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Fullmäkt iges i riksbanken förvaltningsberättelse för
år 1986

Jlimlikt föreskrifterna i 37 § lagen för Sveriges riksbank fri r fullmiiktige avge
hiirvid fogade beriittelse angående riksbankens tillsti'md. rö rcl�c och fö rvalt
n ing under 19X6.
l vissa frågor. som fullmiiktige behandlat under <het och som re do visa� i
beriittelsen. har avgivits reservationer och siirskilda y t t ra nden. Dessa finns
redovisade i fullmii ktiges protokol l
Till förvaltningsberättelsen har fogat s följande bilagor:
l. av riksdagen best älld utvärdering av verksamheten vid s k sedeldepåer,
2. valutastyrelsens berät telse,
3 och 4. uppgifter om riksban kens pris i ekonomisk vetenskap och om
riksbankens jubileumsfond.
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Sverige� rik�bank ii r myndighet under rik�dagen och <.tar under dc�� garanti.
Rik�bankcn förvaltas av �ju fullmäktige. varav �ex ut�ö av rik�dagen och en
av regeringen. Den av regeringen utsedde fullmäktigeledamoten är ordfö
rande. Fullmäktige utser inom sig riksbank�chef och inom eller utom �ig en
vice riksbankschef.
Rik�banken� uppgift som centralbank be�tar i all
-utge sedlar och mynt.
-an�vara för bctalning�mcdebförsörjningcn
-förvalta guld- och valutareserven.
-fungera som statens och bankerna� bank.
-föra kredit- och valutapolitik inom ramen för den allmänekonomiska
politiken
Rik!>bankcn admini!.trerar vidare valutaregleringen.
Riksbanken� verksamhet bedriv<. vid huvudkontoret i Stockholm och vid
alla regionkontor samt under dcs�a tretton ka�sakontor. Vidare sker ut- och
inlämning av �cdlar vid tre �. k. �cdcldcpaer i po�tverket� regi. Regionkonto
ren� och ka��akontorens arbct�uppgifter be�tar frlim�t av bctalning'>medels
för�örjning. Vid huvudkontoret �varar en �är�kild enhet. region Stockholm.
för betalning�medcbför�örjningen.
Grundläggande he�tämmcl�er om rik�bankcn och dc�� uppgifter finns i
lagen (1934:-B7) för Sverige� rik�bank och i lagen (RFS 1975:6) med
reglemente för riksbanken (Bankoreglementet).
l lagen

( 1974:922)

om kreditpolitiska medel reglera� dc kreditpolitiska

instrument �om regeringen genom förordnande kan �tälla till rik�bankens
förfogande.

l la r förordnande om kreditpoliti�ka medel givit� utfärdar

rik�banken dc tilliimpningsföreskrifter som behöv� för an\Undningcn av
�ådana medel.
De valutareglerande bc�tiimmcberna atcrfinn� dcb i valutalagen (SFS

1939:350).

del� i

valutaförordningen (SFS 1959:264).

Rihbankcn har

utfärdat föreskrifter om tilliimpning av \alutaförordningcn vilka återfinns i
rik�bankens förfallning��amling. serie B.
Vid utgången av år 1986 hade fullmäktige i rik�bankcn följande samman
sättning:
Ordinarie ledamöter
Erik

sbrink. ordförande. Olle Göramson. \ ice ordförande och depute

rad. Bengt Denn i�. riksbank�chef. Staffan Burenstam Linder. Jan Bcrgqvist.
Ingemar Elia�son och Karl Boo.
Suppleanter
Lars Mathlcin. pcr�onlig �upplcant för ordföranden. h ar Nordbcrg.
Birgitta Johansson. Johan Gcrnandt. Aina Wc�tin. Chri�tcr Eircfclt. Bertil
Jona��on och Kurt Eklöf.

vic e

rik�hankschd.

Kredit- och valutapolitiken
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Grunddragen i den realekonomiska utvecklingen

Det ekonomiska l äget såväl i Sverige som utomlands påverkades under 1986
starkt av s j u nkande oljepris och fallande dollarkurs. För Sveriges del innebar
dessa faktorer i förening med lägre internationella räntor att bytesbalansen
förbättrades med närmare 20 miljarder kr mellan 1985 och 1986. För
bytesbalansen som helhet förbyttes ett underskott på l O miljarder kr i ett
övers kott på preliminärt 8,5 miljarder kr 1986. Sjunkande importpriser
medförde dessutom att inflationstakten dämpades betydligt under året.
Samtidigt fortsatte lönerna inom svensk industri att stiga snabbare än
fler talet indus triländer. Konkurrenskraften försvagades därför.

Den internationella bakgrunden och den svenska exporten

De kraftigt sänkta oljepriserna och det sjunkande internationella ränteläget
utgjorde inte s å s tark tillväxts timulans för OECD-området som väntat.
BNP-tillväxten 1 986 1åg runt 2,5% vilket är något lägre än för 1985. Fallande
energipriser bidrog till att inflationstakten avtog i OECD-området; i några
länder sjönk t . o. m. pris nivån. Hushållens realinkomster ökade därmed,
vilket ledde till att det främst var den privata konsumtionen som bidrog till
BNP-tillväxten i OECD under året.
Växelkurs förändringarna, som framförallt inneburit fallande dollar och
förstärkt D-mark och yen hade ännu under 1986 inte åstadkommit någon
s törre reduktion av obalanserna i bytesbalanssaldona räknat i löpande priser.
Det amerikans ka handelsunders kottet nådde en ny rekordnivå samtidigt som
bl. a. Japan och Väs ttys kland ytterligare förstärkte sina handelsövers kott.
Till detta bidrog de kraftigt sänkta oljepris erna. Problemet med det
amerikanska budgetunderskottet kvars tod också under 1986. Försök görs nu
att bl. a. via lags t iftning- den s. k. Gramm-Rudman-Holling akten-på
längre s ikt bringa den amerikanska budgeten i balans .
I övriga nordis ka länder pekade utvecklingen under året mot en tilltagande
obalans. Det dans ka bytes balansunderskottet förvärrade . I Norge vände
tidigare övers kott till ett unders kott. Som oljeproducerande land drabbades
Norge hårt av oljepris fallet, samtidigt som den privata konsumtionen
fortsatte att stiga kraftigt, främs t under första halvåret. Med de överens kom
melser Finland har beträffande östhandeln begränsades fördelarna av lägre
oljepriser av ett bortfall av exportefterfrågan från ös tstaterna. För Norden
sammantaget ledde utvecklingen till att BNP-tillväxten började avta under
året.
Den internationella efterfrågan var baserad främst på ökad konsumtion
och mindre på investering. Vidare sjönk efterfrågan från de oljeproduceran
de länderna. Detta bidrog för Sveriges del till att exportuppgången blev
förhållandevis måttlig under 1986. Fortsatt starkare pris- och kostnadsök
ningar i Sverige än i konkurrentländerna torde också ha dämpat exportvo-
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lymökningen. Ex portvolymen av varor oc h tjänster beräknas ha stigit med
knappt 3% 1986. jämfört med 2.3% 1985.
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Inhemsk e[lerfrt!gan. lageroch imporr

Under 1986 uppgic k B P-tillväxten i Sverige till knappt 2 l'( . Det va r
framförallt kon�umtionen �om bidrog till att B P ökade. Sjunkande
innationstakt i kombination med bibehallen lönestegringstakt gav förbättra
de realinkomster. Sjunkande nominella räntor gav oc kså en �timulans åt
konsumtionen. Den privata konsumtionen steg med ca 3,5l'( i volym 1986
vilket innebar att sparkvoten drogs ytterligare något nedåt. Mest ökade
försäljningen av varaktiga kon� umtionsvaror.
Bruttoinve�teringarna totalt sjönk under loppet av första halvåret men
vände därefter uppåt. Helåret 1986 kom därmed att visa en i stort sett
oförändrad inve�teringsnivå jämfört med 1985. l ndu�trins investeringar. �om
ökade ca 35% mellan åren 1983 och 1985. föll tillbaka ett par procent 1986.
även bostadsinvesteringarna sjönk.
Lagren som efter nera ars avveckling började bygga� upp under 1985 drogs
ater ned uneler 1986. Lagerutvec klingen bidrog därför till att ha Ila nere saväl
importökningen som produktionstillväxten.
Tillväxten av importvolymen a v varor och tjänster beräknas ha �tannat på
to talt ca 3.5� trots en �tark efterfragan på konsumtionsvaror vilka har ett
stort importinnehålL Förutom lagerutvec klingen bidrog den svaga investe
ring ökningen till en dämpning i ökningstakten av importen.
lndrtSiriprodukrion. sysselsäuning och priser

I ndustriproduktionen ökade endast obetydligt mellan 1985 oc h 1986. P ro
duktionsuppgången skedde dock från en redan hög produktionsnivå . Indu
strisysselsättningen steg något mellan helåren, men �tarkast ökade sysselsätt
ningen inom den privata tjänstesektorn. Den tota la sys�el�ättningsökningen
blev större än tillväxten av arbets kraftsutbudet. vilket medförde att den
öppna arbetslösheten gic k tillhaka från 2.8'1- 1985 till 2.7l'(· 1986.
Under loppet av året steg konsumentprisindex ( K P I ) med 3.3% oc h
mellan årsgenomsnitten för 1985 oc h 1986 med 4.2r(. Trots a tt innationstak
ten låg betydligt liigre än tidigare år. blev den ända högre än vad som
väntades när det under våren stod klart hur kraftigt oljepri�fallet �kulle bli.
De tvåårsavtal som under försommaren slöts mellan arbetsmarknadens
parter pa den privata sidan innehöll en prisklausul som innebär rätt till
omförhandling om KPI under loppet av året skulle �tiga mer än 3.2�'(.
Bytes/utiansen

Bytesbalansen förbättrades kraftigt under 1986 och beräknas under helåret
ha gett ett över�kott på 8.5 miljarder kr 1 • vilket kan jämföra� med ett
underskott 14:185 pa drygt 10 miljarder kr.
1

Enlig! preliminär nalionalhudgel rör 1987.
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Omsvängningen i bytesbalansen återspeglade främst en kraftig förbättring
av handelsbalansen. Överskottet i handelsbalansen ökade med 1 7 miljarder
kr till 32 miljarder kr 1 986. Förbättringen berodde till övervägande delen på
starkt reducerade oljepriser.
Nettot för tjänster och transfereringar förbättrades något under 1986
jämfört med 1985. Förbättringen, som huvudsakligen kunde hänföras till
minskade ränteutgifter, netto, berodde dels på junkande räntenivåer
utomlands dels på en lägre dollarkurs. I motsatt riktning verkade en
försämring av resevalutanettot under 1 986.

Redog. 1986/87: 15

Bytesbalansen, miljarder kr

Handelsbalans (inkl. korrigering
av handelsstatistik)
Tjänster och transfereringar

19861

1985

1984

23.3

14,7

3 1 ,8

-20.3

-25,1

-23,3

3,0

-10,4

8.5

Bytesbalans

Privat och kommunal kapitalbalans och valutaflöde

D e direkta investeringarna i utlandet med avdrag för utländska direkta
investeringar i Sverige gav under 1986 ett ökat kapitalutflöde. Under årets tre
första kvartal ökade utflödet med 4,0 miljarder kr till8,6 miljarder kr jämför t
med samma period 1 985.
Riksbankens valutastyrelse beslöt den 24 juni 1986 att upphäva kravet att
svenska direkta investeringar i utlandet skall finansieras genom lån i utländsk
valuta. Tidigare gällde att sådana investeringar med några undantag skulle
finansieras med lån i utländsk valuta och med en löptid för lånet på
Tabell J. BytesbalaiiS och valutaflöden

Miljoner kr
1985

A. Bytesbalans
B. Privata kapitaltransaktioner, netto
Valutanöde
(A+B=C-0--E)

19861

1986

1985

l hå

2 hå

l hå

2 hå'

- 1 0.4

8.5

- 9,9

- 0,6

5,2

3,3

13,0

-0,1

3,3

9.8

8,8

-8,9

2,6

8,4

- 6,6

9,2

14,0

-5,6

14,0

1 ,3

16,4

- 2.4

2.6

- 1 ,3

0,1

0,9

0,0

- 0,1

- 0.5

1.4

1 1 ,5

-8,0

23,0

- 1 1,5

-10,9

2.9

c. Valutareservens trans-

aktionsförändring
D. Riksbankens övriga

transaktioner
upplåning,
netto

E. S tat ens

1 Preliminärt utfall för bytesbalans och privata kapitaltransaktioner.
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genomsnittligt minst 5 år. De ökade inves teringarna under 1986 återspeglade
huvud�akligen verkställandel av några större projekt.
De ökade direktinvesteringarn a bidrog till att öka den privata lflngfristiga
upplåningen utomlands under första delen av året . Jl ärutöver syns det ökade
intresset för annan privat långfristig upplåning. som var märkbart under
slutet av 1985. ha bestått under 1 986. Det totala kapitalinflödet. netto. från
privata långa lån ökade därmed kraftigt. För de tre förs ta kvartalen 1986 steg
nettoinflödet med I l , l miljarder kr till 17.2 miljarder kr jämfört med samma
period 1985.
Den kortfri�tiga upplåningen dämpades något under 1986 efter den
omfattande upplc ning som ägde rum 1985. Nettoinflödet för dessa lån sjönk
med 3.6 miljarder kr under årets tre första kvartal till 9.6 miljarder kr jämfört
med samma period föregliende år.
Den sammanlagda effekten av löpande betalningar och privata och
kommunala kapitaltransaktioner gav ett betydande valutainflöde under årets
fem första månader. Vid maj månads utgång var det ackumulerade
valutainflödet 14.3 miljarder kr. Därefter avs tannade valutainflödet och
förbyttes i ett utflöde i november. Totalt under året uppgick valutainflödet
till 8.4 miljarder kr. Omsvängningen i valutaflödena sammanhänger huvud
sakligen med en försvagning av den privata och kommunala kapitalbalansen
under andra halvåret 1986. En återbetalning av korta lån torde vara den
huvudsakliga förklaringen till ändringen i valutaflödena. En omsvängning i
utlandets intresse för svenska aktier bidrog ocksa till ändringen. En
betydande nettoexport under årets fyra första månader förbyttes i en
nettoimport av svenska aktier från utlandet.
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Kreditpolitikens huvuddrag och utvecklingen under llret

A vregleri11gell och de kreditpolitiska medlell-Wgå,g.släget

Genom :, lopandet av ränterekommendationen för bankernas utlåning i maj
1985 och framförallt genom avskaffande! av utlåningstaken för banker.
finansbolag och bostadsinstitut i november samma år var den inhemska
svenska kreditmarknaden vid ingången av 1986 i väsentliga delar avreglerad.
Livförsäkringsbolag och Allmänna Pensionsfonden ålades dock allmän
placeringsplikt även för 1 986 enligt i princip samma utformning som tidigare.
Instituten ifråga skulle förvärva prioriterade obligationer direkt från riks
gäldskontoret, bostadsinstituten och Allmänna Hypoteksbanken i föreskri
ven omfattning. D essa s. k. bruttokvoter innebär dock att instituten är
oförhindrade att när som helst sälja ut sitt innehav av prioriterade obligatio
ner. Riksbanken har vidare som allmän princip motverkat användningen av
indexlån på kreditmarknaden. Detta manifesterades genom fortsatt tillämp
ning av räntereglering av försäkringsbolags placeringar i lån med indextil
lägg.
För att begränsa risken för en alltför kraftig kreditexpansion som reaktion
på utlaning!> regleringarna!> av�kaffand e s kärptes �amtidigt ka:,�akraven.
Kraven höjdes från l till 3% med verkan från den 13 januari 1986. varvid
också räntegottgörelsen borttogs .

8

Mål och ramarförpolitiken

Avregleringen av kreditmarknaden markerade ingen förändring i målen för
kreditpolitiken. Utvecklingen av betalnings bala nsen skulle liksom varit fallet
under senare år va ra styrande för kreditpolitiken. Den utveckling med
f ra mförallt lägre oljepris och en fortsatt nedgång i dollarkursen och i den
internationella räntenivån som ägde rum under loppet av året, gjorde dock
att beta lningsbala nsen blev en mindre betungande restriktion än tidiga re.
Anpassningen av den inhems ka räntenivån kom därför i högre utsträckning
än tidigare att bestämmas av det inhemska efterf rågeläget. Os äkerheten om
storleken av f örbättringen i bytesbalansen och tendenser till en kraftig
ökning av konsumtionen påverkade takten i nedtrappningen av de inhemska
räntorna.
Deva lveringarna 1 98 1 och 1 982 lade grunden för en förbättring av
konkurrenskraften och därmed också för en förbättring av bytesbalansen.
Utvecklingen i denna riktning har f örstärkts av den uppgång i den internatio
nella konjunkturen som ägt rum seda n dess. Dessa båda fa ktorer i förening
medverkade till a tt de långvariga underskotten i bytesbalansen kunde vändas
i ett överskott under 1984. Bytesbalansen f örsva gades dock på nytt under
första halvåret av 1 985 som följd av en kraftigt tilltagande inhemsk
efterfrågan.
Det opera tiva målet för kreditpolitiken under senare år ha r emellertid inte
varit bytesbala nsen uta n valutaflödet. Under det a nsträngda läge som rådde
under 1 984 och fra mföra llt under 1985 va r strävan inriktad på att uppnå
balans i va lutaflödena och på så sätt bidra till att skapa förtroende för
antiinflationspolitiken. För att undvika alltför stor ryckighet i politiken måste
visserligen nettoflödet av löpande betalningar och privata (och kommunala)
kapitaltransaktioner tillåtas variera över kortare perioder men på längre sikt
skulle dessa flöden balansera . Sta ten skall a lltså inte - utom möjligen
temporärt - företa någon nettoupplåning utomlands för att balansera
underskott i bytesbalansen eller privat kapitalutflöde. Med de påf restninga r
som beta ln ingsba lansen var utsatt för under 1 984 och f ra mf öra llt under 1 985
innebar detta att kraftiga valutautflöden måste bromsas upp och vändas i
inflöden genom en åtstramande kreditpolitik. Denna politik va r fra mgångs
rik. Anmärkningsvärd var utvecklingen under 1985 då det stora va lutautflö
det under våren kunde brytas i första hand genom kraftfu lla kreditpolitiska
åtgärder i ma j . Va lutautflöden på 1 0 miljarder kr fram till i mitten av maj
kunde vändas till ett mindre inflöde för året som helhet. Härtill bidrog också
ett omsla g i bytesbalansen efter den försämring som ägt rum i denna under
första delen av året.
De vidta gna åtgärderna förs tärkte tilltron till att den svens ka kronans yttre
värde kommer a tt bevaras. Fallande dollarkurs och sjunkande räntenivå
utomlands underlättade otvivelaktigt omsvängningen i den externa balansen
under senare delen av 1985. Förbättringen av denna kunde f örenas med en
nedtrappning också av de inhems ka räntorna. Utsikterna inför 1 986 var
emellertid långt ifrå n odelat gynnsamma. Prognoser vid denna tid indikerade
närmast att tillväxten i den svens ka ekono min s kulle bli bland de lägre i
industriländerna i en avtagande internationell konjunkturuppgång. Ändå
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Diagram l. Valutaflöde samt rälliedifferensen mot eurodollar och korgvägd
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eurovaluta
Procent

Miljarder kr

8

6

4

4

2
2

-1

-2
-3

- 3-mån. eurodollarränta
······

1985

3 -må n. korgvägd eurovalutaränta
1986

f öreföll det inte troligt att underskottet i bytesbalan en kulle kunna
elimineras . Betydande svårigheter att förena inre och yttre mål för den
ekonomiska politiken kunde således inte uteslutas . Genom f ramförallt den
drastiska nedgången i oljepriserna ändrades f örutsättningarna radikalt.
Från en nivå kring 28 dollar per fat under slutet av 1985 sjönk priset på
råolja till ca 12 dollar per fat i april oc h t. o. m. under lO dollar per fat kring
mitten av 1986. Genomsnittet för året kom att ligga på ca 1 4 dollar. Ä ven
med en viss återhämtning av priset var det uppenbart att utsikterna för den
svenska ekonomin hade förbättrats markant. Mest f ramträdande var effek
ten på bytes balans e n . Denna förstärktes av att dollarn f ortsatte att falla
under f örs ta delen av året, f rån en nivå kring 7.70 kr vid s lutet av 1985 ned
mot 7 kr i mitten av 1986. Den direkta eff ekten på oljeimporten av prisfallet
och nedgången i dollarkursen beräknades myc ket väl kunna bli av storleks 
ordningen 20 miljarder kr. Nettoeffekten av de indirekta återverkningarna
via det allmänna efterfrågeläget i Sverige oc h i utlandet var os äker men
kunde beräknas bli av begränsad omfattning i förhållande till den direkta
effekten. Totalt kunde sålunda bytes balan en väntas bli betydligt bättre 1986
än vad prognos erna vid årets ingång förutskickade.
Det valutainflöde som ägt rum sedan åtstramningen av kreditpolitiken i
maj 1985 f ortsatte f ram till hös ten 1986. Inflödet var särskilt omfattande i
januari. Nämnda förhållanden innebar att de externa restriktionerna på
politiken blev mindre tränga ef terhand. Med ett unders kott i bytesbalansen
på 10 miljarder kr 1985 krävdes doc k en markant förbättring för att denna
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Diagram 2. Penningsmarknadsräntor i Sverige och utlandet
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skulle visa ett mer betydande överskott. Osäkerheten om oljeprisutvec kling
en och oc kså om den kreditpolitiska avregleringens effekter var doc k stor.
Mot denna bakgrund lättades penningpolitiken stegvis oc h med viss f örsiktig
het. Efterhand blev den starkt stigande privata konsumtionen en påtaglig
restriktion på f ortsatta lättnader.
Nedtrappning av räntenivån.

