

fall negativ.intevart
påpekas påkan alldeles säker vilkenDet ofta inte iatt man vara

riktning marginalskattesänkning påverkar arbetsutbudet, efter-en
inkomst- och substitutionseffekterna sannolikt motverkarsom var-

andra, och nettoeffekten ellerantingen kan positiv negativ.vara
och korrekta emellertidDenna i for sig missvisandeutsaga är som

pågrund for analys skattereform. bygger nämligenDen förut-av en
skattebetalarna kommer åtnjutandesättningen överlag deniatt av

fulla inkomsteffekten skattesänkning. Men reformav en en som en-
bart bestod sänkta maginalskatter skulle normalt fulltinteav vara
finansierad det ganska osannolika fall där ekonominutom i redan

på såtidigare hade Laffer-kurvan, de totala skat-toppenpasserat att
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sänktes.°ökade skatten Eftersom budgetteintäkterna när statens
måstemåste balansera sedd längre perspektiv, förut-alltid i ett man

skattebetalarna förr eller finansierar den del skat-sätta att senare av
eventuellt omedelbart finansierad. Normaltintetereformen ärsom

vilka detta schablonmässigtkan former sig. Ettinte tarvetaman
sker skatter vilka neutraliserar inkomst-antagande detär att genom

påpåverkar till arbetsutbudeffekten, incitamenteninte annatmen
påklumpsummeskatter. Om inkomsteffekten dettaks sättsätt

påindivid individ skulle skattereformens effekterneutraliserades för
på substitutionseffekten. Antagandetarbetsutbudet enbart bero om

eller motsvarande visserligen fulltklumpsummeskatter inteär rea-
något specifikthar grund för finan-listiskt, inte annatmen manom

kan det rimlig första approximation. Isieringsantagande ettenvara
substitutionseffekten rele-sådant fall det enbartrenodlat ärär som

skattereform meddärföroch kan priori sigvänta attvant, enman a
till ökat arbetsutbud.marginalskatter skall ledagenerellt sänkta

måste dockinkomsteffekter skallSlutsatsen ignorerasatt nyanse-
skattereformer fullständigtdet första har ingaskäl. Förtreras av

på och inkomsteffekternainkomstfordelningen,neutrala effekter
på arbetsutbudet enskildainverka förkommer därför att grupper,

nedåt dock betydelse för detuppåt andra. Detta haroch forfor vissa
åtinkomstelasticiteterna skiljer sigarbetsutbudet endastsamlade om

detta mycketmellan olika Om vipå systematiskt vetsättett grupper.
inkomsteffek-till handsdärförlitet, och det ligger attnära att anta

behöverdet andravarandra Förii aggregatet.stort sett tar utterna
samhällsekonomiskatill höja denbidrarskattereform attsomen

arbetsutbud finansierasbl till följd ökat inteeffektiviteten ava --
mån tillså fi-den bidrar i vissfullt krona för krona; attatt sägaut
ifrånlångtskullesjälv, ekonominnansiera sig toppenäven varaom

tredje börpå detLaffer-kurvan. För även accepterarom manman,
skilja mellan fal-måste finansierad,skattereformtanken att varaen

underfullt skattehöjningarlet den finansieras utnär sammagenom
likhet med den aktuellafallet denår genomförs och iden närsom

budgetunderskott. Etttillåts upphov till löpandesvenska ett un-ge
framtida skattehöjning-måste täckas medellerderskott förr senare

ar,7 skattebetalare och delvisdrabba dagensdelvis kommervilka att
Frågan skattebetalarehur dagensframtida generationer. vägerär nu

svårinkomsteffekt, kanframtidadenna negativa att ge-varasom
på-drabbar dem själva, dennomskåda och delvis inte mot mersom

‘ osarmoliktsjälvfmansierande framstår mindreskulle kunnaAtt skattereform somvaraen
Blom-endast vid högre inkomstlägen;sänkningar i marginalskattendet handlar seom om

simuleringar.qvists 1989
7 utgifter. Sådanaskullenaturligtvis sänkta offentligatill skattehöjningarEtt alternativ är

renodlad skattereformså dockinkomsteffekter. I fall det intenormalt upphov till är enge
strukturreform med minskad offentlig sektor.diskuteras, utan en ensom
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tagliga inkomsteffektpositiva omedelbart märks på löneavin.som
Om dessainte effekter balanserar varandra fullttror att ut,man

åtminstonefinns det skäl delvis, beakta inkomsteffekterna påatt,
arbetsutbudet underfinansierad skattereform, in-ärav en om man
tresserad de kortsiktiga verkningarna på arbetsutbudet. konsek-Iav

bör då också hänsyn till det kommerta att attvensens namn man
uppstå inkomsteffekt riktningi reformen skall finan-motsatt nären

framtiden.sieras i
påMed tanke den osäkerheten påverkningarna denstora om

samhällsekonomiska effektiviteten och eventuella olikheter i in-om
komsteffekter mellan olika det rimligt första handiär attgrupper
bedöma påeffekterna arbetsutbudet påtitta substitutions-attgenom
effekterna. Vid bedömningen den aktuella reformen kan dockav go-
da anföras för vissa begränsade positiva inkomsteffekterargument av
två skäl. Dels reformen underfinansierad. Dels det, viärvar som
diskuterar kapitel våri bedömning påden sikt kommeratt att
förbättra ekonomins funktionssätt och öka den samhällsekonomiska
effektiviteten. Betydelsen dessa kanaler beror på hur in-storaav
komstelasticiteterna är.

Det finns mängd studier hur de svenska hus-stornumera en av
hållens val arbetade beror påtimmar den marginella lönen efterav
skatt. allmänhetI det tvärsnittsstudier, det ocksåfinnsär rena men
enstaka påexempel studier där observerat individernasman an-

tiden. grundläggandepassning Ett metodproblem lönenöver är att
skatt påefter grund skattesystemets påberorprogressivitet antalav

arbetade timmar, samtidigt den den förklaringsvariabelärsom som
centralt såledesintresse. Det finns orsakssamband bådai rikt-är av

frånningarna, inte bara marginalskatt till ocksåarbetsutbud åtutan
håll; marginalskatten endogen variabel. problemDemotsatt är en

detta skapar kan illustreras tvåtänker individersigsom om man
har lön före skatt, och därmed budgetmängd, ochsom samma samma
egentligen vill ha någonarbetstid. Av tillfällighet harsom samma

dock databasen så mångaregistrerat fler arbetstimmar denför ena
individen till följd mätfel eller därför de faktiska arbetstider-attav-

skiljer åt påsig grund faktorer utanför individens kontrollna av egen
hon kommit i högre marginalskattesats den andra.att änupp en-

sådanaOm slumpfaktorer skulle viktiga förklaringar till obser-vara
verade olikheter arbetstidi och marginalskatt, skulle de bidra till ett
positivt samband mellan marginalskatt och arbetstid intesom var

på någotbaserat beteendesamband.
Moderna studier arbetsutbud försöker korrigera för dettaattav

endogenitetsproblem marginalskatten vidatt mäta stan-genom en
dardiserad arbetstid, eller modellera hela budgetrestrik-attgenom

medtionen alla dess brytpunkter mellan olika marginalskattesatser.
Blomquist 1983 tidig svensk studie explicit modelleradevar en som
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budgetrestriktionen. på århela Det har förekommit inten-senare en
analys och diskussion omkring betydelsensiv val estimations-av av

metod och stokastisk modellspeciñcering detta sammanhang;i se
Flood och MaCurdy Blomquist1993, 1995a,b inlägg Eko-isamt

Debatt ochnomisk for tillämpningar denna3 1990 metoddis-1nr av
på svenska data. någonkussion Det för tidigt dra defini-är ännu att

denna forskning.slutsats Det dock konstaterativ är värt att attav
någottycksdet finnas systematiskt samband mellan skatt-inte

ningsmetod och storleken på de estimerade arbetsutbudselasticite-
terna.

studerats flitigast den arbetarDen nämli-är mest,grupp som som
år,gifta mellan och drygt25 55 för 40mängen gruppen som svarar

det samlade antalet arbetstimmar den svenska ekono-iprocent av
andel lönesumman, vilkenDeras kan deras bidragmin. av ses som

det samlade produktionsresultatet,till eftersom de iär ännu större
har högre löner andra Flertaletgenomsnitt studierän grupper. av

på frångifta arbetsutbud baserade data början 1980-taletmäns är av
eller tidigare; Blomquist 1983, 1989, Blomquist och Hanssont ex

och Flood och MaCurdyBrusewitz 1990 1993. Det begränsar na-
turligtvis deras användbarhet dra slutsatseri sig for decenni-att ett

fördel kan dockEn variationen i marginalskatterattum senare. vara
fråndå, datavarför början 80-talet borde särskiltstörrevar av vara

marginalskatternas ocksåinformativa effekter. Det kan kanskeom
hävdas skattesystemet uppfattades stabilt dåatt änsom mer senare
under 80-talet, beteendet kan ha präglats starka förväntning-när av

förestående skattereformer.ar om
skillnader skattningsmetoder nårTrots de olika studierna tämli-i

elasticiteterna9resultat.samstämmiga De estimerade ärgen genom-
gående låga. inkomstelasticiteterRepresentativa ligger mellan minus

och plus noll. Löneelasticiteter hållerminus inkomsten0,10 som
konstant och därmed renodlar substitutionseffekten, s.k. kompense-

3 Metoder påbygger maximering likelihoodfunktion och fullständig modelle-som av en en
budgetrestriktionen,ring representerade Blomquist 1983, har it stort settav ex av ge-

nomgående fått små positiva kompenseradelöneelasticiteter Studiertill resultat. byg-som
på instrumentalvariabelmetoder, Flood MaCurdyoch 1993, har i vissa falltger ex rap-

negativa elasticiteter. Detsamma gäller preliminära studier Flood 1995 ochporterat av
Hansen for HINK-data från till sådana1995 1984 indikerar resultat för1992, storasom

hushåll framför allt för år skillnaderna i marginalskatt mellan olikanärgrupper av senare
hushåll blivit mindre. emellertid fråganDetta hur negativa kompenserade elasticite-reser

skall tolkas.ter
löne- ellerMed inkomstelasticitet normalt procentuell förändring arbetsutbudimenas per

procentenhets förändring i lön eller inkomst. Dessa begrepp väldefinierade lönenär när
efter skatt oberoende arbetadeantal timmar, dvs vid linjära budgetrestriktioner,är av men

Dåinte innebär ju given procentuell förändring lönen före skatt olikatannars. ex en av
procentuell förändring efterlönen skatt vid olika marginalskatter. De siffrorstor av som

elasticiteter med påi avseende lön efter skatt och s.k. lineariseradpresenteras texten är
inkomst utvärderade vid genomsnittsvärden respektivei databas.
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0,24ligger mellan och med koncent-rade elasticiteter, viss0,08 en
omkring kan tyckas liten elasticitet.Detta Förration 0,10. vara en

där marginalinkomsten efter skatt till följdhöginkomsttagare av
med hela kan den dock ök-ökat ireformen 75 procent översättas en

såveckoarbetstiden med mycket timmar. Dennaning tresomav
ganska liten och det kan rimligt räkna meddock attär varagrupp

ökat med omkringmarginalinkomsten för gifta i genomsnittmänatt
påtabell Med elasticitet skulle detta5.2. 0,1020 procent; se en ge

till ökning arbetsutbudet medupphov ett procent.paren av
arbetstider mycket Arbets-varierarKvinnornas än männens.mer

också fortfarande något lägre, särskilt blandkraftsdeltagandet är
Båda förhållanden pådessa tyder skulle kun-äldre kvinnor. att man

elasticiteter kvinnorför för Dennaförvänta sig större än män.na
också studier kvinnorsförmodan bekräftas giftai stort sett av av

arbetsutbud Blomquist och 1990, AronssonHansson Brusewitzav
Agell och Apel Spännvidden deoch Ackum 1993. i estimera-1991
dock mycket för rapporteradeelasticiteternade än männen;är större

mellan och ochinkomstelasticiteter minus minusvarierar 0,03 0,24,
Låtlöneelasticiteter mellan plus ochkompenserade 0,22 1,07. oss

pålöneelasticiteten bit under mittenden 0,4,ärattanta ensanna
intervall. reduktionen marginaleffekthar tidigare idetta Vi sett att

någotskattereformen lägre för kvinnor förtill följd än män.ärav
den marginella lönentabell indikerar ökningSiffrorna i 5.2 en av
medianen blandskatt med mellan och för giftaefter 2010 procent

förutsedd ökning arbetsutbudetvilket skulle innebärakvinnor, en av
påelasticitetmellan och vidmed 0,4.4 8 procent en

angelägenhetarbetstider normalt förValet är en gemensamav
bara hänsyn tillbåda studier refereratsmakarna. De tarovansom

utifrånmakens inkomstbetrakta den andradetta att somgenom
på-arbetstid kommer därförmakens främstVariationer igiven. att

kanestimerade inkomstelasticiteten. Däremot inteverka den man
några båda lön.korseffekter mellan de makarnas Enidentifiera stu-

bådabetraktar makarnas arbets-die och PalmeAronsson 1994av
beslut. likhetresultat simultant I med de tidigareutbud ettsom av

mycket noll,studierna de inkomstelasticiteterfinner nära svagt ne-
och mycket förför kvinnor -0,06 positiva +0,01.gativa mänsvagt

dubbla löneelasticiteter, för denblir uppsättningarDet egnanu en
de resultatoch för makens lön. För finner ungefärmän sammaen

påpå med avseende denandra studier, elasticiteti +0,15som en

‘° Flood och MaCurdyHär inkluderas inte skattningama hos 1993en som ger en nega-av
kompenserad löneelasticitet.tiv

skillnaderna beror delvis på elasticiteterna utvärderats vid olika antalDe stora att ar-
Elasticiteterna i den nedre delen intervallet beräknade vid for kvinnorbetstimmar. ärav

typiska arbetstider.
1’ ocksåSe Aaberge 1989.m
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och helt obetydlig elasticitet för hustruns lön.lönen +0,01egna en
återegenlöneelasticiteten högrekvinnor +0,31 förFör är än män,

påmed avseende makens lönelasticiteten negativ -0,10.ärmen
påtolkas kvinnan hemarbetetkan sigDetta tar näratt mer avsom

arbetstid, medan omvändningen gäller. Inne-ökar sin intemannen
påskattereformens nettoeffekt kvinnornas arbetsutbudbörden är att

så föregåenderäkneexemplet styckeantagligen iinte storär som
förhållandevisned kraftigt höjdadrasDen männensattavangav.

tenderar minska kvinnornas arbets-marginallön efter skatt i sig att
utbud.

Såväl svenska den utländska litteraturen har koncentre-den som
på samboende dessa Sverige baraisig ävenrat personer, om repre-

hushåll åldrar.alla yrkesaktiva Ii45 ännusenterar procent enca av
Mårtenoch Palmeopublicerad undersökning AronssonTomasav

årsensamstående från levnadsnivå-kvinnor ochstuderas 1981 1991
LNU13. finner relativt kompenseradundersökningar De storen

frånpå signifikant skild noll, medanlöneelasticitet 0,2, ärca som
frånnumeriskt liten och signifikant skildinkomstelasticiteten inteär

noll.
består kontrakterad tid och övertid.faktiska arbetstiden IDen av

mångakontrakterade tiden yrkenkorta perspektivet den idet är
och den enskilde individensfixerad avtal och konventioner,genom

bara hans val extraarbete ochuttryckspreferenser över-genom av
individer kanoch tjänstledigheter. Det innebär vissatidstimmar att

på intervjufrågorval arbetstid. Enligtransonerade sitti svaravvara
deHUS-panelerna skulle det gällaoch 10-20i LNU- procent av an-

någotdet vanligare villställda. Bland de ransonerade attär man
data frånöka den. Sacklén harminska arbetstid 1995sin använtän

års undersöka vilka konsekvenser ransoneringsef-forLNU1981 att
ha de skattade löneelasticiteterna. Han jämförfekter kan för en van-

där använder information hurskattningsmetod medlig omen man
kunde.arbetstider de Enligtindividerna skulle vilja sina omanpassa

kompenserade löneelastciteten bara drygt hälf-resultat blir denhans
önskad arbetstidså information utnyttjas jam-0,07 närten stor om

fallet.såmedfört inte ärom
studierna grunden statisk värld.refererade sig i iDe rör enovan

individer förklarasarbetstid inom tvärsnittVariationer i ett av av
observationsåret. Sådanaskatt under studier kanolikheter lön efteri

ochden information finns i löner skat-utnyttja i variationerinte som
påarbetsutbudsstudie grundastiden. enda svenskaDenöverter som

13 på individer intervjuadeLevnadsnivåundersökningen LNU bygger data 6 000över caÅbergSeEriksson och 1984 för beskrivning.och1968, 1974, 1981 1991. nämnareen
1 också till i den meningen deAaberge fl 1989 hänsyn ransonering att antar atttarm

till hel- halvtid. De analyserar HINK-datautbudet arbetstillfällen koncentrerat ochärav
ransonerade saknas.information vilka individerdär dock ärom som
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lång period Ackum Agell och Meghirindividdata 1995äröver en
panel arbetare verkstads-arbetsutbud för inomstuderar en avsom

åren med betydandeperiod variation iindustrin för 1970-1987, en en
olika modeller, och likhet medflera imarginalskatt. De estimerar

genomgående småde löneelasticiteter. I denstudier finnerandra
med statisk modell studeras föränd-modell direkt analogär ensom

från år funktionarbetsutbud till för-iringen annatett ett som en av
tvååren. elasticiteternareallön mellan De skattade iändringen i mo-

vad andraligger där mycket funnit idellspeciñkationer nära man
0,14.studier, 0,12 resp

med Ackum Agell ochgrundläggande metodproblemEtt även
lönebanan livetdynamiska studie de betraktarMeghirs är överatt

de kanske vikti-har därförDe ingetgiven. att sägaexogent omsom
nämligen valen utbildning och karri-dynamiska aspekternagaste av

innebär liten eller arbetstidutbildning ingenAtt iinvesteraärväg.
återkommerutbyte högre lön längre fram. Vi itidigt liveti i mot av-

utbildningsvalet.påfrågan effektertillsnitt 5.6 om
löneelasticitet hararbetsutbudetsgod uppfattningEn avgö-om

vår skattereformen; diskussionenbetydelse värderingrande för av se
olikhetersamhällsekonomisk effektivitet avsnitt Trots ii 8.3.om

samstämmighet littera-utgångspunkt och metoder finns det viss ien
låg, intervalletkompenserade löneelasticiteten iden ärattturen om

åldrarna. Flertaletde arbetsaktivagiftaför i0,05—O,15 män mest
konfidensintervallomkring medstudier estimat 0,10rapporterar

årensfrån studier. Depunktestimaten övrigainnefattar senastesom
några ändrade bedömningarknappast medfört imetoddiskussion har

detandra gifta finnsdetta avseennde. Om tyvärrän mängrupper
på klart egenlöneelasticiteterstudier. tyderbara enstaka De större

dessa dockgifta kvinnor tyckskanske omkring Förför kvinnor, 0,3.
påfallandekorseffekter med makens lön. Enmotverkas negativaav
påtill del denarbetsutbud. berorfläck ungdomars Det attvit storär

arbetsutbud särskilt otillfred-statiska modellen förkonventionella är
svåra,särskilt för dennaoch mätproblemenställande, grupp.

‘5 från livscykelmodellen med perfektatvå modeller följer direktDe estimerar även som
löneökning låneränta den centrala för-kapitalmarknader, vilken implicerar minus äratt
båda mycket låga och statistiskt insigniñkantaklaringsvariablen. Dessa skattningar ger

tabellpå SeAckum Agell och Meghir 1995,elasticiteter 0,02 0,05.resp
15 pensionsbeslutet. studerats tillsammans meddynamisk effekt Det harEn är ar-annan
betsutbudet åldrar för livscykelmodell Hansson Brusewitzi olika inom ramen en av

tycksvalet ålder för full eller deltidspension1992. Hans huvudresultat är att varaav
för yrkesaktiva åld-skatt. Arbetsutbudselasticiteterna i deokänsligt för lönen efter män

nivå vad funnit andra studier, omkring För pensions-i med i 0,1. män överärrarna man
åldern något elasticitet, omkringfinner han 0,2.störreen
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Skattereformens förväntade påeffekter5.4
arbetade timmar

från föregående det rimligtSlutsatsen avsnitt sigär att att väntavar
utbudseffekter reformen. mycketpositiva Ettvissa grovt sätt attav

påeffekter arbetsutbudet,beräkna reformens vi redan använtsom
multiplicera den estimerade kompenserade löneelastici-är attoss av,

mått på påverkatmed hur mycket skattereformen denettteten
skatt individ.marginella lönen efter för representativ De enklaen

beräkningar det slaget redovisat antyder reformenvi attav som ovan
några få såvälöka arbetsutbudet med förkunde väntas procent män
påBeräkningar baserade studierkvinnor. ochseparata mänavsom

påtyder effekten skulle kvinnor,kvinnor för be-att störstvara men
utgående från hushållsmodelloch Palmesräkningar Aronsson 1994

fårresultat. uppskattade storleksordningarnaDemotsatt ansesgav
åtminstone genomgåen-olika skäl. det deosäkra För förstatre ärav

liten elasticitet multiplicerad medde resultatet storav en en procen-
lönen skatt. innebär elasticite-tuell ändring efter Det att ävenav om

skulle skattad med hygglig kommer prediktionenprecisionten vara
på effekt mycket osäker. illustrativt,skattereformens Ettatt vara om

utifrånexempel kan konstrueras studien Ackum Agellän extremt, av
modell har statistiskt signifikantoch Meghir 1995 i lö-som en en

påpå med konfidensintervallneelasticitet 95-procentigt 0,01-0,14
påmed ändring marginalinkomstMultiplicerad i 76O,27. procenten

typisk högre figur innebär detför tjänsteman se 5.2 spänn-enen
på år.vidd reformeffekt mellan ochi 370 timmar14 per

frånandra har bortsettdet vi första approximationFör som en
hushål-viktigainkomsteffekter, skulle kunna vi tror attvara omsom

till underfinansierad reform, eller omfördel-len siganpassat en om
aggregerade inkomst-ningseffekter haft betydelse. Eftersom destor

små omfördelningseffekterna motverkar varandra,effekterna ochär
måste emellertid ganska förinkomstelasticiteterna attstoravara
sådana effekter skall ha betydelse det samlade arbetsutbu-förstörre

mellandet. Flertalet studier har funnit inkomstelasticiteter minus
skulle olikaoch Om de elasticiteterna förminus0,1 0,2. sanna vara

utkanterna detta intervall kan de haolika och ligga igrupper av en
dominerande, betydelse den samlade effek-knappast förviss, änom

på arbetsutbudet.ten
utgå fråntredje det oklokt fiktivaFör det kan att genom-vara

slår så hushåll,snittsindivider eftersom reformen olika för olika
hushållen och deras beteende därförsamtidigt heterogenaärsom

fångas löneelasticitet lika alla. Problemetväl förinte ären somav
åskådliggöras någorlunda realistiskt exempel.kan med Antagett att

två kvinnor med löne-det likafinns storstora grupper: en grupp

141



Arbetsutbudet

och löneelasticitet noll,elasticitet män är samt atten grupp vars
får såkvinnorna sänkt marginalskatt. fall skulleinte Imännen men

bådearbetsutbudet ändras alls, den genomsnittliga lö-inte trots att
neelasticiteten och den genomsnittliga skattesänkningen positiva.var

verkningar bör därför påbedömning skattereformens grundasEn av
hushåll.olika Idealetberäkningar för är attseparata grupper av an-

hushållutvaldavända databas med slumpmässigt ärsom repre-en
hela befolkningen.sentativa för
fåtal resultaten mik-Endast studier har i formett presenterat av

hushåll. exempel ochrosimuleringar för enskilda Ett Aronssonär
studie makars arbetsutbud. jämför modellensPalmes De1994 av

årsarbetade och skatte-prediktioner timmar för 1989 19911981,av
barn- och bo-med hänsyn till indirekta skatter samttagensystem

arbetstidenden genomsnittliga förstadsbidrag. De finner män-att
års medlängre medskulle 1991 19895 system änprocentnen vara

årsmed regler.års och ytterligare längre 19818 procent änsystem
bådaskillnaderna arbetstid mellan dekvinnorna däremot iFör är

små kan delvis förklarasobetydliga. effekterna medhelt Desystemen
fullt finansierad och resulta-den simulerade reformen inte attäratt

resultat delspåverkas inkomsteffekter. Könsmönstret ärten avav
fått skattesänkning dels denrelativt sett störremännenatt aven

kvinnans arbetsutbud ochkorseffekten mellanstarka negativa man-
kvinnornas känslighet förneutraliseraslön. Härigenom störrenens

den lönen.egna
hus-mikrosimuleringar för urvalstudie genomförEn ett avsom

hushållstyper Klevmarkenhåll alla 1995,ärrepresenterar msom
utgårårs från HUS-undersökningen.data Härutnyttjar 1985som

från estimerade arbetsutbudsfunk-dock ekonometrisktinteman
hushållens beteende bete-karakteriserartioner antagnautan genom

endeparametrar.
till de ökade bidragenskattereformen med hänsynEftersom tagen
hushåll ock-flertalet kommerpåtaglig inkomstökning förinnebär en

påverkas inkomstef-så simulerade arbetsutbudseffekternade att av
orimligtdiskuterade tidigare detta kanske intefekter. Som vi är om

hushåll till vadintresserade hur dagens sigvi är anpassar somav
på föreställer de hän-löneavi och skattsedel, och inteatt tarosssyns

påbedöma effekternatill framtida skatter fullt Men förut. attsyn
bör betrakta fullt finansierad reform. Eftersomlängre sikt man en

17 hushållensTekniskt uttryckt beteendekan maximeringrepresenterasantas att avav en
påsubstitutionselasticiteter beror och kvin-nyttofunktion med konstanta som mannens

hushållets arbetsinkomster avsedda för varukonsumtion. Underfritid totalasamtnans
på mellan och kvinnans fritidantagande värden substitutionselasticiteterna mannensom

ifritid och varukonsumtion kan entydigt bestämma övrigamellan parametrarmanresp
hushållets observeradeval arbetstid i ba-nyttofunktionen så exakt replikeraratt avman

såret 1985.
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den framtida finansieringsmetoden känd idag måste sådaninte är en
påbedömning grunda sig antagande. Här reformen ba-ett antas att

lanseras med hjälp klumpsummeskatter, vilka utlagda iärav pro-
till genomsnittligade disponibla inkomsternaportion inom breda

hushåll. Tanken det någraskall finnas inkoms-inteär attgrupper av
teffekter bara form omfördelningi mellan olikai aggregatet, utan av
hushåll.

Simuleringsresultaten skillnaden mellan års1985som avser sys-
tvåvilket ungefär detsamma och specifikationer1989tem var som

års genomgående på små ochvisar för vissa1991 systemav grupper
effekter. den specifikation fulltnegativa I finansi-t 0 m som avser en

ökar arbetsutbud med medanerad reform 2-5männens procent,
med beroende påkvinnornas minskar 0-8 procent parameteranta-

dessa intervallganden. Den i medövre gränsen överensstämmer
årsoch Palmes siffror för skillnaden mellan ochAronsson 1989 1991

system. hushållalla blir resultatet ökatSammanvägt över ett ar-
betsutbud med for den finansierade reformen. effek-Att0,4 procent

blir mindre denna studie hos Aronsson och Palme kani änterna
två påsannolikt hänföras till faktorer. det första grundas denFör en

hushåll lågaandel med inkomster, ligger de intervall däristörre som
bostadsbidragens marginaleffekt har betydelse. det andra illust-För

den inkomstelasticiteterna skulle höga kan omfor-attrerar om vara
delningseffekter ha ganska betydelse det totala arbetsutbu-förstor
det.

vår bedömning kanSammanfattningsvis reformen förvän-är att
utbudseffekter bland sammanboendevissa positiva mäntas generera

någotstorleksordningen eller därunder, medan denfemi procent
påväntade effekten arbetsutbudet hos sammanboende kvinnor san-

ensamstående osäk-nolikt noll. bedömningarnaFörär nära är ännu
på den har deMed tanke sammanboendeatt män är grupp somrare.
och arbetar flest de särskilthögsta lönerna timmar förväger tungt

Vår det kan ökatdet samlade arbetsutbudet. bästa hagissning är att
till följd skattereformen.med procenttreca av

Skatter och hemarbete5.5

stårtid till människornas förfogande kanDen grovt sett använ-som
på hushållsarbetedas nämligen till fritid, ochsömn,tre sätt utöver

på Såarbete marknaden. alla studier arbetsutbud hargott som av

13Motsvarande resultat för den underfmansierade reformen arbetsutbudet blir 3är att ca
skillnad pålägre. Denna relativt indikation modellen förutsätterstora är attprocent en

absoluta tal redovisats flertaletinkomstelasticiteter i ligger bit de iöversom en som
ekonometriska studier. Beräkningar Klevmarken tab tyderpresenterade i 1995 2.6m
på kalkylen bygger på negativa inkomstelasticiteter bland ensamstående.att stora
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någon åtskillnad mellanpå marknaden alternativaarbete utanavsett
påverkar ocksåekonomiskatiden, incitamentutnyttjasätt att men

Mångahemarbete. arbetsuppgiftermellan fritid ochavvägningen ren
på marknadenmed hjälp köptakan utföras tjänsterhemmeti av -

hushållsnäraoch andrastädning, barnpassninghantverkstjänster,
barnpassning ochdessa tjänster,För vissatjänster. t annanexav

mellankan hävda valetvardagliga sysslor,hjälp med att attman
hängersjälv dempå marknaden och utförademköpa näraatt sam-

pådärför kanske uttrycktlivsstil och de inte,med val attavman
fall,varandra. andrasärskilt substitut för Iekonomprosa, är nära

torde hemarbete och köphantverkshjälp,målning ocht avannanex
från det eventuel-bortsettperfekta substituttjänst nära nogvaraen

stå på med pensel ikonsumtionsvärde kan finnas ila stegeatt ensom
handen.

till gördetsjälv-verk-perfekt substituthantverkshjälpOm är
fåbästavälja det billigaste ochhelt enkeltsamhet vill sättet attman

de inkomsterKostnaden för insatsutförd. ärtjänsten manen egen
bestårvilkenfritid försakar,värdet deneller avmanavger upp,
på mark-Kostnaden köpa tjänstenskatt. förutebliven lön efter att

på rådande marknadslön inklusive arbetsgivarav-baseradnaden är
skulle individenfrånvaron skatterskatter.och indirekta Igifter av

till denmed hänsyneffektiva alternativet,välja det tagenmest egna
marknadslönenivånförhållande till förskatt imarknadslönen före

produktivitet. Med skatterifråga skillnaderanpassad efter itjänsten
tillskatt relationden lönen efter iställetskall han i sätta egna

Skat-indirekta skatter.arbetsgivaravgifter ochmarknadslönen plus
marknads-valet mellansåledes densamma förprecistekilen är som

och fritid.arbete
påverkar tolkningen desighemarbete inte iFörekomsten avav

giltigafortfarandearbetsutbudselasticiteterna. Deestimerade är
påverkasmarknadenutbudet arbetskraft ihurskattningar avavav

arbetebeskattning iinnebär detskatt. Däremotlönen efter att av
demsnedvridande effektermarknaden har utöver som samman-

på inkomstermellan arbete och fritid. Skatthänger med substitution
samhällsekonomisk kostnad efter-innebärfrån marknadsarbete en

arbetsdelningens fördelar,den förhindrar utnyttjaratt ommansom
marknadsarbete. högre skattJuleder till hemarbeteden ersätteratt

kommer användasarbetsmetodermindre effektivadesto näratt en
påunderhållsarbetet och hem utförshusallt andelstörre ama-avav

yrkesmän.stället föritörer av
känslighet förbetydelse och desshemarbetetsuppfattningEn av

från hushållens tids-få studierkanekonomiska incitament överman
från HUS-under-alltSvenska data kommer framföranvändning.

två till-undersökts vidtidsanvändningensökningen, inom vars ram
harfrån tidigare undersökningendenfällen, och Data1993.1984
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någrajämförts med andra länder ochJuster Stafford 1991. I ettav
internationellt perspektiv de svenska åtägnar tid hem-männen mer
arbete i studeradeövriga länder, vilketän männen konsistent medär

harSverige de högsta marginalskatterna. Skillnadenatt förhållandei
våratill nordiska grannländer under början 80-talet mellanav var en

och vecka.timmarsex per

hushållensFigur 5.5 De svenska tidsanvändning 1984 och 1993, timmar per
vecka

‘°w

0
Underhåll Hemarbete Resor Fritid Marknadsarbele

GråsjöKälla: F|ood och 1995

jämförelse bådaEn de HUS-undersökningarna visar den tidattav
används omvårdnad,för måltider och vila i inte för-stort settsom

ändrades mellan och1984 Fördelningen1993. mellan aktivite-övriga
framgår figur Det har skett5.5. förändringarter vissa den rikt-iav

ning de minskade marginaleffekterna. Den tidmotsom svarar som
åt hemarbete har minskat medägnas räknas9 Hitprocent. mat-ca

lagning, rengöring, inköp och administrativa sysslor. Tiden för repa-
underhållrationer och har också minskat, med Samtidigt7 procent.

har fritiden Ökat; framför allt mycket åttidägnar TV-man mer
tittande idag tidigare. Det kan ligga till handsän tolka dessanära att
ändringar effekter marknadsarbete blivit lönsamtattsom av mer

skatt förhållandeefter i till hemarbete. Det visar docksig bakomatt
siffrorna ligger kraftigt ändrat könsmönster. Männenett anslog i
själva verket timme veckan åti hemarbete medan1993ca en mer
kvinnorna hade minskat sina såinsatser med mycket 3-4 tim-som

Rimligen avspeglar dessa ocksåsiffror långsiktiga trendermar. mer
och attitydförändringar. den ekonometriskaI studie Floodsom

på1988 genomförde basis års undersökning1984 fann han ingetav
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mellan marknadslön efter skattsambandstöd hypotesenför ettom
mån minskadeheller vad detinte ivioch hemarbete. Tyvärr vet

på marknaden,köptahar tjänster ävenhemarbetet ersatts omav
hjälp med städningökad användningspekulerakan avom enman

utsträckning mekani-detSannolikt handlar ioch störreannat. om
köptill matlagningminskad tidoch effektivisering,sering t genomex

minskad ambi-också allmäntoch kanskehalvfabrikat, om enav
tionsnivå hemsysslor.för vissa

komponent bedömningenviktig ipå hemarbetetEffekter är aven
effektiviteten.samhällsekonomiskapå deneffekterskattereformens

studierfrågan begränsade till devåra kunskaper iTyvärr är som
gåendenågra slutsat-går längredraoch dethär inte attpresenterats

ser.

och skatterUtbildning5.6

Även karriärval knappastutbildning ochpå beslutinverkan omom
samband med skattere-framhävdes ieffektertill dehörde mestsom

proportionelltillfrån starkt progressivharformen steget en meren
avståbetydelse för incitamentensärskilt attskatteskala haft stor

förmån framtidaförlivet tilllåga tidigtinkomster ifrån relativt
påverkarförstå skattesystemethurFörinkomster.högre att av-
arbetsaktivadentänka sigpå utbildning kan attkastningen man

kanperiodtvå perioder, förstabestårlivet närdelen manenavav
ochalla arbetarperiodandrastudera ocheller närvälja arbetaatt en
tidi-under denarbetatdenfår högre lönstuderatden än somensom

perioden.gare
skillna-medutbilda kansigintäktenpekuniära mätasDen attav

arbetskraft.outbildad Dessochutbildadskatt mellanlön efterden i
skillnad iskatteskalanpå hur progressiv störrestorlek beror är;

lägrearbetskraft destolågutbildadhög- ochgenomsnittsskatt mellan
utebliven lönutbildningkostnaden förviktigaste ärDenlönepremie.

på utbild-Avkastningenutbildningstiden.underskattefter en
dvs denmed dess internränta,kan räntesatsningsinvestering mätas

blirinkomstenden högrediskonterade nuvärdetdetattgör avsom
ifrån utbild-avstått underinkomsterdelikaprecis stort mansom

skattoch efterföremellanSkillnaden internräntanningsperioden.
påver-på skattesystemetdå mått hurlöner kanvid givna ettses som

illustreraskanutbildning. Dettaför investera ikar incitamenten att
ochutbildad,två lönenivåer, forfall medförenklatför ett wu, enen

beteckningar förmotsvarandeMedarbetskraft,outbildadför wo.

och diskussionanalys19 1994 förPålsson och Norrman1993 ochSe Birch Sörensen av
hemarbete.ochskatter
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skattesatserna kan avkastningen på investering utbildningi intern-
uttryckasräntan som

wu1—tu—w01-to

w01-to

där och de genomsnittliga skattesatserna vidär normal arbets-
tid utbildadför och outbildad arbetskraft. Avkastningen såledesär
lönedifferensen efter skatt dividerad med utbildningskostnaden, vil-
ken här uttrycks lönen för outbildad arbetskraft efter skatt. Vidav

helt proportionellt skattesystem bådadeett skattesatserna de-är
och kan förkortas bort uttrycket Ett proportionelltsamma ur ovan.

således neutralt, skattesats, undersystem är förutsättningoavsett att
det någrainte finns andra kostnader för utbildning utebliven lön,än

sådana avdragsgilla.eller kostnader Skattereformenatt kanär tol-
kas kraftig minskning kombinerad med obetydligsom en av en
ändring således riktningi neutral beskattningett stegto, motav en

påtagligoch förbättring incitamenten för utbildning.en av

Tabell 5.3 Real på årsinternränta före och efter skatt fyra postgymnasial ut-
bildning

Real internränta
År Före skatt Efter skatt Effektiv skattesats

1968 15,7 11 24
1974 6,9 3,6 48
1981 4,3 0,5 88
1984 3,9 1,7 55
1986 5,3 3,3 38
1988 4,7 2,7 43
1991 6,0 4,5 25

Källa: Edin och Holmlund 1993, tabell

För beräkna skattesystemets betydelse för utbild-att närmare
påningsincitamenten krävs siffror storleken lönepremien föreav

skatt knuten till utbildningsbeslut. Sådanavisst beräkningar harett
Edingjorts och Holmlund för 20-årig1993 gymnasieutbildadav en

årsfyra ytterligare studier.överväger Lönepremien ärman som
hämtad från löneekvationer påestimerade tvärsnittsdata, och kalky-
len alltsåförutsätter lönestrukturen utbildningen påbörjasatt när
också ska gälla framgent. beräknadeDe såledeskan tolkasräntorna

2° Denna slutsats analog med kassaflödesbaseradbolagsskatt, nivå,är att dessoavsetten
påverkarinte räntabiliteten på investering.en
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beräknade under förutsättningen dagensreala internräntor attsom
bestå Resultatenframtiden. sammanfattaslönestruktur förväntas i i

beräknad skillnadendär den effektiva skattesatsentabell 5.3, är som
dividerad medoch skatt föreföre efter internräntani internränta

skatt.
med gradvis sänkt underSekvensen reformer progressivitetenav

på utbildningsinvesteringarmedfört skatten mins-1980-talet har att
gått från med konfiskatoriskharkat Vi näraett systemavsevärt.

hårtlikautbildning beskattas ungefärtill läge därbeskattning ett
tabellenoch maskiner. Siffrornabyggnader iinvesteringar i gersom

tillde hänsynhela eftersom intedock sanningeninte tar att staten
utbildning studiemedel. Omsubventionerar högresamtidigt genom

kalkylenockså studiebidragen stiger internräntaninkluderar iman
nivån på beskattningenstudiemedel, och den effektivaskatt ochefter

sjunker. på återbe-dehöjdesdel skattereformenSom räntanen av
till delutbildning endasttalningspliktiga studiemedlen. Eftersom en

kvarstår effek-dock slutsatsen denmed studiemedelfinansieras att
minskathar efterbeskattningen utbildningsinvesteringartiva av

skattereformen.
påskattevariationer kan ha benä-fråga vilka effekterNästa är

har studerat deFredriksson 1994utbildagenheten sig. mönsteratt
perioden registreringensynliga tidsserier för 1967-1991i överärsom

högskolor. den andelfinnervid och Hanuniversitet mänatt av un-
låtertotalandelen registrerade välår ellerder nyregistreras22 som

andelenElasticiteten förekonomiska incitament.förklarassig av
år såmellan ochandel allahögskolenybörjare 18 22som ärmänav

på skattavseende lönen efter för universitets-medhög 2,9som
på med enbartmed avseende lönen förutbildade och -1,0 män gym-

nasieutbildning. alltför bokstavligt, blbörDessa siffror inte tas a
också uttryckhögskolestuderandeantaletdärför variationer i äratt

efterfrågan; den ekono-likaväl förutbudet studieplatserför somav
skol-utbildningsincitament eftersommiska krisen skapar sina egna

många ungdomar.enda tillgängliga arbetsplatsen förbänken denär
karak-Låt ändå använda dem räkneexempel, där viför ett grovtoss

genomsnittslönenhöjning förskattereformenteriserar som en av
skatt med oförändrad lönuniversitetsutbildade med efter20 procent

såinnebär fall skatte-lägre inkomster. Fredrikssons ivid estimat att
såmedskulle medföra ökning andelen nyregistreradereformen en av

fråneller tillmycket 2560 15 närmare procentprocent, avsom ca
årunderalla 22män

21 studiemedlen; Björklund och Kjell-okomplicerat hänsyn tillDet inte närmareär att ta se
1994.ström

2’ Edin och Holmlund 1993.Se Bommalm-Jardelöw 1988 ochäven
z nyregistrerade lägre,andelen registrerade inte bara 1,8Motsvarande elasticiteter för är

-0,8.resp
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studierempiriska diskuterat handlarDe vi formell utbildning,om
påverkarliknande andra beslutincitament investeringska-men av

lågtgälla delta påraktär. Det kan i betald utbildning arbetstidatt
på karriär övertidsarbete. ocksåeller Det gäller be-att satsa genom

yrkesval mellan yrken med olikaslut förväntad löneutvecklingom
vårdpersonal,livet. Arbetare industrin liksom lärare ochinomöver

inslag individuell lönesättning,med föga har relativt lö-jämnav en
hela yrkeskarriären,neutveckling medan tjänste-över stora

mångaoch fria yrkesutövare har löneut-ojämnaremannagrupper en
veckling. skattesystem denEtt progressivt missgynnar senare grup-

årsmed proportionellt och harjämfört reform1991ett system,pen
generellt inneburit förbättring för med löne-ojämnsett en grupper
profil.

