
Fordelningsef~ekter av relativa prisforandringar
I debatten havdas det ofta att visa sam-
hallsgrupper, t ex pensionarer, ej kom-
penseras tillrackligt for intraffade pris-
forandringar . Detta skulle da bero pa att
prisiikningarna varit speciellt stora pa
dessa gruppers budgetar . Framfor allt har
man framhallit att prisokningarna varit
stora for varugrupperna livsmedel och
bostader, och eftersom dessa poster ea-
ger tungt for laginkomsttagare, barnfa-
miljer och pensionarer, skulle dessa ha
underkompenserats da man anvant kon-
sumentprisindex (KPI) som kompensa-
tionsmatt .

Syftet ar har att forsoka klara ut om
sadana forestallningar ar riktiga med
hjalp av nagra berakningar av prisindexar
for olika typer av hushall som har olika
konsumtionsmonster .

Forutsattningar for fordelningseffekter
Om konsumtionssammansattningen ar
densamma for alla samhallsgrupper, och/
eller om alla priser stiger i samma takt
kan naturligtvis inga skillnader i olika
gruppers prisindexar uppkomma . Skill-
nader i indexvarden for olika hushalls-
grupper kan tiara uppkomma p$ grund
av att olika gruppers budgetar ar olika
samtidigt som prisstegringarna varierar
mellan olika slag av varor och tjanster .l

Tillganglig statistik
Uppgifter om prisforandringar pa olika
varor har hamtats fran konsumentpris-
indexstatistiken . Huvudvarugrupperingen
om sex varugrupper har anvants och pris-
utvecklingen for dessa presenteras i fi-
gur I .

I tabell 1 presenteras hushallsgrupper-
na och i tabell 2 de olika hushallsgrup-
pernas budgetars procentuella fordelning
pa huvudvarugrupperna . Statistiken som
har anvants ar Hushallsbudgetundersok-
ningen (HBU) 1969 . Ett problem ar att
salon konsumtionsstatistik endast berak-
nas ungefar wart tionde ar . Darfor maste
man rakna med fasta vikter i indextalen,
vilket innebar att man rote tar hansyn till
de olika hushallsgruppernas mojligheter
att substituera mellan varor med hog re-
spektive lag prisokningstakt .

Indextalen har framraknats for perio-

i Detta pastaende ar rote riktigt hela san-
ningen . Skillnader i indexvarden kan nam-
ligen uppkomma om det forekommer pris-
diskriminering, dvs om konsumenterna mo-
ter olika priser pa samma varor . Sadana
effekter skall emellertid ej behandlas har .

den 1955-73 . Genom att jag raknar med
fasta vikter fran 1969, blir osakerheten
stone ju langre fran 1969 man kommer .

Resultat och slutsatser
Indextal for olika hushallsgrupper pre-
senteras i tabell 3 . Indextalen galler hus-
hall fordelade efter disponibel inkomst,
pensionarer, jordbrukare samt gifta eller
sammanboende med barn fordelade efter
sammanraknad nettoinkomst .
Med sammanraknad nettoinkomst av-

ses, enligt HBU 1969, summan av faktor-
inkomster och tillfallig forvarvsverksam-
het med avdrag for underskott i forvarvs-
kalla . Med disponibel inkomst awes sam-
manraknad nettoinkomst plus icke be-
skattningsbara inkomster minus under
aret betalade skatter. Inkomstbegreppen
ar relativt oklara, men det skulle fora for
langt att ga in pa dessa har .
Som vi ser i tabell 3 ar skillnaderna i

indexvarden, for perioden 1955-73,
mycket sma .
Aven for enskilda ar ar skillnaderna

mycket sma, den storsta skillnaden ar 0,9
procentenhet . For hela undersokningspe-
rioden ar skillnaden som hogst 4,9 pro-
centenheter . Hogst indexvarde har hus-
hallsgruppen med disponibel inkomst
mellan 10-14 000 kr, 234,6, och lagst
indexvarde har gruppen "Gifta och sam-
manboende med barn" med sammanrak-
nad nettoinkomst pa 40 000 kr eller mer,
229,7 . Raknat per $r ar emellertid skill-
naderna sma, drygt 0,2 procentenhet per
ar som hogst .
Indexvardena Jigger som synes over

vardena pa KPI . Detta beror pa att HBU

Tabell 1 . Hushallsgrupper
1 . Disponibel inkomst - under 9 tkr

12 . Pensionarer rued enbart pension
13 . Pensionarer med aven annan inkomst
]4 . Gifta eller sammanboende med barn -

upp till 19 tkr
sammanraknad nettoinkomst

15 .

	

- 20--29
16 .

	

- 30-39
17 .

	

- 40 och mer
18 . KPI med reviderade vagningstal

2 . - 10-14
3 . - 15-]9
4 . - 20-24
5 . - 25-29
6 . - 30-34
7 . - 35-39
s . - 40-49
9 . - 50-59
10. - over 60
11 . Jordbrukare



Tabell 2. Olika hushallsgruppers procentuella konsumtionsfordelning . Fran HBU
1969, SMP 1971 : 9

1969 anvander ett annat viktsystem som
bl a ar mera disaggregerat an systemet i
KPI. Dessutom revideras vikterna i KPI
med avseende pa forandringar i den to-
tala konsumtionen .