Ränteutvec klingen hade under 198 5 varit nedåtgående ända sedan åtstram
ningsåtgärderna i maj. Räntan på kortare statspapper (3-månaders stats
skuldväxlar) hade sjunkit från en nivå kring 16% till drygt 12% oc h längre
statspapper (S-åriga riksobligationer) f rån c a 14% till ca 12.5%. Diskontot
hade under denna tid endast sänkts en gång. i juli 1985, f rån 1 1 .5% till
10,5%. Som en anpassning till det faktiska ränteläget på marknaden sänkte
riksbanken den 1 6 januari 1986 diskontot med ytterligare en procentenhet till
9.5%.
straffräntan på bankernas upplåning sänktes oc kså i samband med
diskontoändringen i j u li oc h sedan ytterligare ett par gånger under hösten
1985- sammanlagt från 16% till 13%-för att i samband med utlåningsta
kens avskaffande ersättas med en räntetrappa. Bankerna fick enligt denna
låna till 10.5% ett belopp motsvarande högs t 25% av eget kapital. För större
belopp höjdes räntekostnaden.
Vid räntetrappans införande låg lägsta utlåningsränta på samma nivå som
diskontot. Diskontosänkningen i januari företogs utan att räntetrappan
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Diagram 3. Räntan på statsskuldväxlar och statsobligationer
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ändrades. Därmed frigjordes diskontot för första g ången helt från gällande
villkor för bankernas upplåning i riksbanken. Den tidigare slopade reg lering
en av bankernas utlåningsräntor var också knuten till diskontot. Diskontots
rä ntesty rande effekt har således minskat. Det tjä nar nu i första hand som
väg ledning för bankernas rä ntesä ttning på sina inlåningsräkningar och även
för deras räntesättning på en betydande del av utlåningen till hushållen.
Bankerna justerar fortfarande dessa rä ntesatser i samband med diskontofö
rä ndringar. Dessutom finns det många andra kreditavtal och andra former av
kontrakt som ä r knutna till diskontot.
F ram till diskontosä n kningen i januari 1986 hade de inhemska penning
marknadsrä ntorna sjunkit bety dlig t snabbare än de utländska. Efter den
kraftiga uppjusteringen i maj 1985 1åg tremånaders statsskuldväxelräntor ca
8 procentenheter över motsvarande eurodollarräntor. Efter diskontosä nk
ningen i januari fortsatte marknadsräntorna att falla i stabil takt. Under de
första månaderna av 1 986 etablerades en marginal mot euordollarräntan på 3
procentenheter, densamma som rått vid ingången av 1 985. och för kortare
perioder t. o. m. något läg re.
Om man istä llet beräknar en "'korgrä nta'' som visar vad det skulle kosta att
låna utländsk valuta i de proportioner som ges av deras respektive vikt i
valutakorgen, låg denna under inledningen av 1 986 2 procentenheter hög re
ä n s tatsskuldväxelräntan.
Nedg ången i penning- och obligationsmarknadsrä ntorna följdes upp med
y tterligare sänkningar av diskontot- till 8,5% i mitten av mars och till 8% i
mitten av april. Den första var samordnad med en mer omfattande
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internationell räntesänkningsaktion och följde omedelbart på en neddragning av centralbanksräntorna i bl. a . USA , Västtyskland och Japan; den
andra föregick ytterligare sänkningar av centralbanksräntorna utomlands.
Vid den tiden hade räntan på ) -månaders statsskuldväxlar sjunkit från drygt
12 % vid årets ingång till drygt 1 0% .
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Uppbromsad räflfenedgdng

Efter diskontosänkningen i april upphörde nedgången i marknadsräntorna.
Riksbanken genomförde en ändring av räntetrappan med verkan från
ingången av juni. Den företagna justeringen var dels ett resultat av en teknisk
översyn av bankernas upplåningsvillkor, dels en anpassning av räntetrappan
till rådande lägre räntenivå.
Basen för bestämning av bankernas upplåningsvillkor i riksbanken hade
dittills utgjorts av den låntagande bankens beskattade egna kapital. storle
ken av detta är emellertid påverkat av den bokslutsstrategi banken i fråga
tillämpar. För att erhålla en mer konkurrensneutral upplåningsrätt. ersattes
den tidigare basen med en som förutom det beskattade egna kapitalet även
i nkluderade 50% av värderegleringskontona.
Det sedvanligt strama läget för bankernas kassalikviditet genom statsbud
getens säsongmässiga förstärkning hade accentuerats av genomförda stora
emissioner av premieobligationer. ca 1 8 miljarder kr mot förväntade 3 a 4
miljarder kr. Vid oförändrad räntetrappa krävdes därför omfattande mark
nadsoperationer för att bankernas upplåningsränta i riksbanken. och därmed
dagslåneräntan. inte skulle dras upp långt över rådande räntenivå med de
återverkningar detta skulle få på den allmänna räntenivån. För att undvika
detta sänkte riksbanken i stället stegen i räntetrappan i samband med den
tekniska omläggningen. Sedan juni gäller därmed följande räntevillkor för
en banks upplåning i riksbanken.
lån upp ti ll2 0% av den nya kapitalbasen
lån mellan2 0% och 40% av den nya kapitalbasen
lån mellan 40 % och 60% av den nya kapitalbasen
lån mellan 60 % och 80% av den nya kapitalba en
lån över 80% av den nya kapitalba en

8%10%
12 %
14%
16%

J ämfört med tidigare tillämpade räntetrappa innebar detta att höjden mellan
varje steg-2 procentenheter-bibehölls oförändrad men att nivån sänktes
för första trappsteget från 10,5% till 8%. Vidare förlängdes stegen. Varje
steg i räntetrappan som utnyttjas fullt ut av alla banker motsvarar nu en
upplåning på ca 6 miljarder kr. Tidigare var det för ta steget drygt 2,5
miljarder kr och resterande vardera drygt 5 miljarder kr.
Räntesatsen för bankernas inlåning i riksbanken. exklusive kassakvotsme
de l . sänktes samtidigt från 8.5% till 6%.
Efter en kort och svag uppgång i maj sjönk marknadsräntorna åter. om än
långsamt. för att stabiliseras i mitten av oktober på en nivå som för
) -månaders statsskuldväxlar låg strax under 8.5% . Diskontot anpassades
med hänsyn härtill nedåt med en halv procentenhet till 7 1/2 % i septembe r .
Valutainflödet upphörde under försommaren. I n - och utflöde balan erade
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i stort sett öve r periode n juni-oktober. Eurodollarräntorna jönk under
denna tid ungefär parallellt med motsvarande svenska penningmarknadsräntor. Den korgvägda räntan steg däremot nagot och lag i oktober endast
obetydligt lägre än statss kuldväxelräntan.
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Ränteuppgdng och restriktit·are kredin·illkor

Det blev efterhand uppenbart att den privata konsu mtionen-och speciellt
varaktiga konsumtionsvaror-steg i en snabbare takt än väntat. Risken att
prisstegringen skulle bryta igenom det tak som möjliggjorde omförhandling
av de privata löneavtalen blev också mer påtaglig. Det tidigare balanserade
valutaläget förbyttes i ett begynnande utflöde kr i ng mitten av november.
Dessa faktorer och ett omslag i marknadens inflationsförväntningar skapade
oro varvid räntorna drogs upp. Farhågor bland marknadsaktörerna för en
kraftig konsumtionsökning torde också ha bidragit till ränte�tegringen. l
rådande läge avstod riksbanken från att motverka denna uppgång. Från
mitten av november till framemot slutet av året steg räntan på 3-månaders
statsskuldväxlar med en knapp procentenhet. U ppgången i obligation rän
torna översteg en och en halv procentenhet. Obligationsräntorna har vid
flera tillfällen varierat kraftigare än penningmarknadsräntorna i det mycket
korta perspeklivet -över dagar eller någon vecka.
De t var inte e n för svagning av de n ex terna bala nse n utan de n inhe msk a
utvecklingen som föranledde riksbanken att låta tendensen till uppgång i
räntenivån få genomslag. Utlåningen från banker. bostadsinstitut och
finansbolag hade efter en något trevande start under tiden omedelbart efter
utlåningstakens avskaffande i november 1 985 expanderat kraftigt sedan
april. En omfattande utlåning var också väntad som resultat av olika slags
omdisponeringar av krediter och portföljanpassningen som avregleringen
möjliggjorde. Den kreditexpansion och åtföljande likviditet�ökning som ägt
rum låg dock i överkant med hänsyn till den starkt växande konsumtionsef
terfrågan. En fortsatt kraftig konsumtionstillväxt kunde på �ikt befaras få
ogynnsamma återverkningar på bytesbalan en.
Marknadsföringen av krediter var också myc ket inten�iv från saväl
bankers som andra finansinstitut� �ida. Ett markant konkurren\in�lag var att
erbjuda långa amorteri ngsfria lä n . Enligt riksbanken� uppfattning \ar det
inte förenligt med ett sunt fungerande kreditvä ende att amorteringsfria lan
snarare blev regel än undantag. För företag med dera� mer sofi�tikerade
finansieringsformer var det visserligen knappast mening�fullt att �tälla krav
på amortering. Däremot borde inte privatpersone r ha tillgang till sådana
krediter. Ä ven om möjligheten alltid föreligger i en fri kreditmarknad att ta
upp nya lån ger detta ändå anledning till omprövning av den egna ekonomin.
För att uppnå en sådan ordning träffade riksbanken redan i juni en
överenskommelse med banker. bostadsinstitut och finansbolag om att största
restriktivitet skulle gälla under 1986 vid beviljande av amorteringsfrihet för
privatpersoner pa �aväl nya som gamla lån. l de fall amorteringsfrihet
medgavs skulle denna få omfatta högst 2 år. Under vart och ett av 3 år under
lånets första femårsperiod skulle minst I.Sil av det ursprungliga Janebelop-
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Diagram 4. Marknadsräntor (effektiva årsräntor) för statsskuldväxlar och
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pet amorteras dvs minst 4,5% av lånet under de första fem åren. Mot
bakgrund av den kraftiga utlåningsexpansionen och konsumtionsefterfrågan
som ägt rum skärptes kraven på amortering vid en förnyad överenskommelse
med verkan från den 25 november. Nya lån givna av bostadsinstitut skulle
varje år amorteras med minst 3% av ursprungligt lånebelopp medan
motsvarande amorteringskrav för lån i banker och finansbolag uppgick till

6%. För hushållen blev sålunda lånevillkoren hårdare mot slutet av året såväl
genom strängare amorteringskrav som genom stigande ränta.

Placeringsplikten avskaffas

Under 1 986 tillämpades, liksom för 1985, placeringsplikt i form av brutto
krav, dvs krav på förvärv direkt från emittent, för livförsäkringsbolag och
Allmänna Pensionsfonden. Varje instituts förvärv av prioriterade obligatio
ner skulle uppgå till belopp motsvarande minst 80% av dess totala
nettoplaceringar. Som prioriterade obligationer räknades direkt från emit
tent förvärvade statsobligationer utom riksobligationer samt bostadsinstitu
tens och Allmänna Hypoteksbankens obligationer för finansiering av
prioriterade ändamål. För bostadsinstitut omfattade dessa ändamål ny- och
ombyggnad av bostäder och vissa anknutna lokaler, medan de för Hypoteks
banken avsåg långsiktiga investeringar i jordbruk och skogsbruk. Kraven för

1 986 begränsades till att gälla för perioden januari- november. Syftet var
att periodicera så att årsskiften inte blir mättidpunkt. Försäkringsbolagen har
då stora svårigheter att bedöma sin placeringskapacitet på grund av
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anhopningen av premiebetalningar i förening med o säkerheten o m deras
fördelning före och efter årsskiftet.
Förutom krav på den totala o mfattningen av prioriterade placeringar,
innehöll placeringspliktsbestämmelserna före krifter o m deras fördelning på
bostadsobligationer och övriga obligatio ner samt o m vis a minimikvoter so m
skulle vara uppfyllda för mellanliggande perioder i syfte att åstadko mma ett
jämnt placeringsflöde.
En återstående del av bostadsbyggandets finansiering för 19 6 tryggades i
sedvanlig o rdning geno m överensko mmelse mellan delegatio nen för bo
stadsfinansiering och bankerna. Bankerna förklarade sig villiga till avlyft i
färdiga fastigheter geno m att direkt från bo stadsinstituten köpa prio riterade
obligationer till ett sammanlagt belopp av 7 500 mkr över året. Bankerna
hade uppfyllt dessa åtaganden då prio riteringssystemt avvecklades i slutet av
november.
F örsäkringsinstitut och banker hade full frihet att avyttra förvärvade
prioriterade o b ligationer. En viss inlåsningseffekt förelåg dock genom att
den prioriterade räntan vid emissio nstidpunkten låg under marknadsräntan
och många institut var obenägna att redovisa reali erade förluster. l den
nedåtgående ränterörel en under 1986 kunde en hel del försäljningar företas
av tidigare inköpta obligationer utan att realisatio n förluster uppstod .
Försäkringsinstitut o c h banker kunde i jälva verket göra betydande
realisatio nsvinster på försäljning av sådana obligationer.
Det tillämpade systemet innebar att bostadsbyggandets. H ypo teksban
kens och en del av statens behov av långfristig finansiering kunde säkerställas
kvantitativt och till ränto r so m låg under motsvarande marknadsräntor.
Systemet var en belastning för berörda institut och pa sade mindre väl in på
en i övrigt avreglerad kreditmarknad. För en avveckling krävdes en effektiv
och o mfattande o bligatio nsmarknad. Även om denna marknad ännu inte är
fullt utvecklad ansåg riksbanken att övervägande skäl talade för att
placeringsplikten skulle slo pas. Riksbanken hemställde därför inte hos
regeringen o m förnyat föro rdnande o m placeringsplikt. Placering plikten
förföll därmed vid november månads utgång.
För att motverka tendenser till en överdrivet kraftig ränta på bostadso bli
gationer i förhållande till statens o bligatio ner fastlades en högsta go dtagbar
utlåningsränta för statligt subventionerade bo tadslån över vilken räntebid
rag från staten inte utgår. Regeringen fa t tällde denna ränta till 0.4
procentenheter över marknadsräntan på 10-åriga riksobligatio ner. Den
senare framräknas och kungöre veckovis av riksgäldskonto ret.
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Avregleringen och kreditinstitutens placeringar

Slopandet av utlåningstaken för banker, finansbolag och bostadsinstitut i
november 1985 var ett centralt moment i avregleringen, men många viktiga
steg hade tagits dessförinnan. Bl a avskaffades räntetaket på bankernas
utlåning i maj samma år. Vidare gav slopade likviditetskrav för banker och en
övergång från nettokrav till bruttoplaceringskrav för försäkringsbo lag och
Allmänna Pensionsfo nden åren före möjligheter för dessa in titut att sälja ut
eller o mplacera stora delar av sina obligationsportföljer. Banker och övriga
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kreditinstitut hade således under 1986 stor frihet att utveckla sina utlånings-,
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upplånings- och placeringsstrategier.
Förändringen av utlåningen i de institut som under 1985 varit föremål för
utlåningsreglering var dramatisk. För perioden januari-oktober 1 986. som
motsvarar den period under vilken utlåningsreglering rådde 1985. uppgick
tillväxten i utestående lån till, totalt, 77 miljarder kr medan utlåningsstocken
var praktiskt taget oförändrad under motsvarande månader 1985.
Utltlning (exkl. byggnadskrediterj i svenska kronor. Nettoflöde, miljarder kr

Jan-okt 1985
Jan-okt 1986
Helåret 1984
Helåret 1985
Helåret 1986
1

Banker

Finansbolag

Bostadsinstitut

- 1 1,6
3 1 ,2
12,2
7,4
61,8

l ,s
6,0
3,1
9.3
1 3, 1 1

9,9
39,7
20.9
14,3
47.5

Totalt

-

0.2
76.9
36.2
3 1 .0
122.4

1 2 månader t. o. m . november 1986.

Kreditexpansionen var oväntat stor. Banker och bostadsinstitut visade den
mest markanta uppgången, men även finansbolagens utestående lån växte
snabbt. En betydande omplacering av lån mellan olika institut torde ha ägt
rum. Bostadsinstitutens kreditgivning avsåg till en del en ökad belåning av
äldre hus, bl. a. i samband med överlåtelser, men sannolikt var det till
övervägande del fråga om en omplacering av lån som tidigare tagits i banker
men också finansbolag. Bankerna i sin tur tog kanske någon marknadsandel
från finansbolagen. För båda dessa institutgrupper torde en betydande del av
utlåningen återspegla en "inflyttning" av krediter från den grå marknaden.
Den hårda åtstramningen på den reguljära kreditmarknaden under 1985
bidrog härvid till att förstärka inflyttningseffekten.
Såväl banker som finansbolag bedrev också en mycket aktiv marknadsfö
ring med erbjudande om finansiering i samband med de stora emissionerna
av premieobligationer under första delen av året. Till bilden hör också att
bostadsinstitutens obligationsemissioner genom vilka instituten finansierade
sin stora utlåning i sin tur ställde krav på finansiella resurser. Bankerna
svarade inte för denna finansiering genom att placera i obligationer.

l stället

reducerade de sina obligationsportföljer. Indirekt måste detta ökade obliga
tionsutbud dock påverka bankers och finansbolags utlåning. Även om
Allmänna Pensionsfonden och försäkringsbolagen köpte en del av det ökade
utbudet torde nettoköpen av andra placerare än kreditinstitut ha varit
omfattande.
Bankernas ut/tlning (exkl. byggnadskrediterj i svenska kronor. Nettoflöde, miljarder kr
1984

1985

1986

Affärsbanker
Större sparbanker
Föreningsbanker

10,1
l ,4
0,7

4.4
2.2
0,8

-l9,6
10.3
1 .9

Totalt

12,2

7,4

6 1 .8

2 Riksdagen /986187. 2 sam/. Nr 15
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De ökade köp som gjordes av andra än banker och försäkringsinrättningar
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krävde i sin tur finansiering bl. a. i form av ökad upplåning från banker och
andra finansinstitut.
Expansionen i bankernas utlåning (exkl byggnadskrediter) i svenska
kronor under 1 986 härrörde huvudsakligen från affärsbankerna.
Utiandsägda banker utgjorde ett nytt tillskott bland affärsbankerna under

1986. Genom lagändring 1 985 medgavs utländska banker öppna dotterban
ker i Sverige. Vid ingången av 1 98 6 hade oktroj sökts och erhållits för 1 2
dotterbanker. Samtliga banker har erhållit upplåningsrätt i riksbanken och
valutahandelstillstånd. Flertalet av dem har varit aktiva på penning- och
valutamarknaden medan deras inhemska inlånings- och utlåningsrörelse på
några undantag när varit mycket obetydlig.
Den kraftiga omsvängningen i bankutlåningen innebar bl. a. att uteståen
de lån till hushållen som sjunkit under januari-september 1985 steg på nytt
under motsvarande period 1986.
Bankemas utitining (exkl. byggnadskredirerJ

i svenska kronor. sl'ktorfördelad. Nerrof

löden. miljarder kr

Totalt
Jan-sep 1984
Jan-scp 1985
Jan-sep 1986
Utestående
30 scp 1986

-

varav
företag

-1 .4
8,3
30.1

2.2
1 .6
18.6

261.8

12-1.5

hushåll

-

1 ,0
6.2
8.9
1 1 7.0

Trots en kraftig överflyttning av hushållskrediter från banker till bostads
institut ökade bankernas utestående lån till hushållen kraftigt. Bankernas
och bostadsinstitutens utlåning till hushållen framgår av följande tablå.
Bankernas och bosradsinstitutens w/tining (l'xkl. byggnadskrl'direr) till lwslull/en.
Nerroflöde, miljarder kr

Totalt

Varav
Banker

Bostadsinstitut
prior
oprior
.

Jan-scp 198-1
1985
Jan-scp 1986
Jan-scp

1-1.4
8.2
-13.3

1 .0
-6.2
8.9

3.9
6.4
6.4

.

9.5
8.0
28.0

Härutöver torde finansbolagens krediter till hushåll ha ökat om än
begränsad utsträckning medan hushållskrediter från källor utanför den
reguljära kreditmarknaden sannolikt minskade i omfattning.
Hushållens stora upplåning underlättade finansieringen av en tilltagande
konsumtionstillväxt men återspeglades framförallt i en betydande ökning av
hushållens finansiella tillgångar. Som framgår av tablån nedan ökade
framförallt allemanssparandet och innehavet av premieobligationer. Netto
köpen av premieobligationer är dock överskattade eftersom en ej ur kiljbar
del köptes av företag och andra placerare.
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Januari - september
1984
1985
1986
Inlåning i bank
Allemanssparande
Allemansfonder
Sparobligationer
Premieobligationer
Försäkringssparande
Summa

0.0
3.5

1.1
1 .6
5.2
6.7
18.1

- 5.9
7.2
1,2

2.0

3,6

13.3
2.4
- 1 .5

2.3
R,6

14.9
10,4

17,0

4 1 ,5

Anpassning av finansiella tillgångar och skulder som ägt rum i olika
sektorer som följd av avregleringen gör det svårt att bedöma storleken av den
"genuina'' kreditexpansionen.
Av andra mellanhandsinstitut än bostadsinstitut var, liksom under 1985,
endast Allmänna Hypoteksbanken och Svensk Exportkredit föremål för
vissa upplåningbegränsningar, desamma under båda åren. Allmänna Hypo
teksbanken fick samma ram för prioriterad upplåning som under 1985 dvs 1 .5
miljarder kr. Svensk Exportkredits upplåningsbehov skulle få täckas på den
internationella lånemarknaden. Upplåning i kronor skulle medges endast
mot förlagsbevis för kapitaltäckningsbehov.
För de kommun- och näringslivsfinansierande instituten framgår utveck
lingen av utlåningen av följande tablå.
Ö vriga mellanhandsimtitws w/Ilning i svenska kr. Neuoflöde, miljarder kr

Kommuninstitut
Jordbruksinstitut
Företagsinstitut 1

1985

Jan-sept.
1986
1985

3.0

1 ,8
2.1
0,9

2.7
1 ,5

5,0
2,2
2,1

1Exkl. Svensk Exportkredit

Allmänna pensionsfondens och livförsäkringsbolagens placeringskapacitet
uppgick 1986 till 21 respektive 31 miljarder kr, en ökning med 2 respektive 5
miljarder kr från 1985. De förvärvade prioriterade obligationer direkt från
emittent för 1 6 respektive 1 8 miljarder kr under perioden januari-november,
för vilken placeringsplikt gällde. De uppfyllde därmed föreskrivna krav.
Tillväxten i penn ingmängden (bankinlåning + sedelinnehav) mätt över
tolvmånadersperioder ökade successivt från runt noll vid slutet av 1985 till
drygt 12% under hösten av 1 986. Inkluderas även allemanssparandet
förstärks uppgången något. Samtidigt minskade emellertid den icke-finan
siella sektorn sitt innehav av statsskuldväxlar markant. Det mer än halvera
des över ett år från senare delen av 1985. Tillväxttakten för att likviditetsmått
som utöver penningmängd och allemanssparande även inrymmer statsskuld
växlar blev härigenom oförändrat kring 6 a 7% från senare delen av 1985,
ehuru med en viss försvagning under första delen av 1986. Nedgången i
innehavet av statsskuldväxlar uppvägdes delvis av ökade köp av långfristiga
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obligationer. Det skedde således en påtaglig förlängning av löptiden för
värdepappersportföljen i den icke-finansiella sektorn.
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Statsupplliningen

Statens lånebehov fortsatte att minska och uppgick för 1986 till 32 miljarder
kr efter att för 1985 ha uppgått till 53 miljarder kr. (Jfr Tabell 2).
Till följd av relativt betydande nettoinsättningar i riksbanken på s. k .
särskilda räkningar tillsammans med den kassakvotshöjning för bankerna
som trädde i kraft den 13 januari 1986 blev riksbankens placeringsbehov
Tabell 2. Finansiering av sratens ltlnebelrov 1985-1986.