Hushållens bedömningar7 egna

påändrade till arbetsutbud radSkattereformen incitamenten en
också,på enligtolika Baserat historiska kunde densätt. mönster

fåttdiskuterat, effek-flertalet de studier förväntas havi vissaav som
på hushållens så hushållenbeteende. Blev det Har siganpassatter

sådana frågor påde spelreglerna Vi ska försöka besvaraefter nya
påska på direktaolika I detta avsnitt vi titta inter-sätt. svaren

såvjufrågor hushållen de ändrat arbetsutbud och falltill sitt iom
ska studera den faktiska utvecklingenvarfor. I avsnitt vinästa av

resultatenolika och diskuteraarbetsinsatserna för ävengrupper, av
försöker renodla de ändrade marginalef-ekonometrisk studie somen

betydelse arbetsutbudet.fekternas för
kan tyckas helt enkeltdirektaDet angreppssättet attmest vara

fråga bidragit till de ändratmänniskor skattereformen sinaattom
skeptiska till möjligheten tolkaarbetsinsatser. Ekonomer ofta attär

sådana frågor. handlingar talar tydliga-introspektiva Man attmenar
och det människor faktisktord. Till syvende sist vad göräränre

på intervjufrågorräknas. Svaren kanskevad de sägerän somsnarare
bordeideologiskt färgade hur betespeglar uppfattningar sigom man

också svårt fåagerandet. kandet faktiska Det attän varasnarare
särskilja den partiella effekten skattere-intervjupersoner att enav

från påverkande ekonomiska krisensandra faktorer; i denform
ha bidragit till arbetsutbudetkan skattereformenSverige attt ex

skullevad blivit fallet,minskat mindre ingenävenän omsom annars
påhan arbetat grund skattereformen. Men dessasäga att mera av

måste invändningartolkningsproblem naturligtvis devägas mot som
där tolkar data med ellerkan andramot angreppssätt mermanresas

statistiska metoder.mindre förñnade
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attitydundersökningambitiös genomfördes HallerödEn av
1993.2‘ på tilläggsfrågorStudien bygger tiH arbetskraftsundersök-

skattereformensAKU ställda direkt efter genomförandeningarna i
dåseptember Reformen tillräckligt färsk föroch 1991. attmars var

rimligen skulle kunna rättvisande jämförelsede intervjuade göra en
Dock det under arbetslöshe-med det gamla 1991systemet. var som

accelerera, och begränsades sannoliktbörjade för vissaten personer
då efterfrågan. ocksåkan hävdasarbetsutbudet redan Det attav

hushållen tillräcklig tid efter dehade haft siginte att anpassa nya
såspelreglerna kort tid efter reformen.

intervjuade ochandel de 12En relativt i 16procentstor marsav
följdseptember de Ökat arbetstiden till skat-i attprocent avuppgav

få svarade detta båda tillfäl-relativt vidtereformen, 6 procentmen
ändå påtyder haft försumbaralena. siffror reformenDessa att

arbetsutbudet.på kompliceras docktolkningeffekter Dennapositiva
något helstde intervjuade finnsdet bland inteatt personerna somav

utvecklingen den faktiska arbetstiden ochsamband mellan svarenav
bådavidpå frågan skattereformens effekter. Av dem inter-somom

på grund hadeökade arbetstider reformenvjutillfällena uppgivit av
arbetstider, vilketökat faktiskaendast sina40 ärprocent samma

förhållande skulleanställda enligtandel alla AKU. Dettaförsom
påverkatandra faktorer arbets-visserligen kunna tolkas attsom

denriktning för dessautbudet rakt justi motsatt personer, men
så osannolik det kan liggaförefaller kansketolkningen när-attpass

på trovärdigheten hos intervjuuppgif-hands börja tvivlatill attmare
ändå HallerödsMöjligen kan instämma idetta slag.ter manav

det faktumavslutande kommentar3531993, attatt nästan ens
åtminstone tillfälle dede intervjuade vid uppgivitfjärdedel attettav

allt kantill följd skattereformenbörjat arbeta trots ses sommer av
dvs ökatpå utbredd öka arbetstiden,tecken vilja just ettattett en

utbud arbete.av
hushållenårs HUS-undersökning harförAven inom 1993ramen

tillfrågats reaktioner på skattereformen Klevmarkensina mom
Också deandel,tab här viss3.1. 151995, procent, attsvarar en ca

de arbetatmedanarbetat efter reformen, 4 procent attuppgermer
små;påSkillnaderna beroende kön och utbildningmindre. 18är

och med minst17procent männen procent personer gymna-av av
medsieutbildning de arbetat jämfört 13 procentattuppger mer av

lågutbildade. förhållande tillkvinnorna och de I 198413 procent av
också något ökadoch års undersökningar benägen-1986 noteras en

övertid stället förhet ersättning för i form iatt ta ut somav pengar
små.Skillnaderna dockkompensationsledighet. är

2 attityder till skattereformen;Studien genomfördes del projektstörreett sesom en av omÅberg sammanfattning.1994 för en
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dessaSammantagna intervjuundersökningar, med reservationger
tolkningsproblem,för alla stöd for skattereformenvisst harett att

upphov till begränsade påpositiva effekter arbetsutbudet.gett

En tolkning utvecklingen efter5.8 1991av

totala antalet arbetade den svenskaDet timmar i ekonomin har
minskat med sedan figur domi-10 1990; Den5.6.nästan procent se
nerande drivkraften bakom denna utveckling har rimligen denvarit

efterfrågan. Frågan ändå gårvikande det urskilja någraär attom
Går nedgångeneffekter skattereformen. det dela arbeta-iattav upp

effekter vikande efterfrågande timmar i negativa och eventuellaav
utbudseffekter till följd skattereformen Ettpositiva sätt att när-av

sådan uppdelning nedgången arbetadesig iär att notera attma en
komponenter: kraftigt ökad arbets-timmar är sammansatt treav en

löshet, ändrat antal deltar arbetskrafteniett samt ettpersoner som
ändrat antal arbetstimmar för dem har arbete.som

årsgenomsnittFigur 5.6 Miljoner arbetstimmar vecka,per
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förefaller naturligt hänföra den ökande arbetslösheten tillDet att
efterfrågan, påvisatvikande olika analyser har det kanäven attom

gradenfinnas samband mellan skattesystemet ochprogressivitet iav
uppståden arbetslöshet tenderar ekonomin. Holmlund ochiattsom

Kolm analyserar hur skattesystem kan ha1995 progressivtett en
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pådämpande lönebildningen, deteffekt eftersom företagens lö-gör
nekostnader, och därmed sysselsättningen jämvikt, känsligai extra

ökade lönekrav efter skatt. Sluteffekten förhandlingsekonomiför i en
på nivå,löneuppgörelser lägre och därmedskulle därför bli en en

med mindre skattesystem.lägre arbetslöshet, jämfört progressivtett
också sambandempiriskt stöd för negativt mellanDe finner visst ett

både på tidsseriedata påoch reallöner, ochgraden progressivitetav
från HINK-panelen ochindividdata för 1989 1992.

kopplar ihop och arbetslös-mekanism, progressionEn annan som
och Sargent 1995. Den verkarhet, analyseras Ljungqvist viaav

och grunden tanken arbetssö-individernas sökbeteende, är att en
detreservationslön och förstakande bestämmer försig accepteraren

reservationslönen. hög denlön Hurerbjudna arbetet överstigervars
spridningpå spridningen löner ekonomin;beror bl i störreär ava

hitta riktigt brareservationslön, eftersom chansendesto högre att ett
då lönesprid-Eftersomlöneerbjudande är större.väntarmanom

med skatteprogressiviteten, blir slutsat-efter skatt minskarningen
minskad ochskattereform innebär progressivitetatt en somsen

kan öka sökarbets-ökad lönespridning efter skatt förväntasdärmed
alltså påBåda möjlighetendessa mekanismer pekarlösheten. att

jämviktsarbetslöshet,till ökadskulle ha bidragitskattereformen en
bakom den snabbahuvudförklaringarde kan knappast ha varitmen

uppgången efter 1990.
och antalet arbetadedeltagandet arbetskraftenUtvecklingen iav
kombinationpå kompliceratdrivstimmar ut-sättett avav enmer

arbetslöshetvälkänt högoch efterfrågefaktorer. Detbuds- attär en
få frånarbetesärskilt liten chansavskräcker dem har att attsom en

På utbudssidan bedömer viöverhuvud delta arbetskraften.i atttaget
deförstärkts förtill delta knappastincitamenten att grupper som

arbetskraften. I själva verketlämna eller träda ikan inöverväga att
detminskat de eftersomdelta ha förtorde incitamenten att yngre

skulle därförutbildning. Manblivit lönsamt iinvesteraatt en-mer
minskat del-åren kännetecknadeseftertydigt sig 1990vänta att av

åldersgrupper.tagande arbetskraften, framför allt ii yngre
dels denarbeteAntalet arbetade för itimmar utgörs avpersoner
under dessaarbetstiden, konstantavtalsenliga varit i settstortsom

Efterfrågan på övertid tenderarår, och extraarbeten.dels övertidav
efterfråganallmän och högnormalt minska tider mediatt svag ar-

påtvingadå kor-betslöshet, kan vissaoch arbetsgivarna grupper en
inneburit Ökadearbetsvecka. Samtidigt har skattereformen inci-tare

efterfrågefaktorer drarflera Utbuds- ocharbeta timmar.tament att
Utbudsef-således åt håll utvecklingen arbetade timmar.olika för av

harfördelade. Incitamentenfekterna kan dock ojämntväntas vara
och de ekonometriskasärskilt mycket högre inkomstlägen,ökat i

påpå effekterna utbudet bordeundersökningar redovisat tydervi att
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något bland bland kvinnor. efterfrågefakto-Ommän änstörrevara
påverkan densamma för olika skulle därförvore grupper,rernas man

förskjutning arbetstidema så de minskade mindresig attvänta en av
och höginkomsttagare högutbildadeökade mer för förmän än

lågutbildade.låginkomsttagarekvinnor och
våra hypoteser med utvecklingenHur efter 1990 Om vistämmer

så frånmed deltagandefrekvensen arbetskraftsun-börjar visar siffror
gått bådadersökningarna den ned ungefär lika mycket könen.föratt

Nedgången mycket kraftigare bland de inom övrigaär änyngre
åldersgruppen år deltagande-figur I minskade5.7. 16-24grupper; se

från till bådafrekvensen för70 1990 199450nära procent procent
åldersgrupper måttlig,minskningenkönen. högre femI var procen-

eller mindre. det allt de lämnattenheter Att framför är yngre som
med förstärkta utbildningsincitamentenarbetskraften linje deiär

skattereformen, liksom med det faktum utbildning är ettattgenom
efterfrågannäraliggande alternativ viker.för näryngremer

ålder arbetskraften, 1963-Figur Andel kvinnor i arbetsför deltar i5.7a av som
1994.
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ålderi arbetsförFigur 5.7b Andel män deltar i arbetskraften, 1963-som
1994.

70
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Även minskade allaantalet arbetade veckotimmar för grupper
relativa tal mycket mindre deltagan-mellan och i1993,1990 änmen

små,särskilt endastMinskningarnadefrekvensen; figur 5.8. är ettse
båda åldersgruppen årkönen, den centralaför i 25-54procentpar

åldersgrupperarbetskraftsdeltagandet I övrigadär är störst. är ut-
Bland de minskar arbetstidenvecklingen riktigt enhetlig.inte yngre

något kvinnor med blandbland procent ca 610 än mäncamer
åldersgruppen gården äldre skillnaden riktning,I iprocent. motsatt

påminskning bland kvinnorna och minskningobetydlig 5en caen
småsvårtbland det i dessaSammantaget är attmännen.procent

några påtydliga tecken effekter skatterefor-könsskillnader se av
men.

2‘ kontrakterad arbetstid. Det faktiska antalet arbetade timmar syssel-Dessadata peravser
antalet arbetade enligt nationalräkenskaperna dividerat medberäknat timmarsatt som- ökade däremot med mellan ochantalet sysselsatta enligt AKU 1990 1994.5 procentca-den minskade sjukfrånvaron. Flera studier, Johansson ochEn förklaring till detta är t ex

på sjukfrånvaron känslig för ekonomiska inci-Palme 1994 och Brose 1995, tyder att âr
tament.
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GenomsnittligtFigur 5.8a antal veckoarbetstimmar för kvinnor, 1963-1994.
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Bilden kraftigt minskat deltagande arbetskrafteniettav men en
måttlig minskning den genomsnittliga arbetstiden strider inte motav
hypotesen skattereformen hatt utbudseffekter.positiva Föratt att

bedöma måsteden ha uppfattning hurnärmare tesen man en om
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på arbetstiden. harnormalt inverkar Viarbetsmarknadslägetstarkt
tidsseri-regressionsanalysenkeldettabelysaförsökt att avgenom en

antalet veckoarbets-genomsnittligadettillfrån 19931963 överer
skattekilenvariabler förFörklarandesysselsatta ärför män.timmar
arbetslösheten,denindustriarbetareheltidsarbetande öppnasamt

från efterfrågan. Resultateninfluensgradenfår representera avsom
arbetsmarknads-känsliga förmycketarbetstidemapåtyder äratt

också signifikant,skattekilen har änändringar iläget, omenmen
skulle denskattade ekvationenEnligt denmåttlig, effekt.ganska
inträffadeprocentenheterskattekilen med 10minskning somav
medöka arbetstiden 0,5tillbidragitoch ha attmellan 19911989

har effekternaSamtidigtdrygteller med procent.timmar av upp-en
blivitså nettoeffektenkraftigare attarbetslöshet varitgången atti

alltförminskat. naturligtvis intetalen skaexakta tasDearbetstiden
undersökning Burt-medlinjedock väl iliggerbokstavligt. De aven

något tidigareresultat förliknanderedovisar1987less pe-ensom
riod.

variablersambandet mellan dessaundersöktsärskiltharVi om
påekvationenestimerakrisåren på 90-taletunder attändrats genom

utveckling-prognosticeraden föranvändaochtill attfram 1990data
nedgångenexaktfångar ganskaåren därefter. Prognosenunderen

ochnedgång mellan 1991och stormellan 19911990 anger enmen
ändrades alls. Denintearbetstidema ifaktiskadå de stort sett1992,

åter välfångasochmellan 1993nedgången 1992observerade av
befolkningen ialltså arbetstiden förharSammantagetprognosen.

vad kunnatnegativtmindrekrisåren utvecklats änunderarbete som
dehypotesenstöder attDettahistoriskafrån mönster.förväntas

befolkningendeldentillbidragitmarginalskatterna attsänkta av
fallet.hade varitnågotarbetararbete änhar annarssommersom

detTimmarperioden ärför 1964-1990.ekvationpå skattadbaseradeDessa ärutsagor en från 5.8b,år figurochmellan 54för 25veckoarbetstimmar mänantaletgenomsnittliga
arbetslöshetenochfigur ärgrund för 5.2,tillliggersiffrorskattekilen somsammaavser Ekvatio-året procent.under iekonominhelaarbetslösheten igenomsnittligaden öppna

fö-tillförhållandei närmastförändringdifferensform, dvspåspecificerad Aär avsernen
standsrdfel inommed parentes:Resultatetår.regående är

-2 1,69DW0,27,Aarbetsloshet,Rmlaattelul fig ...3%äggA’I‘unmar. .

för skat-blir koefficientenperioden 1964-1993helapå data förskattasekvationenNär
halveras.arbetslöshetenförkoefficientenoförändrad medantekilen i settstort

offent-Om denskattekilen.stället förskatt ipå efter2 baserade lönenBurtlesa’ resultat är
fångar den härbeskattningen,inkomstetfektemaneutraliserarutgiftersektornsliga av

Burtlessfrånskillnadtillsubstitutionseffektendenspecifikationenanvända renaupp löneutvecklingen.allmännafrån deninkomsteffekterockså inkluderarspecifikation som
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Figur 5.9 Andel de sysselsatta arbetar mindre timmarän 35 vecka,av som per
män.
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Figur 5.10 Andel de sysselsatta arbetar mindre 35 timmarän vecka,av som per
kvinnor.

60

w . , ,

w .

I30. ,
;är

20.
-kLágmbildadekvinnor
-i-Högutbildaøekvinnor

10-

0 i. . . . a.1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Källa:AKU

157



Arbetsutbudet

arbeta ytterligare har ökat högretimmar iIncitamenten att mer
utvecklingen arbetstiderskulleinkomstlägen. Man sigvänta att av
belyses påhypotesendenna skillnad. Denavspeglade iett grovt sätt

hur andel de arbetande haroch visarfigur 5.9 5.10 stor av somsom
på lågutbilda-uppdelat hög- ochveckoarbetstid under timmar,35en

skillnaderSåväl bland bland kvinnor vissa i för-de. män synssom
högutbildade andelen med kortriktning. Blandväntad män är ar-

andelendensamma före och efter medanbetsvecka 1990,i settstort
frånlågutbildade tillde efterkraftigt för 1990, 9 14ökar procent.

med arbetsvecka underminskar andelen timmarBland kvinnorna 35
trenden vänder förbåda fram till varefter1990,för grupperna

högutbildade. ska naturligtvisför Manlågutbildade fortsättermen
frånlångtgående slutsatser dessa siffror,med draförsiktig attvara

påtvingadefterfrågeeffekterockså kan avspegla i formdeeftersom av
hypotesenemellertid posi-arbetsvecka. De intekortare motsäger om

arbetsutbudseffekter.tiva
övertid.arbetsinsatsen den del HärsidaEn är utgörsomavannan

övertidsuttaget under deofta uppfattningenframförs att senaste
vilket kanarbetslöshetskris mycket högt, in-årens varit ettses som

illustreraspå ökad villighet arbete I figurdicium 5.11att extra.en
till ordinarie arbetstid, för olikaövertid, relationisattuttaget av

hållitsövertiden efteranställda. bekräftasHär att uppegrupper av
nivå alla denpå tidigare förungefär trots1991 gruppersamma som

efterfrågan börjadeuppgången arbetslöshet ekonomin. Näriistora
historiskt högaövertidsuttaget ökat till ni-haröka under 1994 sett

övertidsarbetetolkats resultatvåer. har iblandDetta attettsom av
så fall skulleattraktivt skattereformen. Iekonomiskt efterblivit mer

särskilt mycket deövertiden hade ökat inomsig attvänta grup-man
självamarginalskatten. Ifått särskilt sänkningarstora avper som

Uppgången ochunderförhåller det 1993 1994verket sig tvärtom.
skatt harpå arbetarkollektivet, marginallön efterheltfaller vars

medan övertidenföljd skattereformen, interelativt lite tillökat av
ökatvilka harför incitamentenökat alls bland högre tjänstemän,

branschuppde-statistikenåren föreliggerefterFör 1989 ävenmer.
uppgången till konkur-överraskande koncentreradlad. Inte är

och skogsindustrin. Iverkstadsindustrinbranscherrensutsatta som
blandövertiden medverkstadsindustrin ökade 50än procentmer

oförändrad ellermedan denmellan ocharbetarna 1992 1994, t ovar
har ök-skogsindustrin däremotnågot bland Iföll tjänstemännen.m

olikatvå åren parallell mellan dede ungefärvaritningen senaste
igrupperna.

övertidsvårt statistikendetSammantaget i över uttagetär att av
utveck-förklaring tillnågot belägg skattereformenför äratt ense

identifikationsproblem.fundamentaltföreliggerlingen. Aven här ett
vald. kanfrivilligt Manfråga vilken utsträckning övertidenEn i ärär
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också tänka krisensig ekonomini påverkaratt övertidsuttaget både
de anställda benägnaatt göra att jobbaaccepteragenom attmer

övertid och arbetsgivarnaatt göra mindre benägna attgenom nyan-
ställa i situation med osäkerhet framtiden.storen om

Figur 5.11 Antal övertidstimmar i ordinarieprocent arbetstid 1983-1994av
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slutsatserDe kan dras från enkla sammanställningarsom av ag-
gregerade data kan aldrig bli särskilt skarpa. Våra försök deni vägen
kan påbygga föreställningensägas skattereformen såatt storvar en
och plötslig förändring dess effekter kundeatt förväntas dominera

samtidigtöver ändrades; skattereformenannat kunde liknas vidsom
naturligt såexperiment slutsatserett kunde dras direktatt genom
jämföra experiment-Sverige efteratt med1991 kontroll-Sverige un-

der åren dessförinnan. Tyvärr den liknelsen särskiltär inte över-
tygande för den ekonomiska krisens Sverige under 1990-talets första
hälft. Mer behöver analysenän fördjupas ekono-annars genom
metriska studier försöker för andra faktorer. dessaAvensom rensa

dock svårighetermöter eftersomstora det så oklart vilketär värde
historiska har för förstå de årensmönster utveckling.att senaste

tillgångMed till mikrodata där panel individer observe-samma av
vid olika tidpunkter har möjlighet kontrollera föratt vissaras man
de variabler försvårar tolkningen makrodata. En naturligav som av

uppläggning analog med den följtär vi undersöka iär attsom ovan
Vilken utsträckning olikheter förändringeni i marginalskatt mellan
olika individer kan förklara olikheter förändringeni arbetadei tim-
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datautnyttjatKlevmarken 1995sådan studie harI menmar.
fångasåren och SkattereformenHUS-panelen för 1985 1992.från

fått marginal-individerdummyvariabler, förtvåmed storasomen
och för dem medprocentenheterskattesänkningar mer 14än en
används förkla-procent. Dessasänkningar 5-14moderata som
antal demografiskaochinkomständringarringsvariabler ettjämte

arbetadeförändringen i timmarregressionsanalys därvariabler i en
Analysen ledervariabeln.den beroende ty-ochmellan 19921985 är

olikaantalslutsatsersignifikantastatistiskttill trots att ettintevärr
dock ganskaindikerarEstimaten storamodellspecifikationer prövas.

rimliga förvänt-liggerskattereformen,effekter närapositiva somav
Punkt-refererat i avsnitt 5.4.på de studier vibaseradeningar

marginalskattesänkningar liggereffektenförestimaten stora om-av
kvinnor, dvsförår och timmarför 50plus timmarkring 100 mänper

utifrån ekonometriskaandrakan förväntasmed vadlinjeväl i som
så oprecisaestimatenarbetsutbudet. Dessvärre attstudier är manav

sak-skattereformenförkasta hypotesennågon kan attförinte grupp
effekt.nat

Sammanfattning5.9

försökahopplöst företagintill utvär-tyckas attkanDet nästettvara
arbetslös-djupastedenpå arbetsutbudet mitt ieffekterna justdera

Våra bedömningar30-talet.sedansvenska ekonomindenhetskrisen i
huvud-studierekonometriskakombinationpådärförgrundas aven
utveck-aggregeradedenoch tolkningarordasakligen ante avex

letaVår strategi förstudier.dessa attbakgrundlingen motpost avex
frånutgått deharpå arbetsutbudet attspår reformenefter vissa av

på utbudseffekter-tyderpå reformendata före attstudier ortssom
högavlönadeförolika änförolika störreborde stora grupper:varana

medelåldersförför kvinnor,lågavlönade, för störreför män änstörre
uppvisarefterfrågebortfallet inte mönsterOmförän sammayngre.

få indikationervissaborde kunnautbudseffekterna genommansom
olikautveckling förarbetsinsatsernasjämförahelt enkeltatt grupper

varandra.med
reformenhypotesennågot attknappastfinner motsägerVi som
Tvärtomarbetadepå utbudet timmar.effekterhaft vissa positiva av

blandgenomsnittsarbetstidennedgångenbegränsadedenligger av
arbetstidendärhistorisktmedväl linjearbete i mönsteri ettmän

också påverkasdär denökar,arbetslöshetenminskar när nega-men
kanarbetstid efterNedgången 1991iskattekilen.tivt ses somav

arbetslöshetenökandefrån denmotverkande influenserresultatet av
mindrefaktisktNedgången har varitskattekilarna.minskadeoch de

Vidare harhistoriskautifrån de mönstren.vad väntaattän som var
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vi arbetstiderna hållitssett att bättre bland högre utbildade,uppe
marginalskatt sjunkit kraftigt, blandän med lägrevars personer

utbildning. Däremot har vi inte de förväntade könsmönstrensett
med omsvängning relativt ökade arbetsinsatser frånmot männensen
sida.

Sammanfattningsvis måste ändåvi konstatera utvecklingen ef-att
har så1991 varit stördter dramatiska händelser i ekonominav mer

någonvi inte med förmåratt precision särskilja skattereformens ef-
frånfekter faktorer. Någraövriga statistiskt säkerställda slutsatser

påbaserade data utvecklingen efteröver adderar1991 till kun-som
skapsläget före reformen har kunnatvi inte bidra med. Av detta får

förledasvi inte dra den slutsatsenatt skattereformenmotsatta att
saknat påeffekt utbudet arbetade timmar i den svenska ekono-av

vårmin. Tvärtom bästa gissningär fortfarande det handlaratt om
ökning med iett genomsnitt.procenten par
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ochStabilisering
skatteintäkter

beteendeanpassning-olikadiskuteratkapitlen har viföregåendedeI
kapitlentvå följandedeochdettaIskattereformen.följdtill avar

påeffekterskattereformensdiskuteraochperspektivet,vidgaskall vi
politiken.ekonomiskadenmålen församhällsekonomiskagängse

ofThe theoryarbeteklassiska1959Richard MusgravessedanAnda
demålen underklassificeravanligtdet varit attharpublic finance

pedagogiskeffektivitet,ochfördelningStabilisering,rubrikerna entre
vårviredovisarkapiteldettatill. Ianslutervitaxonomi osssom

aktivitetsnivån eko-ipåeffektkortsiktigaskattereformensanalys av
dentill ut-bidragreformenskartläggningoch svaganomin, aven

år. Iunderinkomstersektornsoffentligaden senarevecklingen av
på reformen:fördelningsaspekterolikavianalyserarkapitelnästa

samhälletklyftor iskapaintesyftenå sitt attdenLyckades nya
utsträckningvilkenanalys itillhandahållerslutligen,Kapitel aven

effektivitetssyn-förförutsättningarskapatskattereformen uren
ekonomi.fungerandebättrepunkt

eko-djupastegenomgått denårendeunderhar senasteSverige
Åren reala BNPminskade1991-931930-talet.sedankrisennomiska

på femproduktionsbortfall översammanlagtmedrad,år ettitre
arbetslöshe-Denresultatet. öppnapåtagligahögstdetprocent som
tillökat 8,2århade fyra1990, pro-1,6 procent senareten, varsom

åt-arbetsmarknadspolitiskaindivider iantaletsamtidigtcent, som
ekono-iobalansernaSpegelbildenkraftigt.mycketökadegärder av

of-deunderskott iväxandesnabbtochdelarreala storamins var
budgetenstatligavisade den198990Budgetåretfentliga finanserna.

under-budgetåren följdesföljandedeöverskott, tre avlitetett som
Statsbudgetens ut-enligtmiljarder kronoroch 188på 81skott 35,

Riksrevisionsverket.fall,
offentligaoch dekrisen storaekonomiskadjupadenEftersom
det natur-skattereformenmed ärsammanfallerbudgetunderskotten
offentligadeiunderskottendeltvå frågor. Hurställa storligt att av

skat-harutsträckningvilkenskattereformen Ipåberorfinanserna
alltFramförlågkonjunkturenfördjupatillbidragit atttereformen

populäradenuppmärksamhet ifrågan har storägnatsden första
del,berorkritiker storskattereformensEnligt vissa endebatten. av
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kanske budgetunderskottenmerparten, på skattereformenattav rev
mycket hål på inkomstsidanstora i budget jfr.statens Vogelupp

1993. Enligt andra bedömare skattereformensär bidrag till under-
skotten försumbart. Långt viktigare i sammanhanget den djupaär
lågkonjunkturens effekter på skattebaserna jfr. Hansson och Lars-

1994 ett dock implicit förutsätter låg-son attresonemang som-
konjunkturen allti väsentligt beror på andra faktorer skattere-än
formen.

Vad gäller skattereformens effekter på aktivitetsnivån förstaär en
iakttagelse det viktigt skiljaatt är mellan kort- långsiktigaatt och
effekter, och mellan effekter påverkar ekonomins utbuds-som re-
spektive efterfrågesida. Som kommer framgå kapitel våratt 8 ärav
bedömning skattereformen på långatt sikt bör skapa förutsättningar
för effektivare resursallokering och samlad produktions-störreen en
potential. På kort sikt blir bilden en annan.

Det med facit handi lättär konstateraatt skattereformenatt
sammanföll med både snabb och dramatisk försvagning kon-en av
junkturläget. Under början 1990-talet träffades ekonomin fleraav av
samverkande makroekonomiska störningar. Den internationella
konjunkturen försvagades markant, och det höga svenska kost-
nadsläget ledde till förlorade marknadsandelar och minskad efter-en
frågan på och tjänster producerade landet.i Riksbankens för-varor

den fasta växelkursen och prioriteringen målet lågsvar av av om en
inflation ledde till höga nominella kombinationIräntor. med en
snabb nedväxling inflationstakten kom realräntorna drivasattav

vilket i sin bidrog till finans- och fastighetskrisen.tur Också denupp,
inhemska efterfrågan utvecklades De fallande förmögenhets-svagt.
värdena kombinationi med soliditet, hushållen incita-gav, en svag

minska konsumtionsefterfrågansinment att och öka det finan-att
siella sparandet, anpassning sannolikt förstärktes ökaden som av en
osäkerhet den framtida sysselsättningen och socialförsâkringssys-om

kommandetemens utformning. Ett ytterligare negativt bidrag till
BNP-tillväxten neddragningen den samlade offentligagavs av av
konsumtionen.

Sammantaget vår, på intetär originella, bedömningsätt denatt
svenska krisen gradvis utvecklades från traditionell kostnadskris,en

berodde på felaktiga relativpriser, till konjunkturnedgångsom en
med keynesianska förtecken. Utvecklingen tudelad ekonomimot en
efter hösten då kronans1992, fall i slag eliminerade kostnadskri-ett

för ekonomins konkurrensutsatta sektorer, låter sig enklast tol-sen
kas resultatet efterfrågestyrd där krympandesom av en process, en
inhemsk efterfrågan och dramatisk ökning hushållens fman-en av
siella sparande ledde till minskat kapacitetsutnyttjandeett i ekono-

skyddademins sektorer. Med denna utgångspunkt det rimligtär att
analysera skattereformens kortsiktiga effekter främst i termer av
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påverkat konjunktu-skattereformenefterfrågan: harhuraggregerad
utveck-utgångsläget driverefterfrågesidan idetgivet äratt somren,

lingen
efterfråge-keynesiansktraditionellredovisar viavsnittI nästa en

Analysen inteeffekter.kortsiktiga görskattereformensanalys av
gångnågonflestasoñstikerad. Desärskiltpåanspråk att somvara
ele-universitetsstudier iveckansförstamed denkontaktikommit

svårighetbörmultiplikatoranalys störreutankeynesianskmentär
normaltmodellramdennaskall attDet sägassig. genastkänna igen

förståförinstrumentvärde attbegränsat ettmyckethar ett som
utbudssida under-ekonominsverkningar;stabiliseringspolitikens

negligeras,marknadernafinansiellapå deräntebildningentrycks,
politiken obe-tillreducerasframtidenförväntningarnaoch en avom

långtifrån normal,dockårens kris ärDeroende konstant. senaste
kasta ljusefterfrågeanalys kan överkeynesianskoch vi atttror en
Skattereformenkonjunkturforloppet.påinverkanskattereformens

och kon-både expansivaefterfrågan,aggregeradvad gällerrymde,
någothändelserna igåforSkattereformen atteffekter.traktiva var,

stimuleradedenperspektivet;kortadetunderñnansierad iförväg,
Motinkomster.disponiblahushållensökaköpkraften attgenom

följereffektkontraktivadenställasskalleffektexpansivadenna som
finansielltförökade incitamentochfastighetspriserfallande spa-av

ochkontraktiv,sannolikhetmed störstaNettoeffektenrande. var
ha skapatkan ettskattereformenindikerarräkneexempel attvåra

knappt procentproduktionsbortfall motsvararkortsiktigt avensom
BNP.

huranalyseraförmetodertvå olika attviutnyttjaravsnitt 2I
Bådaskatteintäkterna. meto-samladedepåverkatskattereformen

härmed vilketsikt,på kortreformbilden avsesderna somav enger
kronormiljardermedunderñnansierad 25-35åren 1991-92, pervar
nedreuppfattas gränsskallintervalletsiffran iår. förraDen som en

på detbyggerdeneftersomunderñnansieringen,möjligadenför
skattebaserochkonjunkturutvecklingantagandetorealistiska att

på hypote-denDen ettskattereformen.påverkadesinte svargerav
vihade blivit,skatteintäkternamycket högrehurfrågantiska omom

skattebasernafaktiskapå degamla skattesystemetdetapplicerat
beräkna-på dettadetdel sätt1990-talet. En storbörjanunder avav

skattereformensförklaras merpartenskattebortfallet attde avav
ochpå konsumtionskatterhögreske viaavsedd attfinansiering var

verkligheteni ut-två skattebaserkapitalinkomster,personliga som
ursprungligadeniförutsattesvadlångtvecklades än somsvagare

ñnansieringskalkylen.
vår bäs-skall uppfattasmiljarder,siffran, 35högreDen egensom

skall där-Denpå underñnansieringen.storlekenuppskattningta av
miljardernaDe 35maximal gräns.övreuppfattasinteemot ensom

164



Stabilisering och skatteintäkter

inkluderar överslagsmässig kalkyl på hur den del konjunktur-en av
fallet enligt vår berormening på skattereformen ett fall aktivi-isom
tetsnivån motsvarande knappt BNP har påverkatprocent denen av
offentliga sektorns inkomster och utgifter. Eftersom både statens
inkomster och utgifter starkt konjunkturberoendeär kan i sigen
liten konjunkturförsvagning leda till betydande urholkning deen av
offentliga finanserna. För den händelse vår efterfrågeanalyssom un-
derskattar skattereformens bidrag till lågkonjunkturen skulle un-
derfinansieringen bli ännu större.

Jämfört med del de bedömningar figurerat i massmedia,en av som
och vid handen skattereformengett att den primäraär faktornsom
bakom det statliga budgetunderskottet, kan våra kalkylresultat sy-

blygsamma. En kortsiktig underfmansiering på miljarder35nas
kronor knapptmotsvarar 19 budgetunderskottprocent statens förav
budgetåret 199293 188 miljarder kronor, eller drygt två procent av
BNP. Inte desto mindre handlar det ändå kronori mycket storaom
belopp. Om adderarvi skattereformens bidrag till budgetunderskot-

för periodenten och lägger1991-93, till de upplupna räntekostna-
derna, krävs det inget vidlyftigt för komma fram tillattresonemang

skattereformen kan ha bidragitatt till öka statsskuldenatt med i
storleksordningen miljarder110-120 kronor. Detta väcker ett par
frågor, diskuterarvi i det avslutandenärmare avsnittet. Densom
första gäller skattereformens underfinansiering på lång sikt, och i
vilken utsträckning skattereformen skapa förutsättningarattgenom
för bättre fungerande ekonomi kan budgetmässigen generera en
tillväxtrabatt under kommande år, kan kompensera för detsom ur-
sprungliga skattebortfallet. fråganDen andra de finansie-rör
ringskalkyler låg till grund för skattereformen. Hur delstorsom av
underfinansieringen beror på omständigheter borde ha förut-som

redan 1990setts

Skattereformens6.1 bidrag till krisen:

efiferfrågeanalysen

Är skattereformen primär faktor bakom den ekonomiska krisenen
För besvara frågan behöveratt vi modell, eller tankeram,en som
hjälper renodlaatt och bena de makro-attoss resonemangen upp
ekonomiska effekterna. Alla läsare följt utvecklingen densom av na-
tionalekonomiska makroteorin under de decennierna insersenaste

valet analysram pågenast att intet givet. Den traditionellasätt ärav
keynesianska analysen, med sin mycket starka betoning efterfrå-av
gesidans betydelse för de kortsiktiga konjunkturfluktuationerna, har
fortfarande stark ställning på introduktionskurserna makroeko-ien
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också bris-hardenMenvåra universitet. storaflestavid denomi av
bestämningförfundamentmikroekonomiskaAvsaknaden avter. av

hushållens och före-förståtolka ochsvårtdetlöneroch attgörpriser
regelmässigtbyggermodellenEnklare varianterbeteende.tagens av

kon-och ränta givnalöninklusive äralla priserantagandetpå att
finansministerkonjunkturläget. Enpåberorinte somstanter, som

behagligtämligendärmedfåraktivitetsnivån ekonominiökavill en
räntebild-ochvia pris-bromsmekanismerolikaEftersomuppgift.
efterfrå-lämplig mixkanspeldefinition sattaärningen avenurper

tillstånd tillfrån depressivtekonominföra ettprincipgestimulanser i
högkonjunktur.blomstrandeen

karak-kanforskningmakroekonomiskadecenniernasDe senaste
antagandetorealistiskafrån detbortflykt exo-täriseras omsom en

år inflytelse-påEnligtochlönerpriser, räntor.givna senaregent en
konjunk-börkonjunkturcykelteorin,kallade realasådenskola,rik

byg-modellerföranalyseras inomfrämstturfenomenen somramen
och löne-grad pris-högochmarknaderfungerandepå väl avenger

aktivitetsni-förändringar iutgångspunktdenna ärMedflexibilitet.
Konjunkturvariationernaför.sigingethelapå det attvån taget oroa

exem-produktionsförutsättningarnastörningarpåberor avexogena
ochinternationella priser,bestämdaförändringar i exogentpelvis
pri-eftersomutvecklingstakten,teknologiskadenivariationer men

marknader iså alla ärsig attkontinuerligtlöneroch anpassarser
efterfrågestyrande,traditionell,behovdet ingetfinnsjämvikt av

utsträck-denroll bara ispelarSkattepolitikenstabiliseringspolitik.
ochsparande inves-arbete,förpåverkar incitamentendenning som

ekonominspåverkar ut-väsentligtalltiincitamentteringar som-
budssida.

har sittnykeynesianska,denskolbildning,inflytelserikEn annan
Metodmässigtanalys.keynesiansktraditionelliidémässiga ursprung

betrakta närateorinnykeynesianska attdock den som enärsett
mening-specielladenkonjunkturcykelteorin, irealatill densläkting

mikroekono-analyseras ibeteendeoch företagenshushållensatten
fackförening-ochföretagbestämslönerochPrisermiska termer. av
ekonomiskadenförändringar itillsigrationellt anpassarsomar,

skillnadtillmodeller,nykeynesianskaeftersomMenomgivningen.
olikapåbyggerkonjunkturcykelmodeller, attrealaflestafrån de
spel-påochkonkurrens, ettimperfektkaraktäriserasmarknader av

osynligdet ingenfinnsolika aktörer,mellansamspelteoretiskt
aktivi-högmedjämviktgodfårviatthand’ garanterar enensom

eko-informationsproblem attgörochkoordinations-tetsnivå. Olika
Låg-aktivitetsnivå.lågmed fördålig jämvikt,hamna ikannomin en

kollektivtuppfattas ettmed detta synsättkankonjunkturer som
ekonomisk-motiverakanprincipmarknadsmisslyckande, isom
keynesian-traditionellafrån denskillnadTillingripanden.politiska
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ska analysen tillhandahåller dock de nykeynesianska modellerna
enkeltinget för uppläggningen den makroekonomiskarecept poli-av

tiken. En traditionell expansionspolitik syftande till stimuleraatt
aggregerad efterfrågan i själva verket trubbigtär instrument,ett som

alls behöver fåinte de effekternaavsedda
Valet mellan dessa konkurrerande kompliceras detansatser av

faktum det genomgående handlaratt teoretisk grundforskning.om
reala konjunkturcykelteorinDen väl, i alla fall iär sin nuvarande

form, smula esoterisk mångaför ekonomer, inklusive författar-en -
denna bok, känns många de grundläggande antagandenana av av

alltför orealistiska för kunna tjäna underlagatt för den eko-ettsom
nomiska politiken. Den nykeynesianska analysen kan dettai avseen-
de uppfattas tilltalande, eftersom den strålkastarlju-sättersom mer

på rad företeelser ofullständig information,set strategisk inter-en
aktion, imperfekt konkurrens, etc karaktäriserar många mark-som

Ånader verkligheten.i andra sidan den nykeynesianskaär skolan
betrakta heterogen ochännu att empiriskt oprövad samlingsom en

modeller. Det finns inte oomstridd nykeynesiansk universalmo-en
dell, kan utnyttjas för analysera effekterna den ekonomis-attsom av
ka politiken.

För analysera skattereformens kortsiktigaatt effekter väljer vi
traditionalism framför modernism. Vi studerar skattereformens ef-

på aktivitetsnivånfekt inom för enkel keynesiansk modell,ramen en
betonar efterfrågans betydelse och undertrycker alla prisan-som

passningar. Varför detFör första vi, antyddes inlednings-tror som
traditionell keynesianismvis, fortfarande tillhandahålleratt insikter

den ekonomiska bakomanatomin mycket djup lågkonjunktur.om en
Den enkla keynesianska modellen begränsat värde förär attav ana-
lysera förändringarna i kapaciteten under normal konjunkturcy-en
kel. depressioner,I under tidigt 1930-tal och tidigt 1990-tal, före-som
faller det däremot rimligt tillmäta efterfrågesidanatt särskilden
betydelse. det andraFör kan den analys skallvi redovisasnartsom
uppfattas indikation på rimlig för skatterefor-övre gränssom en en

kontraktiva konjunktureffekt. Eftersom vi valt modellmens en som
efterfrågesidan möjliga spelrum, och bortser frånstörstager som

tänkbara effekterexpansiva ekonominsvia utbudssida, tenderar vi
något överskatta skattereformens betydelse för konjunktur-attom

nedgången.

