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Inledning

Lönebildningsfrågor
har stått i centrum för den stabiliseringspolitiska
debatten i Sverige under lång tid. Lönebildningen har också alltmer kommit att uppmärksammas i långtidsutredningamas
arbete. Stor enighet har
rått om att en återhållsam löneutveckling är av central betydelse för att
uppnå och varaktigt bibehålla full sysselsättning. I Finansplanen 1989
konstateras sid. l att den höga pris- och lönestegringstakten utgör ett
allvarligt hot mot sysselsättningen och den ekonomiska stabiliteten.
Intresset för lönebildningsproblem
torde i Sverige främst ha sin grund i
att vår ekonomi i stor utsträckning arbetar i konkurrens med omvärlden.
De svenska pris- och lönekostnadsstegringama
i förhållande till motsvarande utveckling i de viktigaste konkurrentländema
blir därför avgörande
för våra möjligheter att upprätthålla konkurrenskraft
och extern balans.
Även om stabil prisnivå eller låg inflationstakt
regelmässigt anges som ett
av huvudmålen för den ekonomiska politiken så torde det väsentligen vara
fråga om mål för inflationsutvecklingen
relativt omvärldens prisstegringar.
lnflationsmålet
har knappast status av ett högprioriterat självständigt mål
på samma sätt som kravet på full sysselsättning. I Sverige hatar vi inte
inflationen lika mycket som vi hatar arbetslösheten.
1987 års långtidsutredning LU 87 kalkylerade i sitt "balansaltemativ
med en nominell lönestegringstakt på 3 procent per år under perioden
mellan 1988 och 1990. Alternativet med snabbare pris- och lönestegringskatastrofaltemativet
innebar däremot lönestegringar på 6
takt det s.
procent per år, vilket skulle medföra en arbetslöshet på 3 procent 1989 och
närmare 4 procent 1990.
Löneinflationen
i näringslivet har under åren 1987-89 varit närmare 8
högre
dvs.
kalkylerade med. Arbetsän vad katastrofaltemativet
procent,
lösheten har samtidigt minskat till rekordlåga nivåer. En viktig faktor
bakom den gynnsamma sysselsättningsutvecklingen har varit att den internationella tillväxten har blivit betydligt starkare än vad som förutsågs i LU
87. Denna starka tillväxt har i sin tur medfört en snabb ökning av världshandeln, som dragit upp tillväxten av svensk export trots stigande relativpriser och fallande marknadsandelar.
Inflationstakten
i Sverige har under 1989 legat kring 6,5 procent, ett par
procentenheter över inflationen i våra konkurrentländer.
Lönema har
under 1989 ökat med ca 9 procent, vilket är 3-4 procentenheter snabbare
än löneökningama i konkurrentländema.
Den eftersträvade anpassningen
till omvärldens pris- och lönestegringstakt verkar inte vara i sikte.

Författaren är professor
i nationalekonomi vid
Uppsala universitet. Värdefulla synpunkter har
lämnats av Reinhold
Bergström, Lars Calmfors, Åke Dahlberg, Henry Ohlsson och Per Skedinger. Per Skedinger har
ocksåtagit fram delar av
det empiriska materialet.

debatten om lönebildParallellt med den aktuella stabiliseringspolitiska
ningsfrågor har det i den akademiska världen ägt rum en omfattande
forskning kring lönebildningens mekanismer. Här har intressanta perspektivförskjutningar
ägt rum inom såväl teoretisk som empirisk forskning. l
den teoretiska litteraturen har forskarna alltmer intresserat sig för olika
former av ofullständig konkurrens på varu- och arbetsmarknaden.
På
i
roll uppmärksammats
arbetsmarknaden har således fackföreningarnas
under 80-talet bevittnat en formlig
ökad utsträckning; i själva verket har
explosion av teoretiska och empiriska lönebildningsstudier
som mer eller
mindre explicit tar sin utgångspunkt i modeller för fackforeningsbeteende
har istället betooch löneförhandlingar.
Ett parallellt forskningsprogram
for
decentraliserad
foreföretagens
agerande,
och
argumenterat
att
nat
tagsstyrd lönesättning mycket väl kan leda till permanent arbetslöshet. I
stått i centrum
båda dessa program har reallönernas bestämningsfaktorer
for intresset, medan löneinflationens drivkrafter ägnats mindre uppmärksamhet.
I denna rapport kommer en del av denna forskning att ges en översiktlig
belysning. Kapitel 2 behandlar utvecklingsdrag i den teoretiska forskningex. om
en och kapitel 3 presenterar empiriska resultat. Vad vet vi
sambanden mellan löner och arbetslöshet och hur påverkas lönerna av
skattehöjningar
Kapitel 4 innehåller en empirisk analys av löneutvecklingen i det svenska näringslivet. Uppläggningen av den empiriska analysen skiljer sig här från tidigare svenska studier vad gäller valet av modellspeciñkationer. De skattade lönesambanden karaktäriserar såväl den långsiktiga reallönebanan som de kortsiktiga avvikelserna kring huvudfåran. I
kapitel 4 presenteras också beskrivningar och analyser av löneutvecklingen
i den offentliga sektorn. Vi undersöker bl.a. vilken sektor som har varit
löneledande, samt studerar lönerelationernas kortsiktiga svängningar. Kaalternativ för att
pitel
slutligen, diskuterar olika ekonomisk-politiska
åstadkomma löneuppgörelser på en samhällsekonomiskt rimlig nivå.
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Teoriutvecklingen

Inledning
År

1958 upptäckte A.W. Phillips vad som senare kom att betecknas
Phillips studerade sambandet mellan arbetslöshet och
Phillipskurvan.
löneförändringar i Storbritannien under perioden 1861-1957.
nominella
Mönstret i data var tydligt; under perioder med låg arbetslöshet inträffade
större löneökningar än under perioder med hög arbetslöshet. Phillips
artikel blev startskottet för en mycket omfattande empirisk forskning om
Forskare i ett stort antal länder
löneförändringarnas bestämningsfaktorer.
Försökte, ibland på grundval av mycket korta tidsserier, kvantifiera sambanden mellan arbetslöshet och lönestegringstakt. I viss utsträckning sökte
och vinstutex. produktivitetsman också fastställa om andra faktorer,
löneinf1ationen.
vecklingen, påverkade
Den ursprungliga Phillipskurvan
var alltså en beskrivning av Iöneinjlationens arbetslöshetsberoende, men den kom snart att utvecklas till en
pris-Phillipskurva
som beskrev sambandet mellan arbetslöshet och
prisstegringstakt. Övergången från den ursprungliga löneekvationen till en
modell för prisförändringar kräver inte mer än en hypotes om att företagen
tillämpar påläggsprissättning med konstanta påläggsprocent på lönekostlabor cost". De nominella prisförändnaderna per produktenhet unit
ringarna ges då av skillnaden mellan löneökningar och produktivitetsökdärmed
ningar. Eftersom arbetslösheten bestämmer löneökningarna får
prisstegringar
och
arbetslöshet.
samband
mellan
också ett
Det faktum att Phillipskurvan
anger ett samband mellan arbetslöshet
två centrala målvariabler för den ekonomiska
och prisstegringstakt
förklarar mycket av det intresse som kurvan rönt bland
politiken
forskare och beslutsfattare. Det blev på 60-talet vanligt att beskriva Philför ekonomisk-politiska
lipskurvan i termer av en valmängd meny
indikerade att lägre arbetslöshet
beslutsfattare. En stabil Phillipskurva
kunde uppnås till priset av en högre inflationstakt, och skillnader mellan
länder i inflationstakt kunde delvis tillskrivas olika politiska preferenser.
i vissa länder antogs fästa relativt stor vikt vid målet
Medborgare/politiker
medan man i andra länder i större utsträckning
om låg inflationstakt,
prioriterade sysselsättningsmålet.
kunde också passas in i den då förhärskande keynesianPhillipskurvan
ska makroteorin. l gängse keynesianska läroboksmodeller var den nomiskulle
nella lönenivån oförklarad, vilket som en första approximation
kunna svara mot hypotesen om kortsiktigt trögrörliga löner. Med Phillips-

Santomero Seater
1978 ger en översikt av
60- och 70-talets internationella litteratur om
Phillipskurvan.

kurvan kunde nu löneförändringar
förklaras inom vedertagna makromodeller. En mer expansiv finans- och penningpolitik ökade produktion och
sysselsättning men ökade samtidigt också löne- och prisstegringstakten.
Den makroekonomiska consensus som rådde under 60-talet vilade därmed
på två pelare, Keynes och Phillips. Samförståndet överlevde emellertid
inte 70-talets turbulenser i världsekonomin.
l slutet av 60-talet steg inflationstakten i många länder. Den ursprungliblev därmed en allt sämre beskrivning av sambandet
ga Phillipskurvan
mellan inflation och arbetslöshet; inflationen ökade utan att arbetslösheten minskade, eller också ökade både inflation och arbetslöshet. Samtidigt
korn Phillipskurvan
i sin ursprungliga naiva
form att utsättas för
avgörande teoretisk kritik från bl.a. Milton Friedman och Edmund
Phelps. Den naiva Phillipskurvan
innebär att det skulle vara möjligt att
med hjälp av hög inflation hålla sysselsättning och produktion på en
varaktigt högre nivå än vad som skulle gälla vid låg inflationstakt. Det är
svårt att acceptera denna tes med utgångspunkt från gängse föreställningar
om att individer och företag saknar s. penningillusion. Enskilda löntagare, liksom deras organisationer, fäster rimligtvis avseende vid rea/löner
snarare än nominallöner. Om den förväntade inflationstakten stiger kommer därför löneanspråken med all sannolikhet att revideras uppåt. På
samma sätt kommer enskilda lönesättande företag att sätta löner på grundval av bl.a. den lön som de förväntar sig att andra företag sätter. Om ett
enskilt företag förväntar sig att alla andra företag kommer att höja lönerna
kommer företaget också att höja sina löner för att kunna konkurrera om
arbetskraften.
Den teoretiska underbyggnaden för Phillipskurvan
var heller inte helt
övertygande vad gäller de mekanismer som gör att högre arbetslöshet leder
till lägre lönestegringar. l de ursprungliga motiveringarna förlitade man sig
på traditionella föreställningar om prisanpassningar i ojämviktssituationer. Lönestegringarna antogs öka med större efterfrågetryck på arbetsmarknaden, och arbetslösheten kunde på goda grunder antas samvariera
med efterfrågetrycket. Under 60-talet fanns dock inte någon genomarbetad mikroteori för denna anpassningsprocess. l slutet av decenniet liksom i
början av 70-talet sökte många forskare utifrån bl.a. sökteori ge en mer
fullständig beskrivning av de mikroekonomiska sambanden. Dessa modeller, av vilka flera finns representerade i den av Phelps redigerade volymen
Microeconomic
Foundations of Employment
and Inflation Theory
1970, hade emellertid ingen plats för fackliga organisationer. Det enskilda företaget var lönesättare och/eller
prissättare
och arbetade under
ofullständig information om andra företags beteende.
Den naiva Phillipskurvans empiriska och teoretiska svårigheter banade
väg för den förväntningsutvidgade
Phillipskurvan
expectations-augmented Phillips curve".
De nominella lönestegringarna antas här vara
beroende av arbetslöshetens nivå, men däutöver även av den förväntade
prisstegringstakten
och/eller
den förväntade lönestegringstakten.
Ett
samband mellan inflation och arbetslöshet existerar endast på kort sikt,
inte på lång sikt. Arbetslösheten kan visserligen kortsiktigt minskas av en
expansiv politik, men om den drivs under en viss kritisk nivå
den
"naturliga
arbetslösheten i Friedmans terminologi
kommer inflations-
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takten att öka. Föreställningen
om att det i ekonomin finns en viss
jämviktsarbetslöshet,
eller vad som ofta också kallas NAIRU the
nonaccelerating inflation rate of unemployment",
var i slutet av 70-talet
ekonomer som
etablerad i makroteorin, omfattad av såväl nyklassiska
ekonomer med keynesiansk inriktning.
har mer eller mindre
En stor del av 80-talets lönebildningsforskning
Härvid har
explicit syftat till att utveckla teorier för jämviktsarbetslöshet.
Förekomsten
icke-marknadsklarerande
särskilt
förklara
löner,
sökt
av
man
till skillnad från äldre keynesianska modeller där stela och icke-marknadsklarerande löner togs som givna och oförklarade fakta. NAIRU-hypotesen
eller
har ingenting att göra med frågan om arbetslösheten är frivillig
ofrivillig.
Friedmans teori för den naturliga arbetslösheten, liksom
kan kanske sägas gälla frivilmånga sökteoretiska arbetslöshetsmodeller,
lig, friktonsbetingad,
arbetslöshet. Det senaste decenniets forskning har
emellertid också utvecklat modeller för ofrivillig jämviktsarbetslöshet,
om
vi med ofrivillig arbetslöshet avser en situation där de arbetslösa inte kan
anställning trots att de är villiga att arbeta till en lägre lön än vad
sysselsatta arbetare har.
Under 80-talet har intresset för fackföreningarnas roll i lönebildningen
har kommit
ökat markant, och fackförenings- och förhandlingsmodeller
makroekonomiska
modeller.
kapitel
integreras
i
Detta
att
ger en kortfattad
översikt av en del av den teoretiska forskningen om löneförhandlingar och
fackföreningsbeteendez.
har
Parallellt med intresset för fackföreningar
vuxit fram,
emellertid också ett tämligen väsensskilt forskningsprogram
där företagens agerande i lönesättningen står i förgrunden. I dessa efektivitetslöneteorier betonas företagens incitament att använda lönen som ett
instrument för att påverka personalrekrytering och de anställdas produktivitet.
rimlighet
Den betydande enighet som har rått kring NAIRU-hypotesens
är idag inte längre lika uppenbar. Erfarenheterna av långvarigt hög arbetsDessa går
löshet i Västeuropa ligger bakom ideerna om hysteresis".
förenklat går ut på att hög arbetslöshet i sig kan leda till högre jämviktsarför den ekonomiska polibetslöshet. Hypotesen har viktiga implikationer
tiken, i synnerhet sådan politik som påverkar arbetslöshetens storlek.
speglar ett generellt intresse för olika
80-talets lönebildningsforskning
former av imperfekt konkurrens på arbetsmarknaden. Läroboksmodellen,
enligt vilket lönen bestäms som skämingspunkten mellan utbud och efteroch
frågan, har ersatts av modeller for fackföreningar, löneförhandlingar
företagslönesättning. Också forskningen om prisbildningen har följt denna
utveckling i riktning mot ofullständig konkurrens.