Nettobelopp miljarder kr
1985

1986

Statens budgetunderskott 1
Valutaförluster på statliga utlandslån

61
8

35
3

Statens lånebehov

53

32

3

28

15

8
8
12

Finanstering:

Riksbanken
darav: roretags och kommuners in
sättningar i riksbanken
kassakravsmedel
övrigt
Inhemsk marknad
därav: allemanssparande
premie- och sparobligationer
övrigt2

o

- 12
39
9
9
21

15
12
-17

Utlandet

Il

-6

Summa finansiering

53

32

lO

1 Budgetunderskottet anges här enligt riksgäldskontorets kassamiissiga principer och
skiljer sig något från det budgetunderskott som riksrevisionsverket redovisar.
� lnkl. prioriterade statsobligationer.

omfattande. Rik bankens innehav av statspapper kom totalt att öka med 28
miljarder kr.
Under första kvartalet 1986 medgavs en extra in ättning inom allemans
sparandel om 5 000 kr per person. Behållningarna på allemanssparkontona
kom att öka relativt kraftigt eller med 15 miljarder kr under 1986.
De båda premielån. som emitterades under första halvåret 1 986. såldes till
mycket stora belopp. Totalt emitterades i dessa båda lån ca 1 8 miljarder kr.
Några premielån gavs inte ut under hösten. Netto räknat. dvs med avdrag för
förfallande lån. ökade statens upplåning mot premie- och sparobligationslån
med ca 12 miljarder kr. En inte obetydlig del av de premielån som
emitterades torde ha förvärvats av företag.
Statens sammanlagda utestående skuld i statsskuldväxlar och rik obliga
tioner utanför riksbanken krympte.
Den statliga låneskulden i utlandet sjönk under året. På transaktionsbasis
uppgick återbetalningen till 6 miljarder kr.
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9 januari

Efter överläggningar mellan delegationen för bostadsfinansiering å ena sidan
och företrädare för affärsbankerna, sparbankerna och föreningsbankerna å
den andra träffades överenskommelse angående bankernas byggnadskredit
givning och deras andel av den slutliga bos radsfinansieringen under !986.
Bankerna förklarade sig villiga att svara för de byggnadskrediter som
skulle behövas för bostadslånefinansierade nybyggnader och ombyggnader
samt för allmänna samlingslokaler, som finansierades med statligt stöd.
Bankerna förklarade sig härutöver villiga att medverka till att byggnads
krediter skulle ställas till förfogande även för bostadsbyggande utan bostads
lånefinansiering och för tomträttsmark.

l fråga om den slutliga finansieringen förklarade bankerna sig villiga att
medverka till avlyft i färdiga fastigheter genom att de under året från
bottenlåneinstituten och Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag skulle köpa
prioriterade obligationer till ett sammanlagt belopp av 7 .S miljarder kr.
16

januari

Riksbanken beslutade sänka diskontot från 10,5 % till 9.5 % med verkan
fr. o. m . den 1 7 januari samt att sänka räntesatsen för prioriterade obligatio

ner från I l ,5 % till I l % med omedelbar verkan.
13 mars

Riksbanken beslutade sänka diskolllat från 9.5 % till 8,5 o/c med verkan
fr. o. m. den 1 4 mars och sänka räntesatsen för prioriterade obligationer från
I l % till 10 % med omedelbar verkan.
17

april

Riksbanken beslutade sänka diskonro r från 8.5 % till 8 o/c med verkan
fr. o. m. den 1 8 april och sänka räntesatsen för prioriterade obligationer från
10 % till 9 % med omedelbar verkan.
15

maj

Riksbanken beslutade genomföra vissa tekniska förändringar i villkoren för

bankernas upplåning i riksbanken. Följande ändringar beslutades gälla
fr. o. m. den l juni:
- basen för bankernas upplåning i riksbanken ändrades från beskattat eget
kapital till beskattat eget kapital plus 50 % av värderegleringskontona,
- samtliga upplåningstrancher i den s. k. räntetrappan skulle vara lika stora,
20 % av basen. För banksystemet som helhet skulle varje tranch uppgå till 6
miljarder kr. Tidigare var den första upplåningstranchen hälften så stor som
övriga trancher,
- räntesatserna för upplåning i de olika trancherna ändrades till intervallet
8-1 6 % från att ha legat i intervallet 10,5- 1 8,5 % .
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sänktes frt111 8.5 % t i l l Il � .
Följande vil lkor sku lle all ts{t giilla fr. o. m . l j u n i 1986:
Lån upp t il l 20 rk av h..:�kattat eget kapital plus 50 q. av värde
8 </c

regleringsk ontona
Lån me llan 20 r'r och 40 C
f av dito

1 0 'k

Lån mellan 40 r'r och 60 r�r av dito

12 %

Lån mellan 60

r;. och 80 rr. av dito

14 r1c
1 6 'Yr

Lån över 80 C
(, av dito

24 juni
Riksbanken� valuta�tyrelse heslutade upphäva kravet att svenska direkra
in1·es1eringar i ullandel �kulle finansieras genom l<i n i utländsk valuta samt att
höja ma x imibeloppe t för til lstån d v id förl'än• a1· rek re(lfionsboslad i lillandel
från 250 000 kr. t ill 800 000 k r .

2 6 juni
Rihbanken t räffade överenskommelse med banker. bostadsfi nansierings
institut och finan�bolagom att största rest riktivitet skulle gälla vid beviljande
av amor/eringsfrihel på såväl nya �om gamla lån t i l l privatpersoner oavsett
ändamål.

19 augus1i
Riksbanken� valutastyrelse be�ILHade att tillstånd skulle kunn a ges t i l l
försäljning till utlandet inte bara a v börsnoterade svenska aktier u t a n iiven av
s1·enska OTC-ak1ier samt om särskilda skiil förelåg även av andra svenska
aktier.

2 1 augu.Sii

l

skrivelse till regeringen hemställde fullmäktige att regeringen måtte föreslå

riksdagen att förtiinga giltighetstiden för lagen 0111 kredilpoliliska medel
( 1 974:922) att gälla ti l l u tgangen av 1989. Under förutsättning av riksdagens
beslut att förlänga giltighetstiden hemställde fullmäktige om att regeringen
matte utfärda förord nande om kas.wkrm• för bankinstitut.

18 seplember
Riksbanken beslutade sänka disko111o1 från 8 q. till

7.5

'k med verkan

fr. o. m. den 1 9 septemberoch d e n priorileradeobligmionsrälllan från 9 Cf· t il l
8.5 % med o med elbar verkan.

25 sep1ember
Riksbanken beslutade att hos regeringen ej hemställa om nytt förordnande
om allmii11 placeri11gsplik1 efter det att det gällande förordnandet skulle löpa
ut den 30 november 1986. Prioriteringssyst emet skulle därmed upphöra
fr .

o.

m. den l de ce mbe r 1986.
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25 september

Riksbanken beslutade avge skrivelse till finansdepartementet medförslag till
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ändring av vallilaförordningen avseende valutastatus för svenska bankers

filialer utomlands.
6 november

Riksbanken hemställde hos regeringen om utfärdande av förordnande om
röntereglering för lilförsäkringsföretag, under förutsättning av riksdagens

beslut om förlängning av giltighetstiden för lagen om kreditpolitiska medel.
21 november

Riksbanken träffade överenskommelse med banker och andra finansinstitut
om skärpning av amorteringsvillkoren för nya lån till privatpersoner. Nya lån
från banker och finansbolag skulle amorteras med minst 6 % per år av
ursprunglig skuld och nya lån från bostadsinstitut med minst 3 %. Undantag
gjordes för lån till nybyggda bostäder samt om- och tillbyggnad med statliga
lån. Överenskommelsen skulle träda i kraft den 25 november och ersätta
överenskommelsen av den 26 juni 1 986.
4 december

Riksbanken beslutade med omedelbar verkan att avskaffa avistalimiterna
enligt valutahandelstillståndet samt att tillämpa kassakrav på avistapositio
ner, vilka skulle innebära nettoupplåning i utländsk valuta.
16 december

Riksbankens valutastyrelse beslutade, med verkan fr. o. m . den l januari

1987, att:
- upphäva alla restriktioner som gällt växlingar mellan två utländska valutor
med undantag för att affärerna skall göras med svensk valutabank,
- upphäva förbudet för valutabankerna att göra terminsaffärer utan kom
mersiell bakgrund med valutautlänningar på längre tid än 12 månader,
- upphäva förbudet för valutabankerna att gottskriva kunder vinst i samband
med annullering av terminskontrakt,
- tillåta företagen att göra affärer i valutaoptioner enligt samma regler som
gäller för terminsaffärer.
Valutastyrelsen beslutade vidare, med verkan fr. o. m. l februari 1987. att
göra ett antal ändringar inom valutaregleringen som innebar förenklingar
genom utökad delegering till valutabankerna m. m. En mer betydande
ändring var att den genom nittliga löptiden för finansiella lån i utländsk
valuta sänktes från två till ett år.
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Internationellt finansiellt samarbete
Den inlemalionella .\/.. uldsilrullionen

Under 191:!6 har int� nagon vii�entlig förbättring a\ d�n internationella
skuld�ituationen kunnat �kön ja�. För �kuldlimderna� del har den betydebe
fulla nedgangen i dc internationella r�intorna mer an uppviigb av negativa
faktorer �om lang�am tillviixt pa exportmarknaderna. fortsatt fallande
råvarupri�er och �tora w�r righeter att arrangera erforderlig finan�iering. i
�ynnerhet fran affiir�bankerna. Det kraftiga oljepri�fallet under ar�b för�ta
hälft medv�rkade vis�erligen till en mera t i l lfre<.l��tiUiand� externbalan�ut
veckling för {ibkilliga u-liinlkr men försiirnrade �amtidigt dra�ti�kt IUget för
de �kuldliinder som iir �tarkt b�roend� av oljeexport. Enligt lnt�rnationella
valutafondens ( I M F) beräkningar kommer u-ländernas samlade bytes
balansunderskott att stiga från ca 3 % av exporten 1985 till drygt 9 '/'c 1986.
Det amerikan�ka �- k . Bak�r-initiativet. �om �yftar till en för�tiirkning av
den internationella �kuld�trategin. har även under 19H6 intagit en central
plab i di�ku��ion�n. Initiativets inriktning pa tillvirxtori�nterade anpa��
ning�program i kombination med ökad finan�iering fran �m·iil multilaterala
organ \Om afmr.,bank�r har v�ilkomnab a' det '>tora flertalet länder.
Samtidigt har kritik rikta b mot att finan�iering�in�aberna föröla� �k� enbart
i form av nyutlaning. vilket förvärrar en redan ''arhanterlig �kuldbörda.
Vidare har framhallib. bl. a. fran nordiskt hall. att Baker-initiativet ma�tc
komplettera<. med mera ent) diga alaganden fran i-llinderna� �ida. l ett
nordiskt uttalande inför mötet med IMFs interim�kommitte i april 1986
underströks att i-länderna borde åta sig att
- föra en ekonomisk politik och hanclebpolitik �om framjar tillviixt och
marknads! i lit riide.
- för�tärka dc multilaterala finan�ieli<.r in�titutioncrna� rc�ur�cr. i �ynncrhct
genom klara ataganden att höja Världsbankcn� kapital och vibentligt öka
IDA� resur�c r .
- ö k å det bilaterala ut,eckling�bistandct t i l l d e fattiga�!� u-landcrna.
Det har cle<,<,utom vi'>at �ig �vart att na övcren�komm�h�· mellan <.amtliga
berörda parter om anpa��ning�- och finan�iering�program a\ den t) p �om
förutse� i det amerikan�ka initiativet. Avtalet mellan Mexiko och l I F . �om
efter lang' ariga förberedebcr kunde träda i kraft i novcmb�r 1986. har
kommit att beteckna� �om det för�ta större Janearrangemanget i Baker
initiativeb anda. l väntan p�1 att IMF-avtalet �kulle kunna utn)ttja� erhöll
Mexiko överbryggning�krediter om totalt USD 1.6 miljard fran �a,·iil
monetlira myndigheter �om affär�banker. Rik�banken mcd,crkade med ett
garantiåtagande om USD l O miljoner i elen kredit om USD -HJO miljoner �om
ställdes t i l l Mexikm förfogande av Internationella reglering�bank c n . BIS.
Mexiko-programmet. �om tiicker perioden 1 9H6fH7. �yftar till att med hjälp
av badc eftcrfragötyrning och �trukturanpa��ning atcr�tiilla tilh iixtcn i
ekonomin \amtiuigt �om finan�iell �labilitet uppriitt hall�. Totalt komm�r
över USD 12 miljarder att lana� ut till Mexiko i ankn)tning till programmet.
varav afnir�bankcr i \lOrt �ett warar för ena hiilften och I M F . VärJd.,banken.
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lnteramerikanska utvecklingsbanken samt enskilda kreditorländer för den
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andra. En principiellt viktig nyhet ä r att Mexiko- utöver n y snämnda belopp
- kan erhålla viss tilläggsfinansiering om t. ex. oljepriset faller under en
angiven nivå eller om beräknad tillväxt ej skulle uppnås.
Andra större skuldländer som Nigeria. Filippinerna och Argentina har
nyligen ingått eller förhandlar om nya låneavtal med IMF. Det enda
väsentliga undantaget bland de större skuldländerna är Bra ilien som håller
fast vid sin tidigare deklarerade linje att söka hantera sina skuldproblem utan
IM F-avtal.
När det gäller låginkomstländer med långvariga betalningsproblem har
den tidigare aviserade utlåningsordningen inom l M Fs ram trätt i kraft under

1986. Denna låneordning - strukturanpassningsfaciliteten. SAF - återspeg
lar också till en del förslag i Baker-initiativet. Den baseras på de medel som
terbetalas till elen s. k. Trust Fund i I M F (totalt ca USD 2.7 miljarder).
SAF-l<'tn skall kunna ge� till u-länder som uppfyller villkoren för IDA
krediter. Indien och Kina har dock redan deklarerat att de ej avser utnyttja
faciliteten. varigenom låneutrymmet för övriga I D A-länder blivit avsevärt
större. Lånevillkoren är i stort desamma som för Trust Fund, dvs. en ränta på
endast 0.5 lff och en återbetalning�period om totalt tio år. En viktig
förutsättning iir dessutom att låntagarlandet i nära samråd med IMF och
Världsbanken gör upp ett medelfristigt ekonomiskt anpas�ningsprogram
som underlag för lånearrangemanget. Tanken är också att stöd från den nya
faciliteten skall kunna kombineras med långivning från t. ex. Världsbanken.

lM Fs finamiel/a och fik 1'iditets111ässiga situation

Problemet med dröjsmål i samband med fullgörandet av ränte- eller
återbetalningsförpliktelser till Valutafonden har förvärrats under 1986. Vid
den senaste halvårsöversynen av situationen. vid slutet av september 1986.
hade nio Uinder betalningseftersläpningar på totalt SDR 9 1 0 miljoner ' (ca 7.5
miljarder k r . ) att jämföra med S D R 398 miljoner vid samma tidpunkt ar

1985. Som ett positivt drag bör dock noteras att antalet länder med
betalningseftersläpningar ej ökat från föregående år. Det rör sig salede� om
en begränsad grupp. där varje land har relativt stora förfallna belopp.
Antalet länder. vilkas dröjsmål är så grava att de nu är helt av tängda från att
utnyttja fondens finansiella resurser. är fem: Guyana, Liberia, Peru. Sudan
och Vietnam.
För att motverka effekterna av betalningseftersläpningarna kan nämna�.
att Valutafonden. för i första hand innevarande budgetår. be lutat öka
avsättningen av medel till reserverna till 7.5 lff av dessas storlek från
nuvarande 5 %. Vidare har beslutats om en jämnare "bördefördelning" för
kreditor- resp. debitorländers bidrag till det intiiktsbortfall �om eftersläp
ningarna medför.
I M Fs likviditet är fort�att god. Den 19 december 1986 beslöt fondens
direktion att anta ett erbjudande fran den japanska regeringen om ett lån

1 l

SDR motsvarade den

30 december 19R6 R.32 kronor.
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motsvarande SDR 3 miljarder. Förhandlingarna inom ramen för den nionde.
generella, översynen av medlemsländernas kapitalinsatser (kvoter) väntas
påbörjas i början av 1987.
l avvaktan på höjda kvoter har beslutats. att de maximala lånegränserna
under fondens s. k. utvidgade lånefacilitet (EAP) för 1987 skall kvarligga på
samma nivå som tillämpats 1986. dvs. 90/ 1 1 0 1 o/c (av kvoten) för ettåriga s. k .
tand-by avta12 och totalt 270/330 1 o/c för treåriga strukturanpassningslån 2 .
l april 1 986 beslöts att sänka utlåningsräntan på de ordinarie resurserna
från 7,0 till 6,39 %. Av detta utgjorde 0,39 % täckning för betalningsefter
släpningar. Räntan för de upplånade, icke ordinära, resurserna är lika med
upplåningskostnaden plus en mindre marginal.
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Vallilafondens löpande verksamhet

Under 1986 gjordes kreditåtaganden uppgående till SDR 3.7 miljarder
(härav l . 7 miljarder under de ordinarie resurserna) mot 3.3 miljarder under
1985. Utbetalningarna till låntagarländerna uppgick till SDR 3.9 miljarder
att jämföra med 1985 års utbetalningar om 3.9 miljarder. Å terbetalningar på
lämnade krediter utgjorde SDR 5 . 7 miljarder under 1 986 mot 3.6 miljarder
under 1985. Detta återspeglar den omfattande utlåningen från Valutafonden
under de första åren av åttiotalet.
IMFs kronbehållning och Sveriges nettoställning i IMF. vilken inräknas i
valutareserven. framgår av Tabell l . Riksbankens nettoställning gentemot
I M F förstärktes under 1986 med SDR 3,8 miljoner. Valutafonden har
under året använt svenska kronor i sin utlåning.
Riksbankens innehav av SDR har under 1986 ökat med SDR 37 miljoner.
Ökningen förklaras främst av att riksbanken erhållit SDR från andra
medlemsländer inom ramen för IMFs s. k. designationsförfarande, varige
nom fonden utser vissa medlemmar att emottaga SDR i utbyte mot valuta.
Medlemmarna i Valutafonden har ej under 1986 kunnat enas om
tilldelningar av SDR under den s. k. femte ba perioden. som inleds år 1987.
Sedan starten av SDR-systemet år 1970. har medlemsländerna totalt
tilldelats ca SDR 2 1 miljarder.
l och med att Polen och Kiribati under 1986 beviljats medlemskap i IMF
uppgår antalet medlemsländer till 1 5 1 .

Världsbanksgruppen

l världsbanksgruppen ingår Världsbanken (IBRD), Internationella utveck
lingsfonden (IDA) och Internationella finansieringsbolaget (IFC). Omfatt
ningen av gruppen finansieringsverksamhet framgår av Tabell 2.
Världsbanken får medel till sin utlåning huvudsakligen genom upplåning.

1
�

Den hogn: griimcn a''cr fall där bctalni ng-.balanssvårigheterna är lll)CI..<:t �tora och
där anpa�sning�:ttgärderna ar är�kilt omfattande.
Tidsangivel;erna avser den period under vilken lanen utbetalas och det fondstödda
anpassning�programmet pagar. Återbetalningsperioden är betydligt längre.
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Tabell J. IM Fs kronbehållning, Sveriges neuoställning
innehav

IMF

och SDR-

Redo g.
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Uppgifter vid slutet av respektive år. Miljoner SDR
Kronbehållning

1983
198�
1985
198fo

belopp

procent av
kvoten

R23.6
ROO.O
R l 4 .7
H l 0.9

77
7fo
77
76

Nettoställning. 1
belopp

SDR-innehav.
belopp

240.7
258.3
2�9.6
253.4

122
181
224
261

1

Nettoställningen motsvarar summan av egentlig reservtranch ( i reservtillgångar
inbetalt insatskapital). särskild reservtranch (det belopp fonden netto disponerat av
det i kronor inbetalda insatskapitalet) och långivning tiii iMF. Vid utgången av 1986
innefattade ncttostiillningen inte någon långivning till IMF.