1En enligt nykeynesianskavissa analyser långt fruktbar uppläggning den ekonomis-mer av
ka politiken direkt försöka påverka påincitamenten mikronivå,är att och därigenom pris-
och lönebildningen. Se exempelvisAgell och Dillén for1994 analys hur regeringenen av

välja lämpligt skattesystem påverkakan gradenatt nominellett pris- och löne-genom av
flexibilitet.
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modellkeynesianskenkelEn
kan skrivaforsörjningsbalans, vifrånutgå ekonominsLåt somoss

som

C+F+I+G+X-Z,1 Il
bruttonationalprodukten,där ll
hushållens konsumtion,II

fastigheter,ibruttoinvesteringarhushållensII
bruttoinvesteringar,privataövrigaII

och investering,konsumtionoffentligIl
export,Il
import.II

försörjningsbalansen sär-uppställningenmed denJämfört gängse av
ochbostadsrätterfastigheterihushållens investeringarviredovisar

kanalerhuvudsakligatvåidentifierakan vihjälp 1Medsmåhus. av
diskuterade ivimakroeffekter. Somkortsiktigaskattereformensför

ändrahushållen starka incitament attskattereformenkapitel 3 gav
ökade,sparandefinansiellaHushållensinriktning.sparandets sam-

konsum-och varaktigafastighetersparandet irealadettidigt som
kan viekvation 1 represente-förminskade. Inomtionsvaror ramen

negativtsparande medfinansiellt ettfrån realt tillövergångdennara
inkomst inne-disponiblaochkonsumtionhushållensgivetskift iF - finansiellahushållensdefinitionF attminskning ibär spa-peren

dockmotverkaseffektkontraktivaentydigaDennaökar.rande av
skattereformensföljerköpkrafthushållensstimulansden avsomav

påberoreffektexpansiva,dennaStyrkan iunderfmansiering. senare,
konsumtionsbenägenhetenmarginellapå denavgörande sätt avett

konsumtionsbe-marginellhögMedinkomst.disponibellöpande en
fallet,betydande. detIbli motsattaefterfrågetillskottetkannägenhet

inkomsttill-kommerrimliga, merpartendet mestvi är avmenarsom
den expansivainnebärvilketsparande, attökatresultera iskottet att

liten.blireffekten
alltididentitet,bokforingsmässigbarasigiEkvation 1 är somen

måste defini-Y+Z,ekonomin,tillgångarna isamladegälla. Demåste
förbrukningen,totalamed dentionsmässigt överensstämma

vadförklarakanmodellkonstrueraC+F+I+G+X. För att somen
hjälpakanochekonomin,aktivitetsnivån ibestämmer somsom

efterfrågan,aggregeradpånettoeffektskattereformensförståattoss
ekonomiskanågramed antagan-bokföringenkompletteramåste vi

be-ekonominantagandetavgörande, attäralldelesförsta,den. Det
och givnaproduktionskapacitetledigmedutgångslägeisigfinner ett

på deframställningenformellagå förbi denolägenhet2 önskar kanså störreutanDen som
sidorna.följande
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prisernominella löner och Med denna traditionella keynesianska
utgångspunkt blir det efterfrågesidan bestämmer produktionen;som

någon på höger sida likhetstecknetnär termerna i 1 ändrasav om
påverkas också Y.

måste ocksåMen vi antaganden vadgöra bestämmer deom som
efterfrågekomponenterna.olika I det följande vi privataantar att

bruttoinvesteringar, offentlig konsumtion och investering, G, och
X, storheter bestäms utanför modellen.export, är Vad gäller Gsom

och detX variablersig påverkadesinte direktrör skatte-om som av
reformen. bruttoinvesteringarnaDe privata kan i princip ha påver-
kats omläggningen bolagsbeskattningen bredare skattebas,av av
lägre bolagsskattesats, diskuteradevi kapiteli kan4men som man
på goda hävdagrunder pånettoeffekten investeringsincitamentenatt

praktiskt försumbar.tagetvar
enkla keynesianska makromodellerI ekonomier beroröppnaav

ñnanspolitikens multiplikatorverkningar på påtagligt på denett sätt
marginella importbenägenheten. Om den marginella importbenä-
genheten för den konsumtionenprivata kommer skatte-är stor en

hushållenssänkning ökar disponibla fåinkomster mindreattsom en
effekt vadexpansiv fallet, eftersomän del in-som annars vore en av

komstökningen läcker ekonomin i form ökad import. detut Iur av
följande bestämsvi importen enligtantar att

2 ZzCC+zFF+z,I+zGG+zXX.

påDen samlade beror importinnehålletimporten för de olika efter-
frågekomponenterna. enkelhetsFör skull vi importande-antar att
larna zc, etc. givna konstanter. I realistisk modell,är2,, en mer

hänsyn till relativa priser, borde importandelarna bero påtogsom
den reala växelkursen. verklighetenI vi importandelarnavet att

åtskiljer sig mellan olika användningsområden. bådeFör offentlig
konsumtion och hushållensinvestering och småhusinvesteringar i är
importinnehållet relativt litet. För de övriga privata investeringarna

importinnehållet industrinär investerar i maskinerstörre när nya-
handlar det ofta investeringsvaror produceras utlandet.iom som
Importbenägenheten för beror påbland behovetexporten annat av
utländska råvaror exportindustrin.i

två återståendeDe efterfrågekomponenterna hushållens kon-är
och bruttoinvesteringarsumtion i fastigheter, dvs. tvåde storheter
primär betydelse för förstå skattereformensär kortsiktigaattsom av

på aktivitetsnivån.effekter I fortsättningen det tvåvi finnsantar att
hushåll ekonomin.i De neoklassiska hushållens konsum-grupper av

tions- och investeringsbeslut påbygger långsiktiga överväganden

3 Ett viktigt pris vi undertrycker vårti följandeannat den nominellaärsom resonemang
växelkursen; vi vâxelkursen konstant.antar att är en exogen
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de oförhind-och eftersompermanenta inkomsten,den antas vara
åter-automatiskpå kreditmarknaden det ingenlåna finnsrade att

å den sidan, ochdisponibel inkomstmellan löpandekoppling ena
andraåfastigheter, den Eneller investeringar ikonsumtion, egna

stimulerar konsumtioneninkomstökning för dennadisponibel grupp
varandeden uppfattasutsträckningbara deni som av en mersom

på grund skattesänk-ökarOm inkomstenpermanent natur. av en
tillfälligtransfereringsökning uppfattasellerning vara av ensom

inkomsttillskottet stimu-kommer attmerpartennatur sparasav -
delvis. andraefterfrågan uteblir, helt eller Denaggregeradlansen av

hushållhushållen. ingetkeynesianska Dessadeär sparar avgruppen
Påtillgångar. grund olikafinansiellainkomsterdisponibla isina av

förhindrar skuldsättning,på kreditmarknaden,restriktioner som
sparande, kommer dessafinansielltallmän aversioneller moten

pådisponibla inkomsten kon-löpandehela denhushåll fördelaatt
tillbyggnad och reparation iinklusiveeller investeringarsumtion

hushållen erhåller ökadekeynesianskadefastigheter. Omegna
hela inkomsttill-därförsänkt skatt, kommerellertransfereringar,

efterfrågan.ökadleda till privatskottet att en
fastighe-ochaggregerade konsumtion investeringar iHushållens

två hushållsgrupper, skrivasvåramedkan,ter som

+1—xCN,XCKC3

LFK +l-7.FN.4 F

neoklassiskakeynesianska respektivedefinierarFotindexet iK, N
hushållkeynesianskaandelen ihushåll, och parametern 1 anger

analysera hurstatisk kanvår modell vi inteekonomin. Eftersom är
framåtblickande neoklas-påverkat rationella ochdeskattereformen

investeringsbeslut. där-och Vihushållens konsumtions- antarsiska
på tänkbaraenklastför, sätt, att

EN,CN5

FN,FN6

två fullständigkonstanter. Ibetraktasdvs CN och FN exogena ensom
både på det dis-och FN beromakromodell skulle CNintertemporal

tillgångar inklusive hu-hushållens samtliganuvärdetkonterade av
funktionoch borde dessutom positivmankapitalet, FN avvara en

på fastighetskapi-förväntade reala avkastningen investeringar iden
tal.

4 konsumtionsbeslut kan beskrivas ineoklassiska hushållensde termerVi tänker att avoss
inkomstlivscykelmodell; vidareModiglianisFriedmans och FrancoMilton permanenta se

avsnitt 3.1.
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hushållenskeynesianskaDe beteende ges av
BYD,7 C

K
l-BYD,8 FK

hushållensdär YD disponibla inkomst, och konstantär är en som
hur den disponibla inkomsten påfördelas inköp konsum-anger av

och investeringar i fastigheter.tionsvaror I rikare modell bordeen
också hushållensde keynesianska investeringar fastigheter bero påi
den förväntade avkastningen; den andel den disponibla inkomstenav

finansierar investeringar i fastigheter, borde öka med1-6, densom
förväntade fastighetsavkastningen.

kombinerarOm ekvation kanvi 1-8 vi skriva försörjningsba-
lansen som

A+mub-YD,Y9

där

M[1— mä]ZCEN1- 1A + -10
+I1-z,+ GIZG+XUZX

mubx[1—zC13+1—zF(1—B)].11

samlat ihop bidragetA—termen har vi till aggregerad efterfråganI
produktion från efterfråge-riktad inhemsk alla demot autonoma

modellen,komponenterna dvs. de komponenteri inte direktsom
aktivitetsnivånpå ekonomin. harberor i Vi valt inklu-attsom synes

hushållensdera de neoklassiska konsumtion och investeringar i fas-
bland dessa variabler. mub,tigheter Koefficienten framför YD, denär

aggregerade marginella utgiftsbenägenheten ekonomin, koeffici-i en
hurinformation del ökning den dis-istorent ger omsom oss av en

tillskottponibla inkomsten till aggregerad inhemsk efter-ettsom ger
frågan ökad konsumtion och ökade investeringar i fastigheter.genom

påmarginella utgiftsbenägenheten beror avgörande påDen ett sätt
hushåll.andelen keynesianska specialfallet blir mub0;I 10när

påverkasekonomin enbart befolkas neoklassiska hushåll intenär av
efterfråganaggregerad förändring löpande disponibeli in-av en

ocksåkomst. ökad importandel konsumtionsvarorVi förattser en
och fastighetsinvesteringar innebär mub minskar.att

måstemodellen också hushållensFör sluta vi definieraatt aggre-
disponibla inkomst, ochgerade vi antar att

YDY-I-T.12

Eftersom företagen finansiera bruttoinvesteringar medsinaantas
måstenedplöjda vinstmedel vi subtrahera företagens investeringar
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till den löpandekomma frambruttonationalprodukten forfrån att
också tillmåste hänsynvi nettotinkomsten. Mendisponibla ta av

skull tänkerenkelhetsT. Föroch transfereringar,skatterhushållens
vilketdirekttransfereringarskatter och natur,alla ärvi att avoss

prisnivånpåverkardeinnebär inteatt
be-och transfereringarhushållens skatterverkligheten vi attI vet

också denökar kommerBNPaktivitetsnivån Omekonomin.ipåror
samtidigt utgifternaöka,skatteintäktersektorns attoffentliga som

fånga dettatransfereringsändamål normalt minskar. För attolikaför
skattefunktion:enkel linjärsamband inför vi en

Tk+tY‘1,13

och transfereringarhushållens skatter ärden deldär k är somav
makromarginal-ekonominsochkonjunkturläget, äroberoende tav

Skatteba-transfereringar.inkomstberoendejusterad förskattesats
med företagens investe-reduceradbruttonationalproduktenärsen

noll.vinstmedeloutdeladepå ärskattendvs. vi attringar, antar
och12ekvationerna 9,kombineramodellenvi attLöser genom

efterfrå-bruttonationalprodukten iuttryck förerhåller vi13 ett en
jämvikt:gebestämd

YmAA-mk[I1-t+k],14

där

mA—————1——-,15
1—1—tmub

,,,kM__16,
1—l—tmub

keynesians-alla enklapå intuitionbygger14Ekvation somsamma
den vanligaA,framför ärmultiplikatormodeller. Termenka m A,

talarefterfrågeförändringar. Denformultiplikatorn autonoma om
nationalprodukten, vipåverkar närkronamedökning iAhur enen

inkoms-till ökadeledernationalproduktökadtillhänsyn atttar en
efterfrågestimu-inducerad,ytterligare,tilllederi sin turter, ensom
till lärobokenssläktingPå motsvarande närasätt ärlans. enmk

ökninghurtalartransfereringsmultiplikator. Den avexogenenom
kexempelviskronamed attdisponibla inkomsthushållens genomen

prisnivån, principipåverkar ärsubventioner,och5 indirekta skatterintroduceraAtt som
och subven-indirekta skatterAvsaknadenvårt syfte.forointressantmöjligt,fullt avmen vårfaktorpris iBNP tillsammanfaller medmarknadspristillockså BNPinnebär atttioner

modell.

172



Stabilisering och skatteintäkter

minskar påverkar allaY inducerade efterfrågeanpassningarnär fått
verka ut.

Jämfört med den grundläggande läroboken kan vi mul-notera att
tiplikatoreffekterna våri modell blir ganska små. Dels dämpas mul-
tiplikatorerna på sedvanligt via importläckage,sätt och denvia auto-
matiska stabilisatoreffekt förknippad medär förekomstensom av
inkomstberoende skatter. Dels har vi inkluderat hushåll vilkas kon-

medsumtion inte nödvändighet påverkas förändringar disponi-iav
bel någotinkomst, minskar för induceradeutrymmet efterfråge-som
ökningar. En kontraktiv finanspolitik formi minskad offentligav
konsumtion, eller fall i kan enklareett i lärobokssamman-exporten,
hang leda till minskning nationalprodukten både tvåären av som

gångeroch den ursprungligatre större än störningen. Med till synes
rimliga antaganden några modellens nyckelparametrar Å,om av
importbenägenheter, skiljeretc. densig slutliga förändringen i BNP
vår modelli inte från den ursprungliganämnvärt förändringen i ef-

ett.6terfrågan Transfereringsmultiplikatornär nära blir medm- A
nödvändighet mindre. I specialfalletännu viÄ0när att A1,ser m
och mkO.att

Några räkneexempel
Med hjälp ekvation 14 kan vi illustrera nettoeffekten skatte-av av
reformens och kontraktivaexpansiva inslag. Den expansiva köp-
kraftseffekten underfmansierad skattereform verkar via trans-av en
fereringsmultiplikatorn och den kontraktiva effekten i formmk, av
minskade bruttoinvesteringar i fastigheter och ökat finansiellt spa-
rande denvia multiplikatorn I tabellautonoma redovisar6.1 vim A.

antal räkneexempel, på högstett stiliserat beskriverett desättsom
tänkbara effekterna. För skapa tydlig jämförelsenormatt har vi ien
utgångsläget kalibrerat modellen på sådant denett sätt att grovt
avspeglar de förhållandenafaktiska vad gäller1991 konsumtion,
fastighetsinvesteringar, import, nationalprodukt, Vi harexport, etc.
också, något mindre realistiskt, valt ingångsvärden implicerarsom

hushållens finansiella sparkvot noll utgångsläget.att i Eftersomär
den finansiella sparkvoten för de keynesianska hushållen alltid mäste

lika med noll innebär detta vi justerat deattvara summan av neo-

6Ett exempel kan klargöra. Antag den offentliga konsumtionen, G,att ökar med tio miljar-
der kronor. Med marginell importbenägenhet för offentlig konsumtion på 0,2 kommeren
tillskottet till efterfråganaggregerad riktad inhemsk produktion, åttaA, blimot miljar-att
der kronor. Om vi ochÅ0,25, finnerantar att zcz,.0,3, vi mub0,175.att Medatt en,tämligen realistisk, makromarginalskattesats på 60 blir multiplikatornprocent Na-1,12.
tionalprodukten ökar därför med miljarder8,96 kronor 1,12-8, dvs. jämviktsnationalpro-
dukten ökar, hänsynvi till alla induceradenär tar anpassningar, med mindre beloppett än
den ursprungliga efterfrågestimulansen.
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såfastighetsinvesteringaroch attkonsumtionhushållensklassiska
Vidareinkomsten.disponiblalöpandemed denden överensstämmer

0,747makromarginalskattesatsen ärantagithar vi att

skattereformenmultiplikatoranalysEnTabell 6.1 av

hushållkreditransoneradeAndel

0.50,30,150

0,330,200,100,00mub
1,091,051,031,00mA 0,360,210,100,00mk

-O,4-0,7-1,0-1,2förändringprocentuell
2,33,13,64,2sparkvotHushållens finansiella

procentenheteriökning

W0,1.0,1 och0,2,0,1,0,35,genomgående z,att 2G:V: z,Anmärkning: antar z,zc
ö referensjämvikten antar attX400. lochG 425l210.770,också att,antar

I 0,9506.och flI 40attskattesystemet antarMed det0,9277.och ,3:60 nya
Y 1465,jämvikten ärinitielladenutgångsläget. I me-0,74 iärMakromarginalskattesatsen t

noll.sparkvot ärhushållens finansielladan

påeffektkontraktivaskattereformensgenomgående attVi antar
hushållens brut-fall ibestår autonomtefterfrågan ettaggregerad av

hushållenneoklassiskadegällerVadfastigheter.itoinvesteringar
medminskarFefterfrågekomponentendenvi autonomaattantar N

skattereformen samtidigtviEftersom antarföljdtredjedel till aven
skattere-påverkasdirektC intekonsumtionsutgifter,deras avatt N , denochsparande ökar, attfinansielladerasdettainnebär attformen
hushållenkeynesianskagäller deVadminskar.efterfrågansamlade

utgiftsmönster;förändrattillleder ettskattereformenvi attantar
och denökar,konsumerasdisponibel inkomstandelden somav

minskar keynesi-deEftersomfastigheteriinvesterasandel 1-3 som
behöverinkomstendisponibladenhelaspenderarhushållenanska

efter-efterfrågan. Menaggregeradpåverkasigskift iintesådantett

skattekilmarginellatotalapå denkalkylöverslagsmässig7 inbegripersiffraDenna en belasta-bidraginkomstberoendeoch vissaskatterindirektainkomstskatt, sominklusive
Långtidsut-jfr.kalkyl,liknandeFör1980-talet.slutetvidarbetsinsatsde enextra aven

sid. 329.1992,redningen
fall itillha bidragitkan ettskattereformenslutsatsenvi5 2 drog attavsnittkapitel 3I
iinvesteringarhushållenskvoten egnadvs.sparkvotrealahushållens summan av

Iprocentenheter.medinkomst 2-3disponibelochkonsumtionsvaror,varaktigaochhem
detimplicerarutgångslägetinkomst idisponiblahushållens an-neoklassiskadetermer av med 2,4minskarsparkvotenrealaden pro-fastighetsinvesteringarna attskiftet itagna

skattereformen.följdtillcentenheter av konsumtionmellanmixhushållenskeynesianskadesådant9 på attsättVi 3 ettanpassar hushållen.neoklassiskadefördensammablirfastighetsinvesteringaroch som
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vi importbenägenhetenantar att för konsumtionenär störresom än
för fastighetsinvesteringarna blir effekten ändå kontraktiv vårai
råkneexempel.

kolumnernaI till redovisar1 4 vi effekterna skattereformenav
under olika antaganden andelen hushåll påom som reagerar en un-
derfinansierad skattereform öka sina utgifteratt i motsva-genom

mån,rande dvs. studerarvi effekterna under olika antaganden om
påstorleken linjeI medÅ-parametern. de analyser redovisas isom

avsnitt vinästa reformenantar underfinansieradatt med 20var
miljarder kronor, givet skattebasen utgångsläget.i I hus-termer av
hållens disponibla inkomst knappt miljarder800 kronor 1991 mot-

detta inkomstökningmomentan med 2,5 I tabellenprocent.svarar en
har påvi enklast tänkbara valt läggasätt inkomsttillskottetatt ut

minska interceptet, skattefunktionenatt i 13, samtidigtgenom
vi makromarginalskattesatsenantar att oförändrad.är I simu-tsom

leringar vi inte redovisar har dessutomvi undersökt hur resulta-som
påverkas underfinansieringenten läggs sänkningutom som en av

makromarginalskattesatsen. Detta alternativ, väl detär mestsom
realistiska, medför också vi förändrar de strukturellaatt sambanden
modellen;i multiplikatorerna blir något minskarvistörre Re-om

påverkassultaten pådock försumbartett sätt.
denI första kolumnen redovisar resultatenvi för fallet när 1:0.

Eftersom de neoklassiska hushållens utgiftsbeslut påverkasinte av
inkomstforstärkningtemporär mub, och därför ocksåär transfe-en

reringsmultiplikatorn lika med noll. Hela det disponibla in-mk,
komsttillskottet bidrar till öka sparandet, och hushållensatt finan-
siella sparkvot frånökar till0 4,2 disponibel inkomst. Dåprocent av

på dettavi har kortslutit densätt expansiva ingrediensen i skattere-
formen finns bara den kontraktiva effekten fastighetsinveste-via

kvar.ringarna Det fallet fastighetsinvesteringarnaiautonoma med
tredjedel absolutaimotsvarar minskning medtermer mil-20en en

jarder kronor. Eftersom vi den marginellaantar importbenägen-att
heten för fastighetsinvesteringar minskar0,1är aggregerad efterfrå-

riktad inhemsk produktion medmot miljarder18 kronorgan
0,9-20. I avsaknad inducerade efterfrågeeffekter denär autono-av

multiplikatorn, lika med vilket innebärett, natio-att ävenma m A,
nalprodukten Y minskar med miljarder18 kronor. Då kalibreratvi
modellen så nationalprodukten miljarderatt kronor1465är i ut-
gångsläget innebär detta Y minskar medatt 1,2 procent.

När ökarvi andelen keynesianska hushåll i kolumnerna till2 4 ser
mub,vi och ökar. Denatt väsentliga iakttagelsen im mk samman-A

hanget ökar snabbareär att ökar kommerän dennärmk m A; ex-
effektenpansiva tillskott till disponibelett temporärt inkomst attav

bli påtaglig. När fallerÅ0,15 nationalprodukten med runtmer en
hälften hushållenÅ0,5procent, när keynesianer, hälftenärav
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tillräckligtOmfallet baraneoklassiker blir 0,4 storprocent. ma-en
själva verket denkommer ihushållen keynesianerjoritet är ex-av

minskadeden kontraktiva: Deeffekten dominerapansiva överatt
ökad konsumtion.välfastighetsinvesteringarna uppvägs änmer av

hushållens fi-ökningeniakttagelseuppenbarEn är att avannan
hushållandelökar denblygsam visparande blirnansiella närmer

finansiella sparkvo-ökar denNär ÅOdefinition inte sparar.som per
blir ökningen 2,3procentenheter. När Å0,5 procenten-med 4,2ten

harskattereformenslutsatsendrog2 vikapitel avsnitt attheter. I 3
procentenheter. Sommedfinansiella sparkvothushållens 3-4ökat

linje med dennavälresultatet för itabellen Å0,15framgår ärav
analys.

lärt ossVad har vi
uppfattasskattereformenkan ettkeynesianska glasögonMed som

stabiliseringspolitiskt experi-avsiktligt,knappastgigantiskt, men
den djupastepå randenstodekonomidå svensklägei ettment av

Å innebarsidan1930-ta1et.sedan börjanlågkonjunkturen enaav
mycket kraftig stimu-kortsiktigtåtminstone settskattereformen en

Å starkahushållensidanandraköpkraft.hushållenslans gavsav
minska sina investe-sparande ochfinansiellaöka sittincitament att

fastigheter.tillgångar, främstrealairingar
det förstatvå slutsatser. Förräkneexempel motiverarVåra enkla
domine-hareffekternakontraktivadebedömningvår samlade attär

haft kvarviblivit mindreaktivitetsnivån skulle haFallet irat. om
del verkade viaexpansivaSkattereformensgamla skattesystemet.det

disponibel inkomst.löpandeutgiftsbenägenheten förmarginelladen
betydandeutgifisbeniigenhet förutsättermarginell attEn stor en
på kredit-ransoneringanledningarolikahushållenandel avav

låter konsumtionsin’tumrege1sbeteende’, etc. styrasmarknaden, av
inkomsten, förutsätt-disponibladenfluktuationer ikortsiktiga en

Svenska ekono-realistisk.särskiltförefallerdock intening som
aggregerad kon-tillväxten isambandet mellanstudiermetriska av

denverketsjälvaindikerar idisponibel inkomst attochsumtion se-
Vårkonsumtionsutvecklingen:roll förspelar mindrevariabelnnare

intervall mellan 0,1någonstans iliggaskulle kunna ettÅparameter
0,3.och

kontraktiva ef-på denstorleksordningengällerVår slutsatsandra
importbe-antagandenplausiblaMed tillterfrågeeffekten. omsynes

påeffekt hus-skattereformensochmakromarginalskattnägenheter,
nödvändighetmedeffektensparkvot blirhållens finansiella gans-av

tänkbara keyne-enklastvår modellslag. Trotska blygsamt äratt av
skulleskattereformentankenstöd forden inget attsianska snitt ger

och Edin 1995.Agell, Berg1993 och1° 1991,diskussion, AssarssonFör närmare seen
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primär faktor konjunkturförloppet.i I multiplika-vara en termer av
toranalysen tabelli 6.1 vitror resultaten kolumnernaatt i och2 3
illustrerar rimlig storleksordning för den verkliga konjunkturef-en
fekten: detI korta perspektivet kan skattereformen ha bidragit till

skapa produktionsbortfallatt påett knappt BNP, ochprocenten av
ökat hushållens finansiella sparkvot med mellan och fyratre procen-
tenheter. fåFör litet perspektivatt på dessa siffror kan nämnas att
real BNP minskade med sammanlagt undertre procent 1991-92. Om
reala BNP under dessa två år hade utvecklat påsig sättsamma som
under och1970- 80-talen borde den kumulerade tillväxten ha varit
3,5 dvs. vid utgångenprocent; hade1992 vi kumulerat tillväxt-ettav

på 6,5 procentenheter. Om vi för skullgap resonemangets antar att
skattereformens kontraktiva konjunktureffekt uppgår till procenten

BNP skulle drygt 15 det kumuleradeprocent tillväxtgapetav av
kunna påskrivas skattereformens konto.

Våra beräkningar bör naturligtvis omgärdas med osedvanligt
många reservationer. Likafullt vår bedömningär vår analysatt
knappast skönmålar skattereformen. gårDet helt visst modifieraatt
vissa analysförutsättningarna på sådantett den kontrak-sätt attav
tiva effekten blir Agell, Bergstörre. och Edin 1995 redovisar resul-

indikerartat hushållens konsumtionatt kan ha påverkatssom nega-
tivt förmögenhetsförluster på småhusmarknaden förmögenhets-av —förluster kapitelvi i 3 avsnitt 4 kopplade till reformen. Vi harsom
inte heller beaktat företagensatt investeringar, kan påverkas ne-
gativt aggregerad efterfrågannär minskar. Om inkorporeratvi såen
kallad acceleratormekanism för investeringarna i modellen skulle
fallet aktivitetsnivåni ha blivit större.

Men har ocksåvi försummat mekanismer drar åt det andrasom
hållet. Enligt vissa bedömare har skärpt kreditransonering denien
djupa krisens spår gjort löpande disponibelatt inkomst blivit allt
viktigare för många hushålls konsumtion. Om detta korrektär ten-
derar vi underskatta både denatt marginella konsumtionsbenägen-
heten löpande disponibel inkomst och den expansiva effektenav av
underfinansieringen. Vi har dessutom bortsett från möjligheten att
hushåll skattereformentror skapar långsiktigaatt effektivitete-som
vinster har incitament redan idag öka konsumtionatt sin hushåll-reviderar sin bedömning den inkomsten ökarsom permanentaupp av
sin konsumtion. Till harsist vi, vilket priset vårfor tillfälligaär kon-
vertering till gammaldags keynesianism, utgått från makromodellen

konstruktionsin eliminerar alla de effekter verkarsom genom som
ekonominsvia utbudssida. Eftersom de positiva aktivitetseffekterna
skattereformen primärt verkar via utbudssidan arbetsutbud, ka-av

pitalallokering, etc denna försummelseär möjligen den allvar-mest
liga.
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finansieradreformenVar6.2

och1990,mindre etttvå steggenomfördes i ettsteg,Skattereformen
enligttvådeförfinansieringskalkylen stegen,totalaDen1991.större
tabelliredovisasberäkningar,ursprungligaFinansdepartementets

prognostice-denoch de1991-års priser,isiffrornaAlla är avser6.2.
denförinkomståren 1991-93budgeteffekten förgenomsnittligarade

sektorn.offentligakonsoliderade

genomsnittkalkyl,ursprungligenligtbudgeteffekterSkattereformens6.2Tabell
-års priser1991kronor,miljarder1991-93för

Budgetförsvagningar
89,1individerförinkomstskattstatligSänkt
8,2åtgärderFördelningspolitiska

97,3Summa

Budgetförstärkningar
12,7arbetsinkomsterskattebas,Bredare

kapitalinkomst-personligskattebas,Bredare
38,6egendomsskattoch
28,4skatterindirektaandraochMoms
1Bolagsskatt
9,2intäkterAndra
5.0effekterDynamiska

95,1Summa

1991.of Finance.Ministryof 1991,ReformSwedish TaxTheKälla:

på skatte-beroddeutgiftssidapå reformenspostenDen tyngsta
bortfallinkomstskatten, ettstatligasänktadenföljdtillbortfallet av

också läggasskallDärtillkronor.miljardertill 89,1beräknadessom
ochbarn-höjdautgiftsökningarmotiveradefördelningspolitisktde

sambandbeslutades imiljarder kronorpå drygt 8bostadsbidrag som
tänktesfinansieringsbidragenhuvudsakligaDeskattereformen.med
påfrån skattskattebördan,omfördelningkraftig ar-viaske aven

kapitalin-personligaochkonsumtionpåskattökadtillbetsinkomst
infly-finansieringendrygt procenttänktes 40Totalt settkomster. av

varubeskatt-indirektadenmedankapitalskatter,högreta genom
också attkanVi noteraknappt 30 procent.förskulleningen svara

reformensrollobetydlig förspeladebolagsbeskattningenden ennya
finansiering.

ieffekterna,dynamiskauppmärksammadesåmassmediaiDe
eko-fungerandebättreföljdtilllönesummaform större enavav en

finan-till reformensbidragblrelativt gsamtförutsattes ettnomi, ge
finansie-beräknades1991-93perspektivet.kortadetisiering en

mil-och 7,5till 5,02,5,effekternadynamiskafrån deringsbidraget
dynamiskadeberäknadessiktårs,kanske tioPå lång,kronor.jarder
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effekterna fmansieringstillskottett på miljarder20 kronor,ge ett
belopp konsistentär med ökning den reala lönesummansom en av
med fyra En omedelbarprocent. iakttagelse uteblivnaär att dyna-
miska effekter inte kan för bråkdelän desvara mer senasteen av
årens snabba försvagning budgeten för den konsoliderade offentli-av

sektorn det går inte med bibehållenattga trovärdighet anklaga-
arkitekterna bakom skattereformen för opåkallad elasticitetsopti-
mism.

Och ändå budgetunderskottenfinns där. Vad det gickvar som
snett Som skallvi deti följande kan del försvagningenstorse en av

de statliga skatteintäkterna förklaras den allmännaav lågkon-av
junkturen. Andra effekter följer ändrade avräkningsrutiner förav
momsredovisning hos kommuner, landsting och statliga myndighe-

Men ocksåter. vi justerar skatteintäkterna för konjunkturlägetom
och effekterna redovisningsrutiner kvarstår relativtav ettnya stort
skattebortfall. Vår uppgift i detta avsnitt med hjälpär att tvåav me-
toder försöka bedöma hur del dennastor inkomstförsvagningav som
beror på skattereformen.

Den första metoden, redovisas i underlagsrapport An-som en av
ders Kristoffersson Kristoffersson 1995, alltiär väsentligt en
uppdatering Finansdepartementets ursprungliga finansierings-av
kalkyl. Budgetkalkylerna tabelli 6.2 byggde på enkel anteen ex
framskrivning olika skattebasers utveckling mellan 1988 ochav

Eftersom1991. slutet 1980-talet karaktäriserades överhet-av av en
tad ekonomi, med kapitalvinsterstora och hög privat konsumtion,en
förutsatte kalkylen i praktiken denatt exceptionella högkonjunktu-

skulle fortsätta också under 1991-93. Kristofferssonsren reviderade
beräkningar bygger på metodik, tillämpad på faktiskasamma men
istället för extrapolerade skattebaser. Kalkylerna därförär försökett

bokföringsmässigaiatt illustreratermer de fmansieringsmässiga
konsekvenserna genomföra skattereformenatt i jämfört medav ett
ursprungskalkylen väsentligt konjunkturläge.svagare

Den andra metoden bygger på makroekonometrisk undersök-en
ning sambandet mellan skatteintäkterstatens och nominellav BNP.
Med hjälp det historiska sambandet mellan skatteintäkterav och
BN P-utveckling mellan 1964 och kan1989 vi beräkna vilka skattein-
täkter borde ha under börjangenererats 1990-talet,som inteav om
skattereformen genomförts. Skillnaden mellan denna och deprognos
faktiska skatteintäkterna kan uppfattas indikation påsom en grov
effekten olika regeländringar härmed inte bara skattere-av avses
formen under perioden 1990-93.
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Metod 1
bakomfelkällorna,möjligaoch demetodiken,grundläggandeDen

enkeltmedbeskrivaskan etttabell 6.2ñnansieringskalkylen i exem-
ekonomiskvissbeskattarutgångslägetiAntagpel. statenatt en

skattesatsmedetcarbetsinkomst,konsumtion,verksamhet X en
också påpå skatten,berorXvidaretänker att annanenVi menoss
har viformella attI termerkonjunkturlägetKvariabel, mer

Xt,9,X17

konjunkturläget. Statenspå Xinfluensernadär representerar6 av
LG. ViIX 9T attdärmed antarblirX,beskattaintäkter attav

högkonjunktur,står förHindexdärochtvå värden, BL,GHkan anta
efterrespektiveföreSkattesatsenlågkonjunktur. tförindex Loch

iekonominviOm attoch antarförkallar vi 2591.skattereformen tag
skattein-skrivakan vihögkonjunktursig ibefinnerutgångsläget en

skattereformenföretäkterna som

t89Xt896H733918

från tillskattesatsenändra tggskatteintäkterna attpåverkasHur av
skattesystemetdetintroduktionen sam-Om vi attt91 antar nyaav

föränd-definiera:G kan vi6 Llågkonjunkturmedmanfaller en
skatteomläggningen,följdtillskatteintäkteri statensringen av

Askatt som,

observera-denlikhetstecknet ärsidapå högerförstaDen termen om
denochkonjunkturlägetpå detberor nyaskatteintäkten,de nyasom
skattein-denobserverbar, ärinte ärandraDen termen,skatten. som

skattesystemet,gamladetkvarhaftvirealiseratsskulletäkt omsom
konjunkturläget.det nyamen

alltbyggde itabell 6.2ñnansieringskalkylen iursprungligaDen
Givetutveckling.skattebasernasanalysstatiskpåväsentligt aven

skattebasutgångslägetiskattebasenobserverade som varden en~
gamla skatte-och dethögkonjunkturenrådandedåpå denbetingad

skatte-ändrafinansieringseffekten attstuderade avsystemet man- denkanbeteckningarvåratill Ifrån ur-termertm.satsen t89 av
skrivasAskattRmK,budgetprognosen,sprungliga som

tglASkCLttRINK —
kantvå orsakerdet finnsvioch 20 attjämför 19 somviOm ser

fel. det förstaFör toglederRINK-prognosenvarför man,förklara

vektorer.ochX, 9 ärtänka sigkann såönskar att tDen som ñnansieringskalkylen år1995,Kristoffersson attframgår12 felkällatredje är,En avsom ñnansieringstillskottetberäkningengällervadräknefelnågra avmed smärrebehäftad
breddade,från den momsen.nya,
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någramed mindre undantag, ingen hänsyn till den skattenatt nya
kunde påverka skattebasen. För det andra förutsatte detattman nya
skattesystemet skulle träda krafti i läge med fortsattett högkon-en
junktur i prognosekvationentermer 20 utgick från kon-av man-
junkturläge och inte I efterhandGH 0,4. det,är vi givit flerasom ex-

påempel dennai bok, lätt konstateraatt ingendera förutsätt-att
ningen höll sträck. Prognosfelet, dvs. skillnaden mellan Askatt och
Askattkmx Pfel, kan efter omskrivningsmärre skrivasen som,

21
+‘39[X 9L]L Xt899591

Den första till höger likhetstecknettermen den delärom av prognos-
felet direkt observerbar.är Uttrycket inom den fak-parentes ärsom
tiska förändringen skattebaseni mellan ’89’ och 91 dvs. den obser-
verade förändringen konsumtioni eller arbetsinkomst. Den andra

kaninte observerastermen korrigeringsfaktor,ärsom en som- -
fångar skattereformens direkta beteendeeffekter: Hur påverkasupp
skattebasen den skatten, hållervi konjunkturläget kon-av nya om
stant

I Kristoffersson 1995 redovisas beräkningar försökersom upp-
skatta storleken på det prognosfel härrör från den första termensom
i högerledet. hadeHur den fmansieringskalkyl presenterades påsom
våren 1990 känt tillsett de faktiskaut, skattebaserna förom man
1991 I vårt exempel beräknartermer Kristoffersson den revide-av
rade intäktseffekten skattereformen enligtav

tgl t89Xt91, GL- .
Genom jämföraatt i 22 med den ursprungligapostex prognosen ex

kan fåi 20 vi uppfattningante storleksordningenprognosen en om
på det 2l.13första prognosfelet i

tabellI redovisar huvuddragen6.3 vi i Kristofferssons reviderade
finansieringskalkyl 1991.för Innan diskuterarvi resultaten är en

påreservation sin plats. Kalkylerna gäller bara det prognosfel som
vidhäftar skattereformens andra, Siffrornastörre ingen-steg. säger
ting den eventuella underfmansiering sammanhänger medom som
det första års delreform,1990steget, bland innefattadeannatsom
ökade indirekta skatter och sänkning den statliga inkomstskat-en av
ten.

‘3 I verkligheten inbegrep skattereformen naturligtvis flera samtidiga skatteändringar. För
beräkna den totala reviderade finansieringseffektenatt måste därförvi addera ett stort

antal delsummor, alla på formen 20 ochär 22.som
1‘ För detaljer hänvisas läsarennärmare till Kristoffersson 1995.
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miljarder kronor. Denprognosfelet minus 23totalaDet är stort,
revideringen,förklararavgörande faktorn, merparten postav exsom

bidra till reformens finan-tänktesskattebaserdefleraattär somav
betydligtutveckladekonjunkturen sigföljd äntillsiering svagareav

frångäller intäkternaenskilda revideringspostenDen störstaväntat.
ursprungliga kalkylenDenkapitalbeskattningen.skärptaden nya,

från ochtillgångspriserolika 1987framskrivningpåbyggde aven
långttillgångsprisernautvecklades iverklighetenItill 1991.1988

den bolags-till Avenberäknat fram 1991.taktblygsammare än nya
utveck-tillgångsprisernaspånågot berorminus,skatten ett somgav

aktiebolagssektorn. Jus-räntabilitetminskad iockså påling, enmen
denräknefelfrämst iavspeglarmomsintäkterna ettteringen ur-av
kronor,miljarderminuspost, 6kalkylen. Ensprungliga storannan
meka-inkomstskatten. Härstatligaden sänkta äreffektengäller av

verklig-ökadeHushållens förvärvsinkomster iomvända.dennismen
gamla,haft kvar denOmtill Vifram 1991.snabbareheten väntatän

fått med denjämförtdärförhadeskatteskalan viprogressiva, en,mer
Slutligenintäktsbonus.skatteskalan,progressivamindre extranya,

dynamiska ef-ingaockså kalkylen förutsätter attkan vi attnotera
undermaterialiserades 1991.fekter

konsolideradeför denbudgeteffektskattereformensförPrognosfel6.3Tabell
beräkningrevideradenligt postför 1991sektornoffentliga ex

-års priser1991miljarder kronor,

9911

-6,0för individerstatlig skattesatsEffekt sänktav
-6,8Kapitalskatter
-2,5Övriga inkomstskatter
-3,1Bolagsskatt
-2,5Moms
-1,2Övriga indirekta skatter
-2,5effekterdynamiskaUteblivna
1,6Övrigt

-23,0kalkylrevideradprognosfel enligt postTotalt ex

räknefel i denkorrigeringinkluderar ett1995. MomspostenKristofferssonKälla: ur-aven
sprungliga kalkylen.

be-kalkyl börKristoffersonsvår bedömningSammantaget attär
underfl-kortsiktigaskattereformensnedre fortraktas gränsensom
snabbahand hur denavspeglar förstaiBeräkningarnanansiering.

skattere-påverkadekonjunkturenoförutsedda försvagningenoch av
verk-talar för denTvå faktorerunderfinansiering 1991. attformens
kalky-speglardet förstaFörunderfinansieringenliga större.är ännu

till den deldirekt knutetprognosfelbara det ärlen, nämnts, somsom
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skattereformen genomfördes Omläggningen1991. skatte-av som av
under kvantitativa1990, isystemet rörde ungefärtermersom en

tredjedel den totala reformen, beaktas inte. Eftersom denna delav
berörde delvis andra skattebaser 1991-års reform kan dockän vi inte

vidare tillämpa resultaten tabellutan i och hävda6.3, 1990-årsatt
delreform tillkommande underñnansieringmotsvarar på tred-en en
jedel miljarder kronor.23av

Den reviderade för det andra, ingen hänsynpost tar,ex prognosen
till skattereformens direkta beteendeeffekter. vårI de-termer av
komponering det totala prognosfelet ekvationi 21 Kris-av ger oss
tofferssons kalkyl ingen information storleken på den andra ter-om

högerledet, dvs.i den observerbara korrigeringsfaktorn,men som
budgeteffekten vid oförändratrepresenterar konjunkturlägeett av

ändrat beteende till följd skattereformen. Vår analys dennai bokav
beteendeeffekternavisar viktiga, ochatt korrigeringsfaktornär att

kan spela roll för den totala finansieringskalkylen. Bostadsefterfrå-
hushållens finansiella sparkvot och efterfrågan på vissa specifikagan,

exempelvis turismtjänster påexempel aktiviteterärvarugrupper
påverkats skattereformen. En ytterligare komplicerandesom av

omständighet konjunkturläget,är diskuterades föregåendeatt isom
avsnitt, inte kan betraktas oberoende skattereformen. denIsom av
utsträckning den lägre makroekonomiska aktivitetsnivån berorsom
på skattereformen ökar underfinansieringen i motsvarande mån.