Vad

vill

facket

I modellformuleringar
av fackliga organisationers beteende antas i regel
fackföreningens medlemmar eller de fackliga ledarna fästa avseende vid
reallönen efter skatt och vid medlemmarnas sysselsättningsmöjligheter.
Dessa mål kan i populära specialfall uttryckas som att fackföreningen
söker maximera den enskilde medlemmens förväntade inkomst eller
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2 Mer utförliga Översikter
återfinns hos Oswald
l985, Pencavel 1985
och Holmlund 1989.

förväntade nytta. Fackföreningen beaktar medlemmarnas sysselsättningsmöjligheter därför att arbetslöshet innebär en inkomstförlust i Förhållande
till alternativet med löneinkomst. I de flesta modeller antas också att
företagen beslutar om antalet anställda efter det att löneáma har bestämts i
förhandlingar. Företagets efterfrågekurva för arbetskraft kommer därmed
att spegla valmöjlighetema mellan reallön och sysselsättning;
högre lön,
desto lägre sysselsättning. Den vikt fackföreningen fäster vid sysselsättningen kommer att bestämma nivån på lönekraven.
Antagandet om att fackföreningen tar hänsyn till sysselsättningen är
Å ena sidan är det klart att
emellertid inte alldeles okontroversiellt.
personalinskränkningar
normalt leder till välfärdsförluster
för dem som drabbas, vilket borde föranleda fackföreningar att beakta sysselsättningskonsekvenserna av sin lönepolitik. Å andra sidan är det vanligt att tillämpa
senioritetsprinciper
sist in, först ut
vid uppsägningar. Anställda som
har varit anställda under lång tid löper liten risk att förlora arbetet, vilket
gör att deras primära önskemål kommer att gälla den egna reallönen
snarare än den allmänna sysselsättningsgraden bland medlemmarna i fackföreningen. Om fackets lönepolitik dikteras av personer som löper liten
arbetslöshetsrisk, och dessa personer agerar utifrån strikt egoistiska kriterier, kommer därför sysselsättningshänsyn att spela en underordnad roll för
de fackliga lönekraven. Fackföreningens incitament att beakta sysselsättningen försvagas också av det faktum att måttliga personalinskränkningar
kan ske genom naturlig avgång, varför sysselsättningsminskningar
kan ta
formen av färre nyanställningar snarare än uppsägning av arbetskraft.
Med all sannolikhet spelar också relativa löner en viktig roll för facklig
lönepolitik. Fackliga organisationer med en heterogen medlemssammansättning tvingas till ställningstaganden om den önskvärda interna relativlönestrukturens utseende, och enskilda fackföreningar och fackföreningsmedlemmar kommer att jämföra sitt löneläge med löneläget för grupper i
andra fackföreningar. I den teoretiska forskningen har relativlöneaspekterna i viss utsträckning beaktats,
ex. i form av ett antal bidrag som belyser
samspel mellan fackföreningar som bevakar sina respektive relativa lönelägen. Man antar då regelmässigt att det föreligger inslag av avundsjuka
i de fackliga målfunktionema
så att medlemmarnas välfärd avtar
högre
lönerna blir för grupper i konkurrerande fackföreningar Oswald 1979,
Gylfasson
Lindbeck 1984, Uddén-Jondal 1989.

Vad

förhandlar

man

om

Om en facklig organisation inte faster något avseende vid sysselsättningen
så har den heller inga skäl att föra in sysselsättningsfrågor i förhandlingarna. Dessa kommer att gälla lönerna, och företagen har full frihet att besluta
om antalet anställda vid given lön. Om emellertid en fackförening fäster
avseende vid sysselsättningen
föredrar högre sysselsättning framför
lägre vid given lön
kommer detta, direkt eller indirekt, att återspeglas i
förhandlingarna.
Det kan indirekt komma in via mer modesta lönekrav
från fackets sida, men sysselsättningen skulle i princip också kunna göras
till föremål för direkta förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackför-

eningen. I själva verket har båda parter anledning att eftersträva sådana
förhandlingar om sysselsättningen. Figur 2.1 illustrerar ett efterfrágesamför fackföreningen
band för arbetskraft ND, ett antal indifferenskurvor
för fackförför företaget llo, ll,. lndifferenskurvan
samt isovinstkurvor
eningen svarar mot kombinationer av lön och sysselsättning som ger lika
hög välfärd; högre sysselsättning vid given lön, liksom högre lön vid given
för medlemmarna. Företagets
sysselsättning, innebär välfárdsförbättringar
isovinstkurva svarar mot kombinationer av lön och sysselsättning som ger
företaget lika stor vinst. Företagets vinst ökar i sydlig riktning i figuren,
dvs. lägre lön vid given sysselsättning ökar vinsten.
Figur 2.1 Effektiva och inelfektiva förhandlingar.

D
sysselsättning
Den för fackföreningen optimala lönen ges av tangeringspunkten mellan
en indifferenskurva och efterfrâgekurvan punkten A. Det är lätt att se att
en sådan lösning inte kan vara effektiv ur parternas synvinkel; båda kan
förbättra sin position genom att välja en lön/sysselsättningskombination
utanför efterfrågekurvan. I punkten E., har fackföreningens situation förhar företagets
bättrats utan att företagets vinst har minskat; i punkten
vinst ökat utan att fackföreningens situation försämrats. Punkterna E0 och
det är omöjrepresenterar alternativa efektiva förhandlingslösningar;
för
situationen
försämra
för
situationen
ligt att förbättra
en part utan att
den andra parten. Effektiva lösningar kräver att parterna på något sätt gör
sysselsättningen till föremål för förhandlingar. Exakt vilken kombination
av lön och sysselsättning som därvid etableras beror på parternas relativa
styrka. Ökad facklig styrka kan här leda till ökad sysselsättning, till skillnad från de konventionella modellerna där ökad facklig styrka leder till
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högre lön och därmed
via efterfrågekurvan för arbetskraft
till lägre
sysselsättning.
Är det rimligt att utgå från att förhandlingarna inbegriper sysselsättningen Utan tvekan har parterna incitament att åstadkomma effektiva lösningar, men några direkta belägg för att förhandlingar om sysselsättningen
äger rum finns knappast, från Sverige lika litet som från utlandet. Centrala
och lokala uppgörelser brukar stipulera lönesatser och möjligen arbetstider, inte antal anställda. l Sverige förekommer visserligen MBL-förhandlingar i samband med större personalinskränkningar,
men det är en öppen
fråga vilken reell betydelse dessa förhandlingar har.
Det finns ett växande antal ekonometriska studier som, med mer eller
mindre sofistikerade metoder, söker svar på frågan huruvida förhandlingsuppgörelsema respekterar arbetsgivarens suveränitet vad gäller beslut om
antalet anställda. Resultaten är inte entydiga, och låter sig inte kortfattat
sammanfattas. Det är emellertid anmärkningsvärt att många studier förkastar den modell enligt vilken företagen ensidigt beslutar om sysselsättningen
Modellerna för effektiva förhandlingar
har ingen direkt relevans för
centrala avtalsuppgörelser.
Möjligheterna
att i centrala förhandlingar
komma överens om sysselsättningen torde vara minimala, eftersom det då
skulle krävas överenskommelser om sysselsättningens fördelning på enskilda företag, vilket lär vara ogörligt. Huruvida det på företagsnivå i
Sverige förekommer explicita eller implicita förhandlingar om sysselsättningen återstår i allt väsentligt att undersöka.

Lönepåverkande

3Skedinger 1989 presenterar en studie baserad på svenskadata, samt
ger en sammanfattning
av resultaten från ett antal amerikanska och engelskastudier.

faktorer

Fackförenings- och förhandlingsmodellema
kan skilja sig åt bl.a. vad
Ett populärt
avser den vikt som tilldelas den fackliga förhandlingsstyrkan.
men inte särskilt realistiskt specialfall karaktäriserar fackföreningen som
monopolist med suverän makt att sätta lönen; den enda bromsen mot
lönehöjningar kommer då från de kostnader som facket tillmäter en minskad sysselsättning. En mer realistisk modellvariant tilldelar parterna någorlunda symmetriska maktpositioner.
Den "familj
av modeller vi här
har att göra med ger dock relativt likartade hypoteser om de lönebestämmande faktorerna, oavsett vilken vikt som tillmäts parternas relativa
styrka. I allmänna termer handlar det om faktorer som påverkar fackföreningens och företagets marginella kostnader för och intäkter av att höja
lönerna.
Tabell 2.1 ger en sammanställning av ett antal lönebestämmande faktorer enligt modem teori för fackföreningsbeteende och löneförhandlingar.
Vi har utgått från en situation där fackföreningen fäster avseende vid såväl
reallön som sysselsätning. Lönerna antas bestämmas på bransch- eller
företagsnivå, till skillnad från fullständigt centraliserade förhandlingar där
lönerna för hela arbetsmarknaden sätts i en och samma förhandling. I en
situation med åtminstone någon grad av decentralisering i lönebildningen kommer den fackliga organisationen att beakta förtjänstmöjlighetema
utanför det aktuella egna förhandlingsområdet.
Kostnaderna för att driva
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Tabell 2.1 liinepåverkande faktorer.
A rbctslöshet
A rbetslöshetscrsättning
Alternativlön
Inkomstskatt
Konsumentpris
Producentpris
Arbetsgivaravgift/löneskatt
Produktivitet
Arbetstid

+

Anm.: Minustecken plustecken betyder att nominallönen minskar ökar till följd
av ökat värde på en lönepåverkande faktor. Parenteserna indikerar att effekten
framstår som "sannolik". även om den inte är teoretiskt entydig.

upp lönerna blir lägre om medlemmar som förlorar sina arbeten har goda
alternativ att tillgå utanför den ursprungliga sektorn.
Högre arbetslöshet verkar lönenedpressande därför att fönjänstalternahögre arbetslöshet, desto
tiven utanför den aktuella sektorn försämras;
lägre sannolikhet att finna arbete i ett annat företag. Fackföreningens
marginella kostnad för att driva upp lönen ökar med skillnaden mellan
lönen i företaget/sektorn och den förväntade lönen utanför det egna föroch lägre alternativlön
handlingsområdet.
Lägre arbetslöshetsersättning
har liknande effekter. Lägre arbetslöshetserlön i andra företag/sektorer
för
försämrar förtjänstalternativen
sättning, liksom lägre alternativlön,
i
sektorer
får
i
sektorn.
Lönerna
andra
inte
arbete
den
egna
personer som
under det rimliga antagandet att
kan också verka via avundsjukeeffekter,
fackföreningen och dess medlemmar faster avseende vid relativa löner.
En annan mekanism kan verka genom vad som i förhandlingsteorin
vilket svarar mot inkomster tillgänglikallas fackföreningens hotpunkt,
ga under konflikt. Med högre lön utanför sektorn blir inkomstförlusterna
under strejk mindre kännbara, förutsatt att strejkande personer kan ta
tillfälliga arbeten i andra sektorer. Högre arbetslöshet, liksom lägre alternativlöner, tenderar att dämpa lönekraven eftersom möjligheterna att
finna välbetalda extraarbeten under konflikt försämras.
inkomstskatter och högre konsuEffekterna av högre proportionella
mentpriser kan förefalla intuitivt självklara, men är i själva verket kompliliksom högre konsucerade. Å ena sidan innebär högre inkomstskatter,
mentpriser, en lägre reallön efter skatt, vilket motiverar högre nominella
lönekrav för att bibehålla reallönen. Å andra sidan kan avvägningen mellan reallön och sysselsättning påverkas; högre skatter innebär att det på
marginalen blir dyrare att prioritera reallönemålet i förhållande till sysselsättningsmålet. Nettoeffekten är teoretiskt obestämd.
påverkar lönerna på samma sätt som högre
Sänkta arbetsgivaravgifter
för arbetskraft
Effekterna verkar via efterfrågekurvan
producentpriser.
som förskjuts utåt och via effekten på företagets vinst. Det plausibla
resultatet är att lönerna ökar; denna effekt kan dock inte i allmänhet
teoretiskt säkerställas. Samma obestämdhet vidlåder i allmänhet effekten
via kapitalbildning
och tekniskt framåtskriav förbättrad produktivitet
dande; under rimliga antaganden kan man emellertid räkna med att lönen
ökar.
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Eftersom lönesättarna fäster avseende vid reala löneinkomster och reala
lönekostnader kommer lönesättningsfunktionen
att utmärkas av homogenitet av grad ett i de nominella förklaringsvariablerna.
Om således den
nominella alternativlönen,
den nominella arbetslöshetsersättningen, konsumentpriset och producentpriset samtidigt ökar med 10 procent kommer
också nominallönen i sektorn att öka med 10 procent. En allmän inflation
kommer inte att påverka de reala eller relativa lönerna.
Frågan om hur exogena förändringar i arbetstider påverkar lönesättningen har diskuterats i ett antal teoretiska uppsatser, t.ex. Hoel 1984.
Calmfors 1985 och Holmlund 1989. Arbetstiden kan påverka lönesättningen genom flera olika kanaler. Fackföreningsmedlemmarnas
välfärd
påverkas genom att arbetstiden påverkar inkomsterna vid given timlön.
genom att ökad arbetstid innebär minskad fritid och genom att arbetstiden
kan påverka efterfrågan på antal arbetare. Även företagets vinst påverkas
Effekten på lönen är i allmänhet teoretiskt
av arbetstidsförändringar.
obestämd, men för vissa specialfall kan man visa att förkortad arbetstid
leder till ökade lönekrav, eventuellt i en utsträckning som helt eliminerar
tendensen till sysselsättningsökning.
Fackliga lönekrav har också samband med det sätt som arbetslöshetsersättningen finansieras; i allmänhet gäller attju större andel av ersättningen
som fackföreningarna själva betalar, desto lägre blir lönekraven Holmlund
Lundborg 1988, 1989. Anledningen är att fackföreningen måste
beakta ytterligare en kostnad förknippad med höga lönekrav, nämligen
högre egenavgifter till följd av ökad arbetslöshet bland medlemmarna. Om
lönesättningen är helt centraliserad kommer de centrala fackliga löneförhandlarna att tvingas beakta att ökad arbetslöshet föranleder behov av
ökade skatter för att finansiera utgifter för arbetslöshetsunderstöd
och
arbetsmarknadspolitik.
Ett centraliserat löneförhandlingssystem
har därför likheter med ett system med decentraliserad lönesättning inom vilket
parterna själva finansierar den arbetslöshet de bidrar till. l ett senare
avsnitt som behandlar förhandlingssystemens
betydelse kommer dessa
mekanismer att diskuteras mer ingående.