Vid utgången av bankens budgetår 1985/86 uppgick den utestående upplå
ningen till ca USD 61 miljarder. Enbart under detta budgetår lånade banken
upp drygt USD 10.5 miljarder. Räntan på lån från Världsbanken, som står i
relation till de genomsnittliga upplåningskostnaderna, var vid utgången av
1986 8,23 % .
Hösten 1986 lånade Världsbanken för tredje gången p å den svenska
kapitalmarknaden; de båda tidigare lånen upptogs 1967 och 1973. Upplå
ningen har denna gång skett via ett 7-årigt obligationslån på 300 mkr.
Tabell 2. Världsbanksgruppens långivning under budgetåren 1981182-19851
86 1
Miljarder USD
1981182

1982183

1983/84

198�/85

1985/86

1 1 .4

13.2

3.0

3.1

Utfästelser
10.3

I l .l

1 1 .9

IDA

2.7

3.3

3.6

IFC

0.6

O.R

0.7

0.9

1 .2

13,6

15.2

16.2

15,3

17.5

8.3

IBRD

Summa

Utbetalningar
IBRD

6.3

6.8

8.6

8.6

IDA

2.1
0.5

2.6

2.5

2.5

3.2

0.4

0.4

0.4

0.3

8.9

9.8

1 1 .5

1 1 .5

1 1 .8

IFC
Summa
1

Världsbanksgruppens budgetår löper l juli-30 j u n i . För IFC ingår även bidrag till

riskkapital.

Efter riksdagens bemyndigande fattade regeringen i november 1 986 beslut
om att teckna andelar inom ramen för den selektiva höjning av Världsban
kens kapital, som medlemsländerna godkände 1 984. Den selektiva höjning-
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en innebär. om samtliga medlemsländer tecknar de andelar som erbjuds. att
bankens kapital kommer att öka med USD 8.4 miljarder. Sveriges andel
inom ramen för kapitalhöjningen uppgår till ca USD 125 miljoner. varav
8,75 o/c skall inbetalas. Liksom vid tidigare kapitalhöjningar svarar riksbanken för det sven!>ka kapitaltillskottet.
Under året har diskussioner pågått om en mera omfattande. generell
kapitalhöjning inom Världsbanken. Den ökning av bankens utlåning som
planeras - bl. a. i linje med Baker-initiativet - anses av flertalet medlemslän
der tala härför. USAs inställning är dock att frågan är för tidigt väckt;
anledningen torde främst vara att man inte anser det möjligt att få en sådan
höjning godkänd i kongressen samtidigt med en höj ni ng av bidragen till IDA.
l DAs kreditgivning. som går till u-länder med låg inkomst per capita,
baseras så gott som helt på gävobidrag från de ekonomiskt starka medlems
länderna. Under året har förhandlingar pågått om den åttonde påfyllnaden.
som skall omfatta treårsperioden 1987/88-1 989/90. Vid ett möte i december
1986 överenskom� om att storleken på denna skulle bli USD 12,4 miljarder.
Vidare beslöts att Sveriges bidrag skulle uppgå till USD 30 1 .3 miljoner.
Till den sjunde påfyllnaden av IDA gjorde Sverige under året en tredje
delbetalning på 439 mkr. Inbetalningen skedde liksom tidigare via skuldsed
lar deponerade i riksbanken. Vidare gjorde Sverige en andra inbetalning på
146.5 mkr till den '>. k. Special Facility for Sub-Saharan Africa: villkoren för
denna utlåning är desamma som för utlåningen från IDA. Till den år 1985
beslutade kapitalhöjningen i IFC gjordes under året en första inbetalning på
1 1 .9 mkr.
Konventionen för den nya institutionen ""Multilateral l nvestment Guaran
tee Agency'" (MIGA) väntas träda i kraft hösten 1 987. Ett antal länder har
förklarat sig redo att bli medlemmar. men hittill har endast 4 länder (varav
inga industriländer) ratificerat konventionen. Syftet med MIGA är att
främja investeringar i u-länderna genom att ge försäkringar mot olika
icke-kommersiella risker.
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Ö 1•rigt iiiiernationeiit finansiellt samarbete

Till lnteramerikanska IIIvecklingsbanken (/DB) inbetalade Sverige under
1986 2.7 mkr under den sjätte påfyllnaden av bankens grundkapital. Vidare
gjorde en inbetalning på 10.3 mkr till IDBs fond för särskild verksamhet.
Båda inbetalningarna skedde i form av skuldsedlar.
Fjärde och femte delinbetalningarna av insatskapitalet till Afrikanska
tm•ecklingsbanken gjordes under året. Detta skedde i form av skuldsedlar på
vardera 18,3 mkr. Slutlig inbetalning har därmed gjorts. Till Afrikanska
IIIvecklingsfonden inbetalades- också i form av skuldsedel - 182 mkr. vilket
utgjorde den andra delbetalningen under den fjärde påfyllnaden.
Till Asiatiska utvecklingsbanken gjordes en kontantbetalning om 1 ,0 mkr
avseende den tredje delbetalningen under den tredje allmänna kapitalök
ningen. Till Asi(lfiska llll'eckling�fonden inbetalade . i form av en �kuldsedel.
63 . 1 mkr som en fjärde och sista delbetalning under den tredje pafyllnaden.
Vidare gavs ett kontantbidrag pa 3 mkr till Asiatiska utveckling�bankens
särskilda fond (TASF).

28

En tredje och slutlig kontantinbetalning under höjningen av Nordiska
kapital gjordes under 1986. Betalningen uppgick till
SDR 4.1 miljoner.
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im·esteringsbankens

Ö verenskommelsen mellan riksbanken och Federal Reserve Bank of New

om ömsesidiga kreditfaciliteter i form av dollar och kronor förlängdes
1986 för ytterligare ett år. Det belopp som avtalet omfattar uppgår till USD
300 miljoner. Arrangemanget har inte utnyttjats under året.
York
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Betalningsmedelsförsörj ningen m . m .
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Riksbanken svarar enligt lag för utgivningen av sedlar och mynt. Riksban
kens region- och kassakontor har därmed uppgiften att tillhandahålla sedlar
och mynt åt post och banker liksom att mottaga de sedlar och mynt, som
föranleds av överskott hos post och banker. Riksbankens sedeldepåer har
motsvarande uppgift enbart vad gäller sedlar.
Vid sidan av den service som riksbanken sålunda alltid tillhandahållit har
riksbanken i enlighet med uttalande av 1 982/83 års riksdag (FiU 1 982/83:27,
sid 14) sedan 1 984 infört också avgiftsbelagd service på betalningsmedelsom
rådet. Riksbanken har sålunda åtagit sig att i samband med ut- och inväxling
av sedlar och mynt mot avgift tillhandahålla vissa speciella tjänster åt post
och banker.
Sedel- och myntinströmning

Antalet samt värdet av utelöpande, mottagna och utelämnade sedlar anges i
tablån.
Ökningen i in- och utströmningen av sedlar ökar snabbare i värde än i
antal. Detta speglar den successiva övergången till högre sedelvalörer. Den
markanta skillnaden i antal in- och utlämnade sedlar år 1983 jämfört med
övriga år förklaras av indragningen av femkronorssedeln. r maj 1985
introducerades den nya 500-kronorssedeln. Sedeln svarar nu för 7 % av de
utelöpande sedlarnas värde.

Utelöpande

Utströmning

Inströmning

sedlar vid
slutet av

mkr

milj.

året. m k r

1982

Proc.
förändring
1983

Proc.
förändring

/984
Proc.
förändring
/985

38 985
+

75 7 J 8
+

9.J

912.9

1986

sedlar

+

76 905

4.9

+ 7.(1

908.5

83 280

9.6

+ 6.0

- 0.5

46 520

87 83-l

934.J

+

+

!!.9

+

9.4

+

2.!!

48 096

JOO 30J

J 006.3

+ 3.4

+ 14.2

+ 7.7

54 050

J06 959

J 000 .7

Proc.
förändring

milj.

RO 2!!8

5.2

42 7 1 9

Proc.
förändring

mkr

sedlar

+ J2..J

+

6.6

-0.6

+

905.3
+

3.2

89!!.9

8.3

- 0.7

9J 703

944.4

+

+

JO.I

JOI 898
+

J I.J

J J2

f/.)7

+

10.5

5.1

989.0
+

4.7

J <Xl3.0
+

1 .4

Under andra halvåret 1985 och i början av 1986 efterfrågades tora mängder
lO-öringar. Fr. o. m . slutet a v mars 1986 kunde riksbanken inte längre
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tillgodose efterfrågan. en brist uppstod. I juni fattades beslut om att en
10-öringskampanj skulle genomföras för att stimulera återcirkulation av de
mynt som samlats hos hushållen. Allmänheten uppmanade att fylla plaströr
som rymde 50 stycken lO-öringar. Dessa rör kunde sedan använda som
betalningsmedel . Kampanjen startade den 27 oktober 1986 med att plaströren di tribuerades till allmänheten via post. banker och Pressbyrån. Kampanjen fick ett positivt mottagande av allmänheten och efterfrågan på
l O-öringar från riksbanken sjönk redan efter n ågon vecka. Huruvida en
10-öringsbrist återkommer under 1987 är ännu för tidigt att uttala sig om.
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Produktion

Rationaliseringen av arbetet med sedlar och mynt har fortsatt under 1986.
Den tidigare helt dominerande manuella sorteringen av sedlar har successivt
minskat i omfattning till förmån för maskinell sortering. Från sommaren 1 986
sker större delen av sorteringen maskinellt.
Det har tidigare varit vanligt att sedlar av lägre valör makulerats utan
sortering. s. k. totalmakulering. Detta förfaringssätt som tidigare använts för
att hålla nere lagret av oräknade sedlar medför naturligtvis en stor
sedelåtgång. då de makulerade sedlarna måste ersättas med nya. Genom att
använda en enklare sorteringsmaskin har totalmakuleringen successivt
minskats under 1986. Härigenom har sedelförbrukningen avsevärt kunnat
minskas.
Under året har den löpande statistiken datoriserats. En särskild produk
tionsstatistik har införts. vilken gör det möjligt att på ett mer ingående sätt
följa varje kontors sedelräkning.

A vgiftsbelagda tjänster

Riksbankens service på betalningsmedelsomr det var till hösten 1983
avgiftsfri. Graden av service varierade mellan riksbankens kontor beroende
på kontorens olika personal- och lokalmässiga förut ättningar för att påta sig
arbetsuppgifter. Vid vissa kontor åtogsig riksbanken t. ex. att utan ersättning
dela upp och packa sedlar i ett stort antal försändelser till banker för
distribution till deras olika kontor. Vid andra riksbankskontor fanns ej
resurser härför utan bankerna fick hämta sedlar i en förpackning för
respektive bank.
Uppbyggnaden av ett taxesystem för de avgiftsbelagda tjänterna har
nödvändiggjort att riksbanken lagt fast en enhetlig nivå för den service
riksbanken lämnar utan ersättning. I princip innebär denna servicenivå att
riksbanken utan ersättning är beredd att motta en försändelse ( bestående av
ett eller Ile ra kollin) per inlämna re och dag liksom att leverera en försände l e
per mottagare och dag. I varje försändelse skall sedlarna vara sorterade efter
valör. Banker som vid inlämning av sedlar i riksbanken vill slippa besväret att
ordna sedlarna har allts� möjlighet att låta olika sedelförpackningar från de
egna kassorna och kontoren g� obrutna till rik banken men får då betala en
särskild ersättning för att riksbanken bryter för ändelserna och ordnar
sedlarna valörvis. På motsvarande sätt tillgodogör sig riksbanken en
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ersättning för att packa sedlar i skilda försändelser till bankernas olika
filialkontor och kassor.
Ä ven på myntområdet har en liknande avgiftsfri serviceniva fastlagts.
För post och banker har riksbankens avgiftsbelagda !>en ice den fördelen
att de mot en ersättning. som genom riksbankens �tordrifbfördelar kan
hållas låg. får hjälp med att kapa arbet�toppar i sedel- och m) ntgenom�tröm
ningen. Därtill kommer att insättning ibland kan ske en dag tidigare än el je t .
varvid e n räntevinst uppstår hos banken eller posten.
Ur mer allmän �ynpunkt innebär riksbankens avgift !>�c n ice att vissa
improduktiva arbetsmoment kan utgå. Sedelbuntar �om på väg från ett
varuhus via en affärsbank till riksbanken tidigare måst räknas i såväl
varuhuset. affärsbanken som i riksbanken behöver. om riksbankens �ervice
utnyttja�. ej räknas i affärsbanken. l nera fall kan ocksa de ur �äkerhet�syn
punkt alltid farliga omlastningarna. de s. k. t rottoarmom e ntc n . undvikas
genom att sedeltransporterna gar direkt från varuhu� och liknande till
riksbanken.
Intäkterna från riksbankens avgiftsbelagda service pa betalmngsmedel 
sområdet har under 1986 fortsatt att öka snabbt. Sammanlagt har riksbanken
under året fakturerat ca I l A mkr för denna service. Progno�en för 1987
innebär en fortsatt ökning med närmare 1 5 q� .
En annan del av affärsverksamheten bestar av medverkan vid försäljning
av premieobligationer. Bruttoinkomsterna härav har uppgatt till 1 1 .8 mkr.
Kontoren blir genom affärsverksamheten bättre fungerande adminbtrati
va enheter och den personalminskning som föranlede!> av övergangen till
maskinell sedelsortering har kunnat hanteras pa ett smidigare ��itt.
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Utvärde ring av sedeldepåer

Då 1982/83 års riksdag lade fast riktlinjer för rihbankens regionala
organisation och verksamheten inom denna. uttalade finansutskottet i sitt av
riksdagen godkända betänkande (FiU 1982/83:27 s I l ff) bl. a. att rihban
ken borde bedriva försöksverksamhet med �- k. postala �edeldepaer vid tva
orter. Depåerna förutsattes skola hälla öppna för såväl po�t �om banker.
Det tillades att försöksverksamheten borde följas systematiskt av riksbanken
i amverkan med post. banker. rikspolisstyrelsen och brott�förebyggande
rådet och att riksbanken sedan tillräcklig erfarenhet a\ \edeldepaverksamhe
ten vunnits borde återkomma till riksdagen med en utvärdering harav.
Efter riksdagens beslut har den försöksverksamhet med sedeldepå. som
inletts i Norrköping redan 1978, fortsatts. varjämte en ny sedeldepå öppnats i
Karlskrona i oktober 1984.
Redan innan en mera fullständig utvärdering av sedeldepåverksamheten
gjorts har fullmäktige i skrivelse 1985- 1 1 - 1 1 begärt riksdagen� tillstånd att få
för reguljär verksamhet inrätta ytterligare ett begränsat antal se deldepåe r.
Syftet h�irmed var att rationalisera den regionala verk!>amheten genom att
ombilda några kassakontor till sedeldepåer . Framställningen bifölls av
riksdagen (FiU 1 985/86:27).
En mera full tändig utvärdering av sedeldepåverk amheten har nu skett
dels i form av en sammanställning av hur po t. banker. polis och brottsföre-
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byggande rådet bedömer verksamheten, dels i en siirskild promemoria där
dessa� instiillning sammanfattningsvis redovisas och diir �lut�at�er drages för
framtiden. Fullmäktige har beslutat i enlighet med hemställan i denna
promemoria. som fogas som bilaga till denna förvaltningsberättelse (bilaga
l ) . Fullmäktiges beslut innebiir - förutom att den gjord a utviirderingen av
sedeldepåerna skall redovisas för riksdagen - att sedeldepåer ej kommer att
inrätta� på orter där riksbanken ej tidigare varit repre �ent e rad och att vid
indragning av kassakontor dess ersättande med sedeldepå skall prövas från
fall till fall.
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Förvaltningsåtgärder
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I detta avsnitt redovisas under året vidtagna organisatoriska förändringar
inom riksbanken samt vissa administrativa åtgärder. Vidare lämnas en
sammanställning av under året avgivna remissyttranden .
Riksbankens organisation

Genom be lut av 1982/83 års riksdag {FiU 1 982/83:27 rskr. 184) fastlades
riksbankens regionala organisation, vilken enligt beslutet skulle bestå av åtta
regionkontor och under dessa högst 14 kas akontor. Därutöver skulle
försöksverksamhet med sedeldepåer bedrivas på två orter.
Fullmäktige antog i samband med riksdagsbeslutet ett omfattande ny- och
ombyggnadsprogram av riksbankens region- och kassakontor. Investerings
kostnaderna för nya riksbankslokaler utvecklade emellertid mycket oför
månligt under de följande åren. Detta tillsammans med bl. a. förändringar i
sedelinströmningen, erfarenheterna av maskinell sedelsortering och av
försöksverksamheten med sedeldepåer föranledde en omprövning av bygg
nadsprogrammet beträffande de mindre kassakontoren. Riksdagen har
våren 1986 bifallit ett förslag av fullmäktige att få inrätta ytterligare ett
begränsat antal sedeldepåer. Dessa skulle ersätta riksbankens kontor i
Halmstad. Borås och Kalmar. Fullmäktige anmälde samtidigt att det
planerade kassakontoret i Eskilstuna inte borde komma till stånd.
Efter riksdagens be lut har fullmäktige beslutat att lägga ned kassakonto
ret i Borås vid utgången av november 1 986 och en sedeldepå har öppnats i
samma lokaler. I Halmstad har förutsättningarna för att etablera en
sedeldepå ändrats. Fullmäktige har därför avbrutit planeringen för en ny
depå där. Förberedelser för att lägga ned kassakontoret har inletts och
verksamheten beräknas upphöra senast den l april 1988. I Kalmar fortsätter
planeringen för en ny sedeldepå som ersättning för nuvarande kassa kontor. I
Vänersborg. slutligen, som också berördes i fullmäktiges skrivelse till
riksdagen, gäller den plan som angavs i skrivelsen, dvs. att bygga om och
behålla kassakontoret där.
Den l juli 1986 övertog riksbanken myntverket som nu ingår i AB Tumba
Bruk. Den grundläggande tanken för att föra över tillverknings- och
utgivningsrätten för mynt till riksbanken var att reglerna för myntutgivning
borde överensstämma med vad som gäller för sedlar. Utifrån denna grundsyn
redovisas i 1 986 års bokslut utelöpande mynt som en skuld. l riksbanken
inneliggande lager av mynt kommer därmed lika litet som lager av sedlar att
redovisas som en tillgång. Vid halvårsskiftet försämrades härigenom riksban
kens balans med ca 2 miljarder kr. Till följd av riksdagens beslut att inte
godkänna fullmäktiges förslag att i bokslutet för 1985 göra en reservation för
denna kostnad belastar beloppet i sin helhet 1986 års resultat och redovisas
där som en extraordinär kostnad.
Enligt det avtal som träffats mellan staten och AB Tumba Bruk skulle
Tumba erlägga 25.9 mkr varav 6.9 mkr för anläggningstillgångar och 19.0
mkr för omsättningstillgångar i myntverket. För att inte Tumba Bruks
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soliditet skulle försämras till följd härav har en nyemission genomförts varvid
Tumba Bruk tillförts 13,2 mkr.
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Verksamhetsplanering och budget

december fastställde fullmäktige en verksamhetsplan för perioden 19R71989. Utgångspunkten för denna har varit de prioriteringar av verk�amheten
på de olika avdelningarna som gjorts av riksbankschefen.
Riksbankens personalstat för 1987 har fastställts till 9-G ar�arbet�krafter
vilket är en minskning i förhållande till 1986 med 9 tjänster. Min\kningen
avser helt den regionala organisationen där en fortsa 11 övergång till ma�kinell
sedelsortering samt en minskad inströmning av sedlar möjliggjort en
neddragning. Vid huvudkontoret �ker en utökning av personal�tyrkan pa
utrikesavdelningen samt på valutaavdelningen. Det senare av�er re�ur�er för
att genomföra ett nytt rapporteringssystem för betalningar fran utlandet
(BOK I l ) . Det nya systemet tas i produktion i mar� 19R7.
Under hela 1 980-talet har riksbankens verksamhet förändrat� genom
höjning av ambitionsnivån och genom att nya uppgifter tillkommit. amtidigt
har rationaliseringar genomförts i hela organi ationen och !.är�kilt pa �edcl
och myntområdet. Totalt har personalstaten i arsarbetskrafter min�kat fran
omkring l 030 vid ingången av 1 980-talet till 943 i 19R7 ars per:.onabtat.
Insatserna för att förbättra budgetering och kostnad\redO\i�ning har
fortsatt. Syftet är att göra budgeten effektivare som styrin�trumcnt hade i
planeringen och uppföljningen av verksamheten. En ytterligare delegering
av beslutanderätten kommer att genomföras under 19R7.
I

Huvudkostnadsslag
Sedlar och mynt
Personal
ADB
Transporter. säkerhet
Maskiner och inventarier
Fastigheter
Kontorsservice
Resor. utbildning. representation
Information
Övrigt
Summa förvaltningsko�tnadcr

Budget för

1987.

l.. ronor

127 570 000
1 7-1 8 1 7 0()()
26 768 5{)()
5 091 IXXl
2-1 77-1 ()()()
1 3 1 136 {)()()

l-l

107 ()()()

6 15-1 500
3 779 ()()()

l 351 5RO
5 1 5 5-IR 5RO

Den fastställda budgeten omsluter totalt S 1 6 mkr. vilket är 2 m kr lägre än den
reviderade budgeten för år 1986. De tre största huvudkostnad�slagen (Sedlar
och mynt , Personal och Fastigheter) svarar för 84 o/c av budgeten. Efter�om
riksbankens bokföring sker enligt kontantprincipen. dvs. kostnader bela�tar
det räkenskapsår under vilka de betalas, så är det naturligt med variationer
över åren. 1 987 beräknas t. ex. kostnaderna för ADB min�ka med drygt 4
mkr. Bakom detta ligger inte en reell minskning av ADB-ko�tn<Jderna utan
att 1986 års resultat belastats med hela kostnaden för inve�teringen i en tredje
stordator.
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Kostnaden för nya �cdlar nadde en topp 1 986 da ko�tnaden för den nya
100-kronor��edcln uppgick till drygt 67 mkr. Denna �edel är till antalet den
klart stör�ta av '>edlarna. (Den nya sedeln börjar utlämna� till allmänheten
fr. o. m. mar\ 1987.) Den totala kostnaden för �edlar beräknas enligt
budgeten för 1987 uppga till 79 mkr. ( 122 mkr.). l budgeten för 1986 upptogs
inga ko�tnader för mynt eftersom myntverket da inte tillhörde riksbanken.
För 1987 räknar riksbanken med att beställa mynt för totalt 48 mkr. av
Tumba Bruk. Antalsmä,�igt utgör nya l O-öringar den avgjort största delen.
Vid beräkningen av per�onalko�tnaden har utgångspunkten varit den
per5onal\tat �om fa�l\tilllt� med korrigering för tjän�ter som erfarenhetsmä�
�igt beritkna\ vara vakanta delar av aret. Kostnaden för 1987 , rs löner har
beriiknat' utifran principoverenskommelsen den 30 oktober 1986 mellan
SAV och huvudorgani�;ltioncrna. Motsvarande avtal för riksdagens förhand
ling�onu[tdc har ;innu inte träffat�.
Fa�tighct�ko�tnaderna avser till �törsta delen nyinvesteringar i kontorslo
kaler för rik<,bankcn� region- och kassakontor enligt det byggnad�program
�om fullmaklige fa�btlillde efter riksdagens beslut om ny kontorsorganisa
tion varen 1983. Kostnad�mäs�igt skulle 1986 ha blivit en topp. På grund av
att ett par projekt för�enats och det för andra föreligger stora för�kjutningar
av betalningar fran �lutet av 1986 till början av 1 987 beräkna� kostnaden för
1987 enligt budgeten uppga till 1 3 1 mkr. vilket över tiger utfallet för 1986.
För 1 988 heraknas kostnaden för investeringar i fastigheter minska kraftigt.
Vad gliller inve<,tcring�kmtnadcr i fastigheter har dessa beräknats efter
prisnivan i juli 1986 och räkna� upp efter ett antal olika byggnadskostnad
�index.
Vad gäller andra förvaltningskostnader bör nlimnas en kraftig höjning av
budgeterade medel för po�t. telefon och telex till följd av beslut om en höjd
ambition�niva i utrike�röreben.
För 1987 beräknas förvaltningsintäkter komma att uppgå till ca 34 mkr.
Dessa avser intäkter av affärsverksamheten med sedlar och mynt, provisio
ner för försäljning av premieobligationer. intäkter av ADB-tjänster, hyresin
täkter. beräknad utdelning från Tumba Bruk och BIS m. O.