Med hjälp efterfrågeanalysen skattereformen föregåendeiav av
detavsnitt enkelt illustrera storleksordningen påär den tillkom-att

mande underfinansiering påberor skattereformens kortsiktigasom
konjunktureffekt. vårEnligt multiplikatoranalys kan skatterefor-

bidragnegativa till den kortsiktiga konjunkturutvecklingenmens
uppskattas till knappt BNP. Omräknat i kronorprocent 1991-en av
års priser detta produktionsbortfall under år på,motsvarar ett ett

räknat, miljarder.12-15 Omgrovt vi tolkar prognosfelet 21 i
makroekonomiska kan vi uppfatta måtttermer, Xt,6 påettsom

t89[XBNP, korrigeringsfaktorn tg, L X I89 mått påettsom-
skattereformens kontraktiva konjunktureffekt, och respektivetåg tg]

mått på makromarginalskattesatsen före och efter skatterefor-som
men. Om vi makromarginalskattesatsen utgångslägetantar att i är

får tillkommandevi0,74 underfinansiering på mellan och8,9 11,1en

15Det dock inte uppenbart beteendeanpassningarnaär på mikronivâatt genomgåendebidrar
till öka underfinansieringen. I den utsträckningatt högre skatt på tidigaresom en en
skattegynnad efterfrågemönstretgör förskjutsatt andra, i utgångslägetmotvamgrupp
fullt beskattade, sker inget skattebortfall.varor

16Konjunkturparametem skall9 uppfattas indikator på den del konjunkturlä-nu som en av
beror påinte skattesystemet.get som
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till Kristofferssonsskall adderasbeloppmiljarder kronor ett som-
1991.kalkyl förreviderade

skulle enligtförunderñnansiering 1991totalaSkattereformens
miljarder kronor,uppgå till 30kalkyl kunna ändenna varavmer

kalky-revideradetill denhänför sigmiljarder post23merparten ex
till reformensmiljardertilldelenresterande 8,9 11,1denochlen,

måste be-dockeffektpå konjunkturen,effektkontraktiva somen
storleksordningen. Om vivad gällerosäkertämligentraktas som

sammanhängerunderfinansieringden möjligabeaktardessutom som
påskattebortfall betingatoch det ärförstamed reformens steg, som

nivå konsumtions-disaggregeradpåbeteendeanpassningar meren
effekter vibliprincipeffekterna ikan än störreetc,mönster, som-

exakt siffra. Sammanta-klämöjlighet ihar haftdock attinte en mer
underfinansieringentotaladendock sannoliktdetförefaller attget

sifframiljarder kronor,storleksordningen 35iför 1991 är somen
osäkerhet.betydandeomgärdad meddock är en

följandedeförunderñnansieringen närmastVad kan sägas om
metodi-tillämpningkonsekvent1992-93 Enhandåren, förstai av

både och 1993vi för 1992skulle innebäradetta avsnitt attken i upp-
debeaktandemedkalkyl,Kristofferssons post avmen nuexrepar

ursprungligadenåren. hadetvå Hurdeförskattebasernafaktiska
de faktis-informationhaftfinansieringskalkylen sett ut ommanom

måstetidigare viår Precisrespektiveförskattebasernaka se-som
beteen-skattereformensförkorrigeringschablonmässigdan göra en
underfi-tillkommandedenliksom förkonjunktureffekter,ochde-

års delreform.med 1990sammanhängernansiering som
finansie-fullständigframmöjlighethafthar inte att taVi en

några viktigavår kännedomPå basisringskalkyl för 1992-93. omav
någraidentifieraalla fallkan vi iutveckling efter 1991skattebasers
skatte-viktigmycketskattereformenförmekanismer. Enkvalitativa

såg kapitel 3minskade vi isomkonsumtionen,den privatabas,
medminskade konsumtionenvolymoch Ibåde 1993.kraftigt 1992

någotfyra 1993,och med knappt procenttvå 1992,knappt procent
tillupphovskullerevidering stör-ettimplicerar att post geexensom Å and-tabellredovisas i 6.3.vadmomsintäkterbortfall än somavre
riktning, iskattebaser iandraändradessidan gynnsamen merra

ochunderbörjade öka 1993,Aktieprisernasynnerhet efter 1992.
kro-markant efterförbättradesaktiebolagssektorniräntabiliteten

Kristoffers-redovisasBeräkningarnovemberfall 1992.i avsomnans
under-minskabidrar tillfaktorerdessa attindikerar att senareson

med totaltbolagsskattochkapitalskatterförfinansieringen posterna

skattereformenspå grundunderñnansiering17 på tillkommandeöverslagsberäkningarDe av
vårlinje medväl iKristofferssonredovisas ärkonjunktureffektkontraktiva egenavsom

kalkyl.

184



Stabilisering och skatteintäkter

miljarder kronor för Sammantaget4,5 1993. vi detror att nettot av
frånmotverkande effekterna förskjutningarna skattebasernai om

något bidrar till öka underfmansieringen for blirFör1992. 1993att
bilden den det kraftiga hushållenseftersom fallet kon-imotsatta,

måste den mycket vinstuppgångensnabba densumtion ivägas mot
exportberoende delen ekonomin. Som skallvi i avsnitt,nästaav se
där studerar tidsseriesambandet mellan skatteintäktvi och aggrege-
rad skattebas, finns det anledning förmoda underñnansiering-att att

1992.13minskatfaktiskt efteren

budgetårentrendmässig statlig skatteintäkt för 196364-Figur 6.1 Faktisk och
199394 miljarder löpande priseri kronor
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aExponentiell trend----
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årgångar utfall Riksrevisionsverket, och beräkningar.statsbudgetensKälla: Olika egnaav

Metod 2
löpande förde statliga skatteintäkterna i priserI figur visar vi6.1

199394.19 budgetåretbudgetåren till och medtill Fram196364
mycket tydlig tillväxttrend.det finns Denna198990 vi att enser
åren då1990-talet, de statligautveckling bryts under de första av

15 Kristoffersson för indikerar,reviderade reformbedömning redovisas 1992-93Den som av
periodiseringseffekter avskattningen företagens obe-från vad gällervi bortser vissa avom

något minskafor sedanskattade underfmansieringen ökar 1992, 1993.attattreserver,
miljarder enligt Kris-årliga underñnansieringen forDen genomsnittliga 1991-93 21,4är

konjunkturef-den kontraktivasiffra dock sig inkluderartofferssons kalkyl som vareen- års delreform.underfmansieringen förknippad medfekten eller 1990
Riksrevisionsverket.19 årgångar Statsbudgetens utfall,hämtade från olikaAlla siffror är av
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budgetår rad. Ettskatteintäkterna minskar fyra inominella annat
får detskatteintäkterna vi vi jämförpå de statligaperspektiv om

skulle haskatteintäkterrealiserade utfallet med de genereratssom
tillväxttakt.historisk1990-talet med obrutenunder början enav
drygt elvalitetmed i genomsnittskatteinkomsternaEftersom växte
gamla till-borde enligt detår 196364-198990 vimellanprocent per

ha observerat fortsattkurvan figurenprickade iVäxtmönstret en
påden dettaSkillnaden mellanintäktsexpansion. sättsnabb pro-

realisera-budgetåret och det199394skatteintäkten förgnosticerade
miljarder kronordrygtutfalletde 250är

deluppskatta hurförsökamed detta avsnitt storSyftet är att av
på1990-talet berorunderskatteintäkternastatligaminskadede som

infla-nedväxlingensnabbaoch denlågkonjunkturenden extrema av
ekonometriska modellerestimerationstakten. Genom att av sam-

mått på aggregeradolikaochskatteintäktermellanbandet statens
budgetår skatte-föregickaktivitetsnivå deför 25skattebas och som

skatteintäk-prognosmodell förenkelkonstruerakan vireformen en
underskatteintäkternahjälp kan prognosticeramed viterna, vars

detgivetborde förväntaintäkter viVilka1990-talet.början oss,av
Genomoch skatteintäkterskattebasermellansambandethistoriska

residual,konstrueraoch utfall kan vijämföraatt somenprognos
kan hänfö-inkomstbortfall intepå fördetstorleken statenvisar som

försiktighetsedvanligmedTolkadkonjunkturläget.till ger ossras
inkomstbortfalletdelpå hurindikationresidual stordenna aven

skattereformen,inklusivepå regeländringar,olikaberokan un-som
1990—talet.2°tidigader det

förklaraförsöktekonometriska skattningar attantalhar iVi ett
skatteintäktlogaritmeradnominellförändringen ikortsiktigaden

BNP,nominellförändringen ivariabler,makroekonomiskamed tre
konsumentprisindex.förändringen iochreal BNP,iförändringen

skat-sambandet mellantidsförskjutningar iolikafångaFör att upp
fyllnadsinbetalningmed att sta-göroch skattebas systemetteintäkt

period hart-2skattebaserna ipåverkasperiodkassaflöde i ttens av
beroskatteintäkterna intelåtit förändringen iskattningarvissavi i

undervariablernamakroekonomiskadepå förändringen ibara
den före-underockså på förändringen närmastperiod, utansamma

perioden.gående
bud-skatteintäkt förförredovisar vi statensI figur 6.2 prognosen

modellerna.skattade Mo-två deenligtgetåren 199091-199394 av
och196364—198990,periodenmed data förhar estimeratsdellerna

budgetårenföljandedeför attharvi genererat genomprognosen

underfinansieringkortsiktiga2° skattereformensuppskattaförtidsserieansatsDenna att
skattereformenslutsats1994. Derasoch Vredin är attOhlssontidigarehar använts av

för bud-kronormiljarderinkomster med 30minskatill runtbidragitkan ha statensatt
getåret 199192.
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substituera de faktiska värdena på de förklarande variablerna dei
estimerade ekvationerna. Den första modell bygger1 påprognosen

modell där den procentuella förändringen i nominell skatteintäkt ien
baraprincip korreleras med den procentuella förändringen i nomi-

budgetår.nell BNP under Den andra modell 2’samma prognosen
bygger på modell dessutom beaktar effekten denen som av procen-
tuella förändringen i nominell BNP under föregående budgetår. Ef-

båda modellerna påtersom estimerade förändringsformär kan vi
inte ytterligare antaganden påutan skatteintäk-generera en prognos

nivå, problem löstviternas ett faktisk ochatt anta attsom genom
prognosticerad skatteintäkt densamma budgetåretförär 198990.

Figur 6.2 Faktisk och prognosticerad statlig budgetårenskatteintäkt 198586-
199394 i miljader kronor löpande priser

400 -
:7 ‘~———’.

360 .

320 -

280-

Faktisk skatteintäkt
240- Prognosmodell 1-----

Prognosmodell 2---

200
8.6- 8[9-85-

86 87 88 89 90 91 92 93 94

årgångarKälla: Olika Statsbudgetens utfall Riksrevisionsverket, och beräkningar.av egna
Båda påprognosmodellerna är estimerade data för perioden 196364-198990. Modell 1
förklarar den förändringenprocentuella i nominell skatteintäkt med konstant och denen pro-
centuella förändringen i nominell BNP för budgetår. Modell 2 beaktar dessutom densamma
procentuella förändringen föregåendei nominell BNP budgetår.under För beräkna BNPatt

budgetår har utnyttjat kvartalsdata.per

Båda illustrerar väl den omständigheten att statensprognoserna
skatteintäkter historiskt höguppvisat konjunkturkänslighet.sett en
Enligt modell medför ökning1 nominell BNP med procenten av en

2‘ Eftersom vi skatteintäkter budgetårmäter statens och inte kalenderår har viper per
kvartalsdata for kunna beräknaanvänt förändringen i nominellatt BNP bud-oss av per

getår.
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budgetår.undermedökar 1,3skatteintäkterna procentatt samma
nominelltillväxttakten BNPiökningmedförmodell 2Enligt aven

år skatteintäkter-följandepå varandratvåunder attmed procenten
året, och med 1,9det förstaunder näramed 1,1 procentstigerna

ökade1980-taletdelenåret. Underandradet störreunderprocent av
år. Under början 1990-med tionominell BNP procentrunt avper

kombi-minskad inflationsnabbttrendbrottkraftigtskeddetalet ett
BNP-tillväxtennominellaoch denreal BNP,minskadmednerat

impli-Båda modellernanoll ochmellantill 3,5 procent.begränsades
utveckling borde förväntadennavi givetföga oväntat, att osscerar,

medtill ochochskatteintäkternanominellaockså de stagnerar,att
minskar.

skatteintäkterna inominellaocksåframgår deattfigurenMen av
1990-taletbörjanunderutvecklade sigverkligheten ännu avsvagare

historiskabakgrund detkunde förväntavad vi mot sam-än avoss
bådaaktivitetsnivå förnominellochskatteintäktermellanbandet -

residualer.oförklarade,ochnegativa,erhåller vimodellerna stora
också på flerapå skattereformen,kan beroresidualerDessa men

regelför-osäkerhet,statistisksedvanligexempelvisfaktorer,andra
olikaoch peri-skattereformen,tillhänföraskaninteändringar som

skatteintäk-fördelningenmedharodiseringseffekter göraatt avsom
felkällorAP-fonderna. Dessaochkommunernamellan staten,ter

våraprecisionen istatistiskatiden: Denkumuleras över prognoser
politi-från andrainfluenserförochhand,efter utrymmetminskar

skattadedemellanavvikelsefunnitökar. Att vikomläggningar en
slutgiltigtdärförskatteutfallet ingetfaktiska äroch detmodellerna
Däremotunderñnansiering.på skattereformensstorlekentest av

inledandederesidualerna föruppmuntrandedet attvifinner prog-
föregåen-redovisade ivikalkylerdemedkonsistentanosåren är som

avsnitt.de
mellanavvikelsen199192ochbudgetåren 199091 ärFör pro-

model-bådalika förungefärskatteintäkt storfaktiskgnosticerad och
respekti-skattebortfalletoförklarade 30detblirmodellMed 1lerna.

respektiveavvikelsen 53blir 32modellMed 2miljarder kronor.51ve
dåbudgetåret 199192åtminstone förresidualermiljarder. Dessa är,

det inter-väsentligtgenomförd,fullt större änskattereformen var
Enföregående avsnitt.redovisades iunderñnansieringenvall för som

ändradeockså åtföljdesskattereformendelförklaringviktig är att av
ochlandstinghos kommuner,momsavräkningförkonventioner

landstingkommuner,medFrån och 1991myndigheter.statliga gavs
erhålla restitutionmöjlighetobegränsadmyndigheter attstatligaoch

dettaförkompenseradesSamtidigt statenutbetaldför moms-moms.
ochfrån kommunerna,transfereringarökadebortfall genomgenom

bokföringsmässigaImyndigheterna.statligadeanslag tillminskade
utgif-eftersommomsintäkter, statensminskade statenstermer men

188



Stabilisering och skatteintäkter

anpassades i motsvarande månter påverkades inte finansiellastatens
sparande.

Enligt de beräkningar erhållit frånvi Finansdepartementetsom
det momsavlyftet för offentligär sektor förenat med skatte-ettnya

bortfall respektive22 miljarder34 kronor för kalenderåren 1991om
och Om1992. vi fördelar detta bortfall på budgetåren 199091 och

erhåller199192 tekniskavi faktorer betingadrent försvagningen av
inkomstsida medstatens respektive11 miljarder28 kronor. När viav

justerat avvikelsen mellan och utfall för de ändradeprognos moms-
rutinerna offentlig sektori blir den återstående residualen för de två
budgetåren respektive19 miljarder23 enligt modell och 21 re-
spektive miljarder enligt25 modell budgetåretFör 199192 är up-
penbarligen båda residualerna väl i överensstämmelse med Kristof-
ferssons reviderade kalkyl. En försiktig slutsats dennapost öv-ex av
ning den stärker tilltron till kalkylernaär att föregåendei avsnitt -finnervi ingen anledning revidera slutsatsenatt skattereformenatt
på kort sikt underfinansierad med kronor.miljarder35runtvar

Storleken på residualerna för budgetåren efter 199192 skiljer sig
uppenbarligen åtmycket mellan de två modellerna. Enligt modell

föredrar på bådevi saklogiska och statistiska grunder, minskarsom
residualen både 199293 och 199394. Med förreservation att progno-

omgärdad med betydandeär osäkerhet tolkar denvisen en som en
indikation på underfinansieringen tenderaratt minskaatt ti-över
den.

Avslutning6.3

efterhand,I med facit hand,i det lätt konstatera skattere-är att att
formen genomfördes vid olycklig tidpunkt. Aven reformenen om
med all sannolikhet bara sekundär faktor bakom krisförloppetär en
bidrog den till fördjupa depressionen. Lågkonjunkturenatt slog ock-
så hårt några de skattebaser hushållensmot konsumtion ochav
kapitalinkomster viktiga för reformens finansiering, vilketsom var
förklarar den åtminstone kortsiktigtmerparten betydandesettav
underfinansiering konstaterat.vi den bästaI alla världar ha-som av
de reformen genomförts vid, låt mitten 1980-talet.säga, Denoss av

22För fram till siffra föratt reformens totala effekt på skatteintäkterstatensresonera oss en
måste vi precis tidigare tillägg förgöra den delett skattebortfallet beror påsom av somskattereformens kontraktiva konjunktureffekt. måsteVi också beakta olika periodise-
ringseffekter vad gäller utbetalning till kommunernastatens inbetalade kommunal-av
skattemedel något vi dock försökt hänsyn till i modellatt ta inkluderar skat-som som
tebaser för tidigare år bland de förklarande variablema. Till måstesist vi hänsyn tillta

våra residualer för och smittasatt 1991 1992 del skattesänkningarsmärreav en somskedde vid sidan reformen, något dock motverkas det faktum reformen iattav som av
verkligheten tänktes leda till ökning de totala skatteintäktema ifr. tabell 6.2.en av
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kreditexpansionbromsa den snabbadå bidra tillhade kunnat att
spår, hade kunnat dämpa denoch denavregleringarnasföljde isom

under delenekonominpåtagliga överhettningen 1980-senare avav
det gick snetttalet. Vad var som

sådana, och börsynnerhet varaSkattereformer, i ärstora en
frånförflöt utredningsdirek-Tidsrymdentidskrävande somprocess.

vad gälldegenomförandeoch slutligttill propositionstexttiv var
arbetetkaraktärisera inomår. överdriftDet ingenRINK fyra attär

också med traditio-grundligt,osedvanligtRINKför mättsomramen
på utredningsväsendet. Expertrapporterställda kravoch högtnella

Många specialisterlandets främsta in-författades.beställdes och av
möjlighetoch offentlig ekonomifinansrätt att penetrera engavsom

Ekonomiska ochpå principerskattesystemet.olika aspekterrad re-
juridiska Motstridi-skattetekniska ochi termer.omsattessonemang

sådantpåvägdesstämdes ochpolitiska ettintressen sammanav,ga
slutgiltigakunde detparlamentarisk majoritet antaattsätt re-en

formförslaget.
spå, synnerhet framtiden. I detsvårtbekant iDet attär omsom

mångapåtill vändesunderlagsmaterialet RINKomfattandemycket
någonstansknappast finnsoch ekonomiskajuridiska stenar, enmen

påstabiliseringspolitiska aspekternadetill diskussionantydan av
skattereformen. lättsinnigt.uppfattasefterhand kan dettaI som

alladeladeslättsinnedettaskall nästandetMen attsägasgenast av
ekonomisk litte-aktuellgenomläsningbedömare.ekonomiska En av

nyhetsbrevKonjunkturläget, SNS-rapporter,Finansplanen,ratur
allunderstryker med1980-taletfrån slutetfrån banker, etc. av

skyn.tecknen Detfå läste idetönskvärd tydlighet att voresomvar
arkitek-skattereformensanklagabakgrunddenna orättvist attmot

eko-träda kraftförutsåg skulle ireformende närför inte attattter
på depression.inomin väg envar ner

blir bildenfinansieringskalkyleninslaggäller del iVad en an-en
sektorns inkomster ochden offentligaförAtt göra prognosernan.

vårenunderönskvärd tydlighetframgått med allutgifter är, som
revideringar sinadå Riksrevisionsverket gjort1995 stora progno-av

mindredestoenkel uppgift. Inteskatteintäkter, ingenför statensser
skatte-finansieringskalkylen förursprungligavår denslutsats attär

antaganden vissapå optimistiskabyggde omotiveratreformen om av
Också till barabegränsarutveckling. viskattebasernas attossom

1980-talettillgänglig vid slutetfannsbeakta den information avsom
Hushållens konsumtionsutgifterannorlundakalkylenborde ut.sett

tillgångspriserna ökadeochdisponibla inkomster,derasstörre änvar

23 Ackerby och Thoursie 1989.expertbilaga till RINKUndantaget är aven
våren2‘ under planeradedåliga teckentydare. När vi 1991denna bok likaFörfattarna varav
åt skattereformensförströdd tankeägnade intevårt stundande utredningsarbete vi ensen

konjunktureffekt.finansiering och
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mycket snabbt. Genom extrapolera skattebaser frånatt överhet-en
ohållbar,tad, och längdeni konjunktur orealistisk bildgav man en

de skatteintäkter skulle basbreddningarna vadav som genereras av
gäller konsumtion och kapitalinkomster.

delEn dessa problem hade kunnat undvikas i störreav om man
utsträckning beaktat del de beteendestudier ingick i ut-en av som
redningsmaterialet. framgåttSom måni viss hänsyntogovan man
till skattereformens förmodat påpositiva effekter arbetsutbud och
lönesumma. beaktadesDäremot deinte analyser vid handensom gav

skattereformen borde stimulera hushållens finansiella sparande,att
på kort siktvilket tenderar minska konsumtionen. Manatt intetog

heller hänsyn till skattereformen enligt alla bedömare borde ledaatt
påtill prisfall fastighetsmarknaden, vilket i tenderarsig urholkaatt

basen för den kapitalinkomstbeskattningen.nya
Vad reformens påvi finansiering längre sikt En kalkylvet om av

underñnansieringen längre försvårasi perspektiv denett av om-
ständigheten skattesystemet påändrats rad punkter sedanatt en

borgerligaDen tillträdde1991. regering sänkte både1991som mom-
på hotell- och pårestaurangtjänster och skatten kapitalinkoms-sen
samtidigt började införa egenavgifter i vissa social-ter, som man av

forsäkringssystemen. socialdemokratiskaDen tillträdderegering som
påhöjde skatten kapitalinkomster och införde1994 särskilden

värnskatt på förvärvsinkomster såden kallade brytpunkten.över
Med tiden har det därför blivit allt svårare renodla skatterefor-att

betydelse för den utvecklingen den offentliga sektornsmens svaga av
inkomster.

Som det dock påvi finns indikationer underñnansieringensett att
faktiskt minskat efter främst på grund stigande aktiepriser1992, av

kraftigtoch ökande räntabilitet deninom exporterande delen in-av
På långdustrin. sikt bör också skattereformen upphov till effekti-ge

ekonomin, vilketvitetsvinster i i skapar förutsättningarsig för en
ñnansieringsbonus form skattebaser. dagsläget gåri I detstörreav
dock bara spekulera storleksordningen på åter-den möjligaatt om
hämtningen.
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Kapitel 7

Inkomstfördelningen

svensk skat-stått centralt iinkomstfördelning harMålet jämnom en
efterkrigsti-delenunderdebattskattepolitiskoch störretepolitik av

på strömkant-denså måtto teckenårs skattereform iärden. 1991
den1980-talet,underinträffade ettatt äropinionslägetiring som

effektivitetsmålet. In-prioriteringuttryck förkonsekvent aven
ochrestriktion,väsentligstår dock kvarkomstfördelningen som en

skulledenframhävdes intepresenterades attskattereformennär
påhushålloch fattigamellan rikainkomsterfördelningenändra av

uppfyllts.harrestriktionendenFrågansystematiskt ärsätt.ett om
neutralfordelningsmässigt ettavsågsReformen att re-somvara

marginalskat-sänkningenfaktorer.kombinationsultat avavav en
medföravisserligen i sigskullehögsttill 50 procent enterna som

inkomstfördelningenhögre iinkomstökningprocentuellstörre upp
densamtidigt fördisponibla inkomsternadeskullekom. Menman

den kraftigaföljdtillminskahöginkomsttagarengenomsnittlige av
och skuldräntor,kapitalinkomsterforskattesatsensänkningen av

medökatenderarunderskottsavdragenpå attstorlekeneftersom
ökabostadsbidragbarnbidrag ochhöjdaskulleVidareinkomsterna.

till följd sinbarnfamiljerna,förinkomsternadisponiblade avsom
kalkylerDelåginkomsttagarna.tillräknasförsörjningsbörda som

på effekter idessatyddeRINK-utredningen attpresenterades i ge-
dock, minstdolde inteGenomsnittenvarandra.skullenomsnitt ta ut
mellan vinnarespridninginkomster,hushåll med höga storbland en
skulder.medförlorareochunderskott storalåga eller ingamed

neutralblibedömdes kommasåledes förväg attiMedan reformen
påinkomstfördelningsundersökningarfrån SCB:sresultatenvisar

efterojämntfördelaskommitinkomsternadisponibla attdeatt mer
utred-Varbåda bilder hängerdessaFrågan hur1991. är samman.

fak-har andraellerofullständiga,ellermissvisandeningskalkylerna
underutvecklingenavgörande forvaritskattereformenäntorer

1990-talet
användsinkomstfördelningenpresentationerjournalistiskaI av

från taxeringarna,mått hämtatnågotmotiveringofta närmareutan
mått influeratsådantEftersom ärSammanräknad inkomst. ettt ex

detskulledet mestdet givetSkatteregler inte attgällande är varaav
börjanaturligtdärför attinkomster. Det ärlämpliga att mätasättet
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med diskussion olika inkomstmått i avsnitt Diskussionen7.1.en om
dels frånförs principiella utgångspunkter,rent dels med hänsyn ta-
till olika praktiska problem detatt egentligenmäta skullegen man

vilja Problemen gäller bl hurmäta. skall hänsyn till olikataa man
familjestorlek, hur kapitalinkomster skall och årsinkoms-mätas om

eller genomsnittsinkomsterter längre periodöver detär mesten
relevanta inkomstbegreppet. Därefter beskrivs fördelningen års-av
inkomster före och skattefter översiktligt i avsnitt med7.2 använd-

standarddeñnitionerning från inkomstfördelningsstatistiken.av
I avsnitt för också7.2 vi principiell diskussion huren om man

skall betrakta skattereforms påeffekter inkomstfördelningen. Etten
naturligt utgå från fördelningenangreppssätt är att före skatt och
fråga hur mycket den jämnas till följd skatter ochut bidrag. Enav
sådan uppläggning emellertid problematiskär eftersom fördelningen
före skatt ändras tiden. Dels kan ochöver skattesystemett hasamma
olika omfördelande verkan vid olika inkomstfördelning före skatt.
Dels kan skattereformen ha inverkan på fördelningen före skatt,
vilket borde beaktas i analysen. Med dessa problem åtankei väljer vi
ändå huvuduppläggning betrakta fördelningen fore skattattsom

given och skillnaden fördelningi före och efter skatt måttsom se som
på skattesystemets omfördelande verkan. Ett särskilt problem i
sammanhanget mellan inkomster föreär gränsen och efter skattvar
skall dras. Speciellt gäller det arbetslöshetsunderstöd ochvart andra
transfereringar försäkringskaraktär knutna till deltagandeärav som
i arbetskraften skall föras.

Våra resultat baseras huvudsakligen på studie Björklund,en av
Palme och Svensson 1995 fördelningen inkomsteröver före ochav
efter skatt från början 1980-talet fram till I1992. avsnitt 7.3av re-
dovisas fördelningsmått från denna studie baserade på definitionen

inkomster i med denstort sett överensstämmer användsav som som
i SCB:s statistik. Det visar sig skattesystemets bidrag tillatt att om-
fördela inkomster har minskat efter reformen bidragssyste-attmen

framför allt bostads- och barnbidragenmets omfördelande verkan
samtidigt har ökat. Sammantaget skillnaden mellan inkomst-var
spridningen före skatt och efter skatter och bidrag ungefär densam-

åren efter reformens genomförande, och året1991 1992,ma som
före, Denna slutsats1989. gäller för inkomstfördelningen allaöver
hushåll åldrar,aktivai där hushåll olika storlek orts jämförbaraav
med varandra k ekvivalensskalor. I avsnitt analyseras7.4genom s

hushållskategorivarje för sig. Där vi resultaten barn- ochattser av
bostadsbidrag till viss del har inkomstskatten deersatt mestsom
verksamma omfördelande instrumenten. Det sig uttryck itar att
graden omfördelning har ökat inom de där dessa bidragav grupper
har betydelse, dvs hushåll med flera barn,stor medan den minskat
bland hushåll barn eller med barn.utan ett
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inkomst-betydelse förharkapitalinkomster storFördelningen av
fördelade.särskilt ojämntinkomsterdessa äreftersomfördelningen

tillfredställandepå sättsvårasärskilt ettde att mätaSamtidigt är
några al-använder vistatistik. I avsnitt 7.5tillgänglighjälpmed av

radikaltdemingeninkomstdeñnitioner,ternativa an-ger enavmen
frågar viavsnitt 7.6fördelningseffekter. Ireformensbildnorlunda av
på refor-berorsmåhuspåkapitalförlusterdebetydelsevilken som

visserligendefinnerfördelningskalkylen. Vi attha förkanmen
ocksågrundkalkylen ute-atthöginkomsttagarna,missgynnat men

dessaochreformenföljdtill atthyreshöjningareffektenlämnat avav
varandra.i utkorrigeringar sett tarbåda stort

verkanomfördelandeskattesystemetsslutsatsVår allmänna attär
utjämningnågotmedolikaolika inomutvecklats mer avgrupper,

övrigainomutjämningmindreochbarnfamiljerbland grupper.av
hushålls-tillmed hänsyndessasammanvägningVid grupperaven

bibehållit sinbidragssystemetochskatte-slutsatsenblirstorlek att
verkan.omfördelande

inkomsterVilka7.1

hängerinkomstfördelningmålet jämntolkningDen enomgerman
tolkningEnvärderingar.personligaochideologimednära samman

hand-Detinkomster.denirättvisanbetonar genererarsomprocess
Möjlighe-möjligt.möjligheterfördelningså jämndålar somavom en

ochspelreglerkonstitutionellatolkning i termerkanter avenges
ochrättighetergrundläggandemedborgarnasdefinierarannat som

inkomstfördelning-varigenomdendärmedochskyldigheter, process
kol-andraochmarknaden,mellan statensamspeli ettgenererasen

ekonomiskaockså tolkas i termerkanmöjligheterMenlektiv. av
Enutbildningtilltillgänglighetvid livets start, annanmm.resurser

realiserandedeni formresultatetbetonartolkning avprocessenav
vidiekonomiskaochvälfärdinkomster,fördelningen resurserav

värderings-grundläggandedennaställning ibemärkelse. Utan att ta
di-tydligmycketharskattepolitikenkonstateravi attfråga kan en

indirektendastfördelasresultatetpå hurinverkanrekt merenmen
detförtjänstmöjligheterd skäletdetAv ärfördelningenpåeffekt av
tillochtolkningendenföljahuvudsakinaturligt för att sesenareoss

fördelas.resultatethur

arvsbe-sådantuppenbart ärEttundantag.intenaturligtvis utan1 karakteristik ärDenna
beskattningenkansketredje kan sägasbambidragen. Ett avEtt varaärskattningen. annat

fly-alltså praktikenitolkningarnabåda ärmellan deGränsernautbildningsinvesteringar.
tande.
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ekonomiskaDet resultatet kan på många olikamätas Ensätt. na-
turlig definition Sverigei förknippas med ekonomer Davidsom som-
Davidson 1889 och Erik Lindahl 1939 och internationelltsom
förespråkats Haig 1921 och Henry Simons 1938 in-är attav se-
komsten det konsumtionsutrymme individen eller hushållet harsom

på sina framtida konsumtionsmöjligheter,utan att tära vilka be-
det reala värdet på förmögenheten.stäms Det innebär kapital-attav

inkomsterna skall räknas realt och inkludera den reala värdesteg-
påringen förmögenheten denna realiserats elleroavsett ej. Vidareom

innebär det hänsyn skallatt inte bara till faktorinkomstertas
arbets- och kapitalinkomster också till hushålletsutan pekuniära

Ävenutbyte den offentliga sektorn i form skatter och bidrag.av av
dennavi definition vår utgångspunkttar kvarstår antalettom som

praktiska och principiella problem hur inkomster skallrör defi-som
mätasochnieras

Hushållssammansättning
Det naturligt inkomsternaär påmest hushållsnivå,att efter-mäts

hushållet fungerar ekonomisk gemenskap och mångasom som en
bidrag tillfaller hushållet helhet någon enskildänsom snarare per-

Samtidigt det uppenbart det fördelningenär att inkomsterärson. av
individer intresseraröver fördelningen hus-än översom oss snarare

håll, och bör påvi därför eller hänsyn hushållensett tillannat sätt ta
storlek och sammansättning. Det enklaste helt enkeltsättet är att
dividera hushållets totala inkomst med antalet medlemmar hus-av
hållet och räkna inkomsterna capita. Inte heller det skulle bliper
särskilt rättvisande eftersom det finns uppenbara stordriftsfördelar

fem behöverinte fem gånger sågör att inkomsterstorasom personer
ensamstående for uppnå konsumtionsstandard.attsom en samma

Därför brukar stället dividerai med tal hämtade från k ekviva-man s
lensskalor bygger på beräkningar den försörjningsbördasom av som

ytterligare medlem pålägger hushåll. Med användningett ek-en av
vivalensskalorna kan uttrycka hushållets storlek i antalet kman s
konsumtionsenheter.

Även transformeringen från hushåll till individ med hjälpom av
ekvivalensskalor kan självklar och naturlig den förknippadärsynas
med tolkningsproblem hänger med på barn. Medsom samman synen
ekvivalensskalor innebär nämligen tillökning i familjen i sigen en
inkomstminskning, eftersom den medför familjeinkomsten skallatt
divideras med ekvivalenstalet för hushåll. Dettaett avspeglarstörre
visserligen det faktum det blivitatt stri-att mätta,en mun mer men
der de flesta föräldrars självklara känslamot födelsenatt ettav av

2Se Söderström 1988 for tillämpning olika inkomstbegrepp för analysera denatten av
svenska inkomstfördelningen.
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alternativtEttdem fattigare.gjortdemberikat änbarn syn-snarare
ekvivalentadetför anta-inkomsternakorrigeraenbartattsätt vore

dåskullebarnskaffaValethushållsmedlemmar. attlet sesvuxna
hushållets totalaanvändningenmånga beslutblandett avomsom

tradi-följahuvudsakdock ivi attkommerFortsättningsvisresurser.
antaletekvivalentamed dethushållets inkomstdivideraochtionen

motsvararhushållets medlemmarkonsumtionsenheter som
illustrerasekvivalensskalor kananvändaBetydelsen att genomav

inkomstfördelningen. I sta-ifamiljestorlek till positionrelateraatt
hus-inkomstfördelningsstatistik presenterascentralbyrånstistiska

inkoms-disponiblaefterrangordnadedecilgrupperindelade ihållen
dehushåll harfrån de tio procentkonsumtionsenhet, somter per

decil Ii 10.rikastededecil till tio procenteni 1inkomsternalägsta
hus-mindre 10barn procentänindelningen utanutgörden avpar
Ge-ochdecil 8iså mycket 50 procentdecilhållen i 2-4, sommen

konsum-2,2decilerna 2-4 representerarnomsnittsfamiljen i ca
enheter.och 9 1,7decilerna 8 ärgenomsnittet imedantionsenheter,

hushåll stället föridisponibel inkomsttilldäremotOm perserman
deci-mellanskillnadingendet ikonsumtionsenhet settstortärper

disponiblahushålletsefterorddecilindelningmedoch 8lerna 3
detbakgrunden attden värtärkonsumtionsenhet. Motinkomst per

sammansättningpå familjensberorbidraghålla minneti att som
skattereformen.delarviktigabostadsbidragochbarnbidrag avvar

därförkaninkomstfördelningenpåverkatpå reformenmått hurVårt
används. avsnitt 7.4Iekvivalensskalavilkenkänsligt för somvara

in-fördelningenstuderaproblem attdettavi avhanterar genom
sig.hushållskategori förvarjeinomkomster

Kapitalinkomster
precisiongodganskamedkanofta mätasarbetsinkomsternaMedan

ochdefinitions-radermedkringgärdadekapitalinkomsterna avär
Davidson-LindahlskadentillämpningEnmätproblem. trogen av

såledesochrealtberäknasskalldeinnebärinkomstdefinitionen att
också kapi-innebär attutveckling. Denpenningvärdetsförjusteras

deoberoendelöpandeberäknasskalloch -förlustertalvinster omav
konsumtionsvärdet in-deninnebärVidare attellerrealiserats av

ochbilarkonsumtionsvarorvaraktigaochbostädernehav somav
medräknas.båtar skall

definitiondennaÄven tilltaladskulleprincipi avvaramanom
ef-praktiken,tillämpas iskalldenproblempå närstorastöter man

deklarationsuppgif-påtillgångar byggerhushållensdatatersom om

nämligenanvändas,ekvivalensskala börodiskutabeltalldeles att3 detförefallerfallI ett en och villgrundförutsättningarnaekonomiskadefördelningenförsigintresserar avmanom 1995och FreemanBjörklundSesamhället.barnen imellaninkomstfördelningenmäta
tab.3.
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och därför ofullständiga. Ofta saknas användbaraär uppgifterter om
marknadsvärdenas utveckling sambandi med försäljning.annat än I

det två gåprincip finns för hantera dessa brister.vägar Denatt att
första ignorera vissa kapitalinkomster och under-är att uppmätta
skott helt eller delvis med motiveringen sambandet mellan dessaatt

och de faktiska kapitalinkomsterna antagligenposter nollär nära
eller detnegativt; väl känt de taxeringsmässiga underskot-är att

kapital länge de beskattningsbaraöverstigit kapitalinkoms-ten av
med bred marginal. Speciellt kan förmodaterna att uppmättaman

underskott till följd ränteavdrag ofta sammanfaller dol-medstoraav
påda kapitalinkomster, lågtgrund värderade värdepapper,t ex av

segelbåtar underlåtenhetdyra eller premieob-att rapportera tren ex
ligationer.

andraDen korrigera de kapitalinkomsternavägen att uppmätta
påförsöka uppskatta storleken underrapporterade inkomsterär att

så Påväl möjligt. centrala områden,vissa avkastningen påtsom ex
småhus, kan detta med hygglig medan påprecision, andragöras man
områden, varaktiga konsumtionsvaror och skatteundandra-t rentex

står pågande, mycket lösare grund. radikalEn form imputeringav
frånutgå försök marknadsvärdera den samladeär att ett att netto-

förmögenheten och direkt beräkna påavkastning hela förmögen-en
heten multiplicera den med realränta. Avenatt antagengenom en

påhär problem det saknas observationereftersom ellerstöter man
rimliga många tillgångar.marknadsvärden för Imputeringen kan

långsiktigtmed normal realränta, vilket mått pågöras ettgeren
kapitalinkomster.genomsnittliga Alternativt kan användaman av-

förhållandenakastningstal år,visst föränd-mot ett tsom svarar ex
året.aktieindex underringen ettav

kan vilken metoderna hanteraTyvärr inte kapi-säga attman av
talinkomster generellt kommer påsanningen Bristennärmast.som
tillförlitliga data den verkliga fördelningen kapitalinkomsterom av

vårsärskilt besvärande förmågaför värdera skattereformen,är att
eftersom reformens utjämnande effekter till del skulle uppståstor

likformig kapitalbeskattning.just genom en mer

Inkomster och varupriser
Vi intresserar för inkomstfördelningen därför den indi-att äross en

påkator fördelningen konsumtionsmöjligheter. följerHärav attav
inkomster skall realt jämförelser tiden. Konsu-mätas när görs över

dåmentprisindex naturlig deflator. prisutvecklingenDetär mäteren
varukorgför förrepresentativ genomsnittskonsumenten,ären som

eftersom preferenser och konsumtionsmönster åtskiljer sigmen
borde fördelningsanalys påhelst grundas individuella elleren grupp-
specifika prisindexar. Att de fulla konsekvenserna och användata ett
individualiserat prisindex för individ naturligtvisvarje praktisktär
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väsentligtsammanhangdetkan i vissa attogörligt. Däremot vara
kan hänsyn tillTill exempelprisindexar.gruppspecifikamedarbeta

barn-påverka bilden hurutvecklingbarnomsorgskostnadernas av
skattereformensamband medutvecklats. Irealinkomsterfamiljernas

återkommersärskild betydelse. Viboendekostnadernaökadedehar
kapitalför-småhusägarnasdiskussionsamband medtill detta i aven

hyresutvecklingen avsnitt 7.6.iochluster

arbetstidochInkomster
från individens konsum-utgårinkomstdefinitionenteoretiskaDen

bidragochskatterefterMarknadsinkomsternationsmöjligheter.
påverkas ipå marknaden. Deköpamöjligheterna attmäter varor

inkomsternakonsumtionsmönster;individens valinteprincip avav
eller champagne.på blodpuddingde spenderassigdesammaär vare

valberoende hennesinkomstmåttet uppenbarligenDäremot är avav
småfritid ochvärderingmed högfritidskonsumtion; avpersonen

få lägre in-och därmedmindrearbetaväljakanmateriella krav att
intresseradeOm videfinitionen.den ärenligtkomster gängse av

inkomstmåttanvändaborde vividare mening ettvälfärden i som
väljafritidköpamöjligheterna atttillhänsyn atttaräven genom

potentiell in-mått brukar benämnassådantmindre. Ettarbetaatt
skulleindividenden inkomstoch definierasincomefullkomst som

timlön. kangällande Detocharbetstidstandardiseradvidha varaen
vald,arbetstiden frittanvända ärbegreppmeningsfullt attett om

traditionella in-tillkomplementvärdefulltdärföroch ettär mer
försiktigt itillämpasmåste det ettUppenbarligen extrakomstmått.

arbetslös.ofrivilligtbefolkningenandel ärläge där stor aven
frånmed data1986och Norrmanstudie HanssontidigareEn av

utjämnan-på skattesystemetstyderHINKundersökningårs att1982
hänsynobefintlig,medeller till och tarmindre,effektde är om man

medelål-påkoncentrerar sigfritid. Dekonsumtionolikheter itill av
analysen beaktarår. förstaIhushåll åldrarnai 45-55 stegders ett av

ochfamiljestorlekförde korrigerararbetstid,skillnader ide inte men
då effektivadenfinnerDekapitalinkomster. attförsöker imputera

korrigerade in-andel detskattebetalningarskattesatsen avsom
tredjeandra ochdenimindre 30komstbegreppet procentänvar

denidrygtinkomstfördelningen 40 överstaprocentdecilen motav
vidhushålls inkomsterde allavärderarandradecilen. I stegett en

den effektivaslutsatsenDå ställetarbetstid. blir i attstandardiserad
Skatte-inkomstklasser.allaså densamma iskattesatsen gottär som

verkan.någon omfördelandealltså haskulle intesystemet
också be-studiehar1995 i sinoch SvenssonBjörklund, Palme

åren ochför 1967, 1981potentiella inkomsterfördelningenräknat av
LNU. De finnerlevnadsnivåundersökningarnafrånmed data1991
fördelade deväsentligt jämnareinkomsterna änpotentiellade äratt
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faktiska, vilket ganska självklar följdär lågmedatten av personer
eller arbetstidingen flyttas från botten inkomstfördelningenupp av

beräknar deras potentiellanär inkomst. Till skillnad från Hans-man
och Norrman finner de dock skattesystemet omfordelandeatt ärson

Årutgår från potentiella inkomster.även när 1967 endastnärman
kvinna förvärvsarbetade visserligen graden omför-varannan var av

delning, med skillnad Ginikoefficient‘i före ochmätt efter skatt, ba-
såhälften med potentiell med faktiskstor mätt inkomst,ra som men
kvinnorna1991 deltog arbetskrafteninär i likanästan stor ut-

sträckning kvarstod skillnadsådaningenmännen Gradensom av
då likautjämning med båda inkomstbegreppen.storvar

Det finns visserligen principiella skäl till fördelningsstudieatt en
bör utgå från potentiell inkomst, då antal svår-möter ettmen man
lösta praktiska problem. Framför måsteallt lön föransättaman en
dem har någrainte arbetsinkomster tagethuvud Samti-översom
digt har det skattesystemetsvisat sig omfördelande verkanatt nume-

densammaungefär med faktiskaär medmätt potentiella in-ra som
Vårkomster. slutsats därför står på säkrareär grundatt man om

baserar fördelningsanalysen på inkomster.7faktiskaman

Värdering offentliga tjänsterav
De flesta redovisningar inkomstfördelningen hänsyn tilltarav pe-
kuniära transaktioner med den offentliga sektorn formi skatterav
och bidrag. Däremot det mindre vanligtär försöker värderaatt man
de tjänster den offentliga sektorn tillhandahåller dessatrots attsom
ofta motiveras med hänvisningjust till fördelningen inkomsterav
och ekonomiska En tidig undersökning den samlade of-resurser. av
fentliga sektorns påinverkan inkomstfördelningen Franzénav m
1975 årtjugo gammal. påDen tyderär konsumtionen offent-att av
liga dåtjänster ungefär proportionell inkomsterna. Struktu-motvar

på de offentliga utgifterna har dock ändrats påmycket år.tjugoren
En aktuell studie Fritzell 1994 behandlar några centralamer av
offentliga tjänster barnomsorg, utbildning, sjuk- och hälsovård-

4Se föravsnitt 7.2 presentation Ginikoefficienten mått på olikheten iett inkomst-en av som
fördelningen.