For att kontrollera effekten av mera
disaggregerade varugrupper gjordes en
korning med 28 i stallet for 6 varugrup-
per. Detta medforde rote att skillnaden
bleu stone. Den storsta skillnaden ear nu
i stallet 4,4- procentenheter .

Anledningen till att skillnaderna i in-
dextalen ar sa sma ar att prisutvecklingen
ar relativt enhetlig for de olika varugrup-
perna. Dessutom har prisutvecklingen va-

Tabell 3. Indextal

412

rit hogst for varor som har bade positiv
och negativ inkomstelasticitet . De varu-
grupper som haft den gynnsammaste
prisutvecklingen fran konsumentens syn-
punkt, "Inventarier och husgerad" samt
"Klader och skor", eager dessutom rela-
tivt lika tungt i de olika hushallsgrupper-
nas budgetar .
En reservation maste goras nar det gal-

ler statistikens kvalitet, samt nar det ga1-
1er eventuell prisdiskriminering . Dess-
utom anvandes konstanta vikter under
hela undersokningsperioden. For att den
senare omstandigheten skall paverka re-
sultaten fran fordelningssynpunkt maste

for olika hushallsgrupper. 1954 = 100. Langtidsindex har anvants
1 2 3 4 5 6

1960 124.7 125.2 124.2 124.3 124.2 124.3
1966 160.2 161 .4 159.6 159.9 159.5 159.7
1971 203.9 206.2 203.?. 203:7 203.1 203 .4
1972 215.9 218.4 214.9 215.4 214.6 215.0
1973 231 .8 234.6 230.7 231 .2 230.5 230.9

7 8 9 10 11 12
1960 124.1 124.1 124.3 124.2 124.0 125.0
1966 159.6 159.5 159.6 159.6 160.9 160.7
79?1 203.3 203.3 203 .5 203.5 205,1 205.1
1972 214.7 214.7 214.8 215 .0 217.3 217.3
1973 230.6 230.7 231 .0 231 .0 232.3 233.4

13 _74 IS 16 17 IS=KPI
1960 124.6 124.6 124.3 124.3 124.0 124.0
1966 160.? 160.8 159.0 160.0 159,1 159.3
19?1 205.4 204.9 203.7 203.9 202.4 201.9
1972 217.2 2169 215.5 215.6 213.8 213.4
1973 233.2 232.6 231 .2 231 .5 229.7 229.7

1 2 3 4 S 6
Livsmedel 28 .28 28 .20 25.24 24.80 22.73 23.46
Spritdrycker och tobak 5.14 4.55 4.18 4.68 4.67 4.77
Klader och skor 10 .73 7.74 9.30 8 .74 9.19 9.23
Bostader, bransle och lyse 21.19 20.87 17.60 16.69 16.92 16.76
Inventarier och husgerad 7.41 6.72 8.47 8.25 8 .02 7.72
Diverse 27.25 31 .92 35.21 36.84 38.47 38.06

7 8 9 10 11 12
Livsmedel 22.?4 21 .27 19 .64 20.21 34.69 27.70
Spritdrycker och tobak 4.53 4.57 5.82 3.64 2.85 3.84
Klader och skor 9.67 8.98 9.09 8.24 9.79 8.28
Bostader, bransle och lyse 15 .86 15.74 16.64 16 .61 10 .82 22.87
Inventarier och husgerad 7.17 7.27 6.61 6.97 8.13 7.43
Diverse 40.03 42.17 42.20 44.33 33.72 29.88

13 14 IS 16 17
Livsmedel 24.47 30.32 26.49 25.76 21 .52
Spritdrycker och tobak 3.51 4.79 4.34 4.50 4.09
Klader och skor 6.5fi 9.13 9.32 9.49 9.55
Bostader, bransle och lyre 16.29 16 .51 16 .97 16.86 17.18
Inventarier och husgerad ?.44 8.16 8.25 7.49 8.01
Diverse 41 .73 41.29 34.63 35.90 39.65



Figur I . Prisutvecklingen pa olika varugrupper i KPI-statistiken 1955-
1973 . Langtidsindex .
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man ants att visa hushallsgrupper sub-
stituerar battre an ands, vilket jag rote
haller for sarskilt sannolikt . Darfor ar
det troligt att resultaten ar relativt sta-
bila .

Slutsatsen skulle alltsa nagot forva-
nande, bli att trots att olika hushall har
olika konsumtionsmonster, har relativ-
prisf8randringarna under perioden 1955
-1973 rote haft nags mera betydande

1967 1970 1973

foljder for inkomstfordelningen mellan
de studerade grupperna .
InnebBrden harav ar givetvis ocksa att

allmanna konsumentprisindex kan an-
vandas utan storre risk for att berakna
realinkomstutvecklingen for dessa olika
grupper.

Fil kand Bengt Assarsson
Lunds universitet