Redog.

1 986/87: 1 5

Riksbankens personal

1edan lämna' uppgifter om antalet anställda. den faktiska bemanningen och
per!>onal�taten. Med pcr'>onalstaten avses det av fullmäktige fastställda
antalet ar�arbet�krafter. Den faktiska bemanningen anger antalet tjänste
m�in ornraknat till år�arbebkrafter. Under rubriken Betalning�medel avdel
ningen redovi<,a� för 1986 deb de atta regionkontoren� personal. dels
betalning�mcdelsavdelningens centrala enhet och region Stockholm.
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Antal anställda

dec

-85

dec -86

Faktisk bemanning.
Årsarbetskrafter
dec -85 dec -86

Personalstat.
Årsarbetskrafter
dec -85 dec

-86

Huvudkonroret

Direktion och avdelnings-

chefer

14

13

14

13

14

14

Handläggande personal
övrigt
Biträdespersonal

207

211

200

205

225

234

183

177

171

164

171

168

Summa huvudkontoret

404

401

385

382

410

416

lO

lO

lO

lO

lO

lO

Betalningsmedelsavd.

Avdelnings- och regionchefer
Handläggande personal
övrigt
Biträdespersonal

74

73

73

72

73

73

5031

4882

4491

4412

437

453

Summa betalningsmedelsavdelningen

587

571

532

523

520

536

Totalt3

991

972

917

905

930

9524

1

�
·'

•

lnkl. 1 2 tillfälligt anställda för scdelräkningsarbetc; exkl. lokalvårdsrcsurscr.
Inkl. 13 tillfälligt anställda för sedelräkningsarbctc; exkl. lokalvårdsresurscr.
Exkl. tjänstemän som var tjänstlediga.
Personalstaten i årsarbetskrafter för 19R7 har fastställts till 943.

Investeringar

Mynt- och sedelhantering

Under året har fortsatta investeringar gjorts i sedel- och myntutrustning. Den
största enskilda investeringen avser inköp av ytterligare sex sedelsorterings
maskiner av typ ISS 300 från Giesecke & Devrient, Mlinchen. Därmed har
totalt 35 maskiner av denna typ installerats.
Datorutrustning

Under 1 985 beslutade fullmäktige om investeringar i en backupcentral för
datordriften. Till följd av beslutet har under 1 986 ytterligare en stordator av
märket Burroughs A9 inköpts. Riksbanken har tecknat avtal med externa
intressenter om abonnemang på utrustningen och en viss kostnadstäckning
har kunnat uppnås genom dessa avtal.
Under året har riksbanksclearingen automatiserats och möjligheter till
interbanktransaktioner över terminalnätet har öppnats för de 27 institut som
deltar i clearingen. Intäkterna från verksamheten kan förväntas ge full
kostnadstäckning för de investeringar som skett under året.
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Riksban/.. en\ fa\ligheter
Den fa�bt ällda O)ggnad-.planen har i �tort �ett k unna t följa,. I novembe r stod
regionkontoret i I l ärn ö,and fiirdigt e fter en �tor omb)ggnad. Omb�ggnaden
a\ ka��ak ontoren i Falun oc h Sköv de !>!utför� under inneva rande ar. Den
t idigare planeringen inneorir a tt nya l okaler k ommer att ta!> i bruk under

i Vax jo.

Karbtad och Ö rebro. Beslut har u nde r

ka!>�akontoret
och

inte

i Väner\borg v i lket

1 986 tagib

1987

om att hygga om

innebär att kontoret komme r att be hållas

\Om tidigare avi�erat� ersättas av en sede ldepa. Av st örre projekt

föreligger för�eni ng e nda�t betr äffande ett nytt regionkontor i Link öping
�om k omme r att bli färdigt för�t
U nde r

1986

1988.

har principbe�lut tagits om ett

nytt

ka��ak ontor i U ppsala på

e n a nnan och mindre tomt lin vad w m t i d igare planerade� för. Beslut har
oc kså tagib om e n

u

tred ni ng för ett

ny t t regionkontor i Göteborg.

Remissyttranden avgivna av fullmäktige under �r 1986

Y. l .

§ 2. Fra m!>täll ning fran
i bolag,ordningen.
9. 1 . § 2. An\ökan fran Po�t-

SveaBa nken om sta dfästebe av beslut om

ä ndring

och Kreditbanken. PKbanken. om tillstand

att ställa garanti forhindelser.

16. 1 . § -t.
16. 1 . § 6.

Bellinka ndet

y banklags tift ning (D!>

Ansökan fran C itibank Swe de n

AB

Ft 1985: 15).
om t ill!>tand a t t driva

fondkommi��ion�rön:l�e.

30. 1 . § J. Fram�tällning fran Po�tbanken. Hebingfor�. om tillstånd att
öppna repre�entation�kontor i Stockholm.
JO. l . § J . Framställning fran Svenska llandebbanken om tillst, nd att
teckna aktier i ordic Monitoring Services Ltd.
JO. l. § 5. P ro me mo ri an Kraftindustrins Förn yebc fon der (D� I 1985:8).
20.2. § 2. An�ökan fra n Spa rbankerna� Bank om tillstånd att förv iirva
gara nti fondbc\ i� utgivna a\· SPABO. Spa rba nke rna� Bostatbfinansierings
aktiebolag och eller utfärda �adana garantiförbinde l se r �om kan bilda
gara ntifo nd i SPABO.
20. 2 . § J . An,ökan fran Allmänna Pension�fonden Fjiirde Fondstyrelsen.
AB Forto�. Vegete ötm es idig sakförsäkring och Ve�tator AB att b il da e tt
k re dit akt i ebol ag.
27.2. § 4. An\ökan fran Post- och Kre ditbanken. P K banken m. n . banker
om till,tand att utfärda gara ntiförbindelser för K orn m un1 a neinst i t ut e t.
27.2. § 5. An..,ökan fran Po\1- och Kre ditba nken. PKbanken. m. n . banker
om t i l btand a tt utfärda garantiför bin de l er för vensk Bostadsfinansiering
Akt iebolag. BOFAB.

1 3 . 3 . § -t. An�ökan fn1n

Sven�ka l ia ndelsbanken om t ill �t and att förvärva

aktier i en planerad bank i

orge .

20.3. § 4. Fram�tlill ning från Sveriges allmänna hypotchbank med begä
ran om än dri nga r i lagen ( 1970:56) om Sveriges a l lrnimna h) potehbank oc h
om lantbh) poto:�,förcningar.

20.3. § 5.

Promemorian I nve�te ringsfonderna ( D'> Fi

191\6:6).
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3.4. § 3. Ansökan från Wermlandsbanken om tillstånd att förvärva
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ytterligare aktier i Oslobanken A/S.
3.4, § 4. Ansökan från Götabanken om tillstånd att få utfärda garantifond
förbindelse avseende garantifond i Götabankens helägda dotterbolag Mer
kantil Leasing A B .
1 7 . 4 , § 4 . Ansökan från skandinaviska Enskilda Banken o m tillstånd att
förvärva aktier i Privatbanken A/S. Köpenhamn.
17 .4, § 5 . Ansökan från Privatbanken A/S. Köpenhamn om tillstånd att
öppna representationskontor i Stockholm.
17 .4, § 6. Betänkandet Översyn av valutaregleringen (SOU 1985:52).
17.4. § 7. Promemorian ang. utlännings förvärv av svenska aktier m. m.
samt rapport ang. bättre skydd mot utländskt inflytande i svenska företag
(Ds l 1985:7).
17.4, § 9. Ansökan från SPAFI Sparbankernas Fastighetsfinansieringsak
tiebolag om godkännande av ändring av bolagsordningen.
17 .4, § 10. Ansökan från Agro Kredit AB om godkännande av ändring av
bolagsordningen.
17.4, § I l . Ansökan från Götabanken om tillstånd att förvärva aktier i
Göteborgs Intecknings Garanti Aktiebolag GIGAB m . m.
24.4, § 2 . Ansökan från Sparbankernas Jordbrukskreditaktiebolag om
godkännande av ändring av bolagsordningen i syfte att vidga verksamheten.
24.4, § 4. Framställning från Svenska bankföreningen om möjlighet för
svenska banker att etablera filialer utomlands.
24.4, § 5. Ansökan från Nordbanken om godkännande av ändring av
bolagsordningen.
24.4. § 6. Ansökan från Göteborgs Intecknings Garanti Aktiebolag.
GIGAB, om godkännande av ändring av bolagsordningen.
24.4, § 7. Ansökan från Svensk Bostadsfinansiering Aktiebolag. BOFAB,
om godkännande av ändring av bolagsordningen.
1 5 . 5 . § 4. Ansökan från Sparbankernas Bank om tillstånd att förvärva
aktier i SP ABO Sparbankernas Bostadsfinansierings AB, Sparbankernas
Jordbrukskredit AB och Kommunkredit AB.
15.5, § S . Ansökan från Sparbankernas Bank om tillstånd att förvärva
ytterligare aktier i Fennoscandia Ltd. London.
1 2 . 6 , § 2. Betänkandet Statens förvaltningsfond (SOU 1985:60).
1 2.6, § 3. Framställning från Skandinaviska Enskilda Banken om dispens
enligt 3 § andra stycket aktiefondslagen ( 1974:931 ).
12.6, § 4. Förslag inom

ordiska rådet om exportsamarbete.

12.6, § 5. Förslag inom Nordiska rådet om nordiskt samarbete på tjänste
handelns område.
12.6, § 6. Ansökan från samtliga föreningsbanker och centralkassor för
jordbrukskredit om tillstånd att förvärva aktier i Föreningsbankernas Bank.
12.6, § 7. Ansökan från skandinaviska Enskilda Banken att förvärva
aktier i Skandinaviska Enskilda Ltd, London.
1 2 . 6 . § 8. Ansökan från skandinaviska Enskilda Banken att förvärva
ytterligare 27 431 aktier i Bergen Bank A/S.
26.6, § 4. Ansökan från Nordbanken att få förvärva aktier i Arbuthnot
Latham Bank.
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1 0. 7 , § 2. Framställning fran Sparbankernas Bank om stadfästelse av
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ändring i bolagsordningen.

10.7. § 3. Bostadskommittens �lutbetiinkande (SOU 1986:4--6).
24.7, § 3. Ansökan fran PKbanken om tillstånd att förvärva aktier i
inkassobolag.

24.7, § 4. Framställning från Svenska Intecknings Garanti Aktiebolag
Sigab om ändring i bolagsordningen.

24.7. § 5 . Framställning från Kommunlåneinstitutet Aktiebolag om änd
ring av bolagsordningen.

24.7. § 6. Ansökan från Första Sparbanken om tillstt1nd att förvärva aktier
m. m. i Yiistfinans A B .

2 4 . 7 . § 7 . Ansökningar fra n Skånska Banken och Wermlandsbanken om
tillstånd att förvärva aktier i en planerad bank i Oslo.

7.8. § 3. Ansökan fran PKbanken om tillstånd att förvärva aktier i
utländska finan�institut.

2 1 .8. § 7. Skrivelse fr?111 Exportkreditnämnelen med hemställan att ff1
införa garantigivning i utliindska valutor.

2 1 .8 . § 8. Ansökan från Skanclinaviska Enskilda Banken att få förvärva
preferensaktier i Dillon. Read & Co. l n c . .

ew York.

4.9. § 3. Kapitalvinstkommitten� sluthetiinkancle. Reavinst. aktier och
obligationer (SOU 1986:37) .
.:1.9. § 4. Statsskuldspolitiska kommittens betänkande Förslag till ny
riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för riksgäldskontoret.

4.9. § 5. Betiinkandet Realränteskatt (Ds Fi 1986: IX).
18.9. § 6. Framställan fran Konungariket Sveriges Stad�hypotekskassa
med begäran om ändring i lagen ( 1968:576) om Konungariket Sveriges
staelshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar.

18.9. § 7 . Ansökan från Upsala sparbank att driva fondkommissionsrö
relse.

18.9. § 8. Ansökan från Agro Jordbrukskredit AB om godkännande av
förslag till ändring av bolag�ordningen.

18.9. § 9. Betänkandet Påföljd för brott (SOU 1986: 14).
9. 1 0. § 3. Ansökan från Agro Kredit AB om ändring i bolag�orclningen.
9. l O. § 4. Promemorian Europarad�konventionen och riitten till domstolsprövning i Sverige (Ds Ju 1986:3).
16. 1 0. § 4. Ansökan från Föreningsbankernas Bank 0111 fastställelse av
bolagsordning för Föreningsbankernas Kommunfinansiering AB.

1 6 . 1 0 , § 5. Ansökan från Sparbankernas Bank om tillstånd att förvärva
ytterligare aktier i administrationsbolag.

16. 10, § 6. Ansökan från PKbanken

0111

tillstånd att förvärva ytterligare

aktier i PKkredit AB.

16. 10. § 7. Ansökan från Aragan Securities AB om tillstånd att driva
fondko111missionsröreIse.

16. 10. § 9. Ansökan från Skandinavi�ka Enskilda Banken 0111 tilbtf111 cl att
förvärva aktier Banque Marocaine du Commerce Extcrieur.

6. 1 1 . § 2. Ansökan från PKbanken om tillstånd att förvärva aktier i The
English Trust Group PLC.
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20. 1 1 . § 4. Ansökningar från Skånska Banken och Wermlandsbanken om
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tillstånd att förvärva aktier i lnter Nordisk Bank A/S i Oslo.
20. 1 1 , § 5. Ansökan från Götabanken om tillstånd att förvärva aktier i
Sunnmörsbanken. Å lesund, Norge .
20. 1 1 . § 6. Ansökan från stadshypotekskassan om tillstånd att förvärva
aktier i ett dataföretag.
27 . 1 1 , § 3. Ansökan från Penningmarknadsmäklarna PM Fondkommis
sion AB om tillstånd att förvärva aktier i Sweden Options and Futures
Exchange AB under bildande.
27. 1 1 , § 4. Framställning från Göteborgs Intecknings Garanti Aktiebolag
G I G A B om godkännande av ändring i bolagsordningen.
27. 1 1 , § 4. Framställning från SPABO Sparbankernas Bostadsfinan
sierings AB om godkännande av ändring i bolagsordningen.
27. 1 1 , § 6. Ansökningar från Föreningsbankernas Bank dels om medgi
vande att Agro Finans Aktiebolag skulle jämställas med kreditaktiebolag
dels om tillstånd att tillskjuta medel för garantifond hos Agro Kredit
Aktiebolag.
27. 1 1 . § 7. Ansökningar från Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
och Allmänna Pensionsfonden om tillstånd att förvärva aktier i Bankernas
BeredskapsCentral BBC AB.
27. 1 1 . § 8. Ansökan från Skandinaviska Enskilda Banken om tillstånd att
förvärva aktier i Union Bank of Finland.
4 . 1 2 , § 4. Framstiillning från PKkredit AB om godkännande av ändrad
bolagsordning.
4. 1 2 . § 5. Framställning från Sveriges Föreningsbankers Förbund om
ändring av stadgar för föreningsbanker och centralkassor för jordbruks
kredit.
4. 1 2 . § 6. Framställning från Svensk Fastighetskredit AB om godkännan
de av ändrad bolagsordning.
4. 1 2 . § 7. Framställning från Svenska Intecknings Garanti AB Sigab om
godkännande av ändrad bolagsordning.
1 1 . 1 2. § 2. Förslag av Värdepapperscentralen VPC AB rörande införan
det av kontobaserat värdepapperssystem.
1 1 . 1 2 . § 3 . Ansökan från PKbanken om tillstånd att förvärva aktier i
Bankernas BeredskapsCentral BBC AB.
1 8 . 1 2 . § 3. Framställning från Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag
SBAB om fastställande av bolag ordningen.
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Riksbankens bokslut

Tillgångar,
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Balans

Mkr
1984

1985

1986

Guld och utländska tillgångar

Guld och valutareserv
Guld
Särskilda dragningsrätter i
Internationella valutafonden
Reservposition i Internationella valutafonden
Utländska banker och värdepapper m. m. .
nettobelopp
Sveriges andel i Internationella återuppbyggnadst?,ankens grundfond, inbetalt belopp
Ovriga

33 744
l 168

44 644
l 168

45 648
l 168

l 543
2 166

l 982
2 220

2 161
2 097

28 867

39 274

40 222

375
2

375
3

375
3

64 542
29 425
35 1 1 7
l 363
546
817
108
59
67

65 237
22 225
43 0 1 2
6 621
5 857
764
153
2
l 955

100 260

1 1 8 990

Inhemska ti llgängar

Statspapper
skattkammarväxlar
Övriga statspapper
Utlåning
Banker
Allmänheten
Skiljemynt
C,:heckar och postväxlar
Ovriga
Summa

88
22
66
4
4

550
1 00
450
790
149
641

l
3 706
143 073

Anm. Inom linjen förda poster 1 9 6: 299 Mkr
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räkning

Skulder,

1984

1985

Mkr

1986

Utländska skulder

Nenotilldclning av särskilda dragningsräller
i Internationella valutafonden
Övriga

2 064
436

2 190
293

2 039
l 425

46 520
46 520

48 095
48 095

55 869
54 050
l 819

l 715

l 670

9 435
25
8 078
4
l 328

Inhemska skulder

Utelöpande sedlar och mynt
Sedlar
Mynt
Checkräkning
Staten
Banker. kassakrav
�anker. övrigt
Ovriga
Särskilda räkningar
Konton för investering m. m.
Särskilda investeringskonton
Förnyelsekonton
Likviditetskonton för företag
Likviditetskonton för kommuner
Exportdepo itionskonton
Övriga
Värderegleringskonto för valutor
Värderegleringskonto för svenska statspapper
m. m.

139
930

92
618

646

960

12 953
6 215
4 307

28 204
JO 338
6 745

l 927

7 750
2 272
l 099

504
61

36 2 1 5
10 576
2 634
3 993
10 991
7 008
1 0 13

208

000

366
4 700

000

7 ()()()

l 000

l 000

8

000

5

5

000

7

Eget kapital

Grundfond
Reservfond
Dispositionsfond
Årets resultat

l 000

500
15 121
6 890

Summa
1

100 260

500
1 7 010
7 8201
1 18 990

500
19 169
5 355
143 073

1985 års resultat fastställt av riksdagen med ändring av fullmäktiges förslag
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Resultaträkning

Redog.