5Här betraktas hushållet inkomstenhet. Med individen inkomstenhet visar det sigsom som
skattesystemet inte omfördelaratt potentiella inkomster. SeocksåBjörklund avsnitt 6m

for diskussion tänkbara förklaringar till deras resultat skiljer frånsigatt Hanssonen av
och Norrman 1986.

6Björklund hanterar detta problem använda predikteradatt lön korrige-samtm genom en
för selektivt urval.ra

7Eftersom skattereformen syftar till öka arbetsutbudet, och incitamentenatt arbetaatt
ökat för höginkomsttagarna kan det bli missvisandemest påtitta fördelningenattmera av

vanliga inkomster hänsyn till värdet fritid.utan att ta Enligt Aronsson och Palmesav
1994 arbetsutbudsstudie skulle skattereformen entydigt öka spridningen årsinkoms-av

eftersom de högavlönade fåttter, marginalskattesänkningarstörst ökar sina arbetsti-som
der medan spridningenmest, nyttoindex också hänsynett till värdet på fritidtarav som
förblir i opåverkad efter reformen.stort sett
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på-inkomstskillnaderna utjämnasvisaräldreomsorg. Den attsamt
dessakonsumtionsvärdet tjänster,tillhänsyntagligt tar avmanom

och sjuk-utnyttjandet hälso-påberorresultat främstett avsom
vårdstjänster.

någotpå skattereformtänkanaturligtDet attär som en-somen
håller utgifter-ochsektorns inkomsteroffentligadenberörbart som

fördelnings-offentliga tjänsternasså fall skulle deoförändrade. Ina
vår Utgif-utvärdering.någon roll förspelabehövaprofil störreinte

spekulerarbakvägenkomma inkunnaskulle dockterna manom
föregåendeanalyserades iunderfinansiering,reformensattöver som

offentliga tjänster.nedskärningarframtidatillkapitel, leder av

lång siktellerKort
tidkortår alltförenda kanunderinkomsterna ettAtt mäta vara en

kon-inkomstfördelningen, eftersombildrättvisandeför att avge en
samlade inkomsternapå deberorsumtionsmöjligheterna snarare

medår. Problemetenstakaunderpå inkomsternalivet ettänöver
olikamellanmycketde varierarpå årsinkomstertitta attbara äratt

kan antingenandra. Variationenförhushåll inteår för vissa men
från år tillslumpmässig ettlivscykeln eller ettsystematisk övervara

åt livetskiljer siginkomstprofilerna överväl käntDet attärannat.
lönerna iarbetaryrkenmångaI äryrkeskategorier.olikamellan

kräveryrkenochkarriäryrkenålder. Ioberoendesettstort somav
betydandeårslönerskillnaden idäremotutbildning kanhögre vara

karriärenslutetochår börjanmellan i av
blirårs inkomsterenstakaosäkerhetVidare kan att ettgöra en

Osäkerhetennormala inkomsterna.på deindikatortillförlitligföga
inkomstlägen,hushåll alladrabba iochmikrokaraktärkan vara av

medförosäkerhetSådansjukdom.följdinkomstbortfall tillt avex
systematisktårsinkomstertill spridningentendensnormalt att aven

längregenomsnittsinkomster överspridningenöverskattar enav
påberoendesystematisk,kanosäkerhet tperiod. Annan exvara

mak-iutveckling. Variationertillgångsprisernasellerkonjunkturen
denarbetslöshet uppmättatillgångspriser och gör attrofaktorer som

årfrån år tillfluktuerakommer ävenårsinkomsterspridningen i att
konstant. Deskullegenomsnittsinkomsterfördelningen varaavom

år underskat-ochöverskattas vissasystematisktkaninkomsterrikas
kantillgångspriserår på grund variationer iandratas som varaav

någrakanPå motsvarandeinkomstlägen. sättviktiga högresärskilt i
inkomstgruppernaslägstadearbetslöshetårs ökadenskilda attgöra

med de-åren jämförtunder deunderskattastenderarinkomster att

Holmlund, bekräf-Bertilgjorda8 års HINK-data,pålöneekvationer 1992Skattningar avav
hartjänsteman 54indikerar procentskattade ekvationernaDe attskillnader.dessatar en
Motsvarandeingångslönen.ursprungligamed denjämförtår yrkeslivetefter ihögre lön 30

för arbetare 22siffra procent.ären
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sedda på sikt.genomsnittsinkomster längre Som diskuterarviras
behandla kapitalvinster särskiltavsnitti 7.5 är sättet attnärmare

detta sammanhang.viktigt i
skattesystemet kan ha andra effekter pålätt inseDet attär att

på årsinkomster.livsinkomster fördelningenfördelningen änav av
någon skill-proportionellt skattesystem skulle detMed inte göraett

blir genomsnittsskattenmed progressivt skattesystemnad, ettmen
på sådana fördeladepå variabla inkomster jämnthögre än ärsom

får påår. detta fördelningen livs-från år till Vilken verkan av
låginkomstta-på det höginkomsttagarna ellerberorinkomster ärom

de variabla inkomsterna.har mestgarna som
verkligendet studier där försö-naturliga skälAv är ont manom

från levnadsnivåundersökningarnaMed datalivsinkomster.ker mäta
år Björklund följtmellanliggande har 1995registerdata föroch m

Individerna mel-periodenurval individer 1974-1991.överett varav
åralltså mellan ochår vid periodens början ochoch 35 64lan 18 47

inkomsterna under den-diskonterade nuvärdetvid dess slut. Det av
påmätt livsin-på år hyggligtperiod kan uppfattas18 ettsomna

hushåll mått pååldrande beräknar dedetta urvalkomster. För av
årsinkomsteroch skatt, dels delsinkomstfördelningen före efter av

årsinkomster såväl förefinner spridningen ilivsinkomster. De attav
minskade kontinuerligt till slutet 80-talet,skatt framefter avsom

helhet. Vidare de liksom ti-befolkningen i sin visarprecis försom -
livsinkomsterna väsentligtbl Blomqvist 1981 jäm-digare äratta -
något gäller både ochårsinkomsterna, förefördelade än somnare

och efteranvänder skillnader Ginikoefficient föreskatt. De iefter
förmåga,mått på omfördelande och finnerskattesystemetsskatt som
livsinkomsterendast obetydligt lägre förden skillnaden änäratt

årsinkomster alltsåSlutsatsenskillnaderna förgenomsnittet ärav
yrkesaktiv under välfärdsstatensden varitför generationatt som

bidrag, harexpansionsperiod, med dess ökning skatter ochstora av
bidragit till inkomsternaskattesystemet jämna settatt även överut

så år.lång period 18somen
inkomst-således starka skäl för försöka betraktafinnsDet att

problemfördelningen längre perspektiv. Ett praktiskti stort ärett
påverkar livsinkomster-dock beräkningar hur skattesystemetatt av

måsteosäkra, de byggamed nödvändighet blir mycket eftersomna
rådande påpå kännedom skattesystem för-barainte utan ävenom

framtida utveckling. därför särskiltDetväntningar ärsystemetsom
långtsvårt utvärdera nyligen genomförd skattereform i ettatt en

framåtblickande perspektiv. kommentarer de sannolikaEtt par om

9Ginikoefficienten för de samlade inkomsterna för hela perioden före och0,272 0,240är
årsinkomsterGenomsnittsvârdet Ginikoefficientema förefter skatt. 0,306ärav resp

0,277.
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på inkomstfördelningen mellan olika kanverkningarna generationer
på det kan skattereformenplats. För första uppfattasdock sinvara

övergång från inkomstskattesystem till medett ett systemsom en
sådankonsumtionsskatter. En omläggning harinslagstörre enav

äldre individer, dessagenerell tendens eftersom imissgynnaatt ge-
förhållandekonsumtion till inkomsterhar högre i sinanomsnitt än

mindre.äldre det andra medför dendvs de Förde spararyngre,
skatteinbetalningarunderfinansieringen reformenkortsiktiga attav

förhållandepå framtiden, vilket äldre i tillskjuts gynnar yngre gene-
två fördelningskalkyl mellanelement generatio-Dessa irationer. en

håll.således åtdrar olikaner

och inkomstfördelningenSkattesystemet7.2

påverkar fördelningen in-Frågan hur visst skattesystemett avom
inkomstfördel-besvaras jämförakankomster i princip attgenom

Låt inkomsternasskatt. först betraktaföre och efterningen oss
fåhushållssektorn bildden samlade försammansättning för att en

ochpå det offentliga skatte- transfereringssystemetomfattningen av
på markna-förhållande till de direktinkomsterisatt genererassom

hushållssektorn, såhelaInkomsternas sammansättning förden. som
framgår tabellinkomstfordelningsstatistiken,den ipresenteras av

uttrycks andel faktorin-där de olika inkomstposterna7.1 som av
löner, företagarinkomsterDessakomsterna. utgörs av summan av

definieras SCBoch kapitalinkomster. De som summan avsenare av
någon hänsyn tillutdelningsinkomster brutto dvsoch utanränte-
dvs avdragoch realisationsvinster efterutgiftsräntor positiva netto

sådansaldot blir noll. tanke bakomförluster ned till Enför att en
står alla teoretiskt grundadetydlig strid med in-definition, isom

realisationsförlus-kan ränteutgifter ochkomstdeñnitioner, attvara
oredovisade eller underrapporterade kapitalinkomster,signalerarter

kommeroch därför sanningen ignoreranärmast attatt man genom
dem. sådanahar särskiljt har för-Bland transfereringarna vi som

förmånernasäkringskaraktär, och där helt eller delvis knutna tillär
dennadeltagande arbetskraften, inklusive Utanför kate-pensioner.i

bostads- barnbi-faller renodlade ochgori transfereringar sommer
korrigering samtliga bidrag och skatter kommerdrag. Efter för man

så till de disponiblafram inkomsterna.

1°Se Auerbach och Kotlikoff 1987 for generell analys detta och Olofsson ocht en avex
förhållanden.Söderlind 1990 för tillämpning på svenskaen

försökI konsekvens med detta heller inget räkna in konsumtionsvär-synsätt gör attman
det hem bland inkomsterna.egnaav
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Under strecket tabelleni redovisas perspektivtre poster gersom
på definitionen kapitalinkomster. Rad kan mått på15 ettav ses som
normala reala kapitalinkomster. påDen baserad värderingär en av
nettoförmögenheten till marknadspris multiplicerad med antagenen

pårealränta Det mått påvisar sig detta reala kapital-tre procent. att
påinkomster hamnar nivåungefär och utdel-räntorsamma som

brutto, radningar Rad3. visar underskotten16 i förvärvs-tagna att
genomgåndekälla kapital efter 1991 överstiger räntorsumman av

och utdelningar; beskattningen hushållens kapitalinkomster gårav
med underskott. fortfarandeDetta fallet skattereformen.efterär
Slutligen visar rad de orealiserade kapitalvinsterna17 och -för-att

uppgårlusterna till mycket och variabla belopp förhållandeistora
såvältill normalavkastningen på nettoförmögenheten som summan

och utdelning.räntaav

hushållensTabell 7.1 lnkomststruktur andel samlade faktorinkomster,som av
procent

1980 1985 1989 1991 1992

1 Lön 89,6 87,3 85,7 87,1 88,9
2 Företagarinkomst 3,4 3,8 3,0 2,2 2,0
3 Ränta och utdelning 6,2 7,8 6,3 5,8 6,7
4 Realisationsvinst 0,8 1,0 5,1 4,9 2,2
5 Faktorinkomst 100 100 100 100 100
6 Sjukersättning 4,9 4,7 6,2 5,6 3,7
7 Pension och livränta 20,4 24,5 24,2 26,1 28,3
8 Föräldrapenning 2,3 3,0 3,2 3,8 4,3mm
9 Arbetsmarknadsstöd 1,2 2,0 1,4 2,5 5,4
10 Faktorinkomster inkl

arbetsrelateradetransfereringar 128,8 134,2 135,0 138,0 141,7
11 Barn- och bostadsbidrag 3,8 3,6 3,0 4,1 4,3

Övriga12 transfereringar 2,0 1,7 1,7 2,3 2,6
13 Skatter 37,6 39,6 43,2 37,4 37,7
14 Disponibel inkomst 97,1 99,8 96,5 107,0 110,8

på15 Normalavkastning
715 7:3 35 719 72nettoförmögenheten

16 Underskott 9,4 9,9 9,9 8,9 10,1
17 Orealiserade reala kapitalvinster -13,1 2,0 22,3 -3,9 -23,2
18 indirekta skatter 23,6 27,6 25,2 27,6 25,8

Noter: Posterna lön, och utdelning årenränta och realisationsvinst är justerade för 1980, 1985
för frånoch 1989 avspegla basbreddningarnaatt 1991.Talen för 1980 och 1985 härär upp-

räknade med SCB årsförprocentsats använt räkna 1989 inkomster.att Medsamma som upp
realisationsvinst före 1991 inkomst tillfällig förvärvsverksamhet. Posten normalav-avses av
kastning är beräknad 3 nettoförmögenheten.procentsom av
Källa: lnkomstfördelningsundersökningen 1992; Be21 SM 9401, tabell Orealiserade2. kapital-

frånvinster Berg 1994b.

I ligger disponibel-genomsnitt och faktorinkomster på ni-samma
vå, dvs transfereringarna ungefär lika de skatter hus-är stora som
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på båda inkomstbegreppennivåerna dedirekt.hållen betalar Att
tillfällighet. finns ingendock Detvarandrasåligger ärnära an-en

Å skall den offent-sidanfallet.så skulleledning priori att enavaraa
med skatter, vilketfinansierasresursförbrukning görsektornsliga

disponibla inkomsternademåste överstigafaktorinkomsternaatt om
Å beräkningensidanandraalla skatter.tillhänsyn tardessa tog av

till andra finansie-hänsynradenligt intedisponibla inkomster 14
alltframför inteverksamheten,offentligadenringskällor för varu-

därför intepå juridiska Avenoch skattskatter manpersoner. om
på inkomsternanivån de disponibla iavseende vidskall fästa större

slående hur relationendetfaktorinkomsterna,förhållande till är
dis-deåren reformenföreskattereformen;och medändrades i var

faktor-procentenheter lägre änponibla inkomsterna ett par
större.plötsligtblev de 10reformenefter procentinkomsterna, ca

förklaras indirekta skatter,ÖkadedelvisomsvängningDenna somav
avspeglatorde denhuvudsakrad, iframgår tabellens sista menav

kapi-diskuterat ireformen vifaktiska underfinansieringden somav
nämli-hänförliga till skattereformen,direkttel De6. poster ärsom

indirekta skatterochdirektabarnbidragenochbostads- samtgen
offentliga sek-deninkomstminskning förförtillsammans ensvarar

disponibla inkomsterhushållens motsva-ökningochtorn somaven
miljarder kronor.ellerfaktorinkomsterna 36,55,1 procent avrar

påunderfmansieringreformensden bedömningliggerDetta nära av
utgångs-andrafrån helttillkommit frammiljarder vi35 somca

föregående kapitel.diskuterades iochpunkter, närmaresom
utgå från SCB:shuvudsak gäng-kommer vi iFortsättningsvis att

Därmeddisponibla inkomster.ochfaktorinkomsterdefinition avse
ochpåverkas varuskatterinkomstfördelningenfrån hurbortser vi av

kortsik-motverka denkrävs förskattehöjningarframtida attde som
måste höjasskatternaviAvenunderñnansieringen. vettiga attom

slå på inkomstfördelning-höjning kommerhur denna attvi intevet
omfördelninghandlarutsträckningdet i vissattannat än om enen,

olikamellan generationer.
disponibla inkoms-deFrån tabell vi 407.1 procentatt avcaser

försäk-kollektivasektorn elleroffentligadenkanaliseras viaterna
omfördela inkoms-tillmån detta bidragitvad harI attringssystem.

fråganpåhushåll denEttoch rikamellan fattigater ges avsvar
motsvarande rader-faktorinkomsterdisponibel- ochmellankvoten

redovisas i figurinkomstgrupper,tabell olikaoch 1 föri514 somna
konsum-arbetsinkomsthushållen deciler efterindelatsdär i7.1, per

minskadeBNP12 nationalräkenskpema. Samtidigtmotsvarande finns iEtt mönster som
disponibla inkomster medhushållens 7,2från till ökademed 1990 19923,4 procent pro-

cent.
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tionsenhet. den delEftersom transfereringarna bestårav som av
till del har ökat beroende på ålderssam-pensioner ändradstor en

endast hushållen ålders-mansättning, figurerna de aktivaiavser
hushållsföreståndarenhär definierade mellanatt 18ärgrupperna, av

åroch gammal. Vi skatte- och bidragssystemet omförde-64 att ärser
hushåll lågalande den med inkomsteri meningen t decilatt 40 m

får beloppeller i transfereringar de betalar skatter;5 istörre än
kvoten mellan disponibelinkomster och faktorinkomster är större än

medan gäller högre inkomstlägen. framgår ocksåi Detmotsatsenett,
de disponibla inkomsterna ökat förhållandei till faktorinkoms-att

alla efter skattereformen,för de lägstai in-terna mestgrupper men
komstlägena. den lägsta decilen,I decil kvoten mellannäst steg

fråndisponibel inkomst och faktorinkomst år och till1,2 1989 1990
år Samtidigt ökade den kvoten endast obetydligt i den1,6 1992. näst

från år århögsta decilen, decil och till drygt0,75 1989 1990 0,80ca
1992. på alltsåoch Mätt detta har skattesystemet blivit1991 sätt

omfördelande efter reformen. detta ökade spridningenTrots imer
disponibla inkomster under perioden. Mellan och minska-1989 1992

de disponibla inkomsterna medde decil och med20 i 1procent en
decil samtidigt de ökade med dei 2 i5procent procent tresom ca

decilerna.översta
endast marknadsinkomsterI figur har räknats fak-7.1 rena som

torinkomster, och alla transfereringar har förts medsorters samman
påverkatskatterna och omfördelningen mellan faktorinkomster och

sådandisponibla inkomster. uppdelning kan tyckas självklar,En men
själva verket kan den bidra till missvisande bild huri att ge en av

utvecklats Frågangraden omfördelning tiden. detöver är ärav om
självklart alla skall bokförastransfereringar underatt samma ru-
brik, eller det skäl betraktafinns vissa transfereringarattom ensom
del inkomsterna skatt och lägga ihop demföre med faktorinkoms-av

två exempel illustreraterna för problemet. Det förstaLåt att ärtaoss
föräldraförsäkringen byggdes 80-talet, ochunder harutsom som en

fördelningsprofil.tydlig föräldraförsäkringenOm inkluderas bland
inkomsterna skatt denföre uppfattas ha bidragit till utjämnaatt
dessa alltmer under 80-talet, medan skatte- och bidragssystemets
utjämnande verkan har ökat. Om den stället inkluderas blandinte i

och bidrag har dessasskatter utjämnande verkan ökat, medan in-
framstårkomstfördelningen före skatt oförändrad.som

13Siffermaterialet detta bygger på bearbetningari avsnitt HINK-statistiken vilka redovi-av
utförligare SOU bilagai 1995:104, 4.sas

14 påVi väljer ofta titta decil och och eftersom extremdecilerna2 9 10 tillän 1att snarare
består hushåll inkomstförhållandendel förinte representativa derasstor ärav vars nor-

innehållermala inkomster. Bl den nedersta decilen andel egenföretagare medstora en
låga inkomster eller förluster i det företaget.egna

15 denutgorde arbetsinkomsterna före skatt i decilerna1992 6,8 6,0 procent 2resp av
decilernaoch i och3 0,8 0,4 9 10.mot procentresp
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och faktorinkomstmellan disponibel inkomst exklusive arbets-Figur 7.1 Kvoten
för olika inkomstdecilerrelaterade transfereringar 1989-1992, hus-
århållsföreståndaren 18-64

119597
I1990

l

0,8

0.8

0,4

0.2

Docll

bearbetningar.HINK-undersökningen ochKälla: egna

arbets-faktorinkomst inklusiveochmellan disponibel inkomst7.2 KvotenFigur
1989-1992, hus-inkomstdecilertransfereringar för olikarelaterade

hållsförestândaren år18-64

Dueller

bearbetningar.HINK-undersökningen ochKälla: egna

viktigare, exempelskattereformenoch samband mediEtt annat,
samtidigtpå 1990-taletökat kraftigtarbetslöshetsunderstödetär som

ökade arbets-gått ned. decilIarbetsinkomsterna relativt 2settsom
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frånmarknadsstödet 3,6 faktorinkomsterna tillprocent 1989 8,0av
medan1992, motsvarande ökning decilprocent i mindre, från9 var

till bokfördesOm arbetslöshetsunderstödet0,9 3,4 procent. bland
skatter och bidrag, figuri blir7.1, bilden kraftigt ökad in-som en
komstspridning före skatt under dessa år motverkats isom av en

omfördelningenlika ökningstort skattersett stor via och bidrag.av
Om det stället bokfördesi bland inkomsterna före skatt blir bilden en
måttlig ökning inkomstspridningen både före och efter skatt. Detav
kan därför skälfinnas hänföra sådana arbetsrelateradeatt transfe-

skatt.till faktorinkomsternareringar före För undersöka käns-att
ligheten för detta i figur 7.2 kvot därpresenteras faktor-sortssamma
inkomsterna beräknats inklusive arbetsmarknadsrelaterade transfe-

påAven dettareringar. sker viss omfördelning; kvotenmätt sätt en
mellan disponibla inkomster och faktorinkomster inklusive arbetsre-
laterade transfereringar genomgående i decilernaär understörre
medianen. Skillnaden mellan åren före och efter reformen dockär
något mindre tydlig med denna inkomstdefmition.

Figur 7.3 Andel den totala inkomstsumman hushållentillfaller underav som en
viss position i inkomstfördelningen

100

slum—o—Fore4° Jv-i-Efterskatt

10

o 1oo
Pnrcentll

Källa: HINK-undersökningen och bearbetningar.egna

Att skatte- och bidragssystemet verkligen bidrar till omfördelaatt
inkomster ocksåkan illustreras med k Lorenz-diagram, där allaett s
hushåll eller individer rangordnas efter inkomst. På den vertikala
axeln den andel de totala inkomsterna tillfaller hushål-anges av som

16 råkarDet så dessatransfereringar genomgåendeatt skattepliktiga,ärvara men argumen-
för hänföra dem till inkomsterna företet att skatt har inte med det förhållandet att göra.
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påexempelinkomstfördelningen. Ett ettipositionunder visslen en
figuriårs inkomsterpå presenterasbaserat 1989Lorenz-diagram

Lorenz-kurvanskullehelt jämninkomstfördelningenOm7.3. vore
ärfördela-inkomsterna45-graderslinje. Ju ojämnarebeskriva räten

figu-Lorenz-kurvan. Iligger45-graderslinjenunderlängrede desto
entydigtskattefterinkomstfördelningen när-kurvan förliggerren

slut-bekräftarskatt. Detförefördelningen45-graderslinjen änmare
fördel-tillbidrar jämnareoch bidragssystemetskatte-attsatsen en

årsinkomster.ning av
den s.k. Gi-inkomstfördelningenpåmåttsammanfattande ärEtt

områdettvå nämligenmellankvoten ytornikoefñcienten angersom
förhållande till hela45-graderslinjen iochLorenz-kurvanmellan

mel-således värdenDen45-graderslinjen. antarundertriangelytan
tillfal-inkomsterallaochlika,inkomster näralla ett,noll,lan ärnär

och efterföreGinikoefñcientSkillnaden iindividen.rikastedenler
omfördelande verkan.påmått skattesystemetsnaturligtskatt ettär

de abso-medelvärdethalvatolkaskanGinikoefñcienten även avsom
andeluttrycktainkomstermellan alladifferensernaluta ge-avsom

utvaldatvå slumpmässigtinnebärDetnomsnittsinkomsten. att om
myckethur ut-Ginikoefñcientenvarandra,träffarindivider säger

densamhället ri-genomsnittsinkomsten iandeltryckt somavsom
likaskall bli ri-deförfattigaretill denbehöva attförväntaskare ge

inkomsterdisponiblaförGinikoefñcientertypiskaliggerSverigeka. I
inkomstskillnadenförväntadedeninnebärDet attomkring 0,20.

hushåll ungefär 40 procentgodtyckligt ärmellan ett ge-avavpar
liggermarknadsekonomierutveckladeandraInomsnittsinkomsten.
Frit-och semellan 0,300,25något högre,oftaGini-koefñcienterna

tab 2.1.zell 1992
fö-inkomstfördelningarnabilderbakgrundskall viHur mot avav

skattereformenoch efterföretvå tidpunktervidskattoch efterre
inkomstfördelningen Ettpå är attsätteffekterreformensbedöma

omfördelandemått på skattesystemetssammanfattandevälja ett
Så har vi gjortreformen. närdet och efterforeförmåga och jämföra

indika-ochpå fig 7.2staplarna i 7.1höjdenrelativadentolkatvi som
frånutgåvilländrats. Om vi ettomfördelningpå gradenhurtorer av

på liknandeskulleinkomstfördelningen vihelainmått vägersom
skattoch efterGinikoefñcient föreskillnaden ijämförakunnasätt

tidpunkter.två olikavid
Även omfördelning föregradenmellanjämförelsersådana avom

svåra tolkanaturliga, de attkan ärskattereformenoch efter avsynas
inkomstde-valetkänsliga fördeanledningskäl. ärflera En attär av

bakgrund diskussionen ipraktiken, ochvilken i motñnition, av-av
ochmöjligapraktisktmellan detkompromissbliralltidsnitt 7.1, en

jämförel-sådanaproblemönskvärda. Ett är attprincipielltdet annat
gällandeoberoendeskattföreinkomsterna ärförutsätter att avser
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Skatteregler, vilket egentligen strider syftet medmot reformenatt
påverka hushållensatt beteende i olika avseenden. Man kan där-var

för hävda det relevantatt jämföra den hypotetiskaatt in-vore mer
komstfördelningen i skattefri värld med fördelningen efter skatten
med hänsyn till de beteendeanpassningartagen skattesystemetsom

upphov till. Tillämpad pågett analys skattereform innebärav en
denna tanke skall försöka hänföraatt viss del ändringen iman en av
inkomstfördelningen före skatt till reformen. Om inte vill hän-man
föra hela den observerade ändringen inkomstfördelningen föreav
skatt till reformen, dock sådanstöter jämförelse på praktis-storaen
ka problem eftersom den måste bygga på trovärdig modell fören
beteendeeffekterna. Med tanke på vi allmänheti funnitatt ganska
små kortsiktiga effekter den aktuella skattereformen på arbetsut-av
bud, sparande och lönebildning har det knappast så praktiskstor
betydelse för fördelningskalkylen hänsyn till beteendeef-tarom man
fekterna eller ej. Däremot kan, diskuterarvi inärmare nästasom
kapitel, vinsterna samhällsekonomiski effektivitet förhållande-vara
vis beteendeeffekternastora även små.ärom

På område skulle detett tvekan önskvärtutan hänsynatt tavara
till beteendeanpassningar i fördelningskalkylen,även nämligen när
det gäller skatteplanering och hushållens finansiella placeringar. Vi
försöker någon måni dettaatt göra undersöka resultatensattgenom
känslighet för olika definiera kapitalinkomster,sätt att bl a genom

schablonberäkna kapitalinkomstatt på hela nettoförmögenheten.en
sådant måttEtt påverkas inte portföljomplaceringar, i formtav ex

parallell neddragning skulder och finansiella tillgångar, såav en av
länge alla korrektposter är mätta.

Även såledesvi inte beaktar inkomstfördelningenatt föreom
skatt funktion skattesystemet uppstårär frågan vilken in-en av om
komstfördelning före skatt skall lägga till grund för kalkylerna.man
I själva verket det normalt såär och skattesystematt ett harsamma
olika inverkan på inkomstfördelningen vid olika fördelning in-av
komsterna före skatt, t sammansättningen inkomsterna påex om av
arbets-, kapital- och företagarinkomster olika. Ett hanteraär sätt att
detta problem undersöka hur tvåär olika skattesystematt påverkar

och fördelning inkomsterna före skatt. Sådanen tsamma av var ex
uppläggningen Eklind och Johanssons och1989 Schwarz ochav
Nymans fördelningskalkyler1989 för RINK, vilka utgick från 1989
års inkomstfördelning, liksom de beräkningar orts Ek-nya som av
lind, Hussenius och Johansson 1995. olikaDe alternativen kan
åskådliggöras i enkel figur.en

Inkomstfördelning före skatt
Före reformen Efter reformen

skattesystem Före 1 2
Efter 3 4
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skattesystemetsjämförelseRINK-kalkylerna representerar aven
pågrundadeslutsatsermedanochverkan i 1omfördelande ruta

omfördelninggradenjämföraeller att7.2 motfigurerna 7.1 avsvarar
hållahuvudsakifortsättningsvis attkommerVioch 4.1i rutorna

faktiskautgår från dedär vislaget,detjämförelsertill senareavoss
jämförelsekanVisserligenskatt.föreinkomstfördelningarna en
inverkan.skattesystemetsrenodlaoch 4elleroch 2 sägasmellan 31

beräk-detaljerademycketförutsätterdendockproblem attärEtt
problemfundamentaltbidragsreglerna. Ettochskatte-ningar merav
gradenspeciella förutsättningarpå vissamåste byggaden omattär

principskis-vi ibottna ikan attProblemet sägasskatteplanering.av
faktorin-fördelningenmellanskiljabordeegentligen avovansen

inkomster.beskattningsbarafördelningenochskattförekomster av
kanskattförefaktorinkomsterfördelningoch upp-geEn avsamma

beroendeinkomsterbeskattningsbarafördelningarolikatillhov av
skatteme-till följdinkomsterolika är, tbeskattadehårtpå hur avex
arbetsin-omvandlaförsökellerportföljtransaktioner atttiverade

studierFlertaleteller vicekapitalinkomstertill somkomster versa.
sådanafrånheltbortseroch 4elleroch 231 sam-jämför rutorna
höginkomst-RINK förutsatte atttFördelningskalkylerna iband. ex

värdeträntebetalningar trots attmedkvarliggaskulle storatagarna
mindreblirproblemMotsvarandeminskat.underskottsavdragenav
fördel-direkt jämfördärochmellanjämförelse 1rutavid manen
skatt,efterfördelningenmedskattförefaktorinkomsterningen av

på be-berorskillnaden attmyckethurspecificeraatt somutan av
hurochfaktorinkomsterfrånavvikerinkomsterskattningsbara

skatteskalorna i sig.på olikadeberormycket som

föreårsinkomsterOmfördelningen7.3 av

skattereformenoch efter
skattere-följdÄndrades tillverkanomfördelandeskattesystemets av

huvudsakligenfrågan attdenförsöka besvaraskaformen Vi genom
olikaberäknade förskattoch efterföreGinikoefñcienterjämföra

studien,denI1995.Björklundinkomstdefinitioner sommav
utveck-analyserasHINK-undersökningarna,frånpå datagrundas

faktiska in-förhållande till denomfördelning igradenlingen avav
jämförelsedvstidpunkter,olikavidskattförekomstfördelningen en

Giniko-redovisasfigurI 7.4principskissenoch i41rutorna ovan.av
konsumtionsenhetårsinkomsterfördelningenförefficienten perav

framåt. Beräkningarnaochfrånskatt 1980och efterföre avser en-
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dast hushåll där hushållsföreståndaren år.mellan ochär 25 64 Den
nedre åldersgränsen kan motiveras med årsinkomsternaatt vid yng-

åldrar, mångadär studerar och har tillfälligt mycket låga inkoms-re
i okorreleradeter, är stort med livsinkomsterna;sett Björklundse

1993. Den övre motiverasgränsen det svårt påatt är att ettav me-
ningsfullt med pensionärerna,sätt ta i saknarstort settsom ar-
betsinkomster, jämsides med övriga Vidare jordbrukareärgrupper.
och företagare exkluderade, eftersom mätproblemen andra skäl ärav
särskilt för dessastora grupper.

Figur Ginikoefñcienter7.4 för inkomst före skatter och transfereringar, inkomst
efter skatt, och inkomst efter skatter och bidrag.
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Källa: Björklund n 1995 fig 3a.m

Årsinkomsterna före skatt i faktorinkomsterstort sett motsvarar
inklusive arbetsrelaterade transfereringar, dv rad tabell10 i 7.1.s

beräknadeDe är löner, arbetsrelaterade transfere-som summan av
ringar pensioner, sjukpenning, arbetslöshetsunderstöd och föräldra-
penning vissa kapitalinkomster. I desamt inkluderas positivasenare
kapitalinkomster räntor och utdelningar och realiserade kapital-
vinster, ingen imputering inkomster frångörs hem ochegetmen av
inga skuldräntor avdragna. återkommerVi nedanär till diskus-en
sion vilken betydelse detta hantera kapitalinkomstersätt att kanav
ha för resultaten. Eftersom arbetslöshetsunderstödet och andra ar-
betsrelaterade transfereringar här ingår i inkomsterna före skatt,

17Observera skillnaden i åldersgräns mellan Björklund studerar hushåll mellan 25m som
och år och de siffror64 ligger till grund for framställningen i avsnitt vilka7.2,som avseråldrarna år.18-64
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arbetslöshetenväxandedenproblemetundviker att annarsman
tiden.jämförelsenförryckaskulle över

svårtdetskattereformensamband medBasbreddningarna i gör
inkomstfördelnings-Ioch efterföre 1991.inkomsternajämföraatt

år,dessa därpå förtvå mått inkomsternadärförredovisasstatistiken
löneformånerolikavärden foruppskattadelagtdettill somenaman

1994 för1993,från Janssonbeskattningsbara 1991;blev ense
bådaGinikoefñcienter förredovisasfigurI 7.4beskrivning.närmare

påmåttet inkomst-Viochinkomstmåtten för 1990. att1989 ser
förmåner inkluderasobeskattadetidigareökarspridningen när

popula-inkomstbegrepp,skillnader ibekräftar trotsFigur 7.4 -
HINK-statistiken,bearbetningar tfrån andrabildention exavmm - tydligganskarelativt1993,SandqvistochJansson svag menenav

in-på 90-talet ojämnareoch80-talet in mothelaundertrend en
ökadeFrån till 1990skatt. 1980såväl före efterkomstfordelning som
frånochfaktorinkomsterförfrån till 0,2630,251Ginikoefficienten

disponibelinkomster. inteefter 1990Siffrorna ärfortill 0,2040,186
vibasbreddningarna,på grundårmed tidigarejämförbara menav

faktorinkomster fort-förGini-koefficientenfrån diagrammet attser
tillbaka mellanvända 1991och formellan 19911990 attökaattsatte

också medinkomstspridningökad stämmerBildenoch 1992. enav
Edin1980-talets mitt;från tgradvis ökatlönespridningen exatt se

hade förts inarbetslöshetsunderstödet1995.19 OmHolmlundoch
avspeglatsarbetslöshetenÖkadehade dentransfereringarnabland
och iskatt,inkomstspridning före attökadikraftigaremycket en
myckethade varitskattoch efterutvecklingen föremellanskillnaden

större.
föreGinikoefficienternamellanskillnadenredovisasI figur 7.5

effekterbidragensochmed skatternasoch bidrag,skatterefteroch
Gi-sänkatillbidrog skattesystemet att1980-taletUndersig.forvar

tillfördebidragenmedanprocentenhetermed 3-4nikoefficienten
efter90-talet,börjanIminskning.drygtytterligare 2 procents av
tillminskatverkanomfördelandeskattesystemetsharreformen,

till 3ökat procent.effekt nästanmedan bidragensdrygt 2 procent
bidragssystemetsochskatte-framstår samladedetMed detta synsätt

såvältiden, förekonstanti öververkanomfördelande stort settsom
påtagliginnebar reformenDäremotskattereformen.efter ensom

omfördelande,mindreblevskattesystemetdärförskjutning, men
påMed tankebostadsbidrag.ochökade barn-motverkadesdetta av

slumpfel. Denuttryck fordelvissannolikt13 underutvecklingen 1986 äravvikandeDen
utdelnings-tillhänförasår kan främst postendettainkomstspridningenökadetillfälligt

ränteinkomster.och
ochprogressionskatternasmellansambandet19 1995 analyserarKolmHolmlund och
stödingetforhandlingsmodell, finnerforskatt inomförelönespridningen menenramen

lénefdrdelning.ojämnleda tillskulleprogressionminskadfor att merenen
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Figur 7.5.a Skillnad mellan Ginikoefficienten före skatter och bidrag och efter
skatter.
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Figur 7.5.b Skillnad mellan Ginikoefficienten före och efter bidrag.
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Figur 7.5.c Skillnad mellan Ginikoefficienten före skatter och bidrag och efter
skatter och bidrag.
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Källa: Björklund fl 1995 fig 3c-3e.m
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fördelningsmässigtreformensyfteökades just ibidragen göraattatt
Sammantagetdel reformen. motsägerdeneutral bör avsom enses

neutral skattere-fördelningsmässigtbildendärför intefigur 7.5 enav
undersöka hurbör vibestämda slutsatseralltfördrarInnan viform.

inkomstdefinitioner.alternativabild fördennakänslig år

Familjesammansdttning7.4

inkomstdisponibelräknarochekvivalensskalorutnyttjarNär man
kraftigtbarnfamiljer överre-konsumtionsenhet kommer att varaper

de nedre regionernadärfördecilerna. Detnedredepresenterade i var
gynnadeskonsumtionsenhet mestinkomstfördelningen per somav

öka-decilskattereformen. I 2medsambandibidragshöjningarnaav
disponibla in-defrånbostadsbidragen 10,3 procentochbarn-de av

motsvarande ök-decilI 91992.till 12,71989 procentkomsterna var
bidragsre-på ochskatte-tyderDetta attfrån till 0,80,6 procent.ning

dåbarnfamiljerna. Detförmån för äromfördelande tillvaritformen
fördelningsmåssigtbildenockså fråga signaturligt att neu-av enom

hushållskategorivarjefördelningen inomkvarstårreformtral om
sådana be-resultatentabell 7.2I presenterasbetraktas för sig. av

räkningar.

hushållska-förbidrag olikaochefter skattföre ochGinikoefficienterTabell 7.2
och 19921989tegorier,

TotalEfterskattBidragensEfterskattSkatternas om-skattFöre
fördelnbidragomfördeln ochomfördeln

0,03870,21760,0077022540,03100,25631989Ensamst
0,03090,23340,00960,24300,02140,26431992barnutan

0,02350,19240,00100,19340,02250,2159Samboende 1989
0,02030,0010 0,19070,19170,01930,21101992barnutan

0,03320,18430,00630,19060,02691989 0,2175Samboende
0,02810,18160,00910,19070,01900,20971992barnett

0,03030,15840,01100,16940,01920,1887Samboende 1989
0,03430,16490,01600,18090,01830,1992två 1992barn

0,06640,17230,03930,21160,02710,2387Samboende 1989
0,07130,18440,05010,23450,02130,25571992flerabarn

B4tabBjörklundKälla: m
efterföre ochGinikoefficientenmellanskillnadenmedomfördelning är likaSkatternasNot:

efter skattefter skatt ochGinikoefficientenskillnaden mellanäromfördelningBidragensskatt.
omför-och bidragensomfördelningskatternasomfördelning ärTotalbidrag.och summan av

delning.
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Om förstvi läser tabellen horisontellt vi bidragenatt ärser om-
fördelande inom hushållskategori.varjeäven Barnbidragen utgår
med belopp oberoende inkomst. Således deutgör störresamma av en
andel låginkomsttagarnas inkomster och bidrar därför till attav
minska Ginikoefñcienterna. Bostadsbidragen, inkomstbero-ärsom
ende, kraftigt omfördelande. Läserär vi vertikalt vi skillna-storaser
der bidragensi verkan mellan de olika hushållsgrupperna. De har

omfördelande verkan skatternastörre för familjerän med tvåänmer
barn. har ocksåDe ökat betydelsei efter reformen för alla grupper.

