Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2008 (Konjunkturinstitutet)
Löner, vinster och priser

stämmer väl med omdömena om lönsamheten i Konjunkturinstitutets barometerundersökningar. Det i utgångsläget relativt
gynnsamma vinstläget i näringslivet, i kombination med en åtminstone inledningsvis svagare efterfrågetillväxt, bedöms innebära att företagen inte fullt ut övervältrar den stigande enhetsarbetskostnaden på priserna under prognosperioden 2008–2010.
Vinstandelen minskar därmed ytterligare något under denna
tidsperiod.
FAKTA
Samband mellan produktionskostnader och priser

Det som produceras i näringslivet dvs. bruttoproduktionen kan
dels exporteras, dels levereras till hemmamarknaden. Prisindexen på dessa produkter benämns här exportpris respektive
hemmamarknadspris, och det vägda genomsnittspriset benämns produktpris (se figur 2).
Vid produktionen av dessa produkter förbrukas en mängd
inköpta insatsprodukter, både varor och tjänster. Dessa kan
importeras och/eller köpas från inhemska företag. Det vägda
genomsnittspriset för dessa produkter benämns här förbrukningspris.
Genom att räkna av värdet för förbrukade insatsprodukter
från bruttoproduktionsvärdet erhålls förädlingsvärdet, som ofta
benämns produktion. Detta värde kan, liksom bruttoproduktionen och förbrukningen, beräknas i både löpande och fasta
priser. Genom att dividera förädlingsvärdet i löpande priser
med förädlingsvärdet i fasta priser erhålls vad som här benämns
förädlingsvärdepris. Förädlingsvärdet anger den värdeökning
som genereras i företagen. Detta kan i huvudsak delas upp på
arbetskostnader och bruttoöverskott. Genom att relatera dessa
till förädlingsvärdet i fasta priser erhålls vad som här benämns
enhetsarbetskostnad (arbetskostnad per producerad enhet)
respektive enhetsöverskott (bruttoöverskott per producerad
enhet). Förädlingsvärdet har justerats för övriga produktionssubventioner och övriga, ej löneberoende produktionsskatter.
Löneberoende produktionsskatter (löneskatt) ingår i arbetskostnaden.
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Diagram 148 Vinstandel i näringslivet
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Källor. SCB och Konjunkturinstitutet.

Figur 2 Produktionskostnader och
priser
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Anm. Inom parentes anges procentuella vikter för
2007. Förenklad figur där övriga produktionsskatter
och övriga produktionssubventioner ej tagits med.
Källa: Konjunkturinstitutet.