J 9R6/87: 1 5

Mkr
1984

1985

1 986

2 519
- 182
l 944
7

3 356
- 209
-3 181

-

6 135
919
- 212

6 751
2 435
- 881

Utländska rörelsen
Ränteintäkter
Räntekostnader
Kursdifferenser
Övriga inkomster

3 780

-

1 63
316

Inhemska rörelsen
Ränteintäkter av statspapper m. m.
Ränteintäkter av utlåning till banker m. m.
Räntekostnader

9 534
595
- 1 560

1 30

8 271

FörvaltllillgSilltäkter
Förvalt11ingskostnader
Extraordinära kostnader

6
- 278

20
- 337

Resultat före bokslutsdisposition

l O 858

7 954

-2 ()()()

3 ()()()

300

-2 500
532

-2 000
- 1 134

-4 381

6 890

7 8201

5 355

Il

Il

870

38
- 474
- 1 998
9

436

Bokslutsdispositio11
Avsättning till/ianspråktagande av
värderegleringskonto för valutor
Avsättning till värderegleringskonton för
svenska statspapper
Upp/nedskrivning av statspapper m. m .
Årets resultat
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Kommentarer ti11 1986 år bokslut

Redog. 1 9 86/87 : 1 5

l riksbankens bokslut för år 1 986 redovisas ett resultat efter bokslutsdisposi
tioner om 5 355 mkr (7 820 mkr).
Riksbanken är inte ett vinstdrivande verk. utan det överskott som
uppkommer är en naturlig följd av riksbankens uppgifter om centralbank
och sedelutgivande institution. sedelutgivningen kan ses som en helt räntelös
inlåning. Riksbankens övriga uppgifter som centralbank tar sig i riksbankens
balansräkning framför allt uttryck i ett innehav av utländska valutor (den
svenska valutareserven), ett innehav av svenska statspapper samt en utlåning
till de svenska affärsbankerna. Samtliga dessa tillgångar ger upphov till
betydande ränteinkomster.
Utöver denna del av riksbankens rörelse förvaltar riksbanken medel på
s. k. särskilda räkningar. Till dessa räknas medel på allmänna och särskilda
investering konton, likviditetskonton och exportdepositionskonton. Under
1986 har en fortsatt betydande uppbyggnad av medel på de sa konton ägt
rum. Behållningen på dessa konton ökade under 1 986 med 8 0 1 1 mkr
( 15 25 1 ) . Detta tillsammans med en påtaglig ökning av kassakravsmedel har
fått till resultat att riksbankens totala balansomslutning fortsatte att öka
kraftigt under 1986.
Den ökade omslutningen 1986 tog sig framför allt uttryck i en ökning av
riksbankens innehav av statspapper som vid årets utgång uppgick till 88 550
mkr (65 237).
l riksbankens redovisning tillämpas en kassaprincip. Det innebär att
resultatet belastas med de utgifter som har betalats under året och påverkas
av de inkomster som influtit under året.
Den IIIIändska rörelsens ränteintäkter blev 1986 något större än året innan,
3 780 mkr mot 3 356 mkr.
Vid beräkning av bokföringskurserna för riksbankens utländska tillgångar
och skulder tillämpas en princip som baseras på ett genomsnitt av marknads
kurserna under de senaste sex månaderna eller - om detta värde är lägre 
ultimokursen. Visserligen har värdet på den amerikanska dollarn legat lägre
1986 än 1985 men då kursvärdet på andra valutor såsom D-mark och yen
samtidigt har stigit gentemot den svenska kronan har riksbankens innehav av
utländska valutor endast skrivits ned med 477 mkr. Detta redovi as under
rubriken utländska rörelsen. kursdifferenser. vilket totalt uppgår till 3 1 6 mkr.
För att balansera denna bokföringsmässiga förlust har värderegleringskontot
för valutor ianspråktagits med 300 mkr.
Rik bankens innehav av guld har - liksom under tidigare å r - värderats till
6 190.08 kr/kg fint guld vilket var den centralkurs som fastställdes i februari
1973. Detta värde motsvarar ca 7 % av gällande marknadsvärde.
Inom den inhemska rörelsen uppgick ränteintäkter av starspapper m . m . till
9 534 mkr under 1 986 jämfört med 6 75 1 mkr under 1985. Ökningen av
ränteintäkterna förklaras av den stora tillväxten av riksbankens innehav av
statspapper.
Under en stor del av 1985 var riksbankens utlåning till affärsbankerna
relativt omfattande. l och med införandet av den s. k. räntetrappan mot
slutet av 1985 kunde utlåningen till bankerna hållas på en lägre nivå utan att
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den penningspolitiska effekten blev mindre. Rämeinräkterna från wlåning till
banker m . m . blev därför betydligt mindre 1 986 ä n 1985, 595 mkr mot 2 435

Redog. 1 986/87 : 1 5

mkr.
Inhemska rörelsens räntekostnader utgörs bl. a. av ersättning till banker för
kassakravsmedeL Fr. o. m . den 1 3 januari 1986 utgår ingen ränteersättning
till bankerna på kassakravsmedeL I början av 1986 utbetalades dock
ränteersättningen avseende andra halvåret 1985- ett belopp om 2 1 1 mkr som
belastar 1986 års resultat. Utöver denna ränteersättning ingår under rubriken
den ränteersättning som utgår för medel på likviditetskonton och exportde
positioner m. m .
Värderingen av riksbankens inhemska starspapper m . m . har skett efter
samma princip som föregående år. Det innebär att obligationerna värderas
med hänsyn till deras återstående löptid. Riksbankens innehav av statsskuld
växlar värderas till marknadsvärdet vid utgången av året. Innehavet av
statspapper m . m . har skrivits ned med 4 381 mkr.
Riksbankens förvaltningskostnader uppgick 1986 till 474 mkr (337).
Fördelningen av kostnaderna på olika huvudkostnadsslag framgår av ne
danstående tablå. Därutöver redovisas extraordinära kostnader på l 998
mkr.

Sedlar och mynt
Personal
ADB

Transporter och säkerhet
Maskiner och inventarier
Fastigheter
Kontorsservice
Resor. utbildning. representation
Information
Övrigt
Extraordinära kostnader
varav övertagande av myntverket
Summa

1984

1985

1986

65
144
25
3
9
20
7
4
2
3

63
149
26
2
29
51
8
4
3
14

124
1 66
31
7
24
102
lO
5
4
l
l 998
l 983

282

349

2 472

Sedlar och mynt: Av totalkostnaden 124 mkr avser 106 mkr sedelkostnader
och 18 miljoner kronor myntkostnader. Kostnaden för nya sedlar, som ökat
kraftigt jämfört med tidigare år på grund av den nya sedelserien, har blivit
lägre än beräknat för 1 986. Detta beror på att sedelleveranserna från Tumba
Bruk blev mindre än planerat. Myntkostnaden avser andra halvåret 1986 och
består dels av leverans av nya mynt. huvudsakligen l O-öresmynt till en
kostnad av ca I l miljoner kronor, dels av kostnaden för den genomförda
kampanjen för aktivering av hushållens innehav av l O-öringar. som belastat
1986 års resultat med 7 mkr.
Personal: Personalkostnaden totalt har uppgått till 166 mkr ( 149 mkr). I
grundlön har utbetalats 109 mkr ( 102 mkr) amt i pensioner och sociala
avgifter 57 mkr ( 48 mkr). Ca 6 miljoner av ökningen för pensioner och sociala
avgifter beror på en omläggning av faktureringen från riksförsäkringsverket.
ADB: Under året har bankens tredje stordator av märket Burroughs
installerats (beslut av fullmäktige hösten 1985). Denna stordator kostade
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totalt 10,9 mkr. I och med installationen av denna dator kunde den planerade
back up-centralen tas i drift och avtal h a r under innevarande å r tecknats med
tre externa användare av Burroughs stordatorer. Utnyttjandet av ADBkonsulter har även under 1986 varit stort och kostnaden uppgår till 7,9 mkr
(4,8 mkr ).
Transporter och säkerhet: De största enskilda posterna avser slutavräk
ning för köp av en värdeiransportbil (knappt l mkr), köp av bevaknings
tjänster, särskilt vid kontor där om- och nybyggnadsverksamhet pågått (2, l
mkr) samt ersättning för iordningställande av bergrum för försvarsberedskap
(2,0 mkr). Investeringar i nya säkerhetsanläggningar vid om- och nybyggda
riksbankskontor redovisas som en del av fastighetskostnaderna (se nedan).
Maskiner och inventarier: Under 1986 har fortsatta investeringar gjorts i
utrustning för sedel- och mynthantering. Ytterligare sex halvautomatiska
sedelsorteringsmaskiner, ISS 300 från Giesecke & Devrient i Miinchen, har
installerats. För 1986 har också en ny och enklare maskin för sortering av
10-kronorssedlar prövats på samtliga regionkontor, vilket inneburit en
särskild belastning på kontot för maskinhyror. Liksom vad gäller säkerhets
kostnader redovisas investeringar i maskiner och inventarier för ny- och
ombyggda riksbankskontor under fastighetskostnaderna (se nedan).
Fastigheter: Investeringar i ny- och ombyggda riksbankskontor har under
1 986 i stort sett följt fastställda planer. Betalningsmässigt föreligger förskjut
ningar vad gäller projekten i Örebro och Karlstad, vilket medför att en större
del än beräknat av kostnaden för dessa projekt kommer att belasta 1987.
Planeringsmässigt föreligger förseningar av ombyggnad av kassakontoret i
Skövde och nybyggnad av regionkontoret i Linköping. I förvaltningsberättel
sen för 1 987 kommer en slutredovisning att göras av kostnaden för att bygga
om regionkontoret i Härnösand (återinflyttning i november 1986), av
kassakontoret i Falun (prel. klar i april 1987) och nybyggnaderna för
kassakontoren i Växjö och Karlstad (prel. klara i april resp. juli 1987).
Kontorsservice: Den största delen av ökningen 1986 avser telefon- och
telekostnader samt avgifter till postverket.
Resor, utbildning, representation: Kostnaderna för utrikes tjänsteresor
har ökat till följd av fler resor. Representationskostnaderna för 1 986
innefattar även gåvor, bl. a. till nordiska centralbanker i samband med
invigningen av nya huvudkontorsbyggnader.
Information : Här redovisas dels kostnader för riksbankens löpande
publikationer (förvaltningsberättelse, årsbok, kvartalstidskriften samt Kre
dit- och valutamarknaden ) , dels särskilda informationsprojekt. Här redovi
sas även kostnader för annonsering m . m. l samband med introduktionen av
en ny 500-kronorssedel utgavs en broschyr om den nya sedelserien "'De nya
sedlarna och deras motiv, Sveriges sedelhistoria och hur dagens sedlar
tillverkas" samt en broschyr med en närmare presentation av den nya
500-kronorssedeln. En motsvarande broschyr för den nya l 00-kronorssedeln
(som kommer att lämnas ut till allmänheten från och med mars 1987) har
färdigställts under slutet av 1 986. Inför produktionsstart av ett nytt statistik
system för betalningar från utlandet (BOK I l ) har en broschyr med
anvisningar för uppgiftslämnaodet tagits fram, "Nytt rapporteringssystem
för betalningar från utlandet". Broschyren har distribuerats till samtliga
valutabanker och de 3 000 största exportföretagen i landet. Kostnaden för
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denna information har under året uppgått till 805 000 kronor.
Extra ordinära kostnader: Här redovisas de kostnader som uppkommit
till följd av dels beslut om övertagande av myntverket, dels medverkan i
penningmarknadscentralen AB (PmC). Den största enskilda posten avser
övertagandet av myntskulden per den l juli 1986. Till följd av riksdagens
beslut att inte godkänna fullmäktiges förslag att i bokslutet för 1985 göra en
reservation för detta har det faktiska beloppet, l 983. belastat 1986 års
resultat.
Av samma natur är kostnaden för nyemissionen i A B Tumba Bruk enligt
beslut av bolagsstämman i januari 1986. Emissionen skedde till överkurs
och en totalkostnad av 1 3.2 mkr. Övriga extraordinära kostnader avser
tecknandet av aktier i penningmarknadscentralen AB (240 000 kronor)
samt kapitaltillskott för avvecklingen av Pm C hösten 1986 ( l 670 000
kronor).
Förvalmingsinräkrema 1986 uppgår till 38. l mkr (20 mkr). Affärsverk�am
heten med sedlar och mynt har medfört intäkter pa 1 1 .4 mkr (6. l mkr).
Provisioner för försålda premieobligationer och vinstavstämpling uppgick till
I l ,8 mkr ( JO mkr). Andra förvaltningsintäkter avser hyror och ADB-tjänster
(bland de senare främst intäkter till följd av avtal om back up för
datorutrustning samt clearing- och interbanksystem). Som förvaltningsintäkt
redovisas även utdelning på aktier i AB Tumba Bruk (750 000 kronor) samt i
BIS (8, l mkr). En annan större post är övertrasseringsavgifter pa räkningar i
riksbanken, ca l ,9 mkr.
Inom linjen har förts riksbankens fastigheter. aktierna i AB Tumba Bruk,
aktier i banken för internationell betalningsutjämning (BIS). obligationer
som tillhör fonden för riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred
Nobels Minne, riksbankens mynt- och medaljsamling samt lån till riksban
kens personal- och semesterförening.
Riksbankens resultat före bokslutsdispositioner uppgick 1 986 till 9 436
mkr (7 954 mkr). Värderegleringskontot för valutor har tagits i anspråk
med 300 mkr och statspapper har skrivits ned med 4 381 mkr. Efter
vidtagna bokslutsdispositioner redovisar riksbanken ett årsresultat för 1986
om 5 355 mkr (7 820 mkr).

Rcdog.

1986/87:15

Förslag ril/ disposirion a v riksbankens resu/ratför år 1 986

Å rets resultat efter bokslutsdispositioner är 5 355 mkr. Med hänvisning till
att 1986 års resultat belastats med nära 2 000 mkr till följd av riksbankens
övertagande av myntverket och att dispositionsfonden i fjol tillfördes 2 000
mkr anser fullmäktige det rimligt att nu överföra ett lika stort belopp frän
dispositionsfonden.
Fullmäktige föreslår följande dispositioner med anledning av 1986 års
resultat ( 1 985 års uppgifter inom parentes) :
Å rsresultat
Överföring från dispositionsfonden
Inieverans till statsverket
därav inlevererat som förskott
Överföring till disposition fonden

5 354 825 807
2 ()()() ()()() ()()()
7 354 ()()() 000

(7 R 1 9 563 995)

(
(5

-)

3 624 ()()() ()()()

660 504 000 )
( l 660 504 000)

825 807

(2 159 059 995)

Fullmäktige föreslår att 7 354 000 000 kr. inlevereras till statsverket. dvs.
3 730 000 000 kr. utöver de redan inlevererade förskotten.
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Sedeldepåer- en utvärdering
l riksdagsskrivel e till fullmäktige gav 1982/83 års rik dag så om sin mening
till känna vad finansutskottet anfört i betänkande om riksbankens regionala
organisation (FiU 1982/83:27). l detta betänkande anfördes bl. a. att
riksbanken borde vid två orter bedriva försöksverksamhet med edeldepåer,
att försöksverksamheten borde följas systematiskt av riksbanken i samverkan
med post, banker, rikspolisstyrelsen och brottsförebyggande rådet oclt att en
utvärdering av försöksverksamheten borde göras och redovisas för riks
dagen.
Försöksverksamhet med sedeldepåer har bedrivits i Norrköping sedan
1978 och i Karlskrona sedan oktober 1984.

Rcdog.

Bilaga

1986/87: 1 5

l

Definition

Med postal sedeldepå förstås i detta sammanhang en depå vid ett postkontor
av sedlar som tillhör riksbanken och alltså ej ingår i sedelomloppet.
Depån står öppen för post och banker som där äger lämna in och ta ut
sedlar varvid insättningar och uttag behandlas såsom om de skett direkt i
riksbanken.
Depån betjänas av postens personal mot att riksbanken ersätter posten för
den tid personalen använder i arbetet inom depån.
De sedlar som utlämnas vid depån utgöres dels av nya eller av riksbank kontor uppräknade sedlar, dels sådana vid depån inlämnade sedelbuntar som
efter en ytlig kontroll bedömes vara brukbara utan sortering. Depån
ombesörjer alltså ej uppräkning och sortering av sedlar. Depån försörjes
med sedlar genom transporter från närbeläget riksbankskontor dit också
sådana vid depån inlämnade sedlar föres vilka ej anses kunna utlämnas utan
föregående sortering.

Historik

Efter tidigare utredning av frågan i en gemensam arbetsgrupp mellan
postverket. rikspolisstyrelsen och riksbanken beslöt fullmäktige på förslag av
den då arbetande interna avdelningskontorsutredningen att 197 inleda
försök verksamhet vid en sedeldepå lokal i erad till postkontoret orrköping
l . Denna depå betjänade till en början endast postverket.
Frågan om sedeldepåer gavs därefter ett betydande utrymme i riksdagens
revisorers utredning angående riksbankens regionala organisation. Efter
redovisning av verkställd utredning och de remissyttranden som avgivits
häröver föreslog revisorerna att vid omorganisation av riksbankens kontors
nät sedeldepåer skulle få inrättas inom postverket till ett antal och på orter
som riksbanksfullmäktige skulle bestämma.
Vid sin behandling av revisorernas förslag tog riksdagen det beslut som
inledningsvis angivits. Detta innebar att efter fortsatt försöksverksamhet vid
två sedeldepåer skulle slutligt beslut tas om eventuellt fortsatt reguljär
verksamhet med sådana depåer (FiU 1982/83 :27 s. 13). l anledning av
riksdagens beslut har riksbanken dels den l oktober 1983 öppnat edeldepån
4 Riksdag!!n /986187. 1 sam/.

Nr 15
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i Norrköping också för insättningar och uttag från banker, del låtit bygga
lokaler för sedeldepå i anslutning till en nyuppförd postterminal i Karlskrona
och öppnat denna för post och banker i oktober 1984.
Fullmäktige har därefter i skrivelse till riksdagen 1 985- 1 1 - 1 1 begärt
rik dagens tillstånd att få för reguljär verksamhet inrätta ytterligare ett
begränsat antal edeldepåer. Framställningen till riksdagen kan ses som ett
resultat av den reorganisation av den regionala verksamheten och det
investeringsprogram härför som initierats av riksdagsbeslutet 1983. Fortsatt
kontorsverksamhet där riksbanken var representerad vid tidpunkten för
riksdagsbeslutet skulle nämligen inneburit mycket stora investeringskostna
der för lokaler och detta även på orter där riksbankskontoren hade mycket
begränas sedelinströmmning. Samtidigt innebar den inledda övergången till
maskinell sedelsortering i stor skala att ett riksbankskontor i framtiden
förutsågs behöva en omfattande sedelinströmmning för att sådana maskiner
skulle kunna effektivt utnyttjas och kontoret därigenom motivera sin
existens. Fullmäktige an åg sig därför icke kunna godta att investeringar
gjordes i nybyggen för kassakontor på orter där sålunda ett riksbankskontors
framtid vore diskutabel och uttalade sig i skrivelsen för indragning av fem
riksbankskontor 1 • Samtidigt bedömde emellertid fullmäktige erfarenheterna
från sedeldepåverksamheten såsom tillräckligt goda för att begära bemyndi
gande att i stället inrätta ett fåtal sedeldepåer. Härigenom avsåg riksbanken
kunna fortsätta att ge service åt post och banker på orter där riksbanken vid
tidpunkten för skrivelsens avgivande var representerad.
l anledning av fullmäktige skrivelse har 1985/86 års riksdag godkänt att
riksbanken bedriver verksamhet genom sedeldepåer och utöver nuvarande
två depåer inrättar ytterligare ett begränsat antal sådana depåer (FiU
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1 985/86:27).

Utvecklingen beträffande sedeldepåer har därmed lett fram till att
sedeldepåer är godkända som ett förblivande inslag i riksbank organisatio
nen. Den fråga som nu måste ställas är därmed om det finns anledning inte
bara att er ätta ett fåtal riksbankskontor som har al ltför liten sedelinströmm
ning för att kunna bestå som kassakontor med sedeldepåer utan att också gå
därutöver och inrätta sedeldepåer på ett antal platser där riksbanken tidigare
ej varit representerad.

Ekonomiska konsekvenser av sedeldepåer och deras effekter i övrigt

Ekonomiska konsekvenser av sedeldepåer

Riksbankens kostnader för inrättande och drivande av en sedeldepå
uppskatta enligt följande.
Med utgångspunkt från faktiska ko tnaden för byggande av sedeldepålo
kal i Karl krona blir investeringskostnaden för en sedeldepå. uppräknad
efter byggnadsindex per juli 1986. 7 ,O mkr. Med fem procents ränta och en
avskrivningstid på 25 år blir den årliga kostnaden 497 000 kr.
1

Bla nd

dessa var Vänersborgskontorct. >om emellertid numer. >edan det vi>at sig

möjligt att fa kvarstanna i nuvarande lokaler. förutsättes bestå som kassakontor.
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Driftkostnaden för lokalerna (värme, e l . städning) kan uppskattas till
43 000 kr. årligen. Sammanlagda lokalkostnader blir alltså ca 540 000 kr.
För drift av en normal sedeldepå erfordras att två tjänstemän varje dag
tjänstgör på halvtid. Kostnaden härför uppskattas till lönekostnaden för en
heltidstjänst med ett påslag av 85 %. Lönenivån för de posttjänstemän som
kan beräknas tas i anspråk för tjänstgöring inom sedeldepå antas ligga
omkring 9 000 kr. Den årliga personalkostnaden kan därmed sättas till ca
195 000 kr.
Kostnader för transporter av sedlar mellan sedeldepå och det riksbanks
kontor som försörjer depån med sedlar och därifrån mottar edlar och för
uppräkning bäres av riksbanken. Hittills har dessa transporter för orrkö
pingsdepåns del skett på enkelt sätt med postens bilar. Posten anser
emellertid säkerheten därvid otillfredsställande och framdeles måste därför
dessa transporter ske antingen med riksbankens egen transportorganisation
eller med värdet ransportbilar inhyrda från värdetransport företag. Den årliga
kostnaden kan uppskattningsvis sättas till ca 150 000 kr.
Riksbankens totala årliga kostnader för hållande av en sedeldepå kan
därmed uppskattas till omkring 885 000 kr.
Det skall understryka att den angivna siffran är en ren nettokostnad för
riksbanken. Att riksbanken inrättar och håller en sedeldepå minskar
nämligen icke riksbankens kostnader för sedelhantering på annan ort
eftersom resurser måste finnas vid närbeläget kassakontor för lagring och
hantering av de sedlar som skall gå till depån och som mottas från denna.
Visserligen kan sägas att de sedelbuntar som enligt vad ovan sagts lämnas ut
från depån utan sortering innebär en minskning av sorteringsarbetet på annat
håll inom rik banken. Samtidigt innebär emellertid inrättande av depå i vis
utsträckning en ökad inströmning av sedlar. Dessa två effekter tar därför i
stort sett ut varandra kostnadsmässigt.
För de kostnader som riksbanken sålunda tar på sig genom att inrätta en
sedeldepå förbättras den samhälleliga servicen för post och banker på
sedeldepåorten och dess omnejd. Om sedeldepån inte fanns antages post och
banker behöva göra två turer till riksbanken varje vecka. Samordnas
transporterna till en värdeslinga kan kostnaden uppskattas till mellan
400 000 och 450 000 kr. per år. Om bankerna istället använder posten för sin
sedelförsörjning kan kostnaden änkas till kanske hälften av vad en
värdeslinga kostar. Såväl servicegraden som säkerheten är dock sämre i detta
alternativ bl. a. måste sedlarna forslas till och från närma te postkontor.
Insättning av överskottssedlar i riksbanken via postgirot innebär även att
bankerna valuteras för sedlarna en dag senare än om sedlarna sättes in direkt
vid riksbankskontor eller edeldepå. Möjligheten att sålunda få omedelbar
valutering för överskottssedlar kan vid första påseende synas vara av mycket
stort ekonomiskt värde för bankerna och därmed ur deras synpunkt ett starkt
skäl för inrättande av sedeldepåer. Valuteringstidpunkten saknar emellertid
i verkligheten betydelse för bankerna när såsom för närvarande kassakrav
gäller (SFS 1983 : 9 1 9 ) . Riksbanken har nämligen utnyttjat den möjlighet som
föreligger enligt 13 § lagen ( 1974:922) om kreditpolitiska medel att medge att
..
inneliggande kas a får medräknas för uppfyllande av kas a krav··. (Se l § i
riksbankens tillämpningsföreskrifter 1 986-03-20 angående kassakrav för
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bankaktiebolag resp. för sparbanker och för centralkassor för jordbrukskredit). Detta innebär att vid beräkning a v huruvida bankerna uppfyller ställt
kassakrav räknas dem till godo den genomsnittliga inneliggande kassan
under kalendermånaden före nästföregående kalendermånad. är å om för
närvarande kassakravet gäller en kassakvot om 3 'k . kommer kassakravet på
banksystemet totalt att ligga vid ungefärligen 9 miljarder vilket belopp alltså
skall hållas på checkräkning i riksbanken eller i inneliggande kassa. Efter om
banksystemets kassahållning normalt ligger omkring l miljard. finn därmed
för närvarande aldrig anledning för banker att för att vinna bättre förräntning
lämna ifrån sig överskottssedlar. Ä ven om ka sakvoten skulle sättas så lågt
som till l % , vilket gällt under vissa tider och motsvarar ett kassakrav på
omkring 3 miljarder, har bankerna möjlighet att mer än fördubbla sin
kassahållning och ändå dra full nytta av inneliggande sedlar.
Det skall tilläggas att läget möjligen kan vara annorlunda för några enstaka
små sparbanker. Eftersom kassakravet räknas individuellt för varje sparbank
är nämligen tänkbart att en mindre sparbank, som uteslutande verkar i en
trakt där under seme termånaden en koncentrerad turistinvasion förekom
mer, kan under denna tid få så stora kassor att dessa ej helt kan nyttiggöras
inom ramen för gällande kassakrav.
Sammantaget kan alltså konstateras att de ekonomiska fördelar som
inrättande av edeldepå innebär genom snabbare valutering av in ättningar
elimineras för bankernas del när kassakrav och nuvarande regler för
beräkning härav gäller. Banker har då icke något ekonomi�kt incitament att
byta ut överskottssedlar men väl naturligtvis önskemål om att via riksbanken
få välordnade buntar av sedlar av god kvalitet; ett önskemål som under
senare tid förstärkts av att uttagsautomaterna kräver sådana edlar för att
fungera säkert.
För postverket gäller ej kassakrav och posten har därmed ett betydande
ekonomiskt intresse av att sedeldepå inrättas vid ett postkontor. Särskilt när
såsom i Karlskrona den s. k. uppsamlingskassan lägges inom sedeldepån blir
det möjligt för postkontor med sedeldepå att hålla den egna kassan på en
väsentligt lägre nivå.
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Transportsäkerhet