ökningDen bidragens omfördelande verkan hela befolkningeniav
konstateratvi tidigarei såledesavsnitt barainteär resultatettsom

omfördelning till barnfamiljerna från hushållskategorier.övrigaav
När läggervi bidragens och skatternas effekter vi attsamman ser

Åreformens verkningar skiljer åt beroendesig på antalet barn. ena
sidan har vi samboende med två eller flera barn, där den omförde-
lande verkan har ökat. Okningen delvis resultat ekviva-är ett attav
lensskalor för familjer med tvåfler barn,använts än vi noterarmen

något ökad utjämning denäven inom homogena sambo-en gruppen
Ående tvåmed barn. andra sidan har ensamståendevi och sambo-

ende barn eller med barn minskat.därutan utjämningenett Här
har bidragen så liten betydelse de inte skatterna haratt uppväger att

klart omfördelningseffekt efter reformen. Om vi jämfören svagare
storleken på de olika befolkningeni devi attgrupperna ser grupper
där utjämningen minskat sammanlagt omfattar dubbelt sånästan
många hushåll de där inomgmppsutjämningen ökat.som

avsnittföregåendeI visade vi för hela befolkningenatt isett ar-
ålderbetsför det samlade skatte- och bidragssystemetär ungefär lika

omfördelande efter skattereformen före den. dettaI avsnitt harsom
vi särskiljt effekterna på omfördelningen inom olika hushâllsgrupper
och funnit inomgmppsutjämningen minskatatt bland ensamstående
och samboende barn eller med barn,utan dit flertaletett grupper
hushåll hör. kan alltsåVi tolka resultatet så åreformen sidanatt ena

letthar till minskad omfördelning mellan flertalet hushåll meden
försörjningsbörda, det motverkas ökad omför-attsamma men av en

delning till förmån hushållför med försörjningsbörda. Settstor över
hela befolkningen dessa båda effektertar i varandra.stort sett ut

2°Motsvarande beräkningar for ensamståendebarnhushåll visar analogt Denett mönster.
samlade utjämningseffekten har minskat bland ensamstående med bam ökatett men
bland ensamståendemed flera barn; Björklund fl 1995 tab B4. Dessa ärse m grupper

sådock små beräkningarna behäftade medatt mycketär statistisk osäkerhet.stor

215



Inkomstfördelningen

Kapitalinkomster7.5

vår bildbetydelse förharkapitalinkomsterBehandlingen stor avav
för-ojämntförmögenheternaeftersom ärinkomstfördelningen, mer

periodiserings-ochSamtidigtarbetsinkomsterna. mät-ärdelade än
pågrundadeHINK-dataMedhär. ärsärskiltproblemen stora som

direktavkastning räntein-kandeklarationsuppgifter mätaman
ganska väl. Däremot mis-och utgiftsräntorutdelningarochkomster

kapital-och varaktigafastigheterfråninavkastning naturamansar
tillgång-finansiellafrån deavkastningendelliksom stor avenvaror,

kontrollera. Ettsvåradärmedregistrerade och attinte ärar som
denna asymmetrihantera ärtillfredställandesärskilt attsättinte
kapitalinkomsternainkomstfördelningsstatistiken, mätaiatt, som

reavins-och positivabruttoochutdelningar räntormed avsumman
kapitalvinster-medett periodiseringsproblemfinnsVidare stortter.

realiseras.deförststatistiken närde ieftersom synsna,
visas idefinitioner ta-alternativakänsligheten förbelysaFör att

kapitalinkomster överkategorierfyrafördelningenbell 7.3 avav
uttryck-Inkomsternaåren 1989-1992. ärunderinkomstdecilerolika

arbetsrelateradeinklusivefaktorinkomsternaandelarta avsom
på HINK-baseradedirektuppgiftertidigareLiksomtransfereringar.

åråldrarna sorteratshushåll 18-64idet sigstatistiken rör somom
referensin-konsumtionsenhet. Sominkomstdisponibelefter per

frånrealavkastningenschablonberäkningkomst presenteras aven
antagandeundernettoförmögenhetmarknadsvärderadehushållets

påmåttuppfattaskan ettrealränta. Dettaprocents nor-tre somom
pla-allaförutsättningunder attberäknatkapitalinkomstermala av

avkastning. Derealaförväntadetillförmögenhetsin sammacerar
faktorinkomsternaandelökarkapitalinkomsternanormala avsom

sådubbeltdecilenhögstadendecil för imedfrån och 4 att envara
inkomstförelningen.mittenifaktorinkomsternaandelstor avsomav

Underinkomstdecilenlägstaspeciell den är.också hurVi noterar
decilerflertaletinormalavkastningenminskaroch 19921991 som en

tillgångspriser.fallandeavspegling av
bådade in-tabellenblocket ioch tredje representerarandraDet

definieras i in-dekapitalinkomsternaingår ikomstposter somsom
bruttooch utdelningarkomstfördelningsstatistiken. Vi att räntorser

Realisa-från extremdecilerna.bortsettfördeladeganska jämntär
mån de positiva,den extremtärräknas i ärtionsvinsterna, nettosom

tagitshänsyndedecilen, därtill den högsta ävenkoncentrerade om
inkomsten. I övrigaskulle 5reavinstskatten procenttill utgöra avca

lönekonto intefrånavkastningen2‘ mening, där ettförstås vidhär i tskaAvkastning exen
transaktionstjäns-olikaockså värdetmycket låg, utanbestår ärbara räntan, avavsomav

ter.
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inkomstgrupper de däremot i försumbara. Om läg-är stort sett man
och utdelningar och kommerreavinsterräntorger samman man

mycket de schablonberäknade kapitalinkomsterna för alla deci-nära
ler den högsta och lägsta. I det perspektivet den aggregeradeutom är
bild inkomstfördelningsstatistiken kapitalinkomsternasom ger av

så frånmissvisande, bortsettinte den överdriver deras omfatt-att
inkomstfdrdelningen.ning i toppen av

mått påTabell 7.3 Olika kapitalinkomster faktorinkomsterandel inklsom av
arbetsrelaterade transfereringar

Decil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Real nonnalavkastning
1989 14,8 4,0 3,7 3,2 3,6 4,1 4,3 4,6 5,7 8,3
1990 9,1 4,0 3,6 3,2 4,1 3,8 4,4 4,7 5,2 9,0
1991 9,9 3,2 3,2 3,1 3,4 3,7 4,2 4,1 4,8 6,7
1992 10,3 3,7 2,6 3,0 2,6 2,9 3,3 4,0 4,4 5,6

Räntor och utdelningar, brutto
7,0 3,11989 2,7 2,5 2,7 2,9 3,1 3,0 3,7 6,7

1990 6,6 3,4 2,7 2,4 2,9 2,7 3,2 2,8 3,7 6,9
1991 9,0 2,7 2,3 2,3 2,2 2,2 2,4 2,7 3,2 5,6
1992 9,9 3,3 2,8 2,7 2,6 2,8 3,2 3,3 3,7 6,1

Positiva reavinster, netto
1989 2,1 0,3 0,4 0,5 0,3 0,7 0,61,0 1,4 13,8
1990 0,5 0,3 0,5 0,3 0,7 0,9 1,0 0,8 1,3 14,9
1991 1,0 0,5 0,4 0,3 0,6 1,0 0,9 1,2 1,8 14,0
1992 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,5 0,6 6,4
Räntor och utdelningar, netto
1989 0,8 -4,8 -6,1 -7,1 —6,0 -5,9 —5,0 —5,9 —6,2 -6,5
1990 -2,0 -4,4 -7,3 -7,8 -7,4 .-6,3 -5,9 -6,5 -6,5 -6,1
1991 —4,7 —6,3 -7,4 -7,6 -7,6 -7,1 —6,6 -6,0 -6,3 -4,7
1992 -8,7 -6,1 —8,4 -8,0 -7,8 —7,9 -7,1 —6,4 6,7 —5,0

Källa: HINK-undersökningama och beräkningar.egna

så denAtt reavinsterna decilen till deliväger tungt översta är stor
resultat de disponibla inkomsterna så definierade deattett är attav

låginkomsttagareinkluderar såledesreavinster; kan hamna denien
århögsta decilen det hon säljer påhus. Storleken realisations-sitt
också kraftigt från år år påvinsterna varierar till beroende prisut-

vecklingen också på på småhus-omsättningen aktie- ochmen
marknaden. I samband med skattereformen ocksåfanns det incita-

pårealisera småhusvinster under det gamlament att systemet, men
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på detaktier tillredovisa reavinstmed systemetattatt vänta nya
kraft. inkomstmått med realiserade kapitalvins-Etti tarträtt som

övergångensamband medproblematisktsåledes särskilt iblirter
schablonbe-olika.två behandlar reavinster Ettmellan system som

inkomstmått föredra.därförräknat attär
utdelningar, dvs deochSlutligen redovisas nettot räntoräven av

på deklarationsblanketten efteruppträderkapitalinkomster som
genomgående alla decilernegativt iskuldräntor. Detavdrag för är

Detnettoförmögenheten positiv.genomsnittligaden äratttrots
påmått kapitalinkomster. Detorimligtframstår därför ett ne-som

ochproportionellt inkomsterna iungefärsaldot utgörgativa motär
faktorinkomster-genomgående mellan och 84 procentsettstort av

na.
fördelningsverkningarskattereformensberäkningarDe somav

ochoch JohanssonEklind 1989på RINKuppdraggjordes avav
frånportföljmönstret 1989förutsatteoch Nyman 1989Schwarz att

bestå. Därmedskulleinkomstlägenbelåning högrehög imed även
utgångsläget, drab-marginalskatt imed högredessaskulle grupper,

likformig beskattningövergången tillhårtbas extra aven merav
skattesatser. Förutsättningenmed lägrekapitalinkomster ettom

siffrorna iorealistisk,kan tyckasportföljmönsteroförändrat men
det negativanågon dramatisk reduktionpåtabell intevisar7.3 av
något decildet minskar idecilerna,de högstai ävenräntenettot om

deciler. Itillförlitlig övrigamindrebedömerdock änvi10, somsom
underskott.oförändrade Närellerökadedeciler vifinnerövriga man

ochihåg mellan in-kommaskadessa siffror att gapettolkar man
spåren finanskrisen,kraftigtsamtidigt ökade iutlåningsräntor av

faktorinkoms-utvecklingenmed denkombinationvilket, i avsvaga
Intryckethålla det negativatill räntenettot.bidrar attterna, uppe

pånågra effektertillbidragittycks ha störreskattereformen inteatt
också den under-stärksfinansiella dispositionerhushållens av

frånpaneldatamedEdin 1995 ortAgell, ochBergsökning som
några debelägg förfinnerdär de inteoch attHINK för 1992,1989

skul-ändratmarginalskatt har sinafått kraftigt sänktpersoner som
deproportionsvisförmögenhetsplaceringaroch änder varsmer

därför det inteSlutsatsen blirlitet.endast minskatmarginalskatt att
bortsågRINK-kalkylerna,hävdasäker grund förfinns attatt som

missvisande. Möjligensärskiltskullefrån portföljanpassningen, vara
verk-de negativaöverskattninginneburitde dock ha visskan aven

avdragenminskade värdetdethöginkomsttagarnaförningarna avav
på inkomst-neutrala verkningarbildoch derasskuldräntor,för av
avseende.något missvisande dettaihafördelningen kan därför varit

betydelse för22 reavinstskattensför analysSkedinger 1995Se Lundborg och om-aven
på småhusmarknaden.sättningen
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studiumEtt tabell kan antyda hur måttet på7.3 inkomstför-av
påverkasdelningen olika definitioner kapitalinkomster,av av men

fråganpå måtten pådet hur skatternasinget och bidragensger svar
påverkas. fråganomfördelande effekt Den besvaras i tabell 7.4 som

innehåller Ginikoefñcienter före skatt skillnad Ginikoefñcientisamt
tvåoch skatt och bidrag alternativaföre efter för definitioner ka-av

pitalinkomster. har den tidigare användaFörst vi standarddefini-
disponibel inkomst, där endast ochtionen positiva reavins-räntorav

ingår. den andra definitionen har exkluderatsI reavinsternater ur
inkomstmåttet men positiva och utdelningar finns kvar.räntor

minskar den ojâmnheten faktorinkomster.Detta Gini-uppmätta av
bidrag påtagligtkoefficienten före skatter och lägre medär än stan-

Skillnaden dock dådarddefinitionen. mindre för realisations-1992är
år.väsentligt mindre tidigare I den tredje definitio-vinsterna änvar

med schablonberäknade kapitalin-kapitalinkomsterna denmätsnen
definition bildkomsten. Denna ungefär reavins-närger samma som

åt bådaexkluderats; Ginikoefñcienterna skiljer mellan desigterna
på fjärde decimalen.definitionerna först

Ginikoefficienter för inkomster före skatt och skillnader i Ginikoeffici-Tabell 7.4
före efter skatter och bidrag för olika definitioner kapital-ochenter av

inkomster

SchablonStandarddefinition Utan reavinst 3.2.

Gini Skatter BidragGini Skatter Bidrag Gini Skatter Bidrag

0,0271 0.0212 0,2494 0,0251 0.02110.2672 0,0280 0.0212 0,24931989
0,2653 0,0215 0,02650.0233 0.0270 0,2652 0,0236 0.02721991 0,2917
0,2668 0.0203 0.02830.0279 0.2665 0,0213 0.02811992 0.2754 0.0213

kapitalinkomster intäktsräntor,Enligt standarddefinitionen utgörs ut-Not: av summan av
reavinster.delningar och positiva

reavinster.definieras enligt standarddefinitionen exklusiveKapitalinkomster men
nettofönnögenheten värderad tilldefinierasKapitalinkomster procenttresom av

marknadspris.
1995 tab 4aKälla: Björklund m

båda inkomstdefinitio-de alternativatolkar siffrorna forNär vi
genomgåendebära skattebetalningarnaska vi i minnet ärattnerna

påinnehåller skatten För HINK-och bl reavinster.desamma a
de realiseradehushållen utgjorde de i genomsnitt 40 procent avca

tillgångsslagpå alla och och1990 20-30vinsterna 1989 procent un-
Båda inkomstdeñnitionen fjär-der och justeringarna1992.1991 av

på.grundasfrån den definition skattesystemet Detden sommar
med skill-omfördelande verkan,förklarar skattesystemets mättatt

blir mindreoch efter skatter,naden mellan Ginikoefñcienten före nu

23 påfrån Björklund fl och således baseradtabell kommer 1995Observera är ett7.4att m
tabellurval HINK-undersökningen 7.3.änavgränsatsnävare ur
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påtagligt densärskilt förstandarddefinitionen. Dettaenligt ärän
helt haravkastningenrealiseradefaktisktdär dendefinitionentredje
omför-normalavkastning. Bidragensschablonberäknadersatts av en

alla fallen.densamma idäremot iverkan tredelande settstortär
betydelse förkapitalinkomster har vissdefinitionValet enavav

med skattereformen. Det visarsambandhändepå vad ivår somsyn
någotminskarskattesystemetomfördelningen vianämligensig att

schablonavkastning;definieraskapitalinkomstermindre när som en
dåfallerskattföre och efterGinikoefficienternamellandifferensen
påstandarddeñnitionenår förår till 1992;från 0,020319890,0251

själva verket fram-tal Imotsvarande 0,0213.0,0280inkomst är resp
bidragssystemårs ochskatte-står och sammanta-19921991 somnu

detta resultatårs. tolkningEnutjämnandenågot 1989änget avmer
kapitalinkomster,beskattningsbaradefinitionendenattär avnya

har kommitskattesats,och lägresymmetri närmarestörregenom
RINK-Vår slutsatskapitalinkomster.schablonberäknade. är att

något missvisande intekan havisserligen varit attkalkylerna genom
portföljanpassningar, atttill höginkomsttagarnashänsynta men

skillnaderförhållande till de andraliten imissvisningdenna är som
inkomstdefmition.uppträder vid byte av

detmätproblem finnspå fundamentalade närtankeMed som
någon myckethagrund fördetkapitalinkomster finns inte attgäller

praktiken kommervilken definition iuppfattningbestämd somom
slåendedockkapitalinkomsterna. Det att trede verkliga ärnärmast

bi-skatte- ochindikerarallamått, brister,med sina attolika var
grad tilllika högbidrar minsti attdragssystemen sammantagna om-

den.föreefter reformenfördela inkomster som

skattereformenochKapitalförluster7.6

frånkraftigtrealisationsvinster varierardet faktumhar berörtVi att
års inkomsterdem tillolämpligt läggadetår år, och etttill attatt är

prisutveckling. Ex-längre tidsresultatetde oftasteftersom är av en
årrealisationsvinsterinkomststatistiken ettempelvis registerar stora

på både akti-år,tidigare prisermindre atttrots1992, änänomsom
denkonsekvent tillämpningåret.småhus föll under Enoch aver

stället behandlaskulle iDavidson-Lindahlska inkomstdefinitionen
deår uppstoddeinkomster det näränkapitalvinster snararesom

hushållenpå viktigastede förbekant har priserrealiserades. Som
medkraftigtfluktueratsmåhus och aktier,tillgångarna, stora upp-
90-talet. Avfall underdramatiska80-talet och ta-gångar sluteti av

årminskningar, vissaochframgår värdestegringar,dessabell 7.1 att
disponibla inkomsten förden20än procentmotsvarat ge-avmer

fördelatpå ägandet ojämntnomsnittshushållet. Med tanke äratt mer
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inkomsterna det också lätt hänsynän inseär till orealiseradeatt att
kapitalvinster har potentiell betydelse vårför bildstor inkomst-av
fördelningen.

Figur 7.6 Reala orealiserade påkapitalvinster aktier andel disponibelsom av
inkomst.
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Källa: HINK-undersökningama och beräkningaregna

För belysa betydelsen kapitalvinster årenunderatt omkringav
skattereformen har beräkningarvi ort där kombineratvi decilinde-
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1994bmed BergsLennartHINK-undersökningarnafråndatalade
på aktierkapitalvinstertotala realahushållenssiffror över resp.

totala kapitalvinsternadefritidshus. har antagitoch Vismåhus att
proportionerenligtpå inkomstdecilerfördelatspå aktier somsamma
tillgångar exklfinansiellainnehavetmarknadsvärderadedet av

fritidshus fördelats ipå småhus ochoch vinsternabankmedel, att
årenResultatet för 1989-1992dessa.innehavettillproportion av

mycket starkt kon-Aktieinnehavetoch 7.7. ärredovisas i figur 7.6
dia-exakta siffrorna idedecilen,dentill ävenöverstacentrerat om

salt. ändå bildenSlutsatsenmed attskall ärtasgrammet nypaen
fullstän-år kullkastasskulleenstakaförinkomstfördelningen ettav

med fulltpå räknadesaktierkapitalvinster utorealiseradedigt om
förluståret skulledet 1990årsinkomsterna. Fördel storaisom en

vilketmed 50kapasinkomster procent,decilens änhögstaden mer
decilen in-eller fjärde itredjenivå med dendemned iskulle föra

komstfördelningen.
fördeladefritidshussmåhus och jämnarepå ärKapitalvinsterna

disponibladen in-relation tillde ipå aktiervinsterna ävenän om
deciloch iså decili 9 10dubbeltkomsten storanärmareär som

Åter disponiblaskulle deFörlustårettal. 1992handlar det storaom
till följdförlusternamedminskats 15-25ha procentinkomsterna om

vid husköphorisontenmed. Eftersomräknatsfallhusprisernasav
år dockharmycket längreplaceringar än ettfinansiellaoch är en-

räcker medbegränsad relevans. Det ettatt taårssiffrorstaka genom-
fåskallkapitalvinsternaföråren diagrammenide fyra attsnitt över

Vinsterinkomstfördelningen. ettbetydelse förbegränsadganskaen
fånga kapitalvins-villOmförlusterår motverkas annat.ett manav

dembättredärförgenomsnittsår kan det attettterna som ensevara
schablonberäknaskanvilkenkapitalavkastning,normaldel omav en

så ortsrealränta,antar ovan.somenman
-forlusterochpå kapitalvinsterdeskiljaviktigtDet attär som

andra oför-ochkonjunktursvängningarföljduppstår tillnormalt av
och förlustersådanaoch vinsterhändelser ekonomin,väntade i som

skatterefor-förorsakadeprisändringartillhänförasdirekt kan av
kategorinden förrarimligt jämnadetMedan utattär avmen.

period börlängreoch förluster natur-normala vinster över en
reformensanalysmed direkt ikategorindenligtvis tas avensenare

påver-tillgångarpå haolikakan prisernafördelningseffekter. Hur

tillgångar till denfinansiella2‘ överstakoncentrationendensjälva verket detI är extrema avÅr genomsnittshushållet percentili 91-99hadesiffrorna. 1990percentilen drar uppsom
och därmed dub-i deciltillgångar genomsnittetfinansiellasådubbeltdrygt stora som

Snittvärdet iberäkningsmetod vi här.enligt den använtså kapitalförlusterbelt stora som
decil Man skallgånger så iungefär 9.percentilen 50 stortden allra översta sam-somvar

eftersomsiffror mycketdessaosäkerheten i storstatistiska ärihåg dentidigt komma att
underlig-percentilen och denhögstai dennågot hundratal observationerharbaraman

så skev.fördelningengande är
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kats påreformen Värdet kapitalföremål kan i alltidett principav
detuppfattas diskonterade nuvärdet de framtida intäktersom av

tillgången Frågan hur påverkatreformen täljaren,ärsom genererar.
de framtida intäkterna, och diskonteringssatsen, så-nämnaren, i en
dan beräkning.

relevanta diskonteringssatsenDen efter skatt forär räntan en re-
placerare.presentativ För aktier, och andra finansiella tillgångar
påprissätts internationell marknad, bör den svenska skatte-som en

påverkatreformen inte ha diskonteringssatsen någoni större ut-
Frågan dåsträckning. hur påverkatden de framtida inkomst-är
För aktier hänger medströmmarna. i vadnärmastsvaret samman

mån påverkatreformen den svenska ekonomins funktionssätt till det
bättre. Om reformen uppfattades positiv nyhet tillväxt-som en ur
synpunkt bör den ha skapat ökade förväntningar företagens för-om
måga betala höga utdelningar framtiden. såi Detta böratt i fall ha
bidragit till aktiekurserna och med opåverkadatt dis-pressa upp en
konteringsränta skulle nettoeffekten på aktiekurserna kunna vara

förutsattpositiv, tillväxteffekterpositiva diskonterades aktie-att i
kurserna.

småhus förhållandetFör annorlunda. Denär representativa äga-
hushåll,svenskt och sänkningen skattesatsenär ett förren genom av

kapitalinkomster ledde reformen därför entydigt till höjningen av
diskonteringssatsen vid värdering småhus. Effekterna dennaav av
höjning motverkades ökadeinte förväntade intäkter i motsvaran-av
de utsträckning. Våra kalkyler kapitel påi tyder sannolikt realt3 ett
prisfall till följd påreformen vilket för den15 procent,av ca genom-

motsvararsnittlige husägaren de disponibla inkoms-20 procentca av
dvs så mycketprecis huspriserna föll underterna, Det1992. ärsom

därför lätt utläsa fördelningsprofilen direkt figuratt visar7.7,ur som
kapitalförlusterna på småhus motsvarade1992att 9 procent mer av

de disponibla inkomsterna decil decil påi i Med tanke9 denän att
genomsnittliga husägaren kanske bor decennium hus kani sittett
det slårimligt kapitalförlusten så lång period.att ut övervara en
Slutsatsen då decil förlorat knappt årliga9 deär att procenten av
disponibla inkomsterna under års förhållandetid till10 i decil

Kapitalförlusterna småhusägarna åsamkats visserligen iärsom
högsta grad reella, bilden blir ensidig samtidigtintemen om man
frågar detsig finns utelämnade kalkyleni berör denposterom som
andra delen bostadsmarknaden. har hyresgästernasHur kostna-av
der utvecklats påpekadeSom vi i kanavsnitt kalkyl bara7.1 en som
utgår från nominella inkomster, eller deflaterar allas inkomstersom
med konsumentprisindex, missvisande vissa relativ-samma vara om

påverkatspriser särskilt mycket. Detta uppenbarligen fallet medär
hyrorna. Knuten till skattereformen nedskärning ränte-var en av
subventionerna till nyproducerade bostäder med bibehållasyfte att
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upplåtelseformer. Detolikaboendekostnaderna i ärmellanparitet
fortplantassubventionernaneddragnahur deredakomplicerat utatt
bordeEgentligenlägenheter.beståndethyresnivån helaii manav

eftersom lä-hyresgenomslagkortsiktigtnågotsig störreinte vänta
efter-då borde bestämmasoch hyrangenhetsbeståndet givetär av

Så det emellertidharkostnader.hyresvärdarnasfrågan änsnarare
efterfråganpå har ioch bristenhar stigithyrornafungeratinte utan

denochMellan 1991vakanser. 1989ökade stegistället sigyttrat
medkvadratmeter 18hyran procent.realagenomsnittliga caper

ochHendershott TurnerEnglund,presenterade iberäkningarEnligt
genomsnittligeboendekostnaderna för dendettamedförde1995 att

inkoms-disponibladefrån tillökade 2923 procenthyresgästen av
förklaringar, förfat-visserligen fleraharHyreshöjningenterna. men

räntebidrags-tillhänföraskanbedömer minst 50 procentatttarna
såiDettaskattereformen.till motsvarardirekt knutnaminskningar

årligen.inkomsternadisponibladeså mycketfall procenttre avsom
innebä-bestående skulle detskullehyreshöjningarsåOm stora vara

kapitalförlustengångsdenför hyresgästernaförlust änstörrera en
små-åsamkatskattereformenårsinkomstenpå 20 procent somav

möjlighetenifrågasättagrunderpå godadockkanManhusägarna.
småhuspri-hyresnivå samtidigtså mycket högrebibehållaatt somen

härmindre finnsnivån. Icke destopå den lägrekvarligger enserna
åtfördelningskalkylenpåverkar motsattkorrektionspostviktig som

dessaVår bedömningkapitalförluster. är attsmåhusägarnashåll mot
varandrabalanserarbåda i stort settposter

förorsa-och -förlusterkapitalvinsterharDiskussionen rörtovan
till Enfrån skattesystem annat.övergången ettkade ett annanav

införts, kandet välskattesystemet,det närfrågaväsentlig är nyaom
utsträck-mindreellerkapitalvinster i störrebidra till att generera

reflektioneroundvikligakapitalvinstergamla. Vissadet ärning än av
konkurrensförhållanden ochteknologi, annat.information omny

Skattereformenpolitiken.ekonomiskagenererade denAndra är av
skäldet finnsexempel, attexempel.sådant Ett annatär ett up-som

nominellainflation via räntoripehålla vid, variationersig är som
rörligamedekonomilitentillgångspriserna. Ipåverkar öppenen

be-före skattden realarimligtdetVäxelkurser räntanattär somse
nominal-svenskadeninnebärDetlandetsstämd utanför attgränser.

inflationstakten.svenskadenavspeglaskatt kommerföre atträntan
svenskaföreträdesvistillgångar medandrapå småhus ochPriser
kommerskatt.efter Densvenska realräntandenbestämsägare av
på ka-skattesatsenhögreinflationhögrekänslig föratt mervara

frånutgår disponi-25 beräkningar1995 redovisasoch JohanssonEklund, HusseniusI som
ivunnithar höginkomsttagarnaderas kalkylerboendekostnader. Enligtbel inkomst efter

på små-till kapitalförlusterhänsyndock inteDeförhållande låginkornsttagarna.till tar
redovisar.vide bedömningarstrid medstår därför inte iresultathus, och deras som
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pitalinkomster lägre nivånDen på kapitalbeskattningenär. bör alltså
ha haft den positiva effekten påpriserna tillgångaratt göra med
dominerande svenska småhus, mindre känsligaägare, t för varia-ex

inflationstakten.26tioner Våri slutsats dettavi i avseende fåttär att
bättre skattesystem.ett

Sammanfattning6

Har restriktionen skattereformen skulleinte ledaatt till ojämnareen
fördelning inkomster uppfyllts Vi har huvudsaki försökt besvaraav

fråganden jämföra inkomstfördelningen före skatt,attgenom som
tagits för given, med fördelningen efter skatt och bidrag. på såMätt

har skattesystemets utjämningseffekt påtagligt;sätt minskat de olika
basbreddningarna och begränsningen underskottsavdragens värdeav

effekternainte de lägre marginalskatterna.uppväger be-När viav
traktar hela befolkningen och hänsyn till skillnader försörj-tar i
ningsbörda motverkas detta dock fullt frånutjämningseffektenut av
höjda barn- och bostadsbidrag. Den utjämningseffek-sammantagna

skatter och bidrag, inkomsten räknas konsumtionsen-ten närav per
het, således likaminst god direkt efter reformen, och1991 1992,var

året före, 1989.närmastsom
Eftersom bidrag riktade till barnfamiljerna spelar så rollstoren

för omfördelningen efter reformen det naturligt också frågaär sigatt
hur graden omfördelning homogena hushållsgrupperinom harav
påverkats. Här visar det gradensig omfördelning inomav grupperna

hushåll barn eller med barn har minskat, medan gradenutan ettav
omfördelning hushållinom med två eller flera barnav grupperna av

har ökat. Samtidigt har det skett ökad omfördelning mellan deen
olika från ensamstående och barn till barnfamil-utangrupperna, par

Bidragen således fåttjer. har central roll för omfördelaatten mer
inkomster. baksidaEn detta bostadsbidragen medverkar tillär attav

2 Formellt kan mekanismen påvisas följande Den svenska realräntan efter skattsätt. tp
följande uttryck:gesav

r1-tp 1t.-
Sambandet mellan den svenska inflationstakten och den svenska nominalräntan är1: r
internationellt bestämt, beroende på bl internationell kapitalbeskattning, och uttrycksa

derivatan Häravörön följer attav .
åpân 1-törö1t -1 .Detta uttryck kommer normalt negativt i högskatteland. Det skulleatt ett -tvara vara
ifall den k Fisher-ekvationen gällde internationellt, dvs realräntan före skatts om var
konstant.
Realräntans inflationsberoende beror såledespå skatten enligt:
ö2pö1råt-år81t 0.
Inhemskt bestämda tillgångspriser alltså inflationskänsliga högreär ju skattesatsenmer
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höga förmycketfortfarandearbetsinkomster ärpåskattekilarnaatt
Inkomstför-låga inkomster.medhushållganska stora avgrupper

marginaleffek-högafortsatttillräddats prisetdelningsmålet har av
deltidsarbetande.lågavlönade ochungdomar,förter

blivitinkomsterdisponiblafördelningenviSamtidigt attvet av
blivitskattföreinkomsternaresultat attojämn ett meravsommer

arbetslöshe-tillhänförasväsentligtalltkan ifördelade. Dettaojämnt
roll skattere-vilkenFråganlönespridningen. ärökadeoch denten

Vår slutsatsavseenden. är attdessautvecklingen ispelat förformen
skulleskattereformenuppfattningenframförda attiblandden vara
överdriven.starktekonomiska krisen ärtill denhuvudförklaringen

nedgång skrivasBNPimindrenågot procentskan änSannolikt en
de arbets-flertaletpåtankemedSärskilt attkonto.på reformens av

vårakullkastadetta intearbetslöshetsunderstöd kanuppbärlösa
fortsättningenframstårlönespridningenökadeDenslutsatser. som

skattere-där1980-talet,sedan mittenpågåtthartrendpå avsomen
betydelse.avgörandehafthakanknappastformen en

statiskagrundendet ianalysensvagheten i ärDen pers-största
har varithistorisktskatterna setthar viVisserligen attsettpektivet.

inkomster överbetraktaromfördelande när enäven avsummanman
skat-några slutsatserdraintekanhärav20-årsperiod, ommanmen

faktiskafrån denutgåmedproblem atteffekter. Etttereformens
underñnansie-reformeninkomstutvecklingen är attkortsiktiga var

underfl-kapitelföregående attordes äriVår bedömningrad. som
4vilketkronor,miljarder motsvararuppgår till 35nansieringen ca

framtida finan-Om deninkomster.disponiblahushållensprocent av
starktskulleunderskottdettatäckaförbehövs attsiering varasom

kan detoffentliga utgifter,nedskärningarregressiv, t avgenomex
Omfördelningseffekter.reformensvår bildändranaturligtvis av
kon-kan visäkerhetnågotMed störredock bara gissa.kan videtta
pågenerationaktivadagensunderfmansieringenattstatera gynnar

effekter-dynamiskaTill debekostnad.skattebetalarnasframtidade
på beslutincitamentseffekter ut-starkaockså reformenshör omna

det-anpassningarkan deUppenbarligensparande.ochbildning som
påeffekteruttryck iockså sigtillupphov att takommer attta ge

mås-gårderiktningvilkenidiskussioninkomstfördelningen. En om
spekulativ.ganskablidockte
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Kapitel 8
Samhällsekonomisk

effektivitet

Ett viktigt skattereformenmotiv för den vitt spridda forestall-var
detningen gamla skattesystemetatt i onödan hämmade produktiv

verksamhet. Höga skattekilar på arbetsinsatser ochextra olik-en
formig kapitalbeskattning bidrog till misshushållning med eko-en
nomins I detta avslutande kapitel skall vi förhopp-resurser. se om
ningarna bättre fungerande ekonomi befogade. Ett inteom en var
oväsentligt problem i sammanhanget många de önskadeär att av
effekterna skattereformen långsiktigsynnerligen karaktär.ärav av
Arbetsmarknadslagstiftningen och anställningskontraktens utform-

exempelvisning hushållengör att merparten inte kanöver nattav en
arbetsutbudet till de skattereglerna. Det kan flera årtaanpassa nya

innan stärkta incitament för högre utbildning låter sig iomsättas
samhällsekonomiska produktivitetsvinster. Därtill kommer, vilket är
alldeles avgörande, den djupa lågkonjunkturenatt under början av
1990-talet lagt våt ñlt ekonomins utbudssida.över Allt detta inne-en
bär inte utbudsoptimist haratt sig snabbarätt ochatt väntaens en
dramatiska dynamiska effekter. Först sekelskiftet, då,runt om ens
torde det möjligt fälla slutgiltigatt effektivitetsdom övervara en mer
skattereformen.

Vår diskussion detta kapiteli kommer därför i styckenstora att
ha karaktären kritisk granskning de analyser låg tillav en av som
grund för reformen. detVar tänkt Har det tillkommiträtt in-ny
formation börvi på detgör att gamla skattesys-omprövasom synen
temet Paradoxalt vårt på båda frågorna.är Tidigarenog svar
analyser effektivitetsförlusterna förknippade med höga marginal-av

påskatter arbetsinkomster byggde påofta utländska undersökning-
vid handen skatterna speladeatt roll hushål-förstorar, som gav en

lens arbetsutbud. Som framgick diskussionen kapiteli finns det5av
mångaganska svenska ekonometriska studier indikerar attnu som

skatterna spelar jämförelsevis liten roll för arbetsutbudet, någoten
antyder åtminstone problemenatt med det gamla skatte-ettsom av

kan ha överskattats.systemet Inte desto mindre vår slutsatsär att
analysen det gamla skattesystemet i allt ändåväsentligt kor-av var
rekt. skattereformenFöre skattekilarna så höga, ocksåattvar en
liten beteendeanpassning kunde i samhällseko-översättas storen
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skatte-detsigpunkterPå mångaeffektivitetsförlust. ternomisk nya
gamla.detrimligarebetydligt änsystemet som

introduktiongrundläggandetämligenåtviavsnitt ägnarNästa en
förnationalekonominanvänds inomoch begreppmetoderdetill som

resursallokering-effektiviteten ipåeffekterskatternasanalyseraatt
vårmotiverasdiskussionläroboksbetonade,stundom avDenna,en.

skatte-denideltagareandraochnationalekonomeruppfattning att
miss-onödan,helt iegentligenochofta,alltfördiskussionenpolitiska

hävdas ofta attdiskussionenpopuläradenvarandra. Iförstår mer
vilkeniskattereformframgångsrik ärpåeffektivitetskriteriet en
bidrarellerarbetsutbud,ökatkraftigtresulterar idenutsträckning
självaItillväxttakten.ekonomiskadenökningvaraktigtill aven

skattereformenmöjligtfullt attredan antytts,det,verket är som
ellerarbetsutbudeffektivitetsvinster, attutanförsumbaraskapar

obetydligt.heltpåverkasskull ändentillväxttakt för mer
diskuteraroch vi ettverkligheten,vi paravsnitt 8.3I närmar oss

prislappsamhällsekonomiskförsökt sättastudier attde ensomav
detmedsammanhängdeeffektivitetsförlusterdenågrapå somav

vårviredovisaravsnittenföljandedeIskattesystemet. egengamla
samhällsekono-påverkat denhakanskattereformenhuranalys av

vi,analyserar motområden. avnitt 8.4Ipå olikaeffektivitetenmiska
på destorlekenarbetsutbudet,studierempiriskabakgrund avnyaav

marginalskattenden lägreskapaskaneffektivitetsvinster genomsom
denhurvidiskuteraravsnitt 8.5Iarbetsinkomster.hushållenspå
allo-påverkakankapitalbeskattningen väntaslikformiga,mernya,
8.6avsnittIproduktionssektorer.olikamellankapitalkeringen av

produktions-förpåverkat incitamentenreformenhurvidiskuterar
avsnitt 8.7Isig gränserna.arbete överoch rörakapital attfaktorer

följer etteffektivitetsvinstermöjligapå dekortfattat avpekar vi som
olika formertillstimuleraroch inteenkelt,ärskattesystem somsom
sambandetklargöraförsöker viavsnitt 8.8Iskatteplanering.av

effektivitet.ekonomiskochtillväxtskatter,mellan

effektivitet:ekonomiskochSkattekilar8.1
introduktionlenkelmycketen

ekono-detutsträckningmindreellerpåverkar iskatter störreAlla
för-effekter,avseddadethandlarIblandbeteendet.miska somom

sedaninnehållerskattesystemetekonomin.ieffektivitetenbättrar
energiproduk-påmiljöavgifter, uttassärskildaår tillbakanågra som

bakomsyftetfrämstamiljön. Detförskadligasärskiltärter som
produkter.dessakonsumtionenminskajustmiljöskatterna attär av

1992.på Agell‘ avsnitt byggerdettadelarStora av
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Ett exempel alkoholbeskattningen.annat är Förutom dra skat-inatt
teintäkter till det centralastaten syftet fåär till ståndatt social-en
politiskt motiverad dämpning konsumtionen alkoholhaltigaav av
drycker.

Det flertalet våra skatterstora har dock andra uppgifter än attav
förbättra effektiviteten i ekonomin. En huvuduppgift för skattesys-

naturligtvis finansiera ochtemet är realekonomisktatt utrymmege
för den offentliga verksamheten. En viktig uppgift är attannan om-
fördela inkomster mellan olika individer. Eftersom Sverige har en

offentlig sektor, ochstor eftersom fördelningspolitiken traditionellt
tillmätts betydelse, har ocksåsett stor vi höga skatter i interna-ett

tionellt perspektiv. Den för dessa skatternämnaren ärgemensamma
dock de har oönskade bieffekter påatt ekonomins funktionssätt.