J ämviktsarbetslöshetens

bestämning

kan
Med hjälp av förhandlingsmodellerna
härleda ett negativt samband
på aggregerad nivå mellan reallön och arbetslöshet, eller ett positivt samband mellan reallön och sysselsättningsgrad. Denna aggregrerade lönesäittningsfunktion, avbildad med positiv lutning i figur 2.2, ersätter utbudskiurvan från gängse teori för fri konkurrens på arbetsmarknaden. Lönesäittningsfunktionen
påverkas av de faktorer som diskuterades i föregående
avsnitt. Exempelvis kommer högre arbetslöshetsersättning, liksom sannolikt produktivitetsförbättringar,
uppåt,
att förskjuta lönesättningskurvan
dvs. löneanspråken stiger vid given sysselsättningsgrad.
Lönesättarnas reallöneanspråk måste i jämvikt bringas i överensstä.mmelse med den sysselsättning som företagen är villiga att erbjuda vid given
reallön. Företagens efterfrågan på arbetskraft, avbildad med negativ lsutning i figur 2.2, bestämmer tillsammans med lönesättningsfunktiomen
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Figur 2.2 Jämviktsarbetslöshetensbestämning.
reallön

efterfrågan
på
arbetskraft
lönesättning

b
sysselsättningsgrad
jämviktsarbetslöshetens
nivå eller jämviktssysselsättningsgraden.
l skärningspunkten mellan de två kurvorna är löne- och sysselsättningsbesluten
konsistenta.
Vid ofullständig monopolistisk
konkurrens på varumarknaden komför arbetskraft att motsvaras av en prissättningsmer efterfrågekurvan
funktion, som beskriver hur företagens pålägg på lönekostnaden beror av
efterfrågan och produktionsvolym.
Lutningen på prissättningsfunktionen
beror på hur pålägget varierar med efterfrågan. I specialfallet med konstanta pålägg på lönekostnaden kommer prissättningsfunktionen
att bli
horisontell figur 2.3. Reallönen bestäms följaktligen helt av företagens
prissättningsbeteende.
förskjuts, t.ex. till
Om lönesättningsfunktionen
följd av mer militanta fackföreningar som kräver högre reallöner vid given
arbetslöshet, kommer slutresultatet i jämvikt att innebära högre arbetslöshet men oförändrad reallön. Arbetslösheten fungerar här som en jämviktsskapande mekanism som tvingar fram konsistens mellan löne- och prissättningsbeslutenf
Inom ovanståHur kan då arbetslösheten avvika från sin jämviktsnivå
ende teoriram är svaret inflationsäverraskningar.
Antag att lönesättarna
baserar sina beslut på förväntade priser, dvs. de sätter egentligen en
förväntad reallön eftersom de inte känner den aggregerade prisnivån. Den
faktiskt realiserade prisnivån kan emellertid komma att avvika från den
förväntade, vilket i sin tur medför att reallönen blir högre eller lägre än vad
som ursprungligen förväntades. Om prisnivån blir högre än den förvänta-

4 The NAlRU brings peace in the battle ofthe
mark-ups. Layard
Bean 1989.
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Figur 2.3 Jämviktsarbetslöshetensbestämningvid påläggsprissättning.
reallön A

lönesättning

prissättning

sysselsättningsgrad

de kommer reallönen Följaktligen att bli lägre, och sysselsättningen högre,
än vad som förväntades; arbetslösheten sjunker under sin jämviktsnivå.
Det motsatta förloppet inträffar om prisnivån i efterhand visar sig oväntat
eller NAIRU
låg. Begreppet jämviktsarbetslöshet
är således också förknippat med ett krav på korrekta inflationsförväntningar.
För en öppen ekonomi tillkommer faktorer som gör NAIRU-begreppet
mer problematiskt. Det är ex. inte orimligt att anta att den aggregerade
efterfrågefunktionen
för arbetskraft bl. a. beror på realinkomster och ekonomisk aktivitet i konkurrentländerna.
En högre aktivitetsnivå
i omvärlden innebär högre real efterfrågan riktad mot svenska produkter, vilket
kan påverka Företagens prissättningsbeteende. Om företagens påläggsmarginaler faller med ökad efterfrågan kommer också efterfrågan på arbetskraft att öka, vid given real lönekostnad. Omvärldsaktiviteten
verkar här
via efterfrågeelasticiteten
efterfrågan på arbetskraft
på varumarknaden;
kommer att öka i den utsträckning som ökad real efterfrågan leder till ökad
efterfrågeelasticitet
och därmed lägre påläggsprocent
på vanimarknaden.
observerar i svensk arbetslösDet synes osannolikt att de variationer
het enbart, eller ens till största delen, skulle vara resultatet av inflationsöverraskningar. Om vi släpper Förutsättningen om fullständig löneflexibilitet öppnas nya kanaler genom vilka ekonomisk-politiska
åtgärder och
störningar
påverka
arbetslösheten.
möjlighet
kan
En
är den
annan
exogena
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mekanism som diskuterats ovan, och som alltså ger en länk mellan den
svenska jämviktsarbetslösheten
och den reala efterfrågan i konkurrentländerna. Empiriska studier av efterfrågan på arbetskraft finner ofta att
variabler som representerar aggregerad real efterfrågan har signifikanta
effekter vid given real lönekostnad, vilket tyder på att mekanismen inte
enbart är en teoretisk kuriositet Bruno
1986, Layard
Nickell 1986,
Holmlund 1989.
Den ekonomiska aktiviteten i omvärlden, liksom inhemsk finanspolitik,
kan också påverka svensk jämviktsarbetslöshet
via relationen mellan producent- och konsumentpris. Ökad efterfrågan på inhemskt producerade
varor tenderar öka producentpriset i relation till konsumentpriset, vilket
bidrar till ökad efterfrågan på arbetskraft. Den slutliga effekten på sysselsättningen beror på hur lönesättama reagerar; för att sysselsättningen ska
öka krävs att den reala lönekostnaden produktlönen
faller, dvs. att nominallönen ökar mindre än producentpriset. Hittillsvarande
empiriska studier motsäger inte att denna mekanism kan vara av viss betydelse Andersen 1990.
Slutligen bör påpekas att i en öppen ekonomi uppträder kravet på extern
balans som en ytterligare restriktion,
i varje fall på lång sikt. l vissa
NAlRU-modeller
för öppna ekonomier har man därför valt att definiera
den långsiktiga
jämviktsarbetslösheten
som den arbetslöshet som är förenlig med extern balans Layard
Nickell 1986.

Förhandlingssystemens

betydelse

Forskningen om lönebildning och arbetslöshet har under senare år ägnat
ökad uppmärksamhet åt institutionella
förhållanden, särskilt betydelsen
och graden av "korporatism"
i samhällsav skilda löneförhandlingssystem
ekonomiskt beslutsfattande
Begreppet korporatism kan definieras på
olika sätt. De två mest frekventa kriterierna är i centraliserade löneförhandlingssystem samt ii inslag av regeringsmedverkan vid löneuppgörelserna. Defmitionerna har emellertid inte en sådan precision att de möjliggör otvetydiga klassificeringar och rangordningar av olika länder som mer
eller mindre korporatistiska. I den teoretiska forskningen har man därför i
första hand studerat vilken betydelse graden av centralisering i lönebildningen har för lönenivå och jämviktsarbetslöshet.
Den följande diskussiogör
också
denna
avgränsning.
nen
För att på ett meningsfullt sätt kunna jämföra centraliserade och decentraliserade lönebildningssystem är det naturligt att utgå från att lönerna i
båda fallen kommer att sättas genom förhandlingar mellan fackföreningar
och arbetsgivare. Vi bortser också från möjligheten att parternas relativa
förhandlingsstyrka kan komma att påverkas av graden av centralisering.
Decentraliserade löneförhandlingar
är förenade med ett antal indirekta
effekter
externaliteter
varje
enskild lönesättare saknar incitasom
ment och möjlighet att påverka. En skatteexternalitet verkar via behovet
av att skattefinansiera arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitiska åtaganden Mulder
1988. En fackförening som endast organiserar en
liten del av löntagarkollektivet
kan bortse från sambanden mellan de egna