Tanken på någon typ av sedeldepåarrangemang drevs ur prungligen fram av
önskemål om förbättrad transportsäkerheL Rikspolisstyrelsen och po tver
ket framhöll i olika sammanhang riskerna med att sedlarna förhållandevis
oskyddade transporterades på vägarna och pekade på möjligheten att
reducera transporterna genom någon typ av decentraliserade sedelnederlag.
Det kan därför vara anledning att något mera utförligt redovisa hur systemet
av värdetransporter är uppbyggt och hur detta påverka� av införande av
sedeldepåer.
Riksbanken ombesörjer med en egen transportorgani ation sedeltrans
porterna mellan Stockholmffumba amt region- och kassakontor. Transpor
terna. som utföres med pansrade fordon och är eskorterade med egen
personal och poliser från en special tyrka. är de starkast skyddade värde
transporter som förekommer i landet.
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Tidigare har nära nog undantagslöst gällt att när sedlarna fördes vidare
från riksbankskontor till postkontor och banker ombesörjdes dessa transporter av postens bilar; för bankernas del i vissa fall ock å med egna bilar inom
området närmast riksbankskontoret. Speciellt skyddade fordon användes
inte. Poliseskort har förekommit i varierande omfattning. i stor utsträckning
beroende på den lokale polischefens bedömande och resurser.
Den oroande brottsutvecklingen har efter hand drivit fram säkrare
transporter också från riksbankskontoren och ut till post och banker och
värdetransportföretag säljer numer transporttjänster där sedlar transporte
ras i starkt skyddade fordon och under bevakning av för bevakningstjänst
utbildad personal. Denna verksamhet har utvecklats på så sätt och dessa
värdetranSportbilar kör särskilt upplagda transportslingor där de passerar ett
stort antal bankkontor. Slingorna läggs i princip upp så att värdet ransportbi
len på morgonen hämtar förpackade sedlar vid ett riksbankskontor, kör en
på förhand bestämd rutt, lämnar och tar upp sedlar samt före tjänstetidens
slut återkommer till riksbankskontoret med sedlar för insättning.
Transporterna mellan riksbankskontor och sedeldepå har hittills ombe
sörjts på olika sätt för Norrköpings- resp. Karlskrona-depån. I Norrköping
har alla transporter kett med postbilar medan transporterna till och från
Karlskrona med något enstaka undantag ombesörjts av riksbankens egen
starkt skyddade transportorganisation. Postverket har anmält att man ej
vidare anser sig kunna ta ansvaret för tillräcklig säkerhet för att utföra
transporterna till och från sedeldepåer. För framtiden måste man därför
räkna med att sedeldepåerna måste försörjas antingen genom riksbankens
egen transportorganisation eller genom förhyrda tjänster från värdetrans
portföretagen .
När sedeldepå inrättas på en ort där riksbanken tidigare ej varit represen
terad, innebär detta en kraftig reduktion av sedeltransporterna till och från
orten. Innan värdetransportslingor började läggas upp, innebar transport
mönstret att i vart fall en större ort försörjdes genom dagliga postala
transporter och kanske därtill för orter som låg mycket nära ett riksbanks
kontor genom att någon eller några banker hämtade och lämnade sedlar i
egna bilar. Dessa dagliga sedeltransporter ersättes efter depåns inrättande
med transport till och från depån 8 - 1 0 gånger per år. Reduktionen innebär
därmed att kostnadsutrymme skapas för att kraftigt förstärka säkerheten för
de återstående transporterna.
Den betydande reduktion av sedeltransporterna som åstadkommes genom
att inrätta sedeldepåer på ickeriksbanksorter och den härav förbättrade
säkerheten är alltjämt huvudargumentet för att riksbanken bör gå vidare och
inrätta allt fler sedeldepåer. Frågan har dock ej riktigt de dimensioner som
antydes av att Norrköpings-transporterna minskat från dagliga till två gånger
i kvartalet. För det första återstår under alla förhållanden så många
oskyddade eller dåligt skyddade värdetransporter att en presumtiv rånare
alltid har ett tillräckligt stort urval för ett överfall.
För det andra kan konstateras att uppbyggnaden av värdet ransportföreta
gens slingor på ett väsentligt sätt ändrat transportmönstret sedan tanken på
sedeldepåer först aktualiserades. Genom transportslingorna föres nu sedlar
på ett säkerhetsmässigt så tillfredsställande sätt som rimligen kan begäras till
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de penninginrättningar som beröres av des a. Allt talar för att dessa
transporttjänster efter hand blir allt mer efterfrågade och därmed kommer
att tillhandahållas på allt ner platser i landet.
Sammanfattningsvis kan sägas att inrättande av edeldcpåer leder till
väsentligt färre transporter och ger därmed möjlighet till att för e dem med
bättre skydd. Genom att värdetransportföretag i allt större ut�träckning
övertar värdeiransporterna är det emellertid ej lika angeläget som tidigare
att genom sedeldepåer reducera antalet värdetran porter. Denna uppfatt
ning delas av de företrädare för post. banker och pol i� med vilka riksbanken
samrått vid utvärderingen av sedeldepåernas effekter.
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Ö vriga effekter av sedeldepåer

Vid den diskus ion om sedeldepåer som föregick riksdagen� beslut om
försöksverksamhet var det utöver de förhållanden �om behandlats i det
föregående kanske särskilt två omständigheter som uppmärhammade� och
som därför kan förtjäna omnämnande i en sammanfattande utv;irdering.
nämligen dels depåernas konsekvenser för sedel kvaliteten. dels den försena
de uppräkningen av sedelbuntarna.
Vad angår edelkvaliteten har inga invändningar häremot framkommit vid
försöksverksamheten. Eftersom sedlar i sitt omlopp ständigt rör sig geogra
fiskt är också uppenbart att om osorterade sedlar lämna� ut pa bara två
ställen i landet sedelkvaliteten inte märkbart påverkas härav ens pa dessa
orter. Det kan antas att inrättande av ett antal sedeldepåer därutö' er inte
heller skulle nämnvärt påverka sedelkvaliteten. En påtagligt för�ämrad
sedelkvalitet lär nämligen inte behöva befaras förrän vid ett mycket stort
antal sedeldepåer.
Den försening av uppräkningen av sedelbuntar från edeldepåer som blir
följden av att sedlarna först lagras en tid vid depån är däremot icke utan
olägenheter. Banker och post får större svårigheter att reda ut de mis�täm
ningar som med nödvändigt förekommer i större sedelleveran�er genom att
en del edelbuntar innehåller flera eller färre �edl ar än uppgi' et antal.
Eventuella förfalskningar kommer att upptäckas först lång tid efter det att
sedlarna lämnats in till sedeldepan. Trots dessa olägenheter �:rne� ej heller
förseningsargumentet ha avgörande tyngd. FramhaIla� skall ä' en att om en
sedelvalör utsättes för en omfattande förfalskning. möjlighet finn� att
organisera snabbare transporter under tid då utprånglig av fabka sedlar antas
äga rum.

Utvärdering

Föresk rivet samråd

Den av riksdagen föreskrivna samverkan med post. banker. rikspolisstyrel
sen och brottsförebyggande rådet vid utvärderingen av sedeldepc e rna har ägt
rum i form av enkäter och hearings. Resultatet härav har fulbtändigt
dokumenterat i särskild promemoria. Sammanfattningwi� har vid detta
amråd framkommit följande:
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- Samtliga tillfrågade är emot riksbankskontor ersätts med sedeldepåer
- Såväl posten och bankernas organisationer som rikspolisstyrelsen och brottsförebyggande rådet vill att riksbanken skall vara representerad på nera orter än för
närvarande men till följd av att värdetransportslingor inrättats är detta önskemål ej
lika starkt som tidigare
- Kunderna vid depåerna önskar i första hand erhålla nya eller av riksbanken
sorterade sedlar men är ändå i stort sett nöjda med kvaliteten på dc sedlar som
lämnas ut utan att ha räknats eller sorterats
- Flera kunder klagar över att över- och underskott i inlämnade sedelbuntar regleras
för sent
- Det finns ett starkt i ntresse av att riksbanken kan erbjuda packningsservice även vid
sedeldepåer för att sålunda underlätta inrättandet av nya värdetransportslingor
- I ntresset för att riksbanken skall tillhandahålla mynt vid sedeldepåerna är ej så
uttalat.
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Siwsatser

Kostnaderna för driften av en sedeldepå har ovan beräknats till ca 900 000 kr.
per år. Siffran bygger med nödvändighet delvis på uppskattningar men torde
icke överstiga l mkr.
Den ekonomiska värdet för bankerna av inrättande av en sedeldepå har
ovan uppskattats till mellan 400 000 och 450 000 kr. Ä ven denna siffra bygger
på antaganden men torde icke överstiga en halv miljon kr. Härtill kommer
det värde som inrättande av en sedeldepå innebär för postverket genom att
man kan ligga med lägre nattkassor. Här görs inget försök att siffermässigt
ange värdet härav.
Ur begränsad ekonomisk synpunkt kan sålunda icke anses motiverat att
höja den samhälleliga servicen genom inrättande av sedeldepåer på orter där
riksbanken ej tidigare är representerad.
För inrättande av sedeldepåer talar egentligen endast transportargumen
tet. Såsom ovan utvecklats kommer nämligen inrättande av sedeldepåer att
mycket kraftigt reducera antalet sedeltransporter mellan sedeldepåorten och
närmare kassakontor samtidigt som säkerhetsstandarden på återstående
transporter väsentligt höjes. Genom att värdetransportslingor börjat inrättas
har emellertid detta argument ej längre samma tyngd som när riksdagen 1983
uttalade sig för försöksverksamhet med sedeldepåer. Även inrättande av
värdetransportslingor lär nämligen i allmänhet reducera transportfrekvensen
i någon mån för de orter som ligger längs slingan (från dagliga transporter till
kanske två gånger i veckan) och framförallt är säkerhetsstandarden på
transporterna väsentligt högre än när dessa tidigare utfördes med helt
oskyddade fordon . Genom att en transportslinga sträcker sig till många orter
kan rentav transportsäkerheten totalt sett väntas blir bättre än om en av dessa
orter erhåller sedeldepå. Ty sannolikt innebär inrättande av sedeldepå vid
den största orten att det ej blir tillräckligt underlag för värdetransportslinga
till övriga orter. Följden blir alltså fortsatta oskyddade transporter till och
från dessa orter; att jämföra med den högre säkerheten i en samtliga orter
omfattande värdetransportslinga.
Med hänsyn till vad sålunda framhållits bedömes önskemålet om förbätt
rad transportsäkerhet ej utgöra skäl för att inrätta sedeldepåer på ett större
antal orter.
Enligt riksdagens beslut är riksbanken bemyndigad att inrätta ytterligare
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ett begränsat antal sedeldepåer. Tanken har varit att när ett kassakontor
måste indras på grund av alltför liten sedelin trömning kunna utnyttja
bemyndigandet och ersätta kontoret med en sedeldepå. Utvecklingen av
sedeldepåslingor synes nu böra medföra att fullmäktige vid indragning av
kassakontor från fall till fall prövar huruvida befolkningsunderlaget förefaller nödvändiggöra sedeldepå eller i stället inrättande av sedeldepåslingor kan
utgöra ett lämpligare alternativ.
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Hemställan

Fullmäktige föreslås besluta:
au ovan gjorda utvärdering av försöksverksamheten med sedeldepåer
skall redovisas för riksdagen;
au sedeldepåer ej för närvarande skall inrättas på orter där riksbanken
ej tidigare är representerad: och
au vid indragning av kassakontor dess inrättande med sedeldepå skall
prövas från fall till fall.
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Valutastyrelsens berättelse
Tillfullmäktige i Sveriges riksbank

Redog. 1 986/87: 15
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Valutastyrelsen får härmed avge verksamhetsberättelse för år 1986.
l vissa frågor som styrelsen behandlat under året och som redovisas
berättelsen har avgivits reservationer och särskilda yttranden. Dessa framgår
av styrelsens protokoll.
Valutaförfattningarna

Valutaregleringens författningsmässiga grund är valutalagen ( 1939:350) och
valutaförordningen ( 1959:264). Dessa kompletteras av riksbankens före
skrifter om tillämpning av valutaförordningen (RB FS, serie B).
Förordnande om fortsatt reglering får meddelas för ett år i taget. Så har
senast skett t. o. m. 30 juni 1987.
Ett par ändringar gjordes under 1986 i valutalagen och valutaförordning
en. Lagen tillfördes 16 § . om reglerar riksbankens uppgiftslämnande till
tullmyndighet, och förordningen tillfördes 15 §. som rör valutainlännings
skyldighet att lämna uppgift till riksbanken om betalningar som denne
verkställer till eller mottar från utlandet. Nämnda paragraf i förordningen
anger också de åtgärder riksbanken kan vidta gentemot den som underlåter
att lämna sådan uppgift.
Samtidigt som en ändring i l § lagen ( 1955: 183) om bankrörelse trädde i
kraft den l januari 1 987 i syfte att möjliggöra för bankaktiebolag att etablera
filialer i utlandet skedde en ändring i l § valutaförordningen som innebar att
sådana filialer skall vara valutautlänningar.
Den l juli 1986 trädde en ändring i kraft i 9 kap S § första stycket
sekretesslagen ( 1980: l 00). Lagändringen innebär en skärpning av sekretess
bestämmelserna inom valutaregleringen. sekretessen innebär numera att
uppgifter i ärenden inom valutaregleringen endast får lämnas ut, om det står
klart att de kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.
Sedan detta blivit möjligt genom lagändring 1985, har de första utiandsäg
da bankerna givits tillstånd att driva bankverksamhet i Sverige. De tolv
banker som hittills fått regeringens tillstånd har även erhållit valutahandels
tillstånd och därmed status som valutabanker.

Administration

Riksbankens beslutanderätt enligt valutalagen utövas av valutastyrelsen. l
valutastyrelsen avgörs ärenden rörande valutaföreskrifterna samt tillstånds
ärenden, som rör principfrågor eller av annan anledning är av stor betydelse.
Övriga ärenden är delegerade till valutadirektionen eller enskild tjänsteman.
Vid utgången av 1986 var styrelsens sammansättning följande:
Ledamöter: Kurt Eklöf, ordförande, Olle Göransson, vice ordförande,
Å ke Gustafsson, Claes-Göran Källner, Lars Liden, Lars Mathlein och
Lennart Ribohn samt, endast för ärenden rörande direkta investeringar i
utlandet, Jan Carling, Gösta Dahlström, Gösta Karlsson och Stina Wahl
ström.
5 Riksdagen 1986187. 2 sam/. Nr 15
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yström, Johan Gernandt. Thomas af Jochnick,
Suppleanter: Lars
Bengt-Göran Löwenthal, Patric Fredell. Kurt Malmgren och Thomas
Hagdahl samt, endast för ärenden rörande direkta investeringar i utlandet.
Olle Stångberg, Jan-Erik Moreau, Gunnar Fond och Ulf Westerberg.
Valutadirektionen förbereder ärenden som skall avgöras av valuta tyrel
sen och beslutar i andra viktigare ärenden. Dess sammansanning var vid 1986
års utgång följande:
Ledamöter: Kurt Eklöf, ordförande. Å ke Gustafsson. vice ordförande.
Lars yström, Thomas af Jochnick och föredragande gruppchef (eller
motsvarande).
Suppleanter:
ils Bjärtun och Jan ipstad.
Antalet anställda på valutaavdelningen har under året uppgått till omkring
100 personer och antalet ärenden som där handlagts till ca 27 000.
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Valutaregleringen 1986

Yalutakommitten. som tillsattes 1977 för att göra en översyn av den svenska
valutalagstiftningen, lämnade sitt betänkande (SOU 1 985:52) i november
1985. Riksbanksfullmäktige avgav i april 1986 yttrande över betänkandet. l
yttrandet uttalade fullmäktige bl. a. att en gradvis men beslutsam avveckling
av regleringen borde inledas under 1986 och sedan fortsättas. Enda t de delar
av valutaregleringen som framstod som centrala för en framgångsrik
penning- och valutapolitik skulle undantas från liberali eringen. Fullmäktige
angav också de huvudområden. inom vilka avvecklingen skulle börja:
finansieringen vid direktinvestering utomlands genom upplåning i utländsk
valuta, valutainlännings köp av utländska aktier och köp av fastighet i
utlandet.
Det av fullmäktige initierade liberaliseringsarbetet påbörjades i juni 1986.
då valutastyrelsen beslutade att upphäva gällande krav på finansiering vid
direktinvestering i utlandet och att höja maximibeloppet för tillstånd vid
förvärv av rekreationsbostad i utlandet. Den sålunda inledda översynen i
syfte att liberalisera och förenkla valutaregleringen har pågått under året och
fortsätter under 1987.
l det följande lämnas en översiktlig beskrivning av regler och praxis inom
valutaregleringen samt ändringar under året. De ändringar som be lutats i
december 1 986 avses träda i kraft den l februari 1 987 med undantag av
ändringarna rörande valutamarknaden. vilka trädde i kraft den l januari
1987.
Direkta investeringar

Direkt investering i utlandet kräver tillstånd från riksbanken. Sildant
tillstånd ges alltid med undantag för vissa investeringar i finansiella företag
och fastigheter. Tidigare har krav ställts på att finansieringen av en direkt
investering i utlandet skulle ske genom upplåning i utländsk valuta på
genomsnittligt minst fem år. Upplåningskravet. som upprätthållit med stöd
av artikel 7 c i OECDs kapitalliberaliseringsstadga togs bort genom beslut i
va1utastyrel en i juni 1 986. Därmed har Sveriges undantagsställning enligt
OECD-stadgan upphört.
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Huvudregeln vid tillståndsgivning till svensk direkt investering i utlandet
har varit att utländskt dotter- eller intressebolag skall ägas direkt från
moderbolaget i Sverige och inte av bolagets döttrar i utlandet. Undantag från
denna regel har gjorts bl. a. av hänsyn till bolagets skattesituation. Efter
beslut i valutastyrelsen 1985 har större vikt lagts vid andra företagsekonomiska skäl än skatteskäL Riksbankens möjlighet till insyn i och kontroll över
dylikt indirekt ägande har i praktiken inte haft någon avgörande betydelse
och det har varit svårt att bedöma hur vägande företagens skäl här varit. På
grund härav beslutade valutastyrelsen i april 1986 att riksbanken normalt
skulle medge organiserande! av en koncerns utländska bolag i strukturer som
är rationella för företagen under förutsättning att riksbanken ges lika god
insyn i det indirekt ägda bolaget som i det direktägda.
Tillstånd till utländsk direkt investering i Sverige ges alltid. Upp till hälften
av det erforderliga beloppet kan därvid få lånas inom landet. När det gäller
rörelsekapital eller investering på högst 5 mkr, får finansiering ske genom
upplåning i Sverige till hela beloppet.
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Finansiell uppldning i utlandet

Företag och kommuner har på ansökan fått tillstånd att ta upp finansiella lån i
utlandet i utländsk valuta för användning i Sverige, om den genomsnittliga
löptiden uppgått till minst två år.
Företag har i valutabank utan särskilt tillstånd fått uppta lån i utländsk
valuta upp till ett högsta belopp, som i mars höjdes från l O mkr till iOO mkr.
I december beslöts att kravet på minsta löptid skulle sänkas till ett år och
att beloppsgränsen för lån i valutabank utan särskilt tillstånd skulle avskaffas.
Tillstånd från riksbanken krävs därefter inte i de fall då upplåning i utländsk
valuta i valutabank tidigare brukat medges efter ansökan.
För förtida lösen av lån är riksbankens praxis fortfarande restriktiv. Efter
beslut i valutastyrelsen i mars gäller generell dispens för återbetalning av lån i
valutabank, om de upptagits före mars 1 984, de utestående beloppen uppgår
till högst motvärdet av 2 mkr och lånen inte upptagits på grund av krav eller
villkor från riksbanken. Tidigare hade tillstånd till förtida återbetalning
lämnats i ett fåtal fall, bl. a. om lånet understeg l mkr och sökanden kunnat
ange motiv för undantag.
Efter beslut i valutastyrelsen i december har möjligheterna till förtida
återbetalning ytterligare ökat. Dels har den generella dispensen utvidgats,
dels har införts en mindre restriktiv tillståndsgivning i vissa andra fall. Här
kan nämnas att lån utan särskilt tillstånd får återbetalas, om låntagarens
rörelse upphört och utestående belopp ej överstiger 2 mkr samt att tillstånd
till förtida återbetalning normalt ges, om låntagarens rörelse i samband med
rekonstruktion överlåtits på ny icke närstående ägare.