Det grundläggande problemet med många skatter de slår inär att
kil mellan samhällsekonomisk och privatekonomisk avkastning påen

olika aktiviteter. Skatt på arbetsinkomster innebär löneinkoms-att
efter skatt blir mindre detten produktionsvärdeän skapassom av

arbetsinsatsen. Skatt på kapitalinkomster gör att nettoav-spararens
kastning normalt understiger räntabiliteten på den investering som
finansieras sparandet. Skatt på konsumtionen medför konsu-attav

pris blir högrementens producentens kostnader.än Skattekilar för-
prissystemets förmågasämrar förmedla informationatt hushål-om

lens efterfrågemönster och företagens kostnader. Eftersom de eko-
nomiska aktörernas beslut priserna efter skatt,styrs medan deav
samhällsekonomiska kostnaderna och intäkterna beror på priserna
före skatt, tenderar skattekilarna leda tillatt utnyttjandeett sämre

ekonomins vad skulleän fallet.av resurser som annars vara
klassisktEtt läroboksexempel på oönskade bieffeffekter av en

skattekil den särskilda fönsterskattär infördes i England undersom
slutet 1600-talet. Ju fler fönster huset,i desto högre skatt. Föns-av
terskatten slog kilin mellan hantverkarnas produktionskostnaderen

påoch priset fönster för fastighetsägarna. Vad blev resultatetnya
Jo, började bygga hussnart bara hade något enstaka ljusin-man som
tag Trots fönsterskattens bidragatt till statskassan blygsamtvar
fick den betydande oavsedda och negativa bieffekter; det blev mörkt i
de engelska hemmen. Utöver den direkta kostnaden för betalaatt
skatten skapades kostnad i formextra för liten fönsterkon-en av en
sumtion fönsterskatten skapade Överskottsbörda.en-

I princip det möjligtär skattsatt Överskottsbördamäta kro-ien
och Antag denören. typiska husägarenatt betalar kronor100 inor

fönsterskatt. Hur mycket skulle hon villig betala slippaförattvara
skatten införs Uppenbarligenatt minst lika mycket skatteintäk-som
Förutom påskatten kronorten. betalar100 husägaren extraen

kostnad formi illa upplyst hem. Låtett för resonemangetsav oss
skull denna merkostnadanta att kronor50 husägarenär värderar-
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kronor.tillmed fler fönster 50husbo ivälfárdsvinsten ettattav
kronor förmaximaltbetala 150villighon därförSammanlagt attär

såledesöverskottsbördanfallet blirhärdetskatten. I justslippaatt
skattekronan upphovinbetaldagenomsnittligaDenkronor.50 ger

påeffektivitetsförlust 50samhällsekonomisk öre.till extraen
exempel. An-moderna,andra,också diskuteraLåt ett merpaross

skallmängd investeringsresurserdär givenekonomi,slutentag enen
ochbostadssektorproduktionssektorer,på två olikafördelas enen

avtagandeharockså investeringarnaindustrisektor. Antag att av-
sjunkerpå kapitaleträntabiliteten närbåda sektorernaikastning -
marknads-kommeravsaknad skatterökar. Iinvesteringsvolymen av

sådantpåfördelaskapitalet sätt att rän-till ettkrafterna attatt se
från dehärbortservibåda sektorernadensamma iblirtabiliteten

osäkerhet.risk ochskillnader ikan motiverasriskpremier avsom
påindustrisektorn, intepåbolagsskattinförviAntag att menennu

resultatetVad blirbostadssektorn.
avkast-så vill, finnervi attellerKapitalägarna, nuomspararna

Påindustrisektorn.bostadssektorn ihögre i änskattefterningen är
från industri-omallokeraskapitaletdärförsikt tenderar attlängre

eftersombostadssektorn. Mengynnadeden skattemässigttillsektorn
räntabilite-falleravkastningavtagandeunderskerkapitalbildningen
tilltagandetill följddensamtidigtbostadssektorn,iten av ensom

industrisektorn. Dennaöka ikapitalknapphet kommer att process
avkastningfåråterigenkapitalägarnatillsändafortsätter samma

därförkommerjämviktendenbåda sektorerna. Iiskattefter nya
bo-industrisektorn ihögre i änskattföreräntabiliteten att vara

så skat-precisräntabilitetsskillnad är storstadssektorn, somsomen
bolagsskatten 50skull ärattför antartekilen. Om vi resonemangets
industrisektornskatt i attförekapitalavkastningenkommerprocent

bostadssektorn.sådubbelt hög isomvara
skatten skaparvarförförklarardiskrepansdennaDet är ensom

på investering-räntabilitetengenomsnittligaöverskottsbörda. Den
skulletotala produktionen,också dendärmedochekonomin,iarna

från mindrekapital denpå något kunde föra överöka vi sätt pro-om
industrisektorn. Menproduktivadenbostadssektorn tillduktiva mer

hand.påklarar detmarknadskrafterna inteskattekilen gör att egen
överskottsbördan faktisktexemplet kan videt här attnoteraI just

på kapi-också införde skattgå regeringenreduceraskulle att enom
tillbakaföraförDå incitamentskapas attbostadssektorn.talet i

väljerindustrisektorn. Om regeringen sättatill attkapital samma
överskottsbördan.eliminerasbåda sektorerna rentskattesats i av

räntabilitetenända tillsindustrisektorntillbaka tillflyterKapitalet
enhetligharoch eftersom vibåda sektorerna,åter densamma iär en

fåkapitalägarnakapital kommerpå allt attskattesats samma av-
Ovanstå-kapital.sittinvesterarskattkastning efter oavsett manvar
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ende förklarar varför de flesta nationalekonomer före-resonemang
språkar enhetlig beskattning kapital olikai produktionssekto-en av
rer

ÖverskottsbördanFigur 8.1 inkomstskattav en

Varu-
konsumtion

Fritids-
konsumtion

Vårt exempel gäller effekternanästa inkomstskatt på utbu-av en
det arbetskraft. figurI illustrerar8.1 vi individs val mellanav en
konsumtion och konsumtion fritid. Konsumtionenav varor av av
fritid naturligtvis knuten tillär valet arbetsutbud.nära En ökningav

fritidskonsumtionen innebär antalet arbetadeatt timmar mins-av
Påkar. den horisontella axeln konsumtionenvimäter fritidav per

påvecka, och den vertikala konsumtionen Budgetrestrik-av varor.
tionen före skatt linjen W0. Den har negativ lutning,ges av en som
beror på reallönens storlek vilken konstantantas w. Omvara en
individen konsumerar fritid bjuder mindre arbetskraftutmer
minskar arbetsinkomsterna och varukonsumtionen. utgångslägetI
har individen valt optimal blandning och fritidskonsum-en av varu-

2Här brasklapp på sin plats. I vårtär exempel har likformig kapitalbeskattning ingenen en
överskottsbörda. Men vårt bygger på det starkt förenklande antagandetresonemang att
den totala kapitaltillgången i ekonomin inte påverkas skatten. Om vi tagit hänsyn tillav
dynamiska effekter via nysparande, och därmed total kapitaltillgâng, hade resultatet kim-

bli Eftersom alla kapitalskatternat ett slårannat. in kil mellan avkastningen spararensoch avkastningen på investeringar kommer vi normalt få intertemporalatt Överskotts-en
börda, sammanhänger med minskat nysparande.som

231



effektivitetSamhällsekonomisk

indifferen-budgetlinjendärpunktden tangerarE0,tion, avsom ges
I0.skurvan

lönein-på individensproportionell skattinförvi tAntag att ennu
arbetad timmepåavkastningen extrareducerarSkattenkomster. en

ändras. InterceptetbudgetlinjenSkattekilen atttill w1-t. görfrån w
individentidigare;detsammaaxelnhorisontella ärpå den omsom

honskatt. Omhon ingenbetalarfritidkonsumerabaraväljer att
kom-fritidskonsumtionendelfrån åtminstoneavståväljer att aven
ochskatt,löneinkomst efterminskadfådäremothon att enmer

efterBudgetrestriktionenvarukonsumtion.också lägredärigenom
W0.flackareW1, änlinjen ärskatt somges av

indiffe-har ritatSom vipunkten E1.jämviktenDen ges avnya
fritidskon-påverkarskatten intevifiguren attirenskurvorna ser

idetsammaarbetsutbudindividensskatten ärsumtionen trots som- substitutions-bådeharskattenFörklaringenutgångsläget. attär en
skattefterreallönenminskarskatteninkomsteffekt. Eftersomoch en

blir billigareledig. Det attalternativkostnaden för attminskar vara
fritidskonsumtiontill ökadledatenderarnågot atthemma, somvara

ställasskallsubstitutionseffektdennaarbetsutbud. Motminskatoch
individensminskarInkomstskatteninkomsteffekt.motverkandeen
kommerindividen fattigareskattenEftersom görinkomst.disponibla

fritid,ochbådekonsumtionenminskanormalfallethon i att varorav
ochsubstitutions-öka. I figuren ärtenderararbetsutbudet attdvs.

arbetsutbu-pånettoeffektoch skattenslikainkomsteffekterna stora,
noll.medlikaföljaktligendet är

skillna-vertikaladeninkomstskattenintäkterStatens avgesav
fritidskonsumtionenvidoch W1W0två budgetlinjernamellan deden

trivialoch E1. Enmellan E0skillnadendvs.jämvikten,deni nya
deneftersomvälfärd,individensreducerarskattenslutsats attär

dennafrågan ärminskar. Den intressantainkomstendisponibla om
såskatteintäkten. Omdirekta ärdenvälfärdsminskning större änär

överskottsbörda.skattenfallet har en
hurundersökagäller detfonsterskattenmed attfalletiPrecis som

förhindrabetala för attvilligmaximalt attindividen attmycket är
dentillbaka tillgårfråga vistudera dennaFörinförs.skatten att

skattenslippaBetalningsviljan för attbudgetlinjen, W0.ursprungliga
budgetlinje kandennamycketundersöka hurvi attmäter genom

vadvälfärdfår lägreindividen ännedåtparallellt attskifta utan som
detta maxima-inkomstskatten. I figurenmed representerasfalletblir
uppnåsbudgetlinjemed dennaW2;budgetlinjenla skift sam-nyaav

läggerviI1,indifferenskurvanrepresenterad närnytta, somavma
betal-och W2höjdled mellan W0 ärSkillnaden ipå inkomstskatten.
betal-direktinkomstskatten. Vi attslippaningsviljan för att ser

skatteintäkten fördirekta staten,denblirningsviljan större än som
Inkomstskatten har över-och E1.mellan E0skillnadenju engavs av
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skottsbörda, avståndet mellan E1 och punkten A. Genomsom ges av
relatera överskottsbördan till den inbetaldaatt skatten kan vi, viom

så vill, beräkna den genomsnittliga överskottsbördan skattekro-per
na.

denI populära skattedebatten hävdas ofta skatter haratt som
små påeller effekter olikainga ekonomiska beslut påverkarinte ef-
fektiviteten ekonomin.i Detta vårtmissuppfattning. Iär exempelen
påverkar inte skatten arbetsutbudet, ändå skapar den över-men en
skottsbörda. Förklaringen helt enkelt den skattens effekt påär att
arbetsutbudet bestäms, sågvi kapiteli motverkande substi-som av

och inkomsteffekter,tutions- medan effekten på överskottsbördan
och därmed den samhällsekonomiska effektiviteten bara beror på
substitutionseffekten. Det substitutionseffektenär avspeglar isom
vilken utsträckning skattekilen individens val påstör marginalen
mellan fritidskonsumtion och varukonsumtion. Inkomsteffekten av-
speglar bara det faktum skatten minskar individens disponiblaatt
inkomst, vilket alla skatter gör.

Lärobokens paradexempel på skatt bara har inkomstef-en som en
fekt, och någrainte skapar skattekilar prissystemet,stör ärsom som

såden kallade klumpsummeskatten. klumpsummeskattEn är en
utgårskatt med visst fixerat belopp skattebetalarnasett oavsettsom

ekonomiska omständigheter, förmögenhet, inkomst, Efter-etc.som
som skatten inte knuten till skattebetalarens ekonomiskaär beteen-

substitutionseffektade skapar den ingen

’Prislappen’ på8.2 det gamla
skattesystemet

viktigtEtt motiv för den svenska skattereformen föreställningenvar
det gamla skattesystemet förde medatt sig samhällsekonomis-stora

ka kostnader, dvs. överskottsbördor vårmed terminologi. Skattesys-
hade osynlig och enligttemet vissa mycket betydande indirekten - -

prislapp, redovisadesinte Riksskatteverketsi uppbördsstatistik.som
Kombinationen smala skattebaser, inkomstberoende bidrag ochav
transfereringar, och i internationellt perspektiv mycketetten pro-
gressiv skatteskala kunde, såg kapitelvi i medföra att extrasom en
arbetsinsats utlöste mycket marginell skattekil. Denstor starkaen

3 Det skall nationalekonomerssägas faiblesse förgenast att klumpsummeskatter främst
motiveras pedagogiska och analystekniska skäl. Trots klumpsummeskattens goda ef-av
fektivitetsegenskaper svårtdet finna ekonomerär denatt realistiskt al-ettsom ser som

förternativ den praktiska skattepolitiken. Eftersom skatten sin konstruktion integenom
hänsyn till skattebetalarnas betalningsförmåga,tar eller deras de offentliga tjäns-nytta av

finansieras med skattemedel,ter strider den etablerade principer formot rättvis be-som
skattning.
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slå hårtocksåtenderadeinkomstbeskattningen attiprogressiviteten
livscykeln. För vissainkomstproñlmedindivider ojämn övermot en

utbildningsav-mellankilenkundeuniversitetsutbildningarlängre
betydande.skattoch efterförekastningen vara

kapi-med olika asymmetrier isammanhängdeskattekilarAndra
kapitalallokering förut-effektivEnföretagsbeskattningen.ochtal-

kapitalet fördelasexempel,ovanståendeframgick attsätter, avsom
avkastningenproduktionssektorermellan olika attsådantpå sättett

iasymmetriernaMenalla sektorerna.densamma iblirskattfore
lönsamhetskravenskallmedförde, vi attsnartskattesystemet se,som

ochföretagssektornåt mellanskilja sigkompå nyinvesteringar att
samhällseko-förskapades incitamentbostadssektorn. Därigenom en

kapitaltillgångar.realaekonominsallokeringineffektivnomiskt av
kapital-faktummed dethade attproblemnärbesläktat göraattEtt

ochnominellapå blandningbyggdeföretagsbeskattningenoch aven
inflationökadvisadekapitel vibeskattningsprinciper. I 3 attreala

olikabeskattningeneffektivadenspridning ikraftigledde till aven
bety-blevinflationstakteninnebar stornågotsparformer, att avsom

inriktning.sparandetsdelse för
överskottsbördor.skapakanskatterbaradet inteMen är som

kostnadersamhällsekonomiskaskapa ut-kanOckså subventioner
deexempelEttstatsbudgeten. ärutgiftendirektaden överöver

historisktharsubventionerDessabostadssubventionerna.svenska
ambitionenpolitiskadenför attviktigt instrumentutgjort ettsett

denboendestandard. Menfördelad utövergod och jämntskapa en
skapadessutomriskerade debelastningen attstatsfmansiella en ex-
hushållenssnedvridningkostnad formrealekonomisk itra avav en

andraoch konsumtionbostadskonsumtionmellanval varor.av
för-utländska ekonomerochbåde svenskaår harUnder senare

överskottsbördor. Dettapå skatternasstorlekenuppskattasökt att
skattesys-få uppfattningenkel uppgift. Fördock ingen attär omen

påstorlekendet intesnedvridningseffekter att mätaärtemets nog
utbuds- ochockså empirisk informationbehöverskattekilarna. Vi om

arbets-elastisktmarknader. Hurpåefterfrågeförhållandena olika är
påverkaspå arbetskraftefterfrågan HurVad bestämmerutbudet

kapitalkostna-produktionssektorerolikainvesteringsvolymen i av
framstegforskningenekonometriska gjortden storaderna Trots att

framgått på ställenfleraråder det,decenniernaunder de senaste som
frå-många liknandepå ochdessaosäkerhetdenna bok,i svarenom

svårartat slag. Dess-oftametodproblemenstatistiskaDe är avgor.
mindre brist-ellerdatabasernatillgängligamånga deärutom merav

fálliga.

1976.‘ området, BrowningpåpionjärarbeteFör ett se
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ytterligareEn komplikation utvärderingär att skattsen av en
överskottsbörda i regel förutsätter hänsynvi tillatt samspelettar
mellan olika marknader. I figur begränsade8.1 vi till studeraattoss
överskottsbördan inkomstskatt inom för enkelav en ramen en mo-
dell individernas beteende på arbetsmarknaden; vi analyseradeav
arbetsmarknaden partielli jämvikt. Men framgick vårtsom av exem-

påpel hur olikformig beskattning kan skapa felaktig allokeringen en
kapital mellan två produktionssektorer kan analysav en av en en-

staka marknad leda fel. När vi införde påskatt bostadssektornen
påverkades kapitalbildningen industrisektorn.i För analysera deatt
totala anpassningarna i ekonomin använder därför ekonomer ofta så
kallade allmänna jämviktsmodeller, beaktar det ömsesidiga be-som
roendet mellan olika delar ekonomin.av

I uppmärksammade arbetenett Ingemar Hansson ochpar av
Charles Stuart Hansson 1984, Hansson och Stuart 1985 redovi-

några försök kvantifiera storleken påatt överskottsbördornasas
förknippade med det gamla svenska skattesystemet. Det härsigrör

enkel allmän jämviktsanalys, och författarna påsiffrorsätterom en
beteendesambanden i modellerna kombinera ekono-attgenom
metriska frånresultat andra källor med stiliserad beskrivningen av
svensk ekonomi och det svenska skattesystemet vid slutet 1970-av
talet Enligt1979. de åberopadeofta resultat rapporterassom av
Hansson några1984 de viktigaste skatterna upphov tillgav av en

Åtgärdermycket betydande överskottsbörda. ökade progressivi-som
inkomstbeskattningeni kundeteten leda till överskottsbördaen som

flera gånger de skatteintäkternastörre än medextra extravar en-
inbetald skattekrona följde överskottsbörda på mellan ochen en sex
kronor. Overskottsbördan förknippad med höjningsom var en av

eller ökade arbetsgivaravgifter däremot blygsammaremomsen var av
slag; effektivitetstermeri prislappen för skattekronaextravar en
mellan och drygt50 krona.öre en

Dessa kalkyler implicerar det fanns effektivitetsvinsteratt stora
hämta omfördela skattetrycketatt att deni svenska ekono-genom

min. Om minskade skatteuttagetpå arbetsinkomster medman en
krona genom mildraatt progressiviteten och finansierade detta

motsvarande höjning skulle överskotts-momsuttaget,genom en av
bördan under omständigheter kunna minska med runtgynnsamma
fem kronor Vi kan vinna ända till kronor på sänka in-attupp sex
komstskatten, vi förlorar krona på höjarunt momsen.attmen en
Ett resultat i Hansson och Stuartannat 1985, uppenbart intres-av

skattereformen,för högre skatter elleratt minskade subven-se var
på hushållenstioner bostadskapital förknippade med negativvar en

överskottsbörda. Genom höja skatten eller minskaatt subventio-
på boendetnerna med krona kunde vilket antyddes redan ien man,

vårt enkla exempel, minska överskottsbördan.
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beräkningardessagrund förtill ärliggerantagandendeOm som
bordeskattereformenonekligendeimplicerar attrealistiska vara

pååtminstoneresursallokeringen,ieffektivitetenbefrämjande för
på för-skatteskalaniprogressivitetenminskadelång sikt. Den

den kost-effektivitetsvinst änär störreskaparvärvsinkomst somen
på konsumtio-skatternaindirektaökadedenad genereras avsom

mycketmångt ochikapitalbeskattningen,skärptaDen somnen.
förutsättningarskaparboendet,hårdare beskattninginnebar aven

olikamellanproduktionsresursernaallokeringeffektivareför aven
sektorer.

överskottsbördor-analys5 uppskattaFördenna attrimligHur är
modellförenkladnödvändighet,medstorlek behöver vi aven,nas
på olikakonkurrensförhållandenaochinstitutionerdessekonomin,
storleköverskottsbördornas istudiernamarknader. Merparten avav

inklusivemarknaderallapå antagandetländer bygger attolika ar-
ochkonkurrens,gradhögkaraktäriserasbetsmarknaden avenav

ochhushållens företagenspåverkarsektorn främstoffentligadenatt
beskatt-dvs.inkomstsidaoch kommunernasbeteende via statens

dessalämnarekonomierverkligabeskrivningSomningen. aven
fallalla iibestäms,önska. Lönernadel övrigtantaganden atten
ochmellan företagförhandlingarhuvudsakligenSverige, genom

småbarns-mångaarbetsutbudet förocksåVi attfackföreningar. vet
dvs.kommunal barnomsorgpåtillgångenpåverkaskanföräldrar av
frånbortserutgiftssida. Om visektornsoffentligapå denposten

effektivitets-deöverskattatrisk videtfinns attmekanismerdessa en
disku-Sominkomstbeskattningen.exempelvisföljerförluster avsom

grund fördet vissfinnsKolm 1995ochHolmlundnärmareteras av
bidrafaktiskt kaninkomstbeskattningprogressivförmodandet att en

arbetslös-minskaochlönekrav attfackföreningarnasdämpatill att
så börfalli vä-effektivitetsvinstsamhällsekonomiskheten somen- indivi-snedvridningenföljeröverskottsbördadenmot avavsomgas

ökade in-utsträckningdenfritid. Iarbete ochmellanvaldens som
barnomsorghushållenssubventioneraanvänds förkomstskatter att

arbetsutbudetpåinkomstskattekileneffektennegativamåste den av
småbarnsföräldrarnaspåeffektpositivasubventionensmotvägas

arbetskraftsdeltagande.
påöverskottsbördan avgö-ettföljerfelkällaytterligare attEn av

antaganden vipå vilka görberorkänsligtmycketochrande sätt om
diskuterasSomfå närmarenågrapåstorleken parametrar. av
jämviktsmodellpartiellanvänder1987,Browning ar-avensom

marginellapå denstorleken över-uppskattabetsmarknaden för att

tillhandahållerStuart 1985ochoch Hansson19845 både Hanssonmå tilläggasHär att
också utför-De redovisarbegränsningar.ochräckviddberäkningamasdiskussion enaven utgifter kanoffentligavissahurdessutom typeroch diskuterarkänslighetsanalys,lig av

skattesystemet.samspelmedarbeta ipåverka incitamenten ettatt
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skottsbördan förknippad med den amerikanska inkomstbeskattning-
småkan förändringar i fåparameterantagandena dramatisken, en

påeffekt den beräknade överskottsbördan. Genom experimenteraatt
med olika parameterkombinationer visar Browning den marginel-att

överskottsbördanla kan frånvariera till10 procent 300änmer pro-
den skatteintäkten Browningscent extra slutsats detär attav egen
möjligtinte överskottsbördan denär att mäta amerikanska be-av

skattningen arbetsinkomster någonmed precision,större attav men
till rimliga antaganden vissa parametervärden förenligaärsynes om
med överskottsbörda på mellan och32 47 skat-procent extraen per
tekrona.

utvärderingEn de möjliga effektivitetsvinsterna skattere-av av
formen förutsätter vi kan effekterna på överskottsbördorna.att mäta
Men eftersom överskottsbördan inte direkt observerbar måste allaär
beräkningar påbygga kedja antaganden, indiciekedjaen av en som

starkareinte sin länk. återstodenär I dettaän kapitelsvagaste av
skall enklavi räkneexempel och intuitiva försökagenom resonemang

med nödvändighet något impressionistisk, analys någrahurge en, av
centrala ingredienser skattereformeni lägre marginalskatt på ar--
betsinkomst, likformig kapitalbeskattning kan påverka ef-väntas-—
fektiviteten resursallokeringen.i Till skillnad från exempelvis Hans-

1984 och Hansson och Stuart 1985 genomgå-utnyttjar vison, oss
ende partiell jämviktsanalys. Inom för arbetet vid Ekono-av ramen
miska Rådet och Konjunkturinstitutet pågår några årsedan tillbaka
arbete med utveckla numerisk allmän jämviktsmodellatt för skat-en
teanalys. Detta projekt dock inte slutfört, och kanär ännu vi därför

redovisa någrainte resultat i denna bok.
I redovisaravsnitt vi antal räkneexempelnästa på denett margi-

nella överskottsbördan förknippad med påskattekilen hushål-ärsom
lens arbetsinkomster. Vår utgångspunkt modell hushålletsär en av
arbetsutbud, och liksom Browning 1987 undersöker hur denvi
marginella överskottsbördan påberor vissa parameterantaganden, i

nivånförsta hand på skattekilen utgångslägeti och arbetsutbudets
kompenserade elasticitet med avseende på lönen efter skatt. Precis

Browning finner vi storleken på den marginellaatt överskotts-som
bördan mycket känslig småför förändringarär i parameterantagan-
dena. Men för till rimliga antaganden den kompenseradesynes om
löneelasticiteten finner ocksåvi de marginella överskottsbördornaatt
förknippade med det gamla skattesystemet långt ifrån försumba-var

Aven vi små löneelasticiteter svårtdetantar undvikaär attra. om
slutsatsen det gamla skattesystemetatt riskerade föra med sigatt
långt ifrån försumbara effektivitetskostnader.

Förklaringen den marginella skattekilen,är att här inklude-som
inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och alla indirekta skatter,rar var

mycket hög utgångsläget.i Eftersom skillnaden på marginalen mel-
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privateko-ochskattförelönenavkastningsamhällsekonomisklan
ocksåkundesåskatteralla storefterlönenavkastningnomisk var

medförenlig storarbetsutbudetminskningblygsam envaraaven
Även tolkasbörräkneexempelvåraeffektivitetstermer.kostnad i om

bidra-harskattereformenpåentydigtde atttydersaltmed en nypa
marginelladennivå där över-tillskattekilentill tagit att enner

besvärande.mindreskottsbördan är

marginelladenochSkattereformen8.3
överskottsbördan

påverkarinkomstskatthuranalyserade viföregående avsnittI en
de-figurarbete. I 8.1ochfritidskonsumtionmellanvalindividens
påmåttkonstruerakan ettprincipockså ihurmonstrerade vi man

genomföraskall viavsnittdettaöverskottsbörda. Iinkomstskattens
specifikGenom antaattnumeriskaanalys i termer.liknande enen

realistiskavälja vär-ochnyttofunktionindividensförfunktionsform
kanskattereformenoch efterskattekilen föremarginellapå denden

främstaöverskottsbörda. Denskattekilenspåstorlekenberäknavi
den ärjämviktsansats är attpartielladennamed genom-fördelen
enkelt för-det atträckvidd ärattbegränsade görModellensskinlig.

olikaeffekternaisoleraochresultaten, attförklararstå vad avsom
uppfattningparameterantagandenf‘ harläsareDen annanensom

vadexempelvisingångsvärdenrimligakonstituerarvad somom
kanarbetsutbudselasticiteten utankompenseradedenvaletgäller av

det-underlättakänslighetsanalys. För attbesvär görastörre egenen
allaförredogördär viappendix,matematiskttillfogatvihar ettta

antaganden.våra
kon-väljer viStuart attCharlesochHanssonIngemarLiksom

inkomst-överskottsbördanmarginellapå denintresset avcentrera
marginalskat-ökarviöverskottsbördanförändrasHurskatten. om

överskottsbördan,marginelladividerar denenhet Om vimedten. en
högredenskatteintäktmed denMOB, mar-extra avgenererassom

effekti-marginellapåmått denbehändigtfår viAT,ginalskatten, ett
exempelvis finnerMOB AT. Om viskattekrona,vitetsförlusten per

inlevere-skattekronaMÖB det0,25 innebär extraattATatt en
påvälfärdsförlust 25tillupphovskattemyndigheternatillrad enger

skatteintäkten.direktadenutöveröre,

jämvikts-allmänuppenbartdet inte att1987Browning är5 diskuteras enSom närmare av skilj-depå dettyderanalys mestaBrownings atttillföra.såmycket avskulle ha attanalys
hän-USA kanöverskottsbörda iinkomstskattensfrån olika studierslutsatsernaaktiga av partiell ochmellanvaletfånågrapåvärdet parameterarantagandenolikatillföras om -

roll.mindrespelajämviktsanalys tycksallmän en
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Den marginella överskottsbördan skattekrona måttär ettper som
användbart på två För detär förstasätt. tillhandahåller det infor-

mation kan utnyttjas för samhällsekonomisk cost-benefitsom en
analys offentliga utgiftsprogram. För skatteti-att avgöraav om en
nansierad expansion de offentliga utgifterna önskvärd detär ärav

barainte jämföra deatt ökadenyttan offentliga utgifternanog av
med den direkta kostnaden för skattebetalarna. För utgiftsök-att

skallningen samhällsekonomiskt måstemotiverad nyttanvara vara
likaminst den direktastor skatteintäkten och densom summan av
överskottsbördan. För det andraextra kan det, redanvi noterat,som

hjälpa analysera skattesystemetsatt struktur. Om den marginellaoss
överskottsbördan skiljer åtsig mellan olika skatter kan uppnåman
effektivitetsvinster omfördela skattetrycketatt mellan olikagenom
skattebaser.

Hur använder statsmakterna de ökade skatteinkomsterna Hans-
och Stuart 1985 studerar dels fallet skatteintäkterna åter-närson

går individentill i form klumpsummetransferering, dels falletav en
de används för finansieranär offentlig konsumtionatt inte di-som

rekt påverkar individens arbetsutbudsbeslut.7 I fortsättningen be-
tillvi diskuteragränsar att experiment där intäkterna användsoss

för finansiera motsvarande klumpsummetransferering.att Efter-en
därigenomvi eliminerar skattens inkomsteffekt på arbetsutbu-som

det det bara substitutionseffektenär spelar roll för beteendean-som
vårapassningen i simuleringar. En högre marginalskatt leder då till

entydig, oftast blygsam, minskningän arbetsutbudet.en om av
Den centrala beteendeparametern i sammanhanget den kom-är

penserade arbetsutbudselasticiteten med påavseende lönen efter
skatt. kapitelI försökte på5 basisvi svenska ekonometriska stu-av
dier fram till rimligt intervall för denett kompenseraderesonera oss
löneelasticiteten. Genom välja olika värden påatt iparameteren
individens nyttofunktion kan kalibreravi vår modell på sådantett

densätt spektrumatt löneelasticiteterett fallergenererar av som
inom detta intervall. laborerarVi med alternativa antagandentre om
storleken på den kompenserade löneelasticitetenf vårtI första alter-
nativ, väl linjei med denär grundläggande speciñkationen isom
Hansson 1984 och Hansson och Stuart 1985, den kompensera-är
de löneelasticiten 0,25. Denna elasticitet, vårtrepresenterarsom

utbudsoptimistiska kanmest scenario, möjligen ha viss bärighet för
vissa speciella kategorier på arbetsmarknaden ensamstående kvin-

7Hansson 1984 analyserar också tredje fall,ett skatteintäktemanär används för fi-att
nansiera investeringar i infrastruktur.

8 Nyttofunktionen CES-typ, ochär for varje påvärde substitutionsparametem kanav vi
beräkna den motsvarande kompenserade löneelasticiteten. Lönelasticiteten varierar dock
med nivån på skattekilen. Alla värden på löneelasticiteten i har utvärde-textensom angesvid marginell skattekil pårats 70 procent.en
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sammanfattningexempel. Som typsvens-tänkbartettär avennor
Vårt andraöverkant.tilltagen idocktorde denbeteendekens vara
uppfattarelasticitet vipålöneelasticitet 0,11,alternativ är somenen

åtminstonearbetsutbudsstudierårstypisk förganska senaresom
pålöneelasticitetVårt tredje alternativ ärmän.gäller giftavad en

redovisas ipunktestimatmed detlinjeielasticitetDenna är0,05. som
industriarbetarespanelanalysMeghirs 1995ochAgellsAckum av

imp-de elasticiteterlägreväsentligtarbetsutbud, den änär sommen
arbetsutbud. Be-giftatvärsnittsstudier mänsde flestaliceras avav

lönta-genomsnittligedenförelasticitetrepresentativtraktad som en
underkant.tilltagen isannoliktdenärgaren

nivå utgångsläget -juiskattekilensviktig parameter ärEn annan
överskottsbörda för-denblirdesto extraskattekil,högre större som

skattehöjning arbetsinkomstIndividensytterligaremedknippas en
barainkomstskattendirekta äroch denmånga led,beskattas i en

marknadsvär-mellanSkillnadenskattekilen.totaladenikomponent
fårindividenköpkraftoch denarbetsinsats extradet extra somenav

och in-skatternaindirektadearbetsgivaravgifterna,påocksåberor
be-Enligt deoffentligapå tjänster.ochbidragkomstberoende taxor

beaktardock inte1994,Du Rietzredovisasräkningar somavsom
denochinkomstberoende bidrag tota-taxor,marginaleffekten varav

genomsnittlig in-medindividförskattekilenmarginellala enen
halvan 1980-underungefärdustriarbetarlön 70 procent avsenare

denSAF-områdetpågenomsnittlig tjänstemantalet. För varen
85 procent.högre tjänsteman runtoch förknappt 80 procent, en

alla kategorierna.marginaleffekten forminskade treSkattereformen
för in-knapptskattekilen 62 procentSkattereglerårsMed 1991 var

tjänstemannakategorier-bådaföroch 71,5dustriarbetaren, procent

na.
Långtids-skattekilen imarginelladenberäkningEn gesavannan

från Rietzskillnad DuTillsid. 329.tabell 8.2,utredningen 1992
skat-marginellatotaladendet härhandlarkalkyldisaggregerade om

skattekilarbetsinkomst Sverige,igenomsnittligpåtekilen somenen
och bidrag.avgifterinkomstberoendeeffektenockså inkluderar av

genomsnittligadenberäkningarFinansdepartementetsEnligt var
1980-talet. Islutetvidskattekilen knappt 73 procentmarginella av

tillskattekilen 631991 procent.minskadeskattereformenmedoch

Iinkomstfunktion.med linjärskattesystemet9 vivåra beräkningar ma-I representerar en
löneninkomst,disponiblaindividensyw1-t+k, där ärhar vitematiska att wtermer y

klumpsununetransferering.och kskattekilenskatt,före t en

240



Samhällsekonomisk effektivitet

Figur 8.2 Marginell överskottsbörda skattekronaextra vänster skala,per och
sambandet mellan skatteintäkt och skattesats Iafferkurvan
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I figur 8.2 redovisar denvi marginella överskottsbördan som an-
del den skatteintäktextra vid liten ökningav som genereras en av
skattekilen för fallet den kompenseradenär löneelasticiteten 0,11,är
dvs. elasticitet tämligenär mångarepresentativ för svenskaen som
arbetsutbudsstudier. I figuren har ocksåvi lagt den såin kallade Laf-
ferkurvan, visar sambandet mellan skattekilens nivå och densom
totala skatteintäkten. Givet våra antaganden når Lafferkurvan sitt
maximum vid skattekil på 89 vid högre skattprocent; urholkasen en
skattebasen dvs. antalet arbetade såtimmar mycket skattein-att
täkterna minskar. Vi med de skattekilaratt enligt Finansde-ser som

och Gunnarpartementets Du Rietz beräkningar typiska undervar
slutet 1980-talet, till70 85 låg vi fortfarandeprocent, bitav underen
den skattekil på 89 maximerarprocent skatteintäkterna.som

Vad gäller den marginella överskottsbördan finner vi ett mönster
mycket typisktär för alla studier på området. För brettsom ett in-

tervall skattekilar överskottsbördanär blygsamt slag.av Om skat-av
tekilen utgångslägeti 30är kostar skattehöjningprocent ökaren som
skatteintäkten med krona bara fyra i effektivitetstermer.öre Omen
vi experiment vid skattekil påupprepar 40 ökarsamma procenten

1°Här kan vi dock denotera Du Rietzatt beräknade skattekilarna för den högreav tjänste-
under slutet 1970-talet 90,5mannen 1979 implicerarprocentav vi krönetatt passeratpå Lafferkurvan.
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Vid skattekilartilleffektivitetskostnaden sju överindirekta öre.den
marginella överskotts-dramatiskt; denbildenförändras65 procent

skattekilenskattekilen.med Närsnabbt ärmycketbördan växer nu
den 85skattekronaytterligare 31 öre, när ärkostar70 procent en

tillprislappen stigit 169har öre.procent
förkla-två effekterintuitionen Det gemensamtVilken ärär som

skatteki-så snabbtpå kronaprislappen närväxervarför extraenrar
vår defini-med täljaren isammanhängerförstaDenlarna är stora.

skattekrona,överskottsbördanmarginelladention perav
iMÖBÖB pådelsberorskattekilen ökarFörändringenAT. närM

på huroch delsarbetsutbudet,kompenseradedetminskningen av
Näreffektivitetstermer.arbetsutbudet kostar iminskadedetmycket
be-och hennesskattproduktivitet föreindividensmellanskillnaden

minskningytterligarevarjekommerskatthållning efter är stor av
samhäl-produktionsbortfall förresulteraarbetsutbudet i ett stortatt
viktigaindividen. Denförprivatekonomisk förlustlitenlet, enmen

överskotts-marginelladenimplicerardettaiakttagelsen attär att
arbetsutbudetkompenserade ärdetbördan kan stor även omvara
procentenhetermed femskattekilen minskaroelastiskt. Ommycket

Mednettolön medindividens 20ökar procent.från till 7075 procent
arbetsut-implicerar dettapålöneelasticitetkompenserad 0,11 atten

samhällsekonomiskadeteftersommed Menökarbudet 2,2 procent.
den högapåså grundarbetsinsatsutbytet stortärextra avenav

ändåeffektivitetsvinstenutgångsläget kommer attskattekilen i vara
överskottsbördan medtotalaminskar denverketsjälvabetydande. I

gångerniodrygtförändringprocentuelldvs. är20,1 procent, somen
arbetsutbudetprocentuella ökningenså denstor avsom

MÖB AT.med isammanhängerandra effekten nämnarenDen
planaLafferkurvanbörjar attskattekilen överstiger 70När procent

skattekilen ökarATskatteintäkt närDen extraut. genererassom
mindre. Vialltblirfrån till procentexempelvisenhet 7 71med en
tal.allt mindre När vimeddividera MOBdärförkommer ettatt

så småningom den margi-kommerLafferkurvans krönnärmar oss
bliskatteintäktenandel denöverskottsbördansnella attextraav

från försämrastillskattekilen ökar 9089oändligt När procentstor.
skatteintäktendensamtidigtytterligare, äreffektiviteten extrasom

noll.
marginel-hur denkänslighetsanalystabell redovisar viI 8.1 aven

på olika antagandenberoröverskottsbördan skattekrona omper
nivå. Liksomoch skattekilensutbudselasticitetenkompenseradeden
exceptionelltresultatenkonstaterakan vi1987 ärBrowning att

begränsarparameterantaganden. vivåra Trotskänsliga för att oss
enligtskattekilarmarginelladet intervalltill bara studeraatt somav

Långtidsutredningenoch 1992beräkningarna Du Rietz 1994 varav
marginelladenskattereformen vioch eftertillämpliga före attser
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överskottsbördan skattekrona frånvarierar drygt åtta procentper
till Om begränsar2000 procent vi till studeraöver resultatenattoss
vid den marginella skattekilen för den genomsnittlige svensken enligt

års regler rad1988 5 varierar den marginella välfärdskostnaden
mellan och En frestande14,6 175 slutsats, dockprocent. vi intesom
drar, resultaten så oprecisa kan någonär vi inte draatt är slut-att

storleken på den marginella välfárdsförlusten.sats om

Tabell 8.1 Marginell överskottsbörda skattekrona i procentper

Kompenserad arbetsutbuds-
elasticitet marginell lönm.a.p.
efter skatt

0,05 0,11 0,25

MargineI skatteki i procent:
62 industriarbetare, 1991 8,2 19,0 54,7

2. 63 genomsnittlig arbetsinkomst, 1991 8,6 20,1 59,0
3. 70,5 industriarbetare 1988 12,7 31,6 121,8
4. 71,5 tjänstemän, 1991 13,4 33,9 139,1
5. 73 genomsnittlig arbetsinkomst, 1988 14,6 37,8 175,0
6. 79 tjänstemän, 1988 22,0 65,3 2 280,0

högre7. 85,5 tjänstemän, 1988 41,0 192,5 -

Skattekil nårvid vilken Lafferkurvan sitt 94,5 89,5 79,5
maximum

Anmärkning: Den kompenserade arbetsutbudseiasticiteten påär beräknad vid skattekil 70en
- denprocent. marginella överskottsbördan gåratt skattekrona oändlighetenmotanger per

vid lägre skattekil. De marginella skattekilama i rad från Långtidsutred-2 och 5 hämtadeären
ningen 1992, frånoch de i rad 6 och 7 Du Rietz1994.

Den länken denna våri indiciekedjasvagaste gäller storleken på
den kompenserade arbetsutbudselasticiteten, länk inte ären som
starkare de ekonometriska resultaten på området.än Om vi för ett
ögonblick betraktar våra simuleringar försök denett att mätasom
marginella överskottsbördan för den genomsnittlige löntagaren i
Sverige skälvi redan angivitstror elasticitet påatt 0,11av som en

prägel.bär rimlighetens Om vi jämför den marginella Överskotts-

I den populära svenska skattedebatten åberopas ofta kalkylerna i Hansson 1984 och
Hansson och Stuart 1985 stöd för tanken denett marginella överskottsbördanattsom

skattekrona minst 100 med det gamla skattesystemet. Somprocent framgårper var avförfattarnas känslighetsanalys dock spännviddenär i resultaten mycket Resul-stor.egen
våri tredje kolumn bygger påtaten antagande löneelasticiteten, 0,25,samma om somHansson och Stuart på basis mycket grundlig genomgång den då tillgängligaav en av-utländska arbetsutbudslitteraturen utnyttjar i sitt referensfall. Trots det föreliggeratt-skillnader i valet analysmetodstora partiell kontra allmän jämvikt det notabeltär attav

våra resultat deni tredje kolumnen väl i linje med deär redovisas Hansson ochsom av
Stuart rad tabell sid. I deras346. referensfall når Lafferkurvan sitt maximum vid

påskattekil 80 Den motsvarande skattekilenprocent. i vårt fall 79,5 Vidären procent.
skattekilar på respektive60 70 redovisar de marginella överskottsbördorprocent skat-per
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och efter skatterefor-löntagaren föregenomsnittligedenbördan för
den minskarochrad 5 viresultaten i 2jämför attdvs. vi sermen

på marginellprislappenosynligaDenfrån till 20,137,8 procent. en
halveratsdet enkalkylenligt denna ihar närmasteskattekrona

med procent.minskning 47
dock leda fel.beteende kan IgenomsnittsindividensanalysEn av

åtskattekilar mel-både ochlöneelasticiteterskiljerverkligheten sig
marginellamellan densambandethushållstyper. Eftersomolikalan
icke-linjärtbakomliggandeoch deöverskottsbördan ärparametrarna

underskattagenomsnittsindividenenkel analys attkommer aven
skattekilen. Ettsnedvridningseffektensamhällsekonomiskaden av

detskullLåt förklargöra. anta attexempel kan resonemangetsoss
åt gäller den kom-skiljer vadsiglöntagare,finns tre somgrupper av
skattekilen. Flertaletvad gällerlöneelasticiteten, intepenserade men
på medan delöneelasticitethar 0,11,individerna, 70 procent, enav

på vår elasticitetsför-individerna befinner sig iresterande svansarna
och förelasticitetenindividerna 0,05,delning. För är20 procent av

blir där-löneelasticitengenomsnittligaden Den0,25.10 ärprocent
marginelladenvårt basfall, eftersomimed precis0,11, mensom

ökarlöneelasticitetensnabbtöverskottsbördan mycket närväxer
överskottsbördangenomsnittliga marginelladen attkommer vara

likada-individerallaviden ärattnär antarstörre än som genereras
skattekilen imarginelladen 73 procent ut-Om vi ärattantarna.