T3 10-0179

5 SePohjola 1989 för en
översikt och diskussion
av litteraturen.
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lönekraven och den totala arbetslösheten, och därmed också från skattekonsekvenserna av den egna lönepolitiken. För den stora nationella fackliga organisationen är perspektivet annorlunda. Sambanden mellan den lön
man lyckas genomdriva, den totala arbetslösheten och utgifterna för arbetslöshetsersättning blir här uppenbara. Den stora fackföreningen måste,
lönehöjningar
i sitt eget intresse, beakta att sysselsättningsminskande
nödvändiggör skattehöjningar som drabbar de egna medlemmarna.
fackförening på arbetsI extremfallet med en enda löneförhandlande
marknaden uppkommer i själva verket starka incitament att välja full
Driflill
1988, Jackman, Layard, Nickell
sysselsättning Calmfors
skatteexternaliteter
Förekomsten
Wadhwani 1989.
ger alltså ett starkt
av
karaktäriseras
centraliserade
för
stöd
hypotesen att mer
system
av större
lönemoderation och lägre arbetslöshet. Den centraliserade fackföreningen
internaliserar
de externa effekter som uppkommer vid decentraliserad
lönebildning.
En annan typ av externalitet verkar via arbetskraftens rörlighet mellan
olika sektorer Jackman 1989, Hoel l989a. En fackförening i ett företag
kan betrakta den totala arbetslösheten som oberoende av de egna lönekraven. När den enskilda fackföreningen driver upp lönerna kommer den
för personer i andra sektorer
också att försämra anställningmöjligheterna
genom att man bidrar till att förlänga arbetslöshetskön. Den decentraliserade lönesättningen beaktar inte att minskad sysselsättning i en sektor
påverkar samtliga arbetslösa personers chanser att få arbete.
inMed centraliserad lönesättning kan denna arbetslöshetsexternalitet
ternaliseras. För den stora nationella fackliga organisationen är arbetslösheten i hela ekonomin av primärt intresse, till skillnad från lokala fackföreningar som endast beaktar sysselsättningen i den egna sektorn. Om fackkommer
föreningen organiserar en betydande del av löntagarkollektivet
den att ta hänsyn till att högre löner inte endast påverkar sysselsättningen i
den egna sektorn, utan också den totala arbetslösheten och därmed även
för de personer som inte får arbete i den egna
anställningsmöjlighetema
sektorn. Ju högre grad av centralisering i lönesättningen, desto starkare
blir dessa incitament att beakta arbetslöshetskonsekvenserna av lönepolitiken. Högre grad av centralisering innebär därför större moderation i
lönesättningen och lägre arbetslöshet.
mellan
En tredje mekanism har att göra med relativlönekonkurrens
avundsjukeeffekter
är
Om relativlönehänsyn
fackliga organisationer.
viktiga, vilket torde vara högst realistiskt, kan högre lön för en grupp
medföra minskad välfärd för andra grupper därför att de senare får en
lägre relativ lön. En liten fackförening, som driver upp lönerna för den
egna gruppen, beaktar inte att den därmed också sänker relativlönerna för
andra grupper. Den stora fackliga organisationen kan emellertid internalieftersom den beaktar att högre lön för
sera denna relativlöneexternalitet,
relativlön
för
till
lägre
en annan grupp. Denna internaliseen grupp leder
ring leder till en större grad av lönemoderation och till högre sysselsättning
1989.
Uddén-Jondal
En fjärde typ av externalitet aktualiseras om de enskilda fackföreningarna är organiserade efter yrkeskriterier. Antag att det finns två slags arbetskraft, arbetare och tjänstemän. Arbetare och tjänstemän kan vara komple-
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i den meningen att ökad lön för arbetare
mentära produktionsfaktorer
minskad
till
efterfrågan på tjänstemän arbetare. Gruptjänstemän
leder
alternativt
substitut,
så att ökad lön för ena kategorin leder
kan
perna
vara
till ökad efterfrågan på den andra kategorin.
En fackförening för arbetare kan i sin lönepolitik påverka efterfrågan på
såväl arbetare som tjänstemän. Om yrkesgrupperna är komplement leder
löneökning för en grupp till sysselsättningsminskning för båda grupperna.
Är kategorierna å andra sidan substitut leder löneökning för en grupp till
att sysselsättningen ökar för den andra gruppen. Fakzorsubstitutionsexternaliteten kan alltså vara positiv eller negativ, beroende på vilka substitutionsförhållanden
som råder mellan de två grupperna. Effekten av samordnad lönepolitik beror på vilken slags externalitet som är aktuell UddénJondal 1989. Om arbetare och tjänstemän är komplement leder samordning till lägre lön och högre sysselsättning, eftersom den gemensamma
fackföreningen beaktar att lönehöjning för en grupp leder till minskad
sysselsättning för båda grupperna. Är yrkesgrupperna substitut leder samordningen istället till en mer aggressiv lönepolitik. Samordning ger större
anledning att höja lönerna eftersom minskad sysselsättning för en grupp
motverkas av ökad sysselsättning för den andra gruppen. Förekomsten av
talar således inte generellt till förmån
externaliteter via faktorsubstitution
för något visst förhandlingssystem.
Calmfors
Driffill
En femte mekanism verkar via prisexternaliteter
1988. Här antas decentraliserade fackföreningar
vara företags- eller
branschvis organiserade. Löneökningar i en sektor kan påverka efterfrågan
på arbetskraft i andra sektorer via konsumenternas anpassning till förändrade relativpriser på olika varor. En löneökning i en viss bransch minskar
sysselsättning och produktion i denna sektor, vilket i sin tur medför att
relativpris ökar. Konsumenterna tenderar därför öka
sektorproduktens
efterfrågan på närliggande substitutvaror tillverkade i andra sektorer, vilket ökar efterfrågan på arbetskraft i dessa sektorer. Externaliteten är alltså
positiv; ökad lön i en sektor leder till ökad efterfrågan på arbetskraft i
andra sektorer. Samordnad lönesättning skulle här förstärka lönekraven,
analogt med det tidigare diskuterade fallet med positiva externaliteter via
faktorsubstitution.
Prisexternaliteterna
verkar emellertid också via den aggregerade konsuliten
fackförening kan bortse från sambanden mellan
mentprisnivån.
En
prisnivån, medan den stora nationella
den
aggregerade
lönekrav
och
egna
fackföreningen har anledning att beakta sambandet mellan egen lönepolitik och aggregerat konsumentpris. Länken mellan lön och konsumentpris
innebär att samordning leder till ökad lönemoderation genom den centrala
lönesättningens internalisering av negativa externaliter. Förekomsten av
prisexternaliteter talar således inte entydigt till förmån för vare sig centraliserade eller decentraliserade löneförhandlingar.
Det kan visas att sambandet mellan lön och centraliseringsgrad här kan bli puckelformigt. Såväl
fullständig centralisering som fullständig decentralisering ger större lönemoderation
och därmed högre sysselsättning
än intermediära fall
branschnivå.
skatteexternaliteter
löneförhandlingar
Om
beaktas
med
på
kommer emellertid centraliserade förhandlingar att ge ett bättre sysselsättDriñill 1988.
ningsutfall än fullständig decentralisering Calmfors
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En sjätte externalitet i lönebildningen kan sammanhänga med företagens köp av insatsvaror från varandra. Lönekostnaderna svarar för en
förhållandevis liten del av det enskilda Företagets totala kostnader, vilket
Denna
bidrar till att göra Företaget relativt okänsligt för löneförändringar.
mindre
omständighet stärker det lokala fackets förhandlingsposition;
elastisk efterfrågan på arbetskraft är, desto högre blir fackföreningens
lönekrav. l hela näringslivet svarar lönekostnaderna för en avsevärt mycket större del av de totala kostnaderna. En central fackförening konfronteras därför sannolikt med en mer elastisk efterfrågekurva än vad som gäller
vid
vid företagsvis lönesättning. Detta bidrar till ökad lönemoderation
centraliserade förhandlingar.
Frågan om förhandlingssystemens betydelse rör, som framgår av diskussionen ovan, en rad olika aspekter. Det finns goda teoretiska skäl att utgå
från att graden av centralisering i lönebildningen har effekter på lönesättning och jämviktsarbeslöshet.
Det finns också starka teoretiska skäl för
hypotesen att centralisering leder till en lönepolitik som är mest förenlig
med kravet på full sysselsättning.

Hysteresis
De kraftigt stigande arbetslösheten i Västeuropa sedan mitten av 70-talet
har rest nya frågor om arbetslöshetens mekanismer. NAIRU-hypotesen
utesluter inte att det kan förekomma stora svängningar i arbetslösheten,
men efter hand kommer arbetslösheten att återgå till sitt långsiktiga
jämviktsläge. I många länder i Västeuropa har dock arbetslösheten uppvisat en tröghet i anpassningen "persistence,
som tyder på att en ökning
leda
till
högre
arbetslöshet. En möjlig
arbetslösheten
kan
permanent
en
av
förklaring till de iakttagna trögheterna kan vara att NAIRU har ökat till
följd av olika strukturella förändringar, t.ex. högre arbetslöshetsersättning
En annan möjlighet, förknippad med
och stigande anställningskostnader.
uttrycket "hysteresis,
tar istället fasta på mekanismer i lönebildningen
som gör att en nedgång i sysselsättningen kan bli permanent.
Summers 1986 utgår från att de i företaget redan anställBlanchard
har det avgörande inflytandet över lönebildningen. Lönerda insiders
och en tänkbar målna sätts under osäkerhet om arbetskraftsefterfrågan,
sättning för insiders är att söka uppnå en förväntad sysselsättning som
svarar mot den rådande nivån. När efterfrågan realiseras kan dock sysselsättningen komma att minska, vilket leder till att insider-gruppens storlek
krymper. Ju färre antal kvarvarande anställda, desto högre lön kan sättas
utan att de anställda riskerar en minskning av sysselsättningen; vid given
blir arbetslöshetsrisken
lön och given förväntad arbetskraftsefterfrågan
mindre
lägre det aktuella antalet anställda är. Liknande modeller har
Snower 1988.
Horn 1987 samt Lindbeck
utvecklats av Gottfries
Arbetslöshet kan bli permanent i en sådan modell därför att inga självkan inte påverreglerande mekanismer finns. De arbetslösa 0utsiders
ka lönesättningen, utan de redan anställda kontrollerar i varje tidpunkt
lönesättningen och agerar uteslutande i sitt eget intresse. Jämviktsarbetslösheten blir helt enkelt lika med arbetslösheten i föregående period;
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högre sysselsättning i föregående period, desto lägre lön sätter insiders för
den innevarande perioden.
Hysteresis-modellerna
antar, i varje fall i sin extrema form, att de
arbetslösa saknar inflytande över lönebildningen. De empiriska resultaten
se vidare kapitel 3 ger dock vid handen att arbetslöshetens nivå har en
påtagligt lönenedpressande effekt. Långa historiska serier tyder också på
att antalet arbetslösa på lång sikt utgör en någorlunda konstant andel av
arbetskraften, vilket snarast tyder på att hypotesen om jämviktsarbetslöshet har en viss rimlighet.
Hysteresis-hypotesen
kan knappast förklara de accentuerade matchningsproblem, som har karaktäriserat flertalet arbetsmarknader i Västeuhar bl. a. yttrat sig som stigande arbetslöshet
ropa. Matchningsproblemen
vid givet antal lediga platser, dvs. som en förskjutning av den s. Beveridvisar sambandet mellan relativa arbetsge-kurvan utåt. Beveridge-kurvan
löshets- och vakanstal. Enligt hysteresis-modellen, med egoistiska insiders
som driver upp lönerna så länge detta inte äventyrar deras förväntade
sysselsättning, bör ökad arbetslöshet åtföljas av minskad efterfrågan på
arbetskraft, dvs. färre antal vakanser en rörelse utmed Beveridge-kurvan.
En alternativ hypotes för att förklara trögheter i arbetslöshetsanpassBean 1989.
ningen har framförts av engelska ekonomer t.ex. Layard
individernas
betelångvarig
arbetslöshet
påverkar
går
på
Hypotesen
att
ut
och leder till
ende på ett sätt som minskar deras anställningssannolikhet
mindre tryck nedåt på lönerna. De långvarigt arbetslösa kan ex. minska
sitt arbetssökande och/eller förlora en del av sina yrkesfardigheter, vilket
leder till längre arbetslöshets- och vakanstider, dvs. en förskjutning av
Beveridge-kurvan.
Diskussionen om hysteresis har delvis förts med utgångspunkt från
extrema modellformuleringar,
ex. om total insider-dominans i lönebildningen. Dessa modellers förutsättningar framstår inte som särskilt realistiska för svenskt vidkommande. Det är t.ex. osannolikt att stora nationella
fackliga organisationer helt skulle kunna ignorera de arbetslösas intressen;
i själva verket har den stora organisationens sysselsatta medlemmar anledning att 1 sitt eget intresse ta hänsyn till att hög arbetslöshet medför
och arbetsmarknadspolitiska
kostnader för
ex. arbetslöshetsunderstöd
insatser. Trots detta har ändå hysteresis-modellerna identifierat mekanismer genom vilka makroekonomiska störningar, t.ex. oljeprischocker eller
kan leda till långvariga arbetslöshetsefkraftiga efterfrågeåtstramningar,
fekter.

Effektivitetslönehypotesen
har helt
Parallellt med intresset för fackföreningar och löneförhandlingar
perspektiv utvecklats under 80-talet. Här
andra lönebildningsteoretiska
betonas företagens motiv för lönehöjningar och en grundhypotes är att det
finns ett samband mellan företagets lönesättning och de anställdas produktivitet Akerlof
Yellen 1986. Mekanismerna kan vara flera. Företaget
kan t.ex. söka begränsa sin personalomsättning, och därmed förknippade
anställningskostnader, genom att höja sin relativa lön, dvs. lönen i relation
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till andra företags lön. Om alla företag uppvisar ett sådant beteende kan
slutresultatet emellertid bli en allmän lönenivä som leder till arbetslöshet.
Arbetslösheten bidrar här till att hålla nere personalomsättningen,
och
därmed anställningskostnaderna.
Företagen har inga incitament att sänka
lönerna trots att det kan finnas personer som är villiga att bjuda under sina
sysselsatta kamrater.
En intressant implikation av etTektivitetslönehypotesen
är att den leder
till lönestelhet av ett visst slag. Produktivitets- och produktprisstegringar,
liksom höjda löneskatter, har inga direkta effekter på lönerna. De leder
däremot till att sysselsättning och arbetslöshet påverkas, vilket i sin tur
påverkar lönerna.
Effektivitetslöneteorierna
innebär att lika
lön för lika arbete inte
längre behöver gälla. Lönespridning
för arbetskraft med identiskt lika
kvalifikationer
kan uppstå till följd av skillnader i teknologi mellan olika
företag eller branscher. Skillnader i teknologi kan leda till varierande
incitament att via lönesättningen påverka de anställdas avgångsbenägenhet eller ansträngning i arbetet.

Från

teori

till

empiri

Effektivitetslönemodellerna
har ungefär samma implikationer
i reducerad form
dvs. ungefär samma förklasom förhandlingsmodellerna,
ringsfaktorer påverkar lönerna i de två modelltyperna. Båda modellerna
levererar således rea/löneekvationer,
där reallönenivån bl.a. är beroende
kan utan störe problem
av arbetslöshetens nivå. Etfektivitetslöneaspekter
integreras i förhandlingsmodellerna.
Empiriska analyser av lönebildningen på aggregerad nivå torde ha små utsikter att kunna diskriminera mellan
de olika lönebildningsteorierna.
Vi ska i det följande illustrera hur de diskuterade modellerna kan formuleras som ekonometriska löneekvationer. Vi utgår från att ekonomin består av ett antal identiska sektorer, och introducerar följande beteckningar
för en enskild sektor
nominell lön
genomsnittlig lön, alla sektorer
konsumentpris
producentpris
inkomtskatt
löneskatt/arbetsgivaravgift
real konsumtionslön efter skatt, WdEWi l
- r/Pc
- real produktlön real lönekostnad, wpigwi 1 +s/P.,;
pris/skattekil, 49;EWpi/Wci Pc l +s/P0i l-r
arbetslöshetsgrad
index för produktivitetsutvecklingen
En förhandlingsmodell
ger vägledning om vilka variabler som påverkar
löneutfallet men den säger inget om funktionsformen.
En konventionell
och bekväm form är den log-linjära. Det är också viktigt att skilja mellan
aggregerade löneekvationer och ekvationer för enskilda sektorer bran-
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scher eller företag.
formen
2,1

log WC,

En reallöneekvation

för en enskild

sektor kan ha

a., + a,log W§+ a; log 0 + a, log U + a4log

där W: är den förväntade genomsnittliga reallönen i ekonomin. De förväntade tecknen för koeñicientema i ekvationen är: a, 0, a20, a, 0 och
Reallöneekvationen
bestämmer reallönen som en funktion av ett
a40.
Här har elfektema av skatter, liksom
antal reala förklaringsvariabler.
effekterna av ändrade producent- och konsumentpriser, representerats av
en variabel - pris/skattekilen - som uttrycker kvoten mellan produktlön
Denna specifikation följer direkt av de teoretiska
och konsumtionslön.
vilka utesluter att reallönen kan påverkas av en inflaförutsättningarna,
tionsutveckling som höjer producent- och konsumentpriser i samma grad.
Ju högre lön utanför sektorn, desto högre lönekrav och löneuppgörelser
har för
kan vi räkna med i den aktuella sektorn. Arbetslöshetsersättningen
enkelhets skull här utelämnats. Arbetslösheten tenderar dämpa lönekraven av ungefär samma skäl som ett förbättrat allmänt löneläge driver upp
lönekraven. Högre konsumentpris innnebär lägre reallön, och detta söker
man sannolikt kompensation för genom högre nominella lönekrav. En
skattesats har exakt samma effekt som ett högre
högre proportionell
konsumentpris. Ett högre producentpris eller en lägre löneskatt innebär
ökad efterfrågan på arbetskraft, och fackföreningens lönekrav stiger sannolikt i en sådan situation. Detsamma gäller lönereaktionema till följd av
och teksammanhängande med kapitalbildning
produktivitetsstegringar
nisk utveckling.
Löneekvationen ovan gäller för en enskild sektor,
ex. en bransch eller
identiska
kommer
lönerna att i
är
ett företag. Om vi antar att sektorerna
Vi kan följaktligen skriva den
jämvikt vara lika överallt, dvs. W;W°W.
aggregerade i löneekvationen som
2.2

log WC

+ Bzlog 0 + B3l0g U + blog Q

Reallöneekvationen
där /ija.,-/l-a,.
gällande produktlönen
2.3

log Wp

kan också skrivas som ett samband

+ B2+ llog

0 + B,log U + B4log Q

Hur kommer då förändringar i skatter att påverka löner och jämviktsarbetslöshet För att NAIRU inte ska påverkas krävs, allt annat lika, att
skatterna fullständigt övervältras på löntagarna, dvs. Bz- l måste gälla i
ekvation 2.2 ovan. Olika ekonometriska studier se vidare kapitel 3 ger
här i regel resultatet att övervältringen bakåt är ofullständig, dvs. lönekostnaderna skulle stiga till följd av ett skärpt skattetryck. Dessa ekonometriska resultat strider emellertid mot elementära empiriska observationer,
nämligen den samtidiga förekomsten av stigande skattetryck, frånvaro av
stigande arbetslöshet och frånvaro av märkbara trendmässiga förändringar
i löneandelen. Detta mönster är tydligt inte minst i Sverige.
resultat
är det lätt att
I modellformaliseringar
av löneförhandlingar
som innebär fullständig lönestelhet, dvs. skatteändringar skulle inte alls
påverka nominallönema varför lönekostnadema skulle öka. Dessa resultat
gäller emellertid för partiell jämvikt, och kan inte utan vidare användas för
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slutsatser om effekterna i allmän jämvikt. Skillnaden kan beskrivas utifrån
en modell där lönerna i en sektor beror av lönerna i andra sektorer och av
arbetslöshetens storlek. Den direkta effekten av en skattehöjning blir en
lönekostnadshöjning.
Denna medför i sin tur tendenser till arbetslöshet,
vilket i nästa steg modifierar lönekraven. När lönerna generellt anpassas
nedåt kommer också lönen i den enskilda sektorn att reduceras, eftersom
den enskilda sektorns lön är en växande funktion av de förväntade lönerna
i andra sektorer. När alla anpassningar ägt rum kan lönerna ha fallit i en
utsträckning som motsvarar hela skattehöjningen. Genom att lönerna i en
enskild sektor är beroende dels av arbetslösheten, dels av det allmänna
löneläget, kan skattehöjningar till slut komma att i sin helhet bäras av
löntagarna.
Hur påverkas då reallöner och arbetslöshet av produktivitetsstegringar
De historiska sambanden är ganska klara; arbetslösheten uppvisar ingen
långsiktig trendmässig ökning eller minskning trots de dramatiska produktivitetsförbättringar
som ägt rum under det senaste seklet. I termer av figur
2.2 handlar det om att produktivitetsvinster
påverkar efterfråge- och utbudssidan på ett arbetslöshetsneutralt sätt; efterfrågekurvan förskjuts uppåt lika mycket som lönesättningsfunktionen
förskjuts.
Förhandlingsmodellema
till
skillnad
från Phillipskurvan
ett samger
band mellan reallönenivå
och arbetslöshet, inte ett samband mellan
nominallöneförändringar
och arbetslöshet. Skillnaderna bör dock inte
överdrivas. Reallöneekvationen kan dynamiseras för att fånga olika slags
trögheter i anpassningen. Vi kan därmed också skriva reallöneekvationen
23
som en löneförändringsekvation,
ex. enligt följande:
2.4

Dlog W.

70 +7.D10g Pa. + 72102;Ul-l
+ amg WpJ-l + W108Qt-l-

Dlog W. och Dlog Pm betecknar logaritmiska
relativa förändringar
Dlog W,logW,/W,,,
etc.. Vi har för enkelhets skull bortsett från pris/skattekilen. Skillnaden gentemot den traditionella
Phillipskurvan
är variablerna log Wp,. och log Q.1, dvs. produktlönens och produktivitetens
nivåer tidsförskjutna
en period; koefñcientemas förväntade tecken är
y30 och y40.
Produktlönens nivå ingår inte i traditionella
löneinflationsmodeller, inte heller något mått på produktivitetsnivån.
Teorin implicerar nominell
neutralitet
i den meningen att inflationstakten inte ska påverka reallönen. Detta innebär att
kan anta y,l
i
ekvation 2.2. Den långsiktiga reallönenivån ges då av följande uttryck:
2.5
log W;
Insatt i 2.4 fär vi
2.6
Dlog WP

konstant - y2/y3

log U - y4/y3

konstant + y; log WW-.

log Q.

W; H.
- log

Löneförändringama
kan nu uppfattas som bestående av två komponenter. På lång sikt bestäms reallönen av arbetslösheten och produktiviteten,
medan det på kort sikt kan förekomma avvikelser från huvudfåran.
I
varje period sker en anpassning mot den långsiktiga lönebanan och parametern y3, som alltså förväntas ha negativt tecken, fungerar som "felkorrigeringskoeñicienW;
högre absolut
värde på yg, desto snabbare sker
anpassningen mot den långsiktiga banan. Den engelske ekonomen Sargan
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formulerade

Phillipskurvan
i en betydelsefull,
som en reallöneekvation
i
Sverige
föga uppmärksammad uppsats, från 1964. De ekonometrimen
ska analyserna i kapitel 4 kommer att bygga på dynamiska reallöneekvationer som på lång sikt ger ett samband mellan reallön, arbetslöshet och
produktivitet.

5 Normann 1983 utgör
ett undantag.

T4 10-0179
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3

Vad

visar

de empiriska

studierna

Inledning
dominerades under 60- och 70Den empiriska lönebildningsforskningen
Forskarna studerade de
Phillipskurvan.
talen av ansatser som byggde på
och andra mått på
arbetslöshet
beroende
nominella lönestegringarnas
av
prisinflationsförväntade
den
betydelsen
liksom
arbetsmarknadsläge,
av
utsträckning
i
allt
större
80-talet
har
under
studierna
empiriska
takten. De
ofta underbyggda av mer eller
kommit att baseras på reallönemodeller,
Unmindre explicit formulerade fackförenings- och förhandlingsmodeller.
der 80-talet har även mikrodata i viss utsträckning börjat komma till
användning, dels i form av individdata och dels också i begränsad uthar använts för
sträckning data från enskilda företag. Individdatabaser
frågeställningarna
har tidilönebildningsstudier
under hela 70-talet, men
lönebildningsproblem.
gare inte knutits till makroekonomiska
studierna utnyttjats främst som
empiriska
Ekonomisk teori har i de
Det är t.ex.
och restriktioner.
förklaringsvariabler
vägledning for val av
neutralitet
nominell
förutsättningen
tas
som given
inte ovanligt att
om
varaktigt
kan
inte
inflationstakten
förutsätter
dvs.
att
utan att testas,
man
påverka reallönen. De modeller som därvid konfronterats med data har
varit s. reducerade former, som inte ger någon information om underligoch
gande djupa
parametrar, t.ex. fackföreningarnas målfunktioner
företagens teknologi.
I viss utsträckning har dock forskare även sökt blottlägga fackföreningoch sysselex. vad gäller avvägningen mellan reallöner
arnas preferenser,
avseende
i
detta
resultat
kvantitativa
sättning. För att komma fram till
lönesättningen
hur
antaganden
priori
om
krävs emellertid mycket starka a
går till och vilken slags målfunktion som fackföreningen har.
I detta kapitel ges en kortfattad översikt av några resultat från de senaste
på makro- och mikrodata. Leder
årens empiriska lönebildningsstudier
Vad betyder skatterna för löneökad arbetslöshet till lönenedpressning
bildningen
Vad vet vi om forhandlingssystemens effekter på lönebildning
och
och arbetslöshet Vilka samband finns mellan branschlöneskillnader
företagens lönebetalningsformåga
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Arbetslöshetens

effekter

på lönebildningen

Reallöneekvationer,
med mer eller mindre rik dynamisk struktur, har
estimerats för ett stort antal länder. Tabell 3.1 redovisar skattningar från
tre jämförande länderstudier. Mönstret är tämligen entydigt; ökad arbetslöshet tenderar att pressa ned reallönerna. De för Sverige redovisade
koefñcienterna innebär att en procentenhets ökning av arbetslösheten
minskar reallönerna med mellan 5 och 8 procent.
Tabell 3.1 Reallönernasarbetslöshetselasticiteti olika länder.
BLN
Australien
Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Holland
Irland
Italien
Japan
Kanada
Norge
Nya Zeeland
Schweiz
Spanien
Storbritannien
Sverige
USA
Yästtyskland
Osterrike

-0,03
-0,02
-0,005
-0,02
-0,03
-0,008
-0,03
#0
-0,41
-0,008
- 0,06
-0,008
-0,23
-0,07
-0,005
- 0,08
-0,003
-0,03
-0, 10

AM

EUP

-0,02
-0,009
-0,04
-0,02
-0,03
-0,01
-0,007
0,15

-0,004
-0,01

-0,0l

-0,07
-0,05
-0,01
-0,0l
-0,05
-0,009
-0,02
-0,04

-0,004
-0,03

Anm.: De tre studierna är: Bean, Layard Nickell BLN, 1986, Alogoskouñs
Manning AM,
1988, samt European Unemployment Programme EUP.
sammanfattat av Dreze Bean 1989. Koeñicienterna avser reallöneeffekterna på
ett års sikt av en procentenhetsökad arbetslöshet.
l studierna finns en viss tendens att lönebildningen i länder med centraliserade förhandlingar Sverige, Norge, Finland och Österrike uppvisar
starkare lönereaktioner på arbetslöshet än t.ex. Storbritannien och USA,
som har decentraliserade förhandlingar. Se vidare diskussionen nedan om
olika förhandlingssystem.
Phillipskurvan brukar avbildas som krökt på ett sådant sätt att arbetslöshetsökningar får svagare lönedämpande effekt
högre arbetslösheten
är. Blanchflower
Oswald 1989 har presenterat resultat baserade på
mikrodata från Storbritannien och USA och funnit stöd för hypotesen att
"lönekurvan"
sambandet mellan reallönenivá och arbetslöshet
har
en liknande form. Se figur 3.1 och figur 3.2. Dessa studier utnyttjar
tvärsnittsdata över individer och kontrollerar för ett stort antal individspecifika faktorer, t.ex. kön, ålder, hälsa, utbildning,
anställningstid
och
fackföreningstillhörighet.
Sambandet mellan lön och regional arbetslöshet
gäller alltså for individer med identiska mätbara egenskaper.
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Figur 3.1 Lönekurvan i Storbritannien.
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Figur 3.2 Lönekurvan i USA.
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Om lönekurvan blir flack vid höga arbetslöshetsnivåer har detta viktiga
implikationer för hur ekonomin reagerar på störningar. En minskad efterfrågan på arbetskraft vid given reallön,
ex. till följd av en oljeprisstegring, innebär i termer av figur 2.2 i kapitel 2 en förskjutning inåt av
är,
för arbetskraft. Ju Hackare lönesättningskurvan
efterfrågefunktionen
desto lägre grad av löneflexibilitet utmärker ekonomin och desto större del
av anpassningen kommer därför att falla på sysselsättningen.
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Frågan är emellertid om tvärsnittsresultaten
utan vidare kan användas
för makroekonomiska
slutsatser. De observerade sambanden mellan arbetslöshet och regionalt löneläge återspeglar inte endast arbetslöshetens
effekt på lönesättningen, utan också eventuella kompenserande
löneskillnader svarande mot olika arbetslöshetsrisker. Hög lön och låg arbetslöshet innebär incitament för ökad inflyttning till en region liksom motiv
för minskad utflyttning.
l jämvikt kan de förväntade inkomsterna vara
någorlunda utjämnade, dvs. regioner med hög arbetslöshet kan samtidigt
vara regioner med ett högt löneläge. Kompenserande löneskillnader kan
krävas för att få arbetskraft till regioner med hög arbetslöshetsrisk. Dessa
mekanismer finns belysta i detalj i olika modeller för segmenterade eller
duala arbetsmarknader t.ex. Harris
Todaro 1970.
En del amerikanska studier tyder på att sambandet mellan lön och
regional arbetslöshet skulle vara positivt snarare än negativt, vilket ger
visst stöd för hypotesen om kompenserande löneskillnader Hall 1972.
Preliminära resultat baserade på svenska mikrodata ger också vid handen
att lönekurvan har en positiv lutning över ett brett intervall Edin
Holmlund 1989.
Nickel 1986 har uppmärksammat frågan om vilka effekter
Layard
arbetslöshetens sammansättning har på lönesättningen. De finner visst
stöd i engelska data för hypotesen att långtidsarbetslöshet har obetydlig
lönedämpande effekt. Orsaken kan vara att de långtidsarbetslösa har svårt
att få erbjudanden på grund av att deras yrkesfárdigheter försämrats, eller
på grund av att deras sökintensitet har avtagit med ökad arbetslöshetstid.
arbetskraftsutbudet
Det effektiva
sjunker, vilket innebär att ett ökat
antal långtidsarbetslösa får begränsad effekt på lönesättningen. Liknande
resultat har erhållits i en finsk studie Eriksson m. fl. 1990.
Svenska studier som behandlat sambanden mellan arbetslöshet och
reallöner är Holmlund 1989, Holmlund
Skedinger 1990 samt Calmfors
Forslund 1990. I samtliga studier finner man att högre arbetslöshet leder till lägre lönenivå. Skattningarna av sambandets styrka varierar
dock mellan de olika studierna. Calmfors och Forslund studerar lönebildningen i hela näringslivet och redovisar den kraftigaste effekten; enligt
deras skattningar skulle en procentenhets ökning av arbetslösheten från 2
till 3 procent på lång sikt leda till en sänkning av reallönerna med mellan 5
till 10 procent.
Calmfors och Forslund studerar också effekterna på lönebildningen av
arbetsmarknadspolitiska
åtgärder
arbetsmarknadsutbildning,
beredskapsarbeten m.m.. Enligt skattningarna uppkommer ingen lönedämpning alls om en ökning av den öppna arbetslösheten helt elimineras av
sysselsättningsskapande arbetsmarknadspolitik.
Liknande resultat presenteras i en finsk undersökning av Eriksson m. fl. 1990. Effekten kan tolkas
som ett resultat av att kostnaderna för sysselsättningsreducerande lönehöjningar minskar när staten eliminerar en del av arbetslöshetsökningen.
Effekten är principiellt likartad den som uppkommer om arbetslöshetsersättningen höjs; även i detta fall minskar kostnaderna att höja lönerna för
fackföreningarna.

33

Skatter

och

lönebildning

reallöneekvationer spelar skatter en viktig roll.
l förhandlingsmodellemas
Den totala skattekilen innefattar alla typer av skatter på arbete och konoch indireksumtion, dvs. inkomstskatter, löneskatter/arbetsgivaravgifter
påverka
modeller
kan
i
sådana
skatterna
ta skatter. Det bör noteras att
inflationstakten.
inte
reallönema, men
föreställningen att skatter på arbete ytterst bärs av
Den traditionella
löntagarna innebär att skattekilen på lång sikt inte påverkar de reala
medan konsumtionslönen skulle reducelönekostnadema produktlönen,
har dock varit svårt att finna starkt stöd
belopp.
Det
hela
med
skattens
ras
för denna hypotes i aggregerade tidsseriestudier. Det vanligaste resultatet
från svenska och utländska undersökningar är att högre skatter faktiskt
leder till högre lönekostnader.
påverkar lönebildningen i Sverige
Frågan om hur arbetsgivaravgifterna
har behandlats i ett antal studier. Av dessa bygger Normann 1983,
Lawrence 1987 på ansatser
Holmlund 1983, LU 84 samt Bosworth
studier
Bean m. fl. 1986, Pencavel
Andra
baserade på Phillipskurvan.
Forslund 1990 Calmfors
och
1989
Holmlund
1988,
Holmlund
Tabell 3.2
referensram.
förhandlingsmodeller
fackföreningsoch
har
som
sammanfattar resultaten i form av intervall för skattade övervältringskoefficienter",
som anger den andel av en skattehöjning som övervältras
bakåt på löntagarna. Resultaten tyder genomgående på att en viss övervältring kommer till stånd, men denna tycks inte vara fullständig.
Tabell 3.2 Skatteövervältring i lönebildningsstudier.
Phillipsekvationer
Normann 1983
Holmlund 1983
LU 84
Bosworth Lawrence 1987
Reallöneekvationer
Nickell
Bean, Layard
l986
Pencavel Holmlund 1988
Holmlund 1989
Calmfors Forslund 1990

0
-0,3

-0,5
-0,6
-0,1

0,1

-0,7

-0,5
-0,4
-0,5
-0,5

Anm.: l reallöneekvationema ingår den totala pris/skattekilen som argument. En
koeñicient lika med -0,5 innebär att hälften av en en skatteökning övervältras bakåt
på löntagarna.
De empiriska studiernas resultat i detta avseende är på sätt och vis
förbryllande. Löneandelen av forädlingsvärdet verkar vara tämligen konstant på lång sikt, vilket innebär att den reala produktlönen växer i takt
Detta tyder på att skatterna ändå ytterst bärs
med arbetsproduktiviteten.
empiriska
analyserna i kapitel 4 återvänder vi till denna
de
löntagarna.
1
av
problematik.
Vad gäller skattekilens övriga komponenter är resultaten mer varierande. Ofta inkluderas endast den totala pris/skattekilen i löneekvationema,
och elfekten på produktlönen är i regel positiv. Bean m. fl. 1986 estiför 18 OECD-länder, och för 12 av dessa
merar produktlöneekvationer
finner man att pris/skattekilen uppräder med positiv koeñicient.
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Skattesystemets progressivitet antas i den allmänna debatten ofta bidra
till högre lönekrav. Frågan har dock knappast alls varit föremål för empiriska studier i Sverige. Ett undantag är Normann 1983, som utgår från
en
Phillipskurva modifierad för att beakta skatteelfekter. Normann använder
elasticiteten i nettoinkomst med avseende på förändringar
av bruttoinkomsten som progressivitetsmått;
högre marginalskatten är i förhållande till genomsnittsskatten,
desto lägre värde antar detta progressivitetsmått. Något överraskande finner Normann att högre progressivitet leder
till lägre lönestegringar. Ett sådant resultat är dock inte teoretiskt orimligt;
en högre marginalskatt gör att löneökningar blir mindre värda på marginalen, vilket kan föranleda en fackförening att prioritera högre sysselsättning
framför högre löner.

Andra

lönepåverkande

faktorer

l fackförenings- och förhandlingsmodellema
spelar arbetslöshetsersättningen en viktig roll som bestämningsfaktor för lönesättningen. Resultaten
från de empiriska studierna är dock inte alls lika samstämmiga
som de
redovisade resultaten vad gäller sambandet mellan löner och arbetslöshet.
l engelska studier finns exempel på skattningar som tyder på att lönerna
skulle vara extremt känsliga för förändringar i arbetslöshetsersättningen
Minford
1983, medan andra studier finner svaga eller inga effekter. På
svenska data har Holmlund 1989 funnit ett visst positivt
- men kvantitativt svagt
Forslund 1990 inte finner
- samband, medan Calmfors
någon signifikant effekt av arbetslöshetsersättningen.
Man kan konstatera att den empiriska kunskapen på detta område är
ytterst osäker. Ett problem har att göra med att arbetslöshetsersättningsnivån tenderar följa den allmänna lönenivån med viss tidseftersläpning.
Ersättningsnivån är följaktligen en variabel med stark trend som "konkurrerar med andra variabler med trendkomponenter.
Ett annat problem är
att arbetslöshetsersättningen har fler dimensioner än ersättningsbeloppet,
ex. ersättningstiderna, vilka inte beaktats i hittillsvarande studier. Det är
vidare osäkert om arbetslöshetsersättningens nivå spelar någon roll överhuvudtaget för en facklig organisation som är så stor att den beaktar
indirekta, samhällsekonomiska och statsfinansiella, verkningar
av sin lönepolitik. En organisation som omfattar hela eller större delar av löntagarkollektivet tvingas att ta hänsyn till att arbetslöshetsersättningen
måste
finansieras med höjda skatter, vilka kommer att drabba de
egna medlemmarna. Ersättningsnivån blir då mindre intressant, eftersom medlemmarna själva via skatterna får betala en betydande del av arbetslöshetsersättningen. Jämför diskussionen om förhandlingssystemens betydelse i föregående kapitel.
Frågan om hur en förkortad arbetstid påverkar lönebildningen har varit
föremål för ett antal teoretiska studier, i regel baserade på effektivitetslönehypoteser eller fackföreningsmodeller.
Arbetstiden verkar både via individemas nyttofunktioner
och företagens produktionsfunktioner.
De teoretiska resultaten är inte särskilt entydiga; möjligen kan man säga att de visar
att stigande timlöner kan vara ett ganska plausibelt utfall om en arbetstids-
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förkortning genomförs. Om en fackförening fäster avseende vid medlemmarnas inkomster blir kompensationskrav naturliga om arbetstiden minskar. De empiriska studierna på svenska data har dock inte kunnat faststäloch löner Holmlund
något samband mellan arbetstidsförändringar
1989, Calmfors
Forslund 1990. Danska och finländska studier ger dock
stöd för hypotesen att förkortad arbetstid driver upp lönekostnaderna per
timme Andersen
Risager 1990, Eriksson m. fl. 1990.
effekter på reallönerna visar de
Vad gäller produktivitetsutvecklingens
föga överaskande
empiriska studierna
på positiva samband. De
löneekvationer som estimerats för ett antal EG-länder inom ramen för
indikerar i flertalet fall att proUnemployment Programme
European
duktlönens elasticitet med avseende på arbetsproduktiviteten
på lång sikt
ligger i närheten av ett Dreze
Bean 1989. Detta implicerar konstant
löneandel av förädlingsvärdet vid given arbetslöshetsnivå.
För Sverige
Forslund 1990 skattningar av motsvarande elasrapporterar Calmfors
ticitet som ligger väsentligt under ett. Återigen har
att göra med en
variabel som uppvisar en stark trend, högt korrelerad med andra variabler,
ex. arbetslöshetsersättningen och skattesatserna. Svårigheterna att erhåltillförlitliga
skattningar är här betydande.

Löneglidning

och

avtalsmässiga

lönestegringar

har det funnits en tradition att söka
I tidigare svenska lönebildningsstudier
till löneglidning och avtalsmässiga
efter delvis skilda förklaringsfaktorer
lönestegringar, varvid separata ekvationer estimerats för de två lönestegringskomponentema. Ett vanligt resultat har varit att arbetsmarknadsläget
har kraftigare effekt på löneglidningen än på de avtalsmässiga lönestegringarna.
Hur ser då samspelet mellan löneglidning och avtalsmässiga lönestegringar ut Leder
ex. återhållsamhet i centrala avtal till högre löneglidning Kunskaperna är här mycket begränsade, även om frågeställningen
Skedinger
berörts i några studier. En studie av sent datum är Holmlund
förhandlingar
lönesättningen
från
lokala
den
l990,
utgår
styrs
att
av
som
mellan en fackförening och den enskilde arbetsgivaren. Modellen estimeför svensk träindustri
ras på ett kombinerat tidsserie-tvärsnittsmaterial
70 A-regioner för perioden 1969-85. Den lokala löneglidningens bestämningsfaktorer inkluderar bl. a. det regionala arbetsmarknadsläget, det allmänna löneläget i regionen och de avtalsmässiga lönestegringama. Resultaten tyder på ett relativt starkt samband mellan avtalsmässiga lönestegringar och löneglidning, enligt vilket högre avtalsmässiga lönestegringar
skulle leda till lägre löneglidning. Detta samband på lokal nivå kan dock
inte utan vidare generaliseras till att gälla för hela ekonomin.
påverkar löneglidningen har också
Frågan om hur avtalslöneökningama
I
Holden 1990 och Flanagan 1990.
berörts av bl. a. Schager 1988,
dessa studier har man inte kunnat finna något stöd för hypotesen att högre
avtalsökningar leder till lägre löneglidning.
Det finns dock besvärliga
statistiska problem förknippade med aggregerade tidsseriestudier av samspelet mellan löneglidning och avtalsmässiga lönestegringar. I princip kan
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det råda ett ömsesidigt samband mellan de två lönestegringskomponenterna; avtalsökningarna påverkar sannolikt löneglidningen, men den förvänbeaktas säkert också när parterna sluter avtal på
tade löneglidningen
central nivå. Vi har Förmodligen inte tillräcklig a priori information om de
två lönestegringsprocessernas drivkrafter för att kunna klarlägga det ömsesidiga beroendet mellan löneglidning och avtalsmässiga lönestegringar.

Förhandlingssystemens

betydelse

påverkar
Den teoretiska forskningen om hur olika förhandlingssystem
lönebildningen har utformats parallellt med
och delvis föregåtts av
jämförande empiriska länderstudier.
De empiriska studierna har följt
olika linjer. En naturlig utgångspunkt är att genomföra några enkla sambandsanalyser av indikatorer på makroekonomiska prestationer och graden av centralisering. l vissa studer har man också introducerat mått på
i ekonometriska pris- och löneekvacentralisering och/eller "korporatism"
i varje fall i de tidigaste studierna
tioner. En genomgående tendens
har varit att högre grad av korporatism är förenad med bättre makroekonomiska utfall vad gäller inflation och arbetslöshet.
Begreppet korporatism är emellertid vagt och svårt att kvantifiera, något
Driffill 1988
som gör denna typ av studier sårbara för kritik. Calmfors
har istället sökt rangordna olika länder med avseende på en aspekt av
nämligen graden av centralisering i löneförhandkorporatismbegreppet,
lingarna. För Europas vidkommande kan de nordiska länderna liksom
Österrike klassificeras som länder med centraliserade förhandlingssystem,
medan länder som Frankrike, Irland, Italien, Spanien, Schweiz och Storbritannien har i huvudsak decentraliserade förhandlingar.
Tre länder
bildar en mellangrupp med huvudBelgien, Holland och Västtyskland
sakligen branschvisa förhandlingar.
Tabellerna 3.3 till 3.5 redovisar dessa 14 länders makroekonomiska
prestationer beträffande arbetslöshet, inflation och ekonomisk tillväxt.
Skillnaderna i arbetslöshet mellan de olika länderna är, som framgår av
tabell 3.3, mycket stora. Arbetslösheten stiger överallt efter den första
oljekrisen; ökningen är dock relativt begränsad i länder med centraliserade
förhandlingar, medan den är mycket kraftig i de övriga länderna. Under
80-talet har arbetslösheten varit ca 4 procent i länder med centraliserade
förhandlingssystem,
vilket ska jämföras med en arbetslöshet på ca 10
i
länder
med
procent
mer decentraliserade förhandlingar.
Länder som Japan och Schweiz har både decentraliserade löneförhandlingar och låg arbetslöshet. Även arbetslösheten i USA framstår som relativt låg under 80-talet i förhållande till arbetslösheten i många västeuropeiska länder. De nämnda länderna har emellertid också låg facklig organisationsgrad; gängse förhandlingsteorier
implicerar att ökad facklig styrka
vid decentraliserade förhandlingar.
leder till högre jämviktsarbetslöshet
De mycket tydliga skillnaderna vad gäller arbetslöshet motsvaras inte av
lika markanta skillnader beträffande inflationstakten.
Som framgår av
tabell 3.4 ökar inflationen i slutet av 70-talet snabbare i gruppen med
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Tabell 3.3 Arbetslöshet i Europa 1960-87.
1960-67

1968-73

Genomsnitt

-

. x

intermediära .vysrlwn
Belgien
Holland
Västtyskland

2
O

Genomsnitt

l

DecenIra/zlverade
system
Frankrike
lrland
Italien
Spanien
Schweiz
Storbritannien

l l
49
49
2,3
0O
l 5

Genomsnitt

25

1974-79

1980-87

1974-79

1980-87

Cenlra/iserat/e .syxslwn
Danmark
Fi nland
Norge
Sverige
Osterrike

Källa: Jackman I990.
Tabell 3.4 Inflation i Europa 1960-87.
1960-67
Central iserade.system
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Osterrike

1968-73

6
6
4
3

Genomsnitt

4

intermediära system
Belgien
Holland
Västtyskland

32
5,0
31

Genomsnitt

38

Decentraliszlrade.vystem
40
Frankrike
45
lrland
43
ltalien
6,5
Spanien
45
Schweiz
37
Storbritannien
Genomsnitt
Källa: Jackman 1990.

46

ww
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Tabell 3.5 Produktivitetstillväxt i Europa 1960-86.
1960-68
Centraliseradesystem
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Osterrike

3
4
3

Genomsnitt

3

intermediära system
Belgien
Holland
Västtyskland

4
3

Genomsnitt

4

Decentraliseradesystem
Frankrike
Irland
ltalien
Spanien
Schweiz
Storbritannien

49
4 l
63
6,8
29
27

Genomsnitt

46

1968-73

l973-79

1979-86

4

Källa: Jackman 1990.
decentraliserade förhandlingar än i gruppen med centralisering; under 80talet faller däremot inflationen snabbare i den förra gruppen. I genomsnitt
har inflationen under de två senaste decennierna varit högre i länder med
decentraliserade löneförhandlingar
än i länder med centraliserade forhandlingssystem.
I tabell 3.5 jämförs produktivitetsutvecklingen
i de olika länderna. Skillnaderna mellan de olika ländergruppema är små, även om det finns en viss
tendens till att gruppen med decentraliserade system har haft en något
gynnsammare utveckling. För att ytterligare undersöka förekomsten av
eventuella samband kan länderna rangordnas enligt det centraliseringsindex som har konstruerats av Calmfors
Driñill l 988. Det visar sig då
att korrelationerna mellan centraliseringsgrad och ländernas produktivitetstillväxt under de olika perioderna är svaga och aldrig statistiskt signifikanta. Förklaringar till skillnader i produktivitetstillväxt
mellan olika
länder får sökas på andra områden än löneförhandlingssystemens
institutionella ram.
Ekonometriska studier av Phillipssamband har i några fall baserats på
observationer från flera olika länder och därvid inkluderat mått på korporatism som en ytterligare förklaringsvariabel Bruno
Sachs 1985, McCallum l983,l986.
Resultaten tyder på att en högre grad av korporatism
leder till lägre inflation vid givet resursutnyttjande i ekonomin, eller att
NAIRU skulle minska med ökad korporatism. Resultaten förefaller emellertid vara känsliga för hur begreppet korporatism definieras och operationaliseras. Calmfors
Drifñll 1988 visar att resultaten inte står sig när
korporatism definieras som graden av centralisering i löneförhandlingssystemet.
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En alternativ ansats representeras av en studie av Bean, Layard
Nickell 1986. Här estimeras reallöneekvationer för ett stort antal länder,
varefter länderskillnader beträffande skattade parametervärden relateras
Symons 1987.
till ländernas grad av korporatism. Jämför också Newell
Resultaten tyder på att mer korporatistiska
system utmärks av större
reallöneflexibilitet.
Således är reallönens anpassning till högre arbetslöshet
länder, och detsamma gäller konsumkraftigare i mer korporatistiska
Förändringar
i pris/skattekilen. Den högre
till
anpassning
tionsreallönens
i korporatistiska system skulle således innebära att
reallöneflexibiliteten
sådana länder lättare klarar ekonomiska störningar utan stor ökning av
arbetslösheten. Dessa resultat står sig när den variabel som mäter korporatism ersätts med ett index för graden av centralisering av löneförhandlingDriñill 1988.
arna Calmfors
Den i kapitel 2 förda teoretiska diskussionen om olika förhandlingssystems effekter pekade på att decentraliserad lönebildning är förenad med
ett antal externaliteter som tillsammantagna kan leda till att jämviktsarbetslösheten blir högre än vid centraliserad lönesättning. Den europeiska
arbetslöshetsutvecklingen
ger stöd för denna hypotes; länderna med decentraliserade förhandlingar har under närmare tre decennier haft genomsnittligt högre arbetslöshet än länderna med centraliserade förhandlingssystem. Skillnaderna är mest markanta under 80-talet, vilket tyder på att
det kan finnas viktiga olikheter i systemens förmåga att möta ekonomiska
störningar. Det finns dock veterligt inte någon genomarbetad teoriram
som närmare utreder på vilket sätt förhandlingssystemets utformning påverkar ekonomins förmåga att hantera chocker.

Löneskillnader

mellan

branscher

Under senare år har
kunnat bevittna ett nyvaknat intresse för studier av
löneskillnader mellan branscher. Forskningen har dragit nytta av nya
teoretiska bidrag liksom av ökad tillgång till individbaserade databaser. En
huvudfrågeställning i denna forskning har varit om individer med likartaproduktivitetsegenskaper
kommer att betalas olika
de kvalifikationer
beroende på vilken näringsgren de tillhör. Flertalet amerikanska studier
även sedan
ger vid handen att det finns påtagliga branschlöneskillnader
individspecifika
faktorer.
resulför
antal
Dessa
kontrollerat
stort
ett
man
tat är kanske inte överraskande, men de utgör ett grundskott mot föreställningen om att decentraliserad lönebildning automatiskt leder till att arbetalas lika mycket.
betskraft med likvärdiga produktivitetsegenskaper
har utLönespridningen mellan branscher inom tillverkningsindustrin
vecklats mycket olika i Sverige jämfört med t.ex. USA. Figur 3.3 visar
lönespridningen i fem länder: Sverige, Norge, Finland, Västtyskland and
USA. Speciellt USA avviker från övriga länder med en påtaglig ökning av
lönespridningen sedan slutet av 60-talet. l Sverige finns snarast det motsatta mönstret, och lönespridningen i Västtyskland uppvisar en svag ökning
sedan mitten av 60-talet. Trots den olikanade lönespridningsutvecklingen
finns det betydande likheter mellan länderna vad gäller lönestrukturens
utseende. Höglönebranscher i Sverige tenderar att vara höglönebranscher
även i andra länder.
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branscher i tillverkningsindustrin.
Källa: Holmlund
Zetterberg 1989.

logaritmerade
timlöner i närmare 30

Vad ligger då bakom olikhetema beträffande lönespridningens utveckling En studie av Holmlund
Zetterberg 1989
söker fastställa vad
branschspecifika faktorer betyder för löneutvecklingen i de olika sektorerna i respektive land. Resultaten pekar på att lönerna i USA, med det mest
decentraliserade förhandlingssystemet,
är de som är mest känsliga för
branschspecifika pris- och produktivitetsförbättringar.
I de nordiska länderna fmns å andra sidan inga eller endast svaga kopplingar mellan lönebetalningsförmågan i den enskilda branschen och branschlönen. Resultaten
visar, som man kan förvänta sig, att mer centraliserade förhandlingssystem ger mindre utrymme för sektorspecifika faktorer. Men resultaten för
USA ger också vid handen att decentraliserad lönebildning
ingalunda
behöver innebära att lönebildningen följer frikonkurrensmodellens
förutsägelser. Decentralisering kan ge ökat spelrum för rent sharing; starka
lokala fackföreningar kan t.ex. söka utnyttja produktivitetsförbättringar
till lönehöjningar för egen del.
En studie på mikrodata av Edin
Zetterberg
1989 pekar i samma
riktning. Denna studie utnyttjar svenska individdata från 1984 och undersöker i vad mån individuella löneskillnader förklaras av individkaraktäristika respektive näringsgrenstillhörighet.
Edin och Zetterberg finner dels att
lönespridningen mellan branscher är betydligt mindre i Sverige än i USA,
dels att en förhållandevis stor del av den svenska lönespridningen förklaras av skillnader mellan branscherna beträffande arbetskraftens kvalifikationer. Lönedilferentiering
tycks i USA baseras inte bara på individuella
kvalifikationer,
utan återspeglar också företagens betalningsförmåga.
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Frågan om lönestrukturens bestämningsfaktorer är För närvarande Föremål För livaktig forskning. Ett växande antal studier ifrågasätter den
relevans För lönebildningen. Härgrundläggande frikonkurrensmodellens
vid anknyter modern forskning till en äldre litteratur som betonar betydelsen av företags- och branschspeciñka faktorer.
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4

Den

svenska

lönebildningens

drivkrafter

Inledning
Svenska empiriska lönebildningsstudier
har huvudsakligen baserats på
Phillipsrelationen,
och har följaktligen i första hand studerat sambanden
mellan nominella löneförändringar,
förväntad prisstegringstakt och arbetslöshet. I många av de tidigaste studierna gjorde man också en uppdelning mellan avtalsmässiga lönestegringar och löneglidning. Framförallt
har löneutvecklingen
inom industrin studerats, medan lönebildningen i
andra sektorer har ägnats mindre intresse. Lätt tillgängliga dataserier för
industriarbetamas
löner har kommit att styra mycket av den empiriska
lönebildningsforskningens
inriktning.
l det fåtal studier som har baserats på fackförenings- och förhandlingsmodeller har reallönemas utveckling stått i förgrunden. De ekonometriska
löneekvationema har här i regel haft en sparsam dynamisk struktur, dvs.
effekterna av en förändring i t.ex. arbetslöshet eller skatter har verkat
under den aktuella perioden och utan tidsfördröjning.
De ekonometriska lönemodeller som skattas i detta kapitel kan beskriModellerna karaktäriserar den
vas som dynamiserade reallöneekvationer.
långsiktiga reallöneutvecklingen huvudfåran",
samtidigt som de beskrikring huvudfåran. Det visar sig att
ver de kortsiktiga lönevariationerna
huvudfåran utmärks av att den reala produktlönen växer i ungefär samma
takt som arbetsproduktiviten.
Det långsiktiga sambandet innebär följaktlifunktion av arbetslösheten. På kort
gen att läneandelen är en avtagande
sikt kan lönerna avvika från huvudfåran. Avvikelsema tenderar emellertid
att efterhand elimineras via en felkorrigeringsmekanism",
som relaterar
den aktuella löneökningen till graden av avvikelse från huvudfåran i
föregående period.
Kapitlet består av två huvudavsnitt.
l det första avsnittet analyseras
löneutvecklingen i det privata näringslivet från mitten av 60-talet och fram
till slutet av 80-talet. Fyra för ekonomisk politik centrala frågor kommer
därvid att belysas: Leder högre öppen arbetslöshet till större moderation i
lönesättningen
Har sysselsättning i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder
samma återhållande effekt på lönesättningen som öppen arbetslöshet
Finns det någon avgörande skillnad mellan korttidsarbetslöshet
och långtidsarbetslöshet vad gäller elfektema på lönebildningen
Vilka effekter har
högre skatter på reallönema
I kapitlets andra huvudavsnitt studeras samspelet mellan lönebildningen i privat och olfentlig sektor. I vad mån har den privata sektorn varit

SeBergström Holmlund 1990 för mer utförliga statistiska analyser.
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löneledande i förhållande till stat och kommun
Vad bestämmer de kortoch långsiktiga relativlöneförändringarna
mellan privat och offentlig sektor

i det

Lönebildningen

privata

näringslivet

Bakgrund
De nominella lönestegringarna i det svenska näringslivet har i genomsnitt
uppgått till drygt 9 procent per år sedan mitten av 60-talet medan konsumentprisernas ökningstakt uppgått till drygt 7 procent per år figur 4.1.
Löntagarnas reallöner före skatt har alltså ökat med i genomsnitt ca 2
procent per år. Reallönema efter skatt har dock endast ökat med drygt l
procent i genomsnitt under perioden.
I figur 4.2 visas årliga förändringar av reala produktlöner
och reala
konsumtionslöner.
Den reala produktlönen är definierad som den nominella lönekostnaden deflaterad med produktpriset
deflatom
för förädlingsvärdet,
medan den reala konsumtionslönen
är lika med lön efter
inkomstskatt deflaterad med konsumentpriset.
Skillnaden i förändringstakt mellan de två reallönevariablerna bestäms av pris/skattekilens utveckling, dvs. av Förändringar i inkomstskatter och arbetsgivaravgifter liksom
av hur relationen mellan producent- och konsumentpris utvecklats. Skathar tillsammantagna medfört att den reala
ter och relativprisförändringar
produktlönen i genomsnitt ökat 2 procentenheter snabbare än den reala
konsumtionslönen.
Figur 4.1 Löner i näringslivet samt konsumentpriser, 1964-87. Årlig procentuell
förändring.
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figur 4.2 Reala produkt- och konsumtionslöner, 1964-87. Årlig procentuell förändring.
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Vi kommer i det följande att redovisa skattningar av löneekvationer
som baseras på kvartalsdata. l ett appendix till kapitlet redovisas också
resultat av estimationer baserade på årsdata. Tabell 4.l sammanfattar
utvecklingen för ett antal centrala variabler för perioden 1966-88. Se
vidare appendix för närmare beskrivning av data. Under andra hälften av
Tabell 4.l Variabelkaraküristika för näringslivet medelvärden, 1966-88.
66:1-73:4
D log W
nominallön
D log Pc
konsumentpris
D logl
- T
inkomstskatt
D l0gW l 1/ Pc
real konsumtionslön
D log Pc
producentpns
D l0g l + s
arbetsgivaravgift
D logW l + s/Po
real produktlön
D log 0
pris/skattekil
D log Q
produktivitet
U%
arbetslöshet

74:l-8l:4

82:1-88:4

66:l-88:4

0,083

0,104

0,076

0,088

0,052

l00

0,065

0,073

-0,0l l

-0,005

-0,003

-0,006

0,020

- 0,001

0,008

0,009

0,043

0,097

0,069

0,070

0,007

0,022

- 0,00 l

0,0 l 0

0,046

0,029

0,006

0,028

0,025

0,030

- 0,002

0,0 l 9

0,047

0,019

0,016

0,028

2,1

2,0

2,8

2,2

Anm.: D log W 5 logWg/W... , DIog Pc: l0gPc,./Pc.4
etc. Producentpriset P0 avser dellatorn Förnäringslivets Förädlingsvärdeenligt nationalräkenskapernas årsdata.
Källor: Se Appendix.
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vilket
snabbare än arbetsproduktiviteten,
70-talet ökar produktlönen
innebär att löneandelen stiger. Under 80-talet sker istället en motsatt
utveckling, dvs. produktlönen stiger långsammare än produktiviteten
och
i genomsnitt
löneandelen faller. Under hela perioden har produktlönen
ökat i ungefär samma takt som produktiviteten.
Löneekvationer
Det samlade löneutfallet for hela näringslivet kan ses som resultatet av ett
stort antal löneuppgörelser, i olika sektorer samt på central och lokal nivå.
kommer att innehålla huvudDen aggregerade lönesättningsfunktionen
sakligen tre argument, nämligen i ett mått på produktiviteten,
ii arbetslösheten samt iii pris/skattekilen. Vi bortser då från faktorer som arbetslöshetsersättning och arbetstider, vilka inte visat sig betydelsefulla i tidigaskriver modellen på log-linjär form har vi följaktligen
re studier. Om
log Wp

4.l

+ B.log Q + Bzlog U +

log 0

U är arbetslöshetsgraden
där W, är produktlönen, Q är produktiviteten,
Pris/skattekilen ges av kvoten mellan produktoch 0 är pris/skattekilen.
t, där Pc är konoch konsumtionslön, dvs. BEWP/Wc Pc l +s/P° l
sumentpriset, s är löneskatten/arbetsgivaravgiften,
P., är producentpriset
detlatorn för forädlingsvärdet,
och t är inkomstskatten.
beskriver huvudfåran, den långsiktiga relationen mellan
Ekvation 4.l
produktlönen och dess bestämningsfaktorer.
På kort sikt kan emellertid
avvikelser från huvudfåran uppkomma. Vi har inga starka teoretiska kriterier for att karaktärisera dessa kortsiktiga avvikelser, utan låter väsentligen
data avgöra den exakta dynamiska specifikationen. En tänkbar dynamisk
formulering av löneekvationen kan vara
4.2

D4log WN
00+ a,D log Q. + a2D log
Wp.t-4 + 14108Q.-4 + aslog U.4 + 101080.-.:
+ 47-3108

där D log X E log X,/X,4,
dvs. vi arbetar med årliga förändringar. En
framträder explilätt omskrivning av 4.2 gör att fel-korrigeringstermen
cit:
4.3

Dlog

konstant + a,{log Wp.4 + a4/a,log Q,-..
WN
a5/a,log
U.4
+
+ a6/a,log 0.-.. + dilTerenstermer.

Koefficienterna B.,
i ekvation 4. 1 svarar mot -a../a,,
och
-as/
i ekvation 4.3 och anger således lönenivåns långsiktiga
a, och -a,,/a,
beroende av produktivitet,
arbetslöshet och pris/skattekil. Produktlönen
kommer på lång sikt att växa i takt med produktiviteten
under förutsättning att a; a4, vilket implicerar en långsiktigt konstant löneandel. Om ag
0 har skattekilen ingen permanent effekt på produktlönen. Koeificienten
13, som antas vara negativ, anger hur stor andel av avvikelsen från huvudfåran som elimineras under ett år. Vi noterar också att ekvation 4.2 har
Phillipskurvan
den traditonella förväntningsutvidgade
som ett specialfall om a3a4a6=0; arbetslöshetens nivå kommer då att bestämma löneökningarnas storlek tillsammans med förändringar i skatter och produktivitet.
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Eszimationsresultat
I tabell 4.2 redovisas olika skattningar av löneekvationerna. Ekvationema
i tabellen är resultatet av ett visst, men ganska begränsat, experimenteranoch förändringstenner.
de med tidsfördröjningsstruktur
Den laggade beroende variabeln är således genomgående signifikant. Det visar sig också att
löneförändringarna under loppet av fyra kvartal, mellan period t och t-4,
påverkas i något starkare utsträckning av arbetslöshetsnivån i period t-5
än av arbetslösheten i period t-4. Två förändringstermer för pris/skattekilen bidrar till att reducera ekvationens standardfel. Inga signifikanta effekhar kunnat påvisas i kvartalsdata.
ter av arbetslöshetsförändringstermer
I kolumn l uppträder pris/skattekilen endast i form av förändringsternivå i ekvamer, medan kolumn 2 också inkluderar pris/skattekilens
tionen. Kolumn 3 inkluderar produktprisförändringstakten
för att testa
I kolumn 4 görs ett försök
om reallönerna påverkas av inflationstakten.
att testa om skattesystemets progressivitet påverkar löneutvecklingen. Som
mått på skatteprogressivitet
används elasticiteten i inkomst efter skatt
med avseende på Förändringar i inkomst före skatt för en person med
genomsnittlig industriarbetarlön.
Det gäller att
dlogY.,

l-m

dlogY

l-r

där Y., och Y är netto- respektive bruttoinkomst,
m är marginalskatt och
är genomsnittsskatt. Elasticiteten är lika med ett om skattesystemet är
proportionellt,
högre marginalskatten blir i förhållande till
och minskar
genomsnittsskatten. Den sista kolumnen lägger på restriktionen a, + a.,
0 så att produktlönen
växer i takt med produktiviteten
på lång sikt.
Huvudfåran innebär då konstant löneandel.
framgår att pris/skattekilen
inte har någon
Av estimationsresultaten
effekt på produktlönen på lång sikt kolumn 2. På kort sikt ett till två år
leder dock skattehöjningar till höjda lönekostnader motsvarande ca 40
procent av skattehöjningen. Dessa resultat skiljer sig från huvudtendensen
i tidigare studier, enligt vilka skatterna påverkat lönekostnaderna även på
lång sikt. Jämför tabell 3.2 i kapitel 3. Man bör dock tolka alla resultat i
detta avseende med viss försiktighet; såväl pris/skattekilen som produkvilket gör det svårt att få robusta
tiviteten har starka trendkomponenter,
skattningar. Vad gäller effekterna av ökad skatteprogressivitet har ingen
signifikant effekt på löneutvecklingen kunnat fastställas kolumn 4.
De skattade koefficienterna framför log Wat-tt och log Q14 är båda
signifikant skilda från noll och ligger nära varandra i absoluta tal. Produktlönen växer således långsiktigt i ungefär samma takt som produktiviteten,
dvs. löneandelen är approximativt
konstant. När löneandelen är ovanligt
är
stor kommer lönestegringstakten att avta. Felkorrigeringskoeñicienten
ca 0,45, innebärande att nära hälften av avvikelser från huvudfåran kommer att elimineras under loppet av ett år.
Av kolumn 3 i tabell 4.2 framgår att inflationstakten inte påverkar den
långsiktiga reallöneutvecklingen,
dvs. hypotesen om nominell neutralitet
i
kan inte förkastas. Några experiment med att inkludera förändringar
i löneekvationen
för att fånga inflationsöveraskningar
inflationstakten
har inte gett några signifikanta effekter.
-
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Tabell 4.2 Estimerade löneekvationer för näringslivet, kvartalsdata 1967:1- 1988:4.
Beroende variabel: D°log WN.

Dlog WN-.
Dl0g Q.1
D log
Dlog 0.4
log Wp,4
log Q.4
log U.5

1

2

3

4

5

0,267
2.91
0,406
235
0,234
2,08
0,177
L70
-0,468
6,l8
0,481
5,66
-0,060
333

0,246
2,60
0,425
234
0,230
2,04
0,2 l 3
0,90
-0,450
5,73
0,5 l 3
5,56
-0,054
3,12
0,072
0,90

0,272
2.92
0,408
2134
0,247
2,l0
0,192
L72
-0,468
6,14
0,478
5,56
-0,057
3,23

0,265
233
0,423
2.95
0,247
2,l9
0,163
L55
-0,487
6,28
0,500
5,78
-0,059
3.72

0,266
2.91
0,351
329
0,224
2,02
0,167
L153
-0,455
6,32
0,455
6,32
-0,056
400

log 01-4

0,044
039

Dlog Pm.-.

-0,040
U2

l -m
l t
R
S.E.
DW
LM6

0,639
0,023
1,98
0,41

0,643
0,023
1,99
0,44

0,640
0,023
1,98
0,42

0,645
0,023
2,05
0,41

0,637
0,022
1,96
0,48

Anm.: Absolutvärden av t-kvoter i parentesema. LM6 är ett test Förautokorrelerade residualer Lagrange Multiplier Test upp till sex perioder F 6, 69 resp F 6, 70;
i inget fall indikeras autokorrelation. l kolumn 5 har en restriktion pålagts så att
koetiicientema för log Wp,:-4 och log Q,-.. summerar till noll, innebärande att
produktlönen växer i takt med produktiviteten på lång sikt. l ekvationema ingår
också intercept och säsongdummyvariabler.
Högre arbetslöshet leder till lägre löneökningar. Koeñicienten framför
log U är skattad med relativt hög precision för denna typ av data. Koeüicientskattningen 0,06 innebär att en ökning av arbetslöshetgraden från 2
till 3 procent kommer att leda till att löneökningama under det första året
är ca 0,12,
faller med närmare 3 procentenheter. Långsiktskoeflicienten
vilket innebär att en ökning av arbetslösheten från 2 till 3 procent leder till
ca 6 procents lägre reallönenivå i förhållande till den reallön som skulle
gälla i altemativfallet med lägre arbetslöshet. Den skattade långsiktselfekNickel
ten ligger nära de skattningar som redovisats av Bean, Layard
Forslund 1990.
och Calmfors
har i engelska studier gjorts gällande
Vad gäller formen på lönekurvan
att ökad arbetslöshet har svag lönedämpande effekt om arbetslöshetsnivån
Oswald 1989. Löne1987, Blanchflower
i utgångsläget är hög Nickell
arbetslösheten
är. I tabell 4.2
flackare
högre
bli
allt
kurvan skulle alltså
innebär att en
form,
vilket
i
logaritmerad
arbetslöshetsvariabeln
uppträder
procentenhets ökning av arbetslösheten har större effekt vid låg arbetslöshet än vid hög. Exempelvis är långsiktseffekten på lönenivån ca 8 procent
om arbetslösheten i utgångsläget är 1,5 procent, medan motsvarande löneeffekt är 4 procent vid 3 procents arbetslöshet. På kvanalsdata ger en
specifikation med logaritmerad arbetslöshet bättre anpassning än en speciExperiment med ytterligare alterfikation med linjär arbetslöshetsterm.

1986
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nativa icke-linjära arbetslöshetstermer ger inte några tydliga resultat. Förmodligen har den svenska arbetslösheten varierat alltför lite för att man
ska kunna
mer precisa