Kommersiella krediter

Bestämmelserna i valutaregleringen har sedan länge varit liberala vad gäller
finansiering av svensk export och import av varor. Om kredittiden inte
överstigit sex månader, har utiandsfinansiering av varuexport och varuim-
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port kunnat ske via valutabank utan att särskilt tillstånd behövt �ökas. För
längre krediter har riksbanken som regel lämnat tillstånd efter ansökan,
liksom för finansiering av transitohandel och handel med tjänster.
Genom beslut i valutastyrelsen i december infördes generell dispens även
för längre krediter som överensstämmer med kommersiell praxis och som
upptas i valutabank. Vidare gavs samma möjlighet till upplåning för
finansiering av tjänster som för varor. Ä ven upplåning i valutabank för
finansiering av transitohandel lades under generell dispens.
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Garantier

Valutabank har fått ställa garanti för valutainlännings betalning till valutaut
länning, om betalningen varit löpande eller medgiven av riksbanken. Vidare
har svenskt företag fått ställa garanti för svenska dotterbolags betalningar.
l februari gavs svenska företag rätt att utan särskilt tillstånd från
riksbanken ingå borgen eller annan förbindelse i amband med upplåning i
ut länd k valuta i utlandet eller hos valutaban k av deras dotterbolag i
utlandet.
l december beslöts att ersätta ovan nämnda generella di penser med en ny
och utvidgad dispens. Valutainlänning får nu ställa garanti för alla slags
betalningar som annan valutainlänning får göra till valutautlänning. Vidare
får valutainlänning fritt ställa sådana garantier till förmån för valutautlänning
som inte utgör borgen för lån.
Tredjelandskrediter

Valutabank har på ansökan fått tillstånd att lämna krediter och ställa
garantier till utländsk låntagare, när bakomliggande affärer haft svensk
anknytning.
l mars gavs valutabank generellt tillstånd att finansiera valutainlännings
förestående varuimport och varuexport även genom att lämna lån i utländsk
valuta till den utländska motparten eller dennes bank. Vidare gavs valuta
bankerna individuella limiter för långivning till utlandet i utländsk valuta
utan svensk anknytning.
Valutamarknaden

Redan i juli genomfördes en mindre ändring beträffande reglerna för
valutamarknaden. då användande av terminssäkring som alternativ till
förtidslösen av vissa lån medgavs.
I december följde fler ändringar. Förbudet för valutabank att gottskriva
företag vinst i samband med annullering av terminsaffär upphävdes. Vidare
släpptes avista- och terminsaffärer mellan två utländska valutor helt fria.
bortsett från att affärerna skall gå genom valutabank. Ä ven förbudet för
valutabank att göra terminsaffär mellan svenska k ronor och utländsk valuta
med valutautlänning på längre tid än 12 månader utan kommersiell bakgrund
i Sverige avskaffades. Det beslöts också att ge företag generellt till tånd att
göra affärer i valutaoptioner enligt samma regler om gäller för terminsaf
färer.

60

Rekreationsbostad i wlandet
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l juni beslöts att höja maximibeloppet för tillstånd vid förvärv av rekreations
bostad i utlandet från 250 000 kr till 800 000 kr.
l december delegerades beslutanderätten vad gäller tilldelning av valuta
för vissa förvärv av bostad i utlandet till valutabankerna. Samtidigt upphäv
des bestämmelsen att endast ett objekt per hushåll får förvärvas.

EmigrationsvalLila

För tillstånd till överföring till utlandet av emigrationsvaluta krävs ett
yttrande från skattemyndighet om emigrantens skattesituation. Genom
beslut i december höjdes beloppsgränsen för tillämpning av detta krav från
1 0 000 k r till 200 ()()() kr.
Värdepapper

Det beslöts i mars att reglerna för utländska värdepapper även skulle gälla för
börsnoterade, av valutautlänning utfärdade optioner att köpa och sälja
utländska aktier.
l augusti beslöts att tillstånd skall kunna erhållas till försäljning till utlandet
inte bara av börsnoterade svenska aktier utan även av svenska OTC-aktier
samt, om särskilda skäl föreligger, även av andra svenska aktier. Ansökan
behöver ej längre göras av det bolag vars aktier skall säljas.
Betalningar inom landet i Litländsk valuta

Betalning i utländsk valuta som valutainlänning mottar på valutakonto från
annan valutainlänning i samband med import har tidigare inte fått kvarstå på
kontot utan skulle, i den mån beloppet inte omedelbart vidareförts till
säljaren i utlandet, omedelbart avräknas mot kronor. l december beslöts att
sådana medel i den mån de behövs för betalning till leverantören i utlandet
får hållas på valutakonto utan tidsbegränsning.
Konton

Valutainlänning får under vistelse utomlands inneha bankkonto i utländsk
bank för betalning av reseutgifter. Kontot skall dock avslutas vid hemresan.
Ä gare till fastighet och lägenhet i utlandet har efter ansökan erhållit tillstånd
att ha upp till 5 000 kr på sådant konto, även under tid då ägaren inte vistas
utomlands, för betalning av drifts- och underhållskostnader för fastighet i
utlandet.
l december beslöts att valutainlänning som äger bostad i utlandet utan
särskilt tillstånd får ha konto i utländsk bank för detta ändamål och att under
tid då ägaren inte vistas i utlandet får innestå en behållning som motsvarar
beräknade utgifter för bostaden under denna tid , dock högst 25 000 kr.
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Sliiktldn
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Valutainlänning har fåll uppta s. k . släktlån i utlandet utan är kih tillstånd
från riksbanken till ett belopp om högst 100 000 kr. I december beslöts all
denna gräns skulle upphävas.
statistisk redovisning

Tillståndsgivningens utveckling för vissa intressanta transaktion typer fram
går av Tabell l . Mer detaljerad information om direkta investeringar
redovisas i Tabellerna 4-6. Som komplellering till tillståndsstatistiken över
medel- och långfristig upplåning i ullaodet redovisas i Diagram l och Tabell 2
utestående lån sam l i Tabell 3 en amorteringsplan för dessa lån. Tillståndsgiv
ningen till försäljning av svenska aktier till utlandet som ökat kraftigt under
senare år, har resulterat i en omfallande handel med utlandet. Denna handel
redovisas i Tabell 7.
Tillståndsbelopp i utländsk valuta har omräknats till svenska kronor efter
den kurs som gällde då till tånden gavs. Tillståndsstatistiken får inte
förväxlas med genomförda transaktioner. Lämnade tillstånd utnylljas inte
alltid. En pågående liberalisering har medfört all kapitaltransaktioner i
växande omfattning kan genomföras utan tillstånd från rik banken. Della
gäller för närvarande främst lån till och från utlandet via valutabank .
Härigenom finns ingen tillståndsstatistik all redovisa för d e sa transaktioner.
Uppgifter om faktiskt genomförda transaktioner återfinns i den av riksban
ken redovisade betalningsbalansslatistiken.
Tillstånd givningen till medel- och långfristig uppldning i w/andel fortsatte
all öka till 38.4 miljarder kronor 1986. Svensk Exportkredit står för en
tredjedel av beloppet. Andelen lån som skulle upptas genom valutabank
utgjorde ca 33 %. En del av den upplåning som sker via valutabank kräver
inte tillstånd. Sådan upplåning uppgick till ca 8 miljarder kronor 1 986 mot 3 . 1
miljarder kronor 1985. Den starka ökningen sammanhänger med alt den
beloppsgräns på 10 mkr som tidigare gällt höjdes till 1 00 mkr i mars 1986.
Den tatliga utlandsupplåningen omfallas inte heller av tillståndsgivningen.
Den ute tående medel- och långfristiga låneskulden som omräknats efter
vid resp. årsslut gällande valutakurser. ökade marginellt eller med ca 6
miljarder kr under 1986 till ca 254 miljarder kr. Av Diagram l framgår alt
näringslivets ute tående medel- och långfri tiga lån ökade med drygt 20
miljarder kr under året medan statens motsvarande lån minskade med drygt
JO miljarder kr. elloupplåningen under året uppgick till ca 12 miljarder kr.
Den sjunkande dollarkursen har medfört all låneskulden inte ökat i samma
omfallning.
De svenska företagens kortfristiga export- och importfinansiering i ut
ländsk valuta sker i huvudsak i svensk bank. Vid årsskiftet 1 986/87 beräknas
de svenska bankernas utestående krediter av della slag ha uppgå11 till 49,7
miljarder kr jämfört med 50. 5 miljarder kr vid föregående årsskifte.
Företagens motsvarande krediter upptagna i utländska banker uppgick
enda t till ca 6 miljarder kr.
Krediter till svensk exportörs eller importör utländska motpart eller
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Diagram J.

Utestilende medel- och ldngfristiga utiands/dn fördelade pd
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sektorer

Stockuppgifter vid slutet av varje år. Miljarder kr

250

210

170

Staten

och riksbanken
/

130

/

"'

'

'

90

50

Kommuner

10

--- -

1 980

1981

----

1982

----

1983

t

----

----

----

1984

1985

1986

dennes bank lämnas av valutabankerna och A B Svensk Exportkredit (SEK).
Det gäller främst längre krediter vid leverans av kapitalvaror framför allt till
u-länder och statshandelslände r. Sådana krediter får i huvudsak lämnas utan
särskilt tillstånd från riksbanken. Beloppsmässigt uppgick kreditgivningen
brutto till ca 1 0 miljarder kr 1 986.
Tillståndsgivningen till direkta investeringar i utlandet har ökat mycket
kraftigt under den senaste femårsperioden, från 8,9 miljarder kr 1982 till 35,3
miljarder kr 1986. Ö kningen under 1986 var särskilt markant, ca 77 %. Ett
litet antal mycket stora tillstånd har bidragit till denna utveckling. Andelen
tillstånd som utnyttjas tenderar att sjunka varför utvecklingen för genomför
da investeringar är lugnare. Investeringarna är starkt koncentrerade till
OECD-länderna. USA har under femårsperioden varit det dominerande
mottagarlandet. Länderna utanför OECD-området mottar endast en mindre
del, 9 % 1986.
Av det totala tillståndsbeloppet 1986 avsåg 58 % nyetableringar. Av det
totala antalet tillstånd som uppgick till 2 260 avsåg l 290 nyetableringar. Med
nyetableringar avses här både nyförvärv och nybildning av företag. Av
tillståndsbeloppet avsåg 40 % insatser i form av aktiekapital och resten lån
m. m .
D e uppgifter som lämnas här gäller direkta investeringar. Detta begrepp
betecknar kapitaltillskott från moderbolag i ett land till hel- eller delägda
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företag i annat land och är det begrepp som är av intresse i valutaregleringsoch betalningsbalanssammanhang.
Riksbanken lämnar också tillstånd till s. k. desinvesteringar, dvs. hemtag
ning av investeringskapital. Sådana desinvesteringar kan innebära dels
försäljning av andelar i bolag. dels återbetalning av lån som tidigare bokförts
som direkta investeringar.
Tillståndsgivningen till utländska direkra investeringar i Sverige uppgick
1986 till 6,6 miljarder kr och låg på ungefär samma nivå som föregående år.
1985 lyftes dock beloppet i hög grad av ett enskilt tillstånd (Statoils förvärv av
Esso). Norden står numera för en mycket stor andel av investeringstillstån
den, under 1986 55 % . Norge och Finland är också de största enskilda
länderna. Andelen nyetableringar uppgick till 62 % av tillståndsbeloppet
1986. Antalet nyetableringar uppgick till 650 av det totala antalet tillstånd på
l 120.
En kraftig tillståndsgivning under de senaste åren tillförsäljning av svenska
aktier till utlandet har möjliggjort en livlig handel med utlandet. Under 1985
nettoexporterades aktier för 4,8 miljarder kr. Nettoexporten forsatte under
första delen av 1986. Därefter skedde en omsvängning som resulterade i ett
kontinuerligt återflöde av aktier fram till december då handeln åter gav ett
exportöverskott. Aktiehandeln gav för helåret 1986 ett exportöverskott på
2,3 miljarder kr. Men här ingår riktade emissioner med ett belopp som
motsvarar hela nettoexporten.
Tillståndsgivningen till emigranters överföringar uppgick till 1 .9 miljarder
kr. en mindre ökning jämfört med 1985.
Tillståndsgivningen till köp av rekreationsbosrad i w/an der ökade från 180
mkr 1985 till 3 1 2 mkr 1 986. Den höjning av maximibeloppet för sådana köp
från 250 000 kr. till 800 000 kr. som gjordes i juni 1986 bidrog till en kraftig
höjning av tillståndsgivningen under andra halvåret.
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Tabell l . Tillstdnd för vissa transaktionstyper

Mkr
1985

1986

760

34 484

38 393

l l 995

15 052

19 940

35 324

953

l 533

5 424

3 741

800

2 308

2 793

6 878

6

571

577

l 507

l 008

3 231

l

285

902

3 1 00

l

691

l 917

100

123

180

312

1982

Medel- och långfristig
nyupplåning i utlandet
Svenska dirkela investeringar i utlandet
Svenska desinvesteringar
i utlandet
Utländska direkta investeringar i Sverige
Utländska desinvesteringar i Sverige
Emigranters överföringar
Förvärv a v rc kreationsbo
stad i utlandet

1983

1 98�

101

20 348

25

8 918

l 050

23

l

647

-

96

6-t

Tabell 2. Utesidende medel- och ldngfristiga utiands/dn

Miljarder kr. Stockuppgifter vid utgången av
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1986

Staten och Kommuner
riksbanken

Övriga

Totalt

Procentuell andel

USD
DEM

58,0

2,8

69,5

130,3

51

18,3

0,5

10,8

29,6

12

CHF

1 1 ,1

1,1

8,6

20,8

8

JPY
GBP
NLG
Övriga
Multicurrencylån 1

14,1

1 ,2

3,1

18,4

7

3,8

8,9

4

Summa
1

5,1
5,2

0,8

2,8

8,8

3

3,5

1 ,0

15,1

19,6

8

1 ,3

15,8

17,1

7

8,7

129,5

253,5

100

1 1 5,3

Lån som under löptiden kan byta valuta.

Medel- och långfristig upplåning omfattar lån med en löptid på mer än ett år.
Tabellen upptar inte bankers lån för refinansiering av till utlandet lämnade lån eller
utiandsägda företags lån från moderbolag eller koncernbolag.
Anm.

Tabell]. Förfallande amorteringar pd utesidende medel- och ldngfristiga utiands/dn vid
utgdngen av 1986

Miljarder kr
Staten och Kommuner
riksbanken

Övriga

Totalt
Krediter utan
fastställd
amorteringsplan

1987

3,0

1 ,8

22,6

1988

6,5

1 ,5

24,3

32,3

1989

7,1

0,5

16,3

23,9

1990

I l ,9

0,7

15,9

28,5

1991

18,1

2,4

18,9

39,4

1992

5,1

0,5

7,7

13,3

1993

5,1

0,5

6,4

12,0

27,4

1994

3,8

0,2

3,3

7,3

1995

7,9

0,4

3,7

12,0

46,8

0,2

6,2

53,2

1 1 5,3

8,7

125,3

1996-

Summa

4.2

253,5

Medel- och långfristig upplåning omfattar lån med en löptid på mer än ett år.
Tabellen upptar inte bankers lån för refinansiering av till utlandet lämnade lån eller
utiandsägda bolags lån från moderbolag eller koncernbolag.

Anm.
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Tabell 4. Tillstdnd till svenska direkta investeringar i utlandet
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Fördelning på länder och ländergrupper. Mkr
1982
2 498
978
121
510
85
335
440
558
31

USA
Storbritannien
Finland
Norge
Italien
Nederländerna
Danmark
Frankrike
Liberia
Panama
Västtyskland
Brasilien
Spanien
Singapore
Mexico
Australien
Övriga
Summa
Norden
Övriga OECD
Övriga länder

1983

1984

1985

1986

999
289
175
70
243
106
l 480

2 348
l 380
261
3 037
390
201
312
762
59
70
621
376
51
118
259
104
l 646

4 222
l 517
356
l 114
l 387
791
595
l 168
6
3
554
162
208
87
41
78
2 763

6 188
l 041
713
l 482
788
980
440
515
4 476
34
647
193
235
334
6
64
l 804

16 978
2 821
2 425
l 934
l 903
l 558
l 200
l 105
750
685
670
533
289
285
248
204
l 736

8 918

Il 995

1 5 052

19 940

35 324

l 073
6 590
l 255

3 6 10
6 813
l 572

2 067

I l 604
l 381

2 638
Il 714
5 588

5 578
26 440
3 306

Anm. l tabellen särredovisas de länder för vilka beloppen under 1986 överstigit 200

mkr, ordnade efter beloppsstorlek.

Tabell 5. Tillstdnd till svenska direkta investeringar i utlandet

Procentuell fördelning på investeringsobjekt

Produktionsföretag1
Försäljningsföretag2
Rederier3
Övriga•
Summa

1982

1983

1984

1985

1986

54
9
5
32

42
9
6
43

47
7
45

38
5
23
34

58
3
6
33

100

100

100

100

100

l

1 Härmed avses utvinnings-, tillverknings- och sammansäuningsföretag.
2 Företag vilkas enda ändamål är försäljning av huvudsakligen svenska exportvaror i
utlandet.
3 Svenska varvs och rederiers investeringar i utländska rederier.
• Ink!. investeringar i oljesektorn.
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Tabell 6. Tillsrdnd till utländska direkra investeringar i Sverige
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Fördelning på länder och ländergrupper. Mkr

1982

1983

1984

1985

1986

Norge

130

344

304

3 177

Finland

275

529

703

362

l 713
l 540

USA

392

547

379

l 489

632

Frankrike

33

51

27

47

524

Nederländerna

83

56

212

885

415

Storbritannien

224

157

643

194

395

Schweiz

342

131

117

168

346

Danmark

44

109

131

147

332

Västtyskland

37

140

40

81

238
165

Venezuela

103

Jungfruöarna

16

2

6

40

12

23

2

29

237

216

212

320

99

l 800

2 308

2 793

6 878

6 571

3

Italien
Hongkong
Övriga
Summa
Norden
Övriga OECD

l

Övriga länder

449

982

3 686

3 585

234

l 300

l 576

3 096

2 661

117

26

78

96

325

l

139

Anm. I tabellen särredovisas de länder för vilka beloppen under 1986 överstigit 25 mkr.
ordnade efter beloppsstorlek.

Tabell 7. Export och import av svenska aktier
Mkr
Export

Import

Netto

därav till
utlandet
riktade
emissioner

-

104

1979

90

194

1980

220

400

1981

l 531

l

116

415

1982

2 704

l 335

l 369

128

1983

I l 951

5 840

6 III

3 904

1984

5 958

371

10 9 1 5

4 471
6 III

l 487

1985

4 804

547

1986

18 764

1 6 416

2 348

2 366
252

1985

-

180
303

Kv

2 967

l 019

l 948

2 Kv

l 611

890

721

8

3 Kv

2 085

l 235

850

210
77

l

4 Kv

4 252

2 967

l 285

1986 l Kv

5 838

3 278

2 561

34

2 Kv

7 596

5 91 3

l 683

2 224

3 Kv

2 533

3 808

4 Kv

2 797

3 417

På valutastyrelsens vägnar:
Kurt Eklöf
!Göra UJZar
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Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap

Redog. 1986/87 : 1 5

till Alfred Nobels minne

Bilaga 3

Som ett led i celebrerandet av riksbankens JOO-årsjubileum in tiftade banken
ett pris i ekonomisk vetenskap till Alfred obels minne. Priset skall årligen
utdelas såsom belöning till den som inom ekonomisk vetenskap utfört ett
arbete av den framstående betydelse, som avses i Alfred Nobels den 27
november 1 895 upprättade testamente. Priset utdelas av Kungliga Veten
skapsakademien enligt de grunder. som gäller för utdelande! av de genom
testamentet instiftade obelprisen och prisbeloppet överensstämmer med
det för dessa pris fast tällda beloppet.
Riksbankens pri i ekonomisk vetenskap till Alfred obels minne
utdelades år 1986 till professor James McGill Buchanan. George Mason
University. Virginia. USA för en syntes av teorierna för politiskt och
ekonomiskt beslutsfattande.
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Riksbankens jubileumsfond
Riksbankens jubileumsfond tillkom genom en riksbankens donation till
hugfästande av riksbankens 300-årsjubileum. Fondens syfte är att främja och
understödja till Sverige anknuten vetenskaplig forskning. Den ursprungliga
donationen utgjordes av värdepapper till ett bokfört värde om 250 mkr.
Därefter har ytterligare värdepapper till bokfört värde om sammanlagt 200
mkr tillförts fonden. Fondens värdepapper förvaltas av riksbanken som
tillgodogör fonden avkastningen.
För år 1986 uppgick den till fonden överförda avkastningen till 52.9 mkr.
För en närmare redogörelse för fondens verksamhet och ekonomi hänvisas
till den verksamhetsberättelse fondens styrelse årligen avger till riksdagen.
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