överskottsbördan förmarginellagenomsnittligablir dengångsläget
jämföras medvilket kan 37,8våra procent46,9 procent,tre grupper

alltså upphovskattekronaPå marginalenlikadana.alla ärnär ger en
minskar skat-på Om vieffektivitetsförlust 50till nästan öre. nuen

överskott-genomsnittliga marginellablir dentilltekilen 63 procent
på rudimentärtkalkyl,Enligt dennabördan ett21,7 procent. som

hushållen, skattereformenlederblandbeaktar heterogenitetensett
genomsnittliga marginellaeffektivitetsvinst. Den över-till störreen

samtidigt beaktat hete-med Om viskottsbördan minskar 54 procent.
utgångsläget hadeskattekilenoch ibåde löneelasticitenrogeniteten i

större. det baravälfärdsvinsten blivit Avenmarginelladen ännu om
lönee-samtidigt harlöntagarnaliten minoritet storär ensomaven

på välfärdsförlusten förskattekil storlekenhöglasticitet och gören

ikan jämföras med respektivepå respektive vilket 47 115tekrona 129 procent53 procent,
vår modell.

1’ hushållen förutsätter använderbland viordentlig analys heterogenitetenEn att ossavav
och Palme 1994, utnyttjarsådan analys redovisas i Aronssonmikrosimulering. En som

arbetsutbudarbetsutbud och kvinnansresultat För hushållens mannensekonometriska
Föfattamaskattereformen.simultant för simulera effektivitetsvinstenstuderas att av

väljeröverskottsbördan skattekrona,analys den marginellaredovisar ingen utanperav
överskottsbördan. Resultatenpå den totalastudera effekten skattereformenistället att av

totala överskottsbördan minskar med knapptden 25implicerar procent.att
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dessa ändåden fåkan betydelseatt för beräkningenstorgrupper av
den genomsnittliga marginella överskottsbördan.

Beräkningar skatternas samhällsekonomiska extrakostnaderav
förknippade med åtskilliga problem,är och våra resultat bör tolkas

försiktigt. destoInte mindre vi resultaten tabelltror iatt 8.1 säger
något storleksordningen vad gäller effektivitetsforlusten till följdom

skattekilen på arbetsinkomster. Aven tillgängliga arbetsut-av om
budsstudier inte stöd för bestämdett uppfattningger en mer om
storleken på den kompenserade arbetsutbudselasticiteten resulta-är

flertaleti studier väl förenligtten med tanken skattekilar nivåiatt
med de typiska före skattereformen skapar betydandesom var mar-
ginella överskottsbördor. Ett land låter den totala marginellasom
skattekilen på arbetsinsats stiga tillextra 70-80 drabbasprocenten
med sannolikhet intestörsta ekonomisk kollaps. Däremot ut-av en

det vårsig enligt försätter mening onödigt risktagande; de konfi-ett
densintervall för den kompenserade arbetsutbudselasticiteten som

de flestai svenska arbetsutbudsstudierrapporteras under årsenare
påvi inget kan uteslutagör att sätt prislappen i effektivitetster-att

på det gamla skattesystemet betydande.mer var
De marginella skattekilar blev resultatet skattereformensom av
sig med denna utgångspunktter mindre riskabla. För bredasom

heltidsarbetande löntagare har den marginella över-grupper av
skottsbördan sannolikt minskat väsentligt. Den marginella över-
skottsbördans matematiska logik sänkning skattekilengör att en av
med några enstaka procentenheter kan spela roll skatterefor-stor -

reducerade enligt Finandepartementets beräkningar skatteki-men
len med tio procentenheter förnära genomsnittlig arbetsinkomst.en
Samtidigt kan påvi inget uteslutasätt vissa specifikaatt grupper
befinner sig i riskzonen också efter skattereformen. Skattesystemets
samspel med inkomstberoende transfereringar bostadsbidrag och
avgifter barnomsorgstaxor, underhållsbidrag och avbetalning av
studiemedel hushållvissa fortfarandegör konfronterasatt med en
total skattekil på långt procent.80 Dessaöver skönhetsfläckar il-
lustrerar samtidigt skattekilarna inte kan diskuterasatt oberoende

fördelningspolitiken i Det finns enklastort. inga tekniska modife-av
kanringar lösa alla incitamentsproblemen skatte-i och bi-som upp

dragssystemen, samtidigt påutan att avkall centralagör för-man
delningspolitiska mål.

13Ensamstående föräldrar med låg inkomst kunde med års1991 regler förlora på öka sittatt
arbetsutbud från deltid till heltid; Andersson och Gustafsson 1992.se
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kapitalallokeringenochSkattereformen8.4

under 1980-taletskattepolitiska debattensvenskadenMycket av
i före-investeringardiskrimineringenmöjligadenkretsade kring av

dåbostadssektorn, och främstinvesteringar irelativttagssektorn
vilkenklarlägga iförsökaskall vi ut-detta avsnitthem. Iegna

kapitalbeskatt-likformigaoch denskattereformensträckning mer
ka-spelplanen. Iden skattemässigatill jämnabidragit utningen att

påverkarhur skattesystemetingående diskuteratoch har vipitel 43
villor respektive företag,inyinvesteringarkapitalkostnaderna för

helhet.tillpussla ihop bitarnaskalloch vi ennu
fortsättningen,referenspunkt vi itydligskapa antarFör att en

bestämd ochinternationelltrealräntankapitel äriprecis attsom
aktiebolagssek-nyinvestering igällerVadmed fyralika procent. en

ställsavkastningskravdetrealräntadennamotsvarartorn avsom
någotskatter,personligaförebolagsskatt,efterfinansiärerna men

blir oberoen-aktiebolagssektornkapitalkostnaden iinnebär attsom
diskuterade ka-iSom vikapitalbeskattningen.personligadende av

förenligtdettatill avsnitt,återkommer i äroch vipitel nästasom
liteniinvesteringsincitamentenskattemässigademed tanken att en

påberor utform-kapitalrörlighet baraperfektmedekonomiöppen
aktiebolagets in-vidarebolagsbeskattningen. Vi attantarningen av

behållen denoch vinst ilån, nyemissionmedfinansierasvesteringar
1980-talet, och in-vidgällde mitten attfaktisktomfattning avsom

mellan maskiner,fördelningenfaktiskaföljer denvesteringarna
kapitalkostnadenrealagenomsnittligabyggnader och lager. Den en-

tabellredovisatsredan iharskattesystemetochgamladetligt nya
resultatenreproducerar vioch tabellkapitel i 8.2och i4.24.1 en

gång till.

då denaktiebolag och villa,nyinvestering ikapitalkostnad vidReal8.2Tabell
är 4 procentreala räntan

års Skatteregler1991års Skatteregler1985

108O 4108O 4Inflation

4,64,64,54,3 4,2 4,44,5 4,5Aktiebolag
1,5 0,83,9 3,0-1,4-0,61,7Villa 3,6

beräkningar.Källa: Egna

utgår från de kalky-villasektorn vikapitalkostnaden iVad gäller
redovisades avsnitti 3.4.brukarkostnaden villasektornpå iler som

utgifterdå definierades inbegripabrukarkostnaden atteftersomMen
kapital-med detjämförbarunderhåll direktden inteochdriftför är

beräkningaraktiebolaget. Demed förkostnadsmått laborerarvisom
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på den reala kapitalkostnaden villasektorni redovisas tabelli 8.2som
inkluderar därför bara villaägarens kostnader formi påräntorav
lånat kapital, alternativavkastning på det kapitalet, skat-samtegna
ter. Eftersom villägaren förenar fmansiärens och investerarens roll

ochi kommer den peronliga kapitalbeskattningenen samma person
spela roll för kapitalkostnaden. Låneandelen villasektornatt i har vi
till 35satt procent.

framgårSom tabellen befann långtvi mycket från visionenav oss
likformig kapitalbeskattning med det gamla skattesystemetom en

med vilket här års skatteregler.1985 Vid de inflationstakteravses
aktuella under 1980-talet, blir själva8-10 i verketprocent,som var

den reala kapitalkostnaden villasektorn.negativ i Den främsta an-
ledningen den reala ñnansieringskostnaden minskarär kraftigt,att

ñnansieringsform, inflationen ökar. Eftersom realräntanoavsett när
skatt konstant,före och eftersom nominella ränteinkomsterär en

beskattas medan nominella ränteutgifter avdragsgilla, driver in-är
flationen både den reala alternativräntan och lånerän-den realaner

Om vi jämför den reala kapitalkostnaderna i aktiebolags-tan. och
villasektorn kalkylernavi allti väsentligt bekräftar denatt gäng-ser

bilden påtagligt gynnande investeringar bostadssek-ett ise av av
torn.

Med det skattesystemet sig snedvridningen investe-ternya av
långtringsincitamenten blygsammare. Kapitalkostnaden villa-isom

sektorn minskar fortfarande med inflationen, eftersom skatte-men
lägre dämpas effekten. lågaVid inflationstaktersatsen är fram-nu

står skillnaden i investeringsincitamenten små.som
Sammantaget har skattereformen skapat förutsättningar för en

effektivare kapitalallokering. handlarDet dock här vinsterom som
påmaterialiseras lång Påförst sikt. kort sikt har den likformiga ka-

pitalbeskattningen skapat långsiktigaproblem. De allokerings-nya
vinsterna har, vi diskuterade kapiteli köpts till priset över-som av
gångsproblem på fastighetsmarknaden. I nuvärdestermer åsamkades
många villaägare och hyresgäster, boendesitt till deanpassatsom
gamla skatte- och subventionsreglerna, mycket förluster. Over-stora
gången till likformig kapitalbeskattning bidrog också, vien mer som
diskuterade kapiteli till skapa makroekonomiska obalanseratt
och fördjupa den ekonomiska depressionen under börjanatt 1990-av
talet.

1‘ Till skillnad från kalkylerna i avsnitt har vi3.4 särskilda beräkningsmodeller föranvänt
beräkna den effektiva skattesatsen på kapitalvinsteratt på villor. Eftersom vi här stude-
incitamenten för nyinvestera villasektorni har inkluderatatt effekten både fullrar av

byggmoms och den åldersdifferentiering i fastighetsskattpermanenta in-uttaget av som
fördes for mildra reformens effekt på nyproduktionen.att En beskrivning kal-närmare av
kylerna återfinns i appendix, kan tillhandahållasett författarna.separat som av15Om vi beaktat effekterna hushållens räntesubventioner hade skillnaden sigtett änav mer
dramatisk.
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ochskatteomläggningar,understrykeriakttagelser attDessa spe-
riskerarinvesteringsbeslut,långsiktigamycketsådanaciellt rörsom

måstelångsiktiga vinsternaproblem. De vägasskapa sinaatt egna
ochskapar orättvisorskattesystemsjälva bytetrisken för attmot av
mål-dessamildratänkbartEttobalanser.makroekonomiska sätt att

detövergångsregler, eller fasa inmjukaha attkonflikter att nyavore
den ekono-år. Både omtankenföljdunderskattesystemet omen av

ställda rättvisekrav moti-och rimligttrovärdighetpolitikensmiska
tillgod tid sigmyckethushållen möjlighet iattatt anpassagesverar

spelreglerna. sammanhangetproblem iuppenbartEttändradede
politis-denocksåinfasningsperioder förutsätterlånga attdock attär

långsiktighet.präglaska storavprocessen

aspekterInternationella8.5

på skattere-effektivitetsaspektertvåkapitel betonatdettahar iVi
områdenPå vi,dessakapitalallokering.och trorarbetsutbudformen,

lång-förförutsättningarskapatharframgått, reformenatt ensom
and-också raddet finnssamhällsekonomi. Meneffektivaresiktigt en
Vårberört.vi intesamhällsekonomisk effektivitetpåaspekter somra

tillhandahålla kvanti-vissmöjlighetenhar främst attanalys styrts av
strålkas-begränsadedetsökt utanförharoch inteevidens, vitativ
skall viavslutande avsnittdessavåra modeller. Itarljus ges avsom

Denpå skattereformen.effektivitetsaspekterandradiskutera gemen-
områden principi ärdet sigrörär attnämnaren somomsamma

kvalitativblirvåra natur.därviktiga, merresonemang avmen
påverkat effektiviteten iskattereformenfråga hurförstaEn är re-

sluten ekonomiomvärlden. Iochmellan Sverigesursutnyttjandet en
skattföreavkastningenkapitalallokeringeffektiv attförutsätter en

ekonomi,litenproduktionssektorer. Ialla öppendensamma iär en
frittkan sigproduktionskapitalet gränser-överfysiska röradetdär

sådantpåfördela sig sätt attinvesteringarna ettbör dessutomna,
be-internationelltdetskatt blir densammaforeavkastningen som

omvärlden.realräntanandra ord imedavkastningskravet,stämda
denkil mellanslår inbeskattar nyinvesteringarnalandEtt ensom

på nyinveste-och avkastningenbestämda realräntaninternationellt
kommerdärigenom attinvesteringarnaEftersomlandet.ringar i

på denberor in-överskottsbördafår attlandet viflyta ut somenur
liten. Urblir förproduktionen,därmedkapitalstocken, ochhemska

med skattereformensambandövergångsproblemen i1‘ diskussionprincipiellFör seaven
Agell 1990.skattereformen,på svenskadentillämpning19763. FörFeldstein seen
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effektivitetssynpunkt bör därför skattesatsen på nyinvesteringar i en
noll.liten ekonomiöppen vara

Vad har detta för bärighet på svensk skattepolitikresonemang
Som framgick vår diskussion i kapitel det dettai4 ärav samman-
hang viktigt skilja mellan de skatter belastar svenskaatt som spara-

och de belastar investeringar i Sverige. I Sverige, liksom deire, som
flesta andra länder, baseras den personliga kapitalinkomstbeskatt-

på den såningen kallade residensprincipen. Skatten utgår på kapital-
inkomster den skattskyldigesi hemland, inkomsternasig kom-vare

från inhemska eller utländska tillgångar. Kapitalinkomstbe-mer
skattningen därför påskatt de hushållenssvenska sparande.är en

har däremot betydelseDen ingen för realinvesteringarna svenski
industri. skatt påverkarDen primärt investeringarna skattenärsom
på företagens Den svenskavinster. bolagsskatten följer med vissa

undantag såden kallade källprincipen, vilket innebärsmärre allaatt
vinster landeti fram till beskattning,tas oavsett äga-som genereras

hemland. bolagsskatt,En påverkar avkastningskraven pårens som
därför åtminstonenyinvesteringar, i princip skadlig skatt,är en som

slår kil mellan denin internationella realräntan och den marginel-en
påla avkastningen nyinvesteringar Sverige.i

påverkatHur har skattereformen den internationella skattekilen
Svensk skattepolitik har sedan pålänge byggt föreställningen att
realkapital industrini relativt lättrörlig produktionsfaktor, ochär en

beskattningen måsteföretagen internationellt konkur-att av vara
hårdrenskraftig. En företagsbeskattning har aldrig delvarit en av

skattesystemet. Som framgick våra kapitalkostnadskalkyler ka-iav
pitel ligger Sverige själva verketi ganska lärobokens4 ideal vadnära
gäller bolagsskatten liteni ekonomi. effektiva bolags-Denöppenen
skattekilen för genomsnittlig marginell investering nollär näraen
både före och efter skattereformen. Vår bedömning därförär att
skattereformen har förändrat deninte relativa avkastningen på att

Skatten påinvestera i Sverige. nyinvesteringar aktiebolagssektorni
internationellt konkurrenskraftig före reformen; OECDvar se

också efteråt.1991. Det denär
Vad gäller beskattningen arbetsinkomster blir bildenav mer

komplicerad. Sveriges deltagande den europeiskai integrationspro-
form EES-avtal och också-i sedemera medlemskap i EUcessen av -

har bidragit till öka arbetskraftens potentiella rörlighetatt över
Det finns regleringa hindrar svenska lönta-gränserna. numera som

skaffa påarbete den europeiska arbetsmarknaden. Föratt ettgare

17Detta teoretiska resultat den överflödiga bolagsskatten, hämtat från den optimalaom
beskattningslitteraturen, gäller inte generellt. För den händelse det finns monopolvinster,

specifikt knutna till investeringar i landet, finns detär motiv for introduceraett attsom
bolagsskatt, andra skatter har överskottsbördor på marginalen.en om
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medhögt skattetryck högakombinerarland Sverige, ettsomsom
frågor.väcker detta rad Denfördelningspolitiska ambitioner, en
på förmåganmångt mycket byggtochskattemodellen harsvenska i

löneinkomster. precisionen iomfördela Avenbeskatta ochatt om
ifrågasätts tillgängliga studiertyderfordelningspolitiken ibland har

har bidragit till ipå och transfereringssystemenskatte- ettatt en
mellaninkomsternainternationellt perspektiv kraftig utjämning av

förlorarna isocioekonomiska Deolikaindivider i storagrupper.
utbildning och utpräg-med högharsammanhanget varit personer
sid.Björklund 107-9.överklassbakgrund; jfr. 1991,lad

fördelningspolitik berorsjälvständig ibedrivaMöjligheterna att en
till länder medväljerpå dessa förlorare migreraväsentligtallt attom

högutbildade Historisktlägre skatter, forlöner, ellerhögre grupper.
länder knappastoch löner mellanskillnader skatterhar isett orsa-

SchrödersEnligtLundborg 1992.migrationsflöden; jfr.kat stora
forsk-från skandinavisktresultatenavrapportering1994 ettav

utbildningsnivå påverkat migra-hur utvandrarnasningsprojekt om
ökarunder 1980-taletoch SverigeDanmark, Norgeitionsmönstren

utbildningsnivån alla länderna. Ettiutvandrare medandelen tre
utvandringsmönster främsthögutbildadesderesultat är attannat

lågutbildadesde förstalönenivåerna, medan iskillnader ibestäms av
arbetslöshetsnivåerna. absoluta siffrorpå Iskillnaderhand beror i

slag.synnerligen blygsamtdock migrationsflödenatycks vara av
kan extrapole-dessa erfarenheteralls säkertdock inteDet attär

denföljerde möjligheterKunskapen gemensammaavsomomras.
öka. Internationaliseringenbör gradvisarbetsmarknadeneuropeiska

vid-dotterbolag andra länder harioch tillväxtenföretagstora avav
arbetskraftsrörlighetföretagsinternför över gränser-utrymmetgat

arbetskraftsmobi-på potentiell framtidaindikationEn enannanna.
mellan länder.studentutbytetsnabba tillväxten iden mycketlitet är

ingårutländsk studieortNågon vistelse vidtermins numera som en
Även bindningar imånga universitetsutbildningar.normal del i om

långtspråk sannolikt kommerfamilj, kultur och attform varaav
löner den majorite-skattetryck och förviktigare skillnader i storaän

kvarstårockså det faktum migra-högutbildade framtideni attten
få bevittnakommertionströskeln har blivit lägre. Aven vi inte attom

utbildning ochmed högomfattande utvandring personermer aven
sannolikt rörligheten öka.specialistkompetens kommer attannan

arbetskraftenspåverkat förhar skattereformen incitamentenHur
påmarginalskattenländer sluten ekonomirörlighet mellan I ären

bedöma skattesystemetscentral betydelse förarbetsinkomster attav
arbetskraftsrörlig-medekonomi friincitamentseffekter. I öppenen

påockså arbetsin-emellertid den genomsnittliga skattenblirhet
marginalskattenNågot förenklat kan vikomster intresse. säga attav
landet, medanhushållens välja arbetstidpåverkar iincitament att
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påverkar migrationsincitamenten.den genomsnittliga skatten Om
påden genomsnittliga skatten hushållets arbetsinkomster hög,är

och skattebetalaren upplever förmånernainte de offentligaatt ger
tillräcklig kompensation, skapas incitament till utvandring.

påDen genomsnittliga skatten arbetsinkomster Sverigei högär
skattereformen.också efter Skattereformens syfte mildraattvar

bibehållaolika marginaleffekter det totala skattetrycket. Enmen
utgångspunktcentral påverkareformen skulleinteattannan var

inkomstfördelningen. hushållensNettot skatter och transfere-av
skulle förändras olika inkomstskikt. Vårringar inte i fördelningsana-

kapitellys i indikerade reformen sannolikt mål,uppfyllt detta7 att
hushållen disponibelvi efter inkomst. Nettot skat-när grupperar av

och transfereringarna för individerna dei inkomstskik-terna översta
har ändrats relativt detinte för andra Eftersom detten grupper.

tydligt samband mellan inkomstnivåfinns och utbildningsnivåett
uppfattar det indikation påvi skattereformen inteattsom en grov

någonhaft direkt inverkan påhar migrationsincitamenten för indi-
hög ocksåvider med utbildning. Om hänsynvi till indirektatar an-
till följd reformen blir bildenpassningar allt lika,snarast, annatav

minskat. Våra påmigrationsincitamenten kalkyler den marginel-att
la överskottsbördan i avsnitt indikerade effektivitetskostna-8.3 att

mångaden har minskat för individer med höga arbetsinkomster,
påverkarvilket migrationskalkylen i för Sverige rikt-en gynnsam

ning.

Enkelhet och skatteplanering8.6

Andra potentiella effektivitetsvinster sammanhänger med det gamla
svårtskattesystemets komplexitet. deklarera,Det föratt ävenvar

skattebetalare med normala ekonomiska transaktioner. Som dis-vi
kuterade kapitel medförde deti gamla skattesystemet dessutom2 att

rad finansiella och organisationsmässiga transaktioner genomför-en
des bara de skattemässigtför lönsamma. handlar härDetatt var om

frånallt skattefusk och helt legal skatteplanering inom förramen
kapitalinkomstbeskattningen, till företagets finansieringsval, småfö-

val Organisationsform och löntagarens val kompen-retagarens av av

13 diskussion påFör olika aspekter beskattningen arbetsinkomster i eko-öppenen av av en
nomi, Christiansen, Hagen och Sandmo 1994.se

19Här påprecisering sin plats. Formellt innebar skattereformen lägre statligär sett atten
på hushållensskatt arbetsinkomster finansierades högre skatter på konsumtiongenom

och personliga kapitalinkomster. Eftersom både indirekta varuskatter och personlig kapi-
talinkomstskatt skatter kan undvikas lämna landet detär att ärsom genom summan av
inkomstskatt, kapitalskatt och konsumtionsskatt spelar roll för migrationsincitamen-som
ten.
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ocksåpåverkade tidpunkten for olikaskattesystemetsationsform.
förskott och hemtagningenbetalades itransaktioner. Räntor av rea-

tiden.anpassades ilisationsvinster
dealla dessa aktiviteter in-för är attDen nämnarengemensamma

dedesto mindrerealekonomisk innebörd. Intenågonhadete var
ord Överskotts-resurskostnader, med andramed realaförknippade

kontrollmyndigheterna. Detochskattskyldiga förbåde deforbördor,
ochskatteförvaltningkostnaderna förde direktadelshandlar här om

skattebetalarna formockså kostnader för iskatterevision, avmen om
deklarationshjälp ochoch utgifter fördeklarationsarbete,tidsödande

skattekonsulter.
mildratskattereformenkapitel viframgick 2 attSom trorav

allaenklare förblevproblem. skattesystemet nästanmånga dessaav
läggaprivatekonomiskaden vinstenochvanliga löntagare, att ner

tidigare. detAvenblev lägrepå skatteplanering än om avresurser
preciserad realeffektersvårt dessa iskälnaturliga översättaär att en

skattemyndigheter vissaskattebetalare ochresursbesparing for ges
Författarnaoch 1994.Malmer Perssonstudieindikationer i en av
på dentyderintervjuundersökningfrån attresultatredovisar somen

minskade kraftigt ipå deklarationnedhushållen lägger sintid som
skattereformen.2° antagandenPå grundval vissasamband med omav

värderar Malmertidsanvändninghushållensalternativkostnaden för
kronor. Ar-hushållen till miljonerför 800förenklingenoch Persson

uteslu-något dockkostnader,ökadefick däremotbetsgivarna som
skattereformen.skett efterpå regeländringarberotyckstande som

övervägande positivahadereformenbedömer författarnaTill sist att
arbete.skatteförvaltningenseffekter för

effekterdynamiskaochTillväxt7

of-obalanserna denoch iarbetslöshetenbakgrund den högaMot av
ekonomiska tillväx-dendet naturligtsektorns finanserfentliga attär

dagordning-på politiskaroll dencentralspelahar kommit attten en
förhopp-också naturligtdetsammanhang storaattdettaI ären.
populäraBakom dettill skattereformen.knytaskommitningar att
skattere-föreställningenoftadynamiska effekter finns atttalet om
långsiktighögrefördynamofungerakan kommaformen att som en

pårollen slavenikläskallavslutande viavsnittdettatillväxt. I avoss
tillväxt-etableradsigVår bedömningtriumfvagnen. är att vareegen

underlag förevidensekonometrisk etttillgängligellerteori merger

på denna slutsats.underdock knappast2° näringsidkare skriverenskildahushållDe ärsom kompliceraväsentligtkommitskattereformeneftervidtagna attförändringarHär har
deklarationsarbetet.
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påbestämt frågan hur skattereformen påverkar den lång-svar om
tillväxten.siktiga I själva verket den fel ställd. långsiktigaDenär

tillväxttakten god indikatoringen på skattereformensär effekter på
skattesystemets överskottsbörda. Det fullt möjligt, ochär rent av
ganska sannolikt, skattereformen förbättrar effektivitetenatt eko-i

långsiktigadennomin, tillväxttakten ökar.attutan A
Den grundläggande neoklassiska tillväxtmodellen, till mittensom
1980-talet det helt dominerande analysredskapet akade-närav var

miska nationalekonomer diskuterade tillväxt, betonar sparandets och
kapitalbildningens betydelse för tillväxttakten i kort eller medel-ett

perspektiv.fristigt På lång sikt reduceras däremot tillväxttakten till
sparkvoten oberoende konstant, beror på faktoreren av som som

bestäms modellen,utanför befolkningstillväxt och teknisk utveckling.
Ökat påsparande kort sikt kapitalbildning och högrestörre till-ger

eftersom kapitalintensiteten kvotenväxt, mellan kapitalstockmen
och tillgängligaden arbetskraften då också ökar kommer avkast-

påningen investeringar falla tiden. När avkastningenatt övernya
faller ocksåbromsas tillväxten, dels for givet sparandeatt ett nu ger
lägre avkastning, dels for lägre avkastning hämmaratt i sigen spa-
rande och nyinvesteringar. Sparandet kan därför aldrig. fungera som

långsiktig tillväxtmotor. Kapitalstocken kan långsiktigtinte växaen
snabbare det effektiva utbudet arbetskraft,än storhet be-av en som

på två variabler modellen,i folkmängden och arbetskraf-ror exogena
tekniska färdigheter.tens

Denna egenskap helt avgörande for diskussionär den eko-en av
nomiska politikens effekter. Modellen förklarar varför olika typer av
ekonomisk politik kan förändra pånivån ekonomins långsiktiga till-
växtbana; god politik skiftar banan uppåt, dålig politik skift ned-ger
åt. påverkasDäremot banansinte lutning, dvs. tillväxttakten. Detta
innebär inte skattekilar saknar betydelse för effektivitetenatt i eko-
nomin. För det första kan bortse fråninte övergångseffekterna.man
det medellångaI perspektivet, ekonomin på frånnär till-är väg en

växtbana till kan skattereform stimulerar kapi-en annan, en som
talbildningen leda till ökning tillväxttakten.temporär Simule-en av
ringar den neoklassiska tillväxtmodellen tyder dock på det kanattav

sig ganska kortröra anpassningsperiod, kanske decenni-ettom en
tillväxteffekteninnan försvinner; 1993.23King och Rebeloum, se

För det andra spelar också nivåeffekterna roll. Ett land med ett
ineffektivt skattesystem på lång sikt lika snabbtväxer landettsom

21För översikt teori och påempiri omrâdet, Agell, Lindh och Ohlsson 1994.en av se22Om inte vi det följandeiannat vi studerar slutenantar ekonomi.attanges en23King och Rebelos utgåranalys från modem variant den neoklassiska tillväxtmodel-en av
len, inkorporerar mekanism för endogen bestämning hushållens sparkvot. Si-som en av
muleringar äldre variant modellen, något orealistiskt hushållensantar attav en av som
sparkvot konstant, implicerarär det mycket längre tid innanatt tar tillväxtef-en exogen
fektema klingar Sato 1963.av; se

253



Samhällsekonomisk effektivitet

konsumtionsnivånmöjligadenskattesystem,effektivtmed ett men
och fritidskonsumtionbåde varukonsumtioninbegripa ärkansom

mått pånivåeffekt uppfattakan vilägre. Denna ettpermanent som
Skat-ineffektivt skattesystem.förknippad medöverskottsbördan ett

åtminstone kanprincipvälfärdsförlust, vi iskapartekilarna somen
använde i avsnittpå med de metoder viprislappsätta oss avsomen

påverkastillväxttakten inte.8.3, men
skattere-till följdpotentiella effektivitetsvinsterdeflestaDe avav

nivå-låter tolkasenklast ibok sigidentifierat i dennaformen visom
svårare förfinnabetydligtdäremot argument attDet attärtermer.

lång-högrematerialiseras i formkan kommadessa vinster att av en
några exempel.Låt studeratillväxttaxt.siktig oss

tillväxtmodellenneoklassiskadenVad kan ljuset sägavi omav
Låt förpå arbetsutbudeteffekt resonemangetsskattereformens oss

antaganden, och förorealistiskaallafrån modellensskull bortse
lågkonjunkturen verk-iden djupadet faktumglömmastunden att

potentiell effektivitetsvinst,utbudssida. Enkvävt ekonominsligheten
de minskadekapitel,uppmärksamhet dettai ärvi storägnatsom

på hushållensskattekilarlägretill följdöverskottsbördorna ar-av
vår dis-enligtandra sidanbetsinkomster. Den mynt är,av samma

ökar med kanskearbetsutbudetkapitel ettkussion i att par pro-
ök-låter sådan blygsamsåg sigavsnitt 8.3centenheter. Som vi i en

gånger minskningfleramedarbetsutbudet förenas störrening enav
överskottsbördan.samhällsekonomiskadenav

hadeskattereformen vivälfärdseffektenvill studerabaraOm vi av
förståvillOm dessutomhär. vislutakunnatprincip resonemangeti

några längre. Närfår analysenpå tillväxttakten vi föra stegeffekten
ekonominkapitalintensiteten iökar tenderar attarbetsutbudet

på Mennyinvesteringar.avkastningendriver närminska, vilket upp
på kort siktvilketkapitalbildning,sparande ochstimulerasså sker

tillväxt. dockTillväxteffekten blirtill ökadledakommer att sanno-
tillväxtimpulsenihåg den primäraslag kom ärlikt blygsamt attav -

år denkanske hararbetsutbudet. Efter tioliten ökningrelativt aven
påavtagande avkastningformbromsmekanismen, ineoklassiska av

tillväxttaktenjämviktendensitt. I ärnyinvesteringarna, gjort nya
konsum-Menutgångsläget, skattereformen.föredensamma isom
skattere-den skulle ha varithögre vadtionsnivån likafullt utanänär

lägreformsamhällsekonomiska ivinsten över-formen: Den av en
påskottsbörda har försvunnitinte vägen.

på utbildnings-effekterexempel gäller skattereformensEtt annat
minskade iden progressivitetenkapitel fann viI 5incitamenten. att

inflöde2‘ ske i formkapitalstocksanpassningenekonomi skulle ettI liten öppen avaven SöderlindOlofsson ochdenna mekanism,diskussionFörutlandsinvesteringar. seaven
1990.
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inkomstbeskattningen inneburit avkastningen påökatatt olika ut-
bildningsinvesteringar. bakgrundMot det historiska sambandetav
mellan utbildningsavkastning och tillströmningen till högskolan drog

också slutsatsenvi skattereformen kan kommaatt bidra tillatt att
öka andelen med högskoleutbildning. I dentermerpersoner av neo-
klassiska tillväxtmodellen kan vi tolka sådant skift arbetskraf-iett

utbildningssammansättning engångsökningtens arbetsut-som en av
budet effektivai enheter: Den framtida löntagaren kommer i genom-

kunnasnitt producera idag.att Vad gällerän tillväxtanalysenmer
blir helt analogt vårtmed förstaresonemanget exempel. När arbets-
utbudet ökar effektivai ökar också avkastningen påtermer sparande
och investeringar, vilket skapar tillväxteffekt. På långtemporären
sikt produktionsnivån högre,är tillväxttaktenpermanent ärmen
densamma utgångsläget.isom

ovanståendeI exempel förklaras den tillväxtökningentemporära
indirekt påeffekt den fysiska kapitalbildningen till följd ettav en av
arbetsutbud i effektiva Enligt mångastörre bedömaretermer. vänta-

des också skattereformen ha direkt effekt på kapitalbildningen viaen
ökade incitament för sparande och investeringar. framgåttSom av
vår analys kapiteli tycks skattereformen3 dock, vad gäller hushål-
len, ha påverkatfrämst sparandets inriktning. Hushållens reala spa-
rande i fastigheter och varaktiga konsumtionsvaror har minskat, och
det finansiella sparandet har ökat. Vad gäller industrin vår be-är
dömning investeringarna allti väsentligtatt bestäms samspeletav
mellan svensk bolagsskatt och internationellt bestämt avkast-ett
ningsanspråk. Eftersom kapitalkostnaden inte ändrats finns det ing-

grund skattereformen haftatt direkt påtro att effekt industri-en en
investeringarna. destoInte mindre drog vi i slutsatsenavsnitt 8.4 att
den likformiga, beskattningen investeringar i olika sek-nya, mer av

förbättrar effektiviteten resursallokeringen.torer i Hur hänger detta
ihopresonemang

Eftersom kapitalstocken industrisektorni bestämd givetär ettav
internationellt avkastningsanspråk kommer det ökade finansiella
sparandet hushållssektorni kanaliseras till utlandet. Hushållensatt
innehav utländska tillgångar ökar, och de utländska skuldernaav
minskar. Samtidigt krymper den tidigare skattemässigt gynnade
fastighetsstocken. Men bostadsinvesteringarnanär minskar tenderar
också den samlade produktionen minska under övergångsperi-att en
od på kort sikt får vi tendens till lägre tillväxt ekonomin.i Trotsen-
detta ökar den samhällsekonomiska effektiviteten. Eftersom subven-

och skattestimulansertioner drivit räntabilitetskraven på nyin-ner
vesteringar i bostadssektorn långt under världsmarknadsräntan in-
nebär varje sparkrona flyttas från bostadssektorn till investe-som
ringar utlandeti nationalinkomsten ökar. Produktionenatt tenderar
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inkluderarnationalinkomsten rän-samtidigtminska,att somsom -
omvärlden växermottenettot -

rimligamed den intuitivtförenligdå teoridet ingen ärFinns som
långockså påtillväxttaktenpåverkaskattepolitiken kantanken att

endogenforskningdecennietsdet. Detdet finnssikt Jo, senaste om
neoklassiskatraditionelladenhar kommittillväxtteori att utmana

model-det sig oftatillväxtmodellen.25 antydsSom namnet rör omav
egenskapenhartillväxtteorinfrån den äldre attskillnadtilller som

endogent.bestämstillväxttaktenlångsiktigaockså den
tillväxtlitteraturen attendogena ärtanke dencentral iEn pro-

kapital,fysisktinvesteringardirektabaraförutsätterduktion änmer
human-ochkunskapiInvesteringararbetskraft.medkombinerat

Med det-också viktiga.infrastrukturoffentligoch ärFoU ikapital, i
rimligtdet överge anta-kan attkapitalbegrepputvidgadeta synas

dvs.sparande och investeringar,påavkastningavtagandegandet om
modellen. Kon-neoklassiskadentillväxtbromsen isläppaatt upp

produktionsfakto-deskalavkastning itilltagande,eller rentstant, av
denoch investeringarsparande ärreproduceraskan genomsomrer

endogenamångaitillväxtmekanismenlångsiktigafundamentala
endo-blir därigenomtillväxttaktenlångsiktigatillväxtmodeller. Den

bestämsinvesteringsbeslutpåden berorden meningeni att somgen,
modellensinom ram.

kanpolitikenekonomiskadenimplikationviktig attEn är nu
radtillväxten. Enlångsiktigaockså denroll forspelakomma att en

han-mekanismervilkastuderat viateoretiska arbetenharforskare i
tillledakan permanentakonsumtionoch offentligdelspolitik, skatter

tillväxtmodellen kanneoklassiskadenitillväxteffekter. Precis som
kanviekonomin,effektiviten iförsämrakommaskattekilar att men

Simule-på tillväxten.effekterfå negativadessutom permanentanu
blandadehartillväxtenkan hämma gettskatterhurringsanalyser av

myckettill1990små storaeffekter Lucasfrån relativtresultat,
särskiltspännvidd inte1993. Denna äroch RossiManuelliJones,
tillväxt-alternativamodeller betonarolikaöverraskande, eftersom

skat-därekonomiska beslutockså olikaoch därigenommekanismer,
spelakan in.tekilar

tillhandahållertillväxtmodellenneoklassiskadenmedJämfört
analys till-rikaremångapåtillväxtteorinendogena sättden aven
förvånandehellerbakgrund inte attdennaDet är motväxtprocessen.
åberopasteoribyggnad oftanåttsnabbtden rangen somsomav en

floranrikaförslag. Denpolitiskaekonomiskallehandastöd förett av
till-endogenflesta konsumenterdealternativa gör attansatser av

någon modellåtminstone överensstäm-hittakanväxtlitteratur som
påoch med denvärlden,med den visionen synenegnaavegnamer

och Lucas 1988.198675 området, Romerpionjärarbeten påtvåFör se
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hur den ekonomiska politiken borde utformas. Samtidigt det vik-är
tigt ha i minnet detatt handlaratt teoretisk grundforskning.om
Många de centrala antagandena betraktaär att preliminäraav som
hypoteser, ofta oklar empirisk relevans. Vår bedömningav denär att
endogena tillväxtteorin förännu disparatär och empiriskt oprövad
för kunna tjänaatt ordentligtett underlag för analys skat-som en av
tereformen.

I den populära debatten antyds exempelvis ibland den endoge-att
tillväxtteorin vetenskapligt stöd för tankenna att satsning-ger stora
på högre utbildning och kompetensutveckling kanar varaktigge en

tillväxteffekt. I meningsnäv är oantastligt det gårresonemangeten -förvisso finna teoretiskaatt arbeten betonar de positiva tillväxt-som
externaliteterna humankapitalbildning. Men det går ocksåav att
finna analyser där humankapital och utbildningsincitament tillmäts

undanskymd roll.en
Vilken institutionertyp och ekonomisk politik skaparav ett gynn-

tillväxtklimatsamt Det finns knappast något område inom nationa-
lekonomin där diskrepansen mellan ochtro vetande Denär större.

lever i förhoppningen skattereformenattsom är patentmedicinen
för svenskt tillväxtmirakelett blir sannolikt besviken. Men vår avslu-
tande besvikelsenpoäng är att bör gå svälja. Avenatt reformenom
bara stimulerar årligaden tillväxttakten med siffra i den förstaen
decimalen under kanske decennium kanett den nå sitt syfte att ge

bidrag till bättreett fungerande Samhällsekonomi.en
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beräkningförmodellEnAppendix mar-av

överskottsbördaginell
konsumtionmellanindivid väljertypiskevår av enVi attantar

CES-hon haroch nyt-fritid, attkonsumtionochmarknadsvara av
tofunktionen

11-9 HT

Uy,H81l—p—+1—5-1 31 P
med konsumtionenlikasomdisponibel inkomst ärreal avdär äry

utbju-tid, Htillgängligatotala ärindividensTmarknadsvaran, är
tvåochocharbetsutbudet, 5 ärdvs.marknadenpåtid para-den p
O61.egenskaper p0,nyttofunktionensbeskrivermetrar som

budgetrestriktionIndividens ges av

y1—twH+k,2

skattesystemet äralla skatter,föremarknadslönen propor-där ärw
klumpsummet-och kmarginalskatt ärkonstantmedtionellt enen

ransferering.
ordningensförstaskrivakan vi21 givetmaximerarviOm

nyttomaximeringförvillkor som

+k]p H’,1—5T—ö[1-twH w1—t3

arbetsutbudet, H .optimaladetvilket ger
skatteintäkterallagenomgående attvivåra simuleringar antarI

dvs.klumpsummetransferering,individentilltillbakaförs som en
mark-någonting,avsakaockså,normaliserar attutanViktwH.

nyttofunktionen,ifördelningsparameterntill Vinadslönen sätterett.
tiden,tillgängliga ärdenocksåvi attTill sisttill antar sex-0,5.

sömn.timmarsavdrag för 8vifrån dygnets timmar görtimmarton
såerhållesantagandenMed dessa

H[1+1—t‘°]16,4

timmararbetsutbudet 8ärimplicerar4 attEkvationo-1där p.
arbetsutbudetskompenseradenoll. Detmarginalskatten ärnär

påberorskatt, 1-t,eftermarginallönenförändring iFörkänslighet en
påvärdet parametern o.

skatteintäk-antagandetoch att42,kombinera 1,Genom att
indi-denskrivakan viindividentilltransfereringåtergårten som en

dvsmarginalskattenfunktionVrekta nyttan avensom

Vt.V5
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lätt denDet indirekta minskar nivån påvisa medär att nyttan
beräknarskattesatsen. Vi överskottsbördan skattesatsgiven tav en

jämföra den indirekta med och skatt. Huratt nyttan utangenom
måstetillskott till disponibel inkomst individenvi med skat-stort ge

fåhon skallför noll Genomatt nytta när ärten atttsamma som
påden detta beräknaderelatera överskottsbördan till den totalasätt

erhållerskatteintäkten, mått påtH, vi den genomsnittligaett över-
skottsbördan skattekrona. Genom relatera förändringen iattper
överskottsbördan vid liten ökning till förändringen skattein-iten av

måtterhåller det våratäkten vi utnyttjas simuleringar, denisom
marginella överskottsbördan skattekrona.extraper
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och praktikSvensk skattepolitik i teori

skattereformfem sedan århundradetsDet årär nu
reformens effektergenomfördes. boken utvärderasI på

skatteplanering, sparande,olika områden: investe-
bostadsmarknad arbetsmarknad. frågoroch Treringar,

skattereformensärskild uppmärksamhet: Bärägnas
skulden till de budgetunderskott ochårenssenaste

inkomstfördelningenekonomiska kris påverkasHur
reformen till effektivare ekonomiLeder en

Boken den första samlade analysenpresenterar av.
skattesystem. lämpad kurs-90-talets välDen är som

litteratur Författarna Agell,nationalekonomi. Jonasi -
Englund professoreroch SöderstenPeter Jan är i-

nationalekonomi vid Uppsala universitet.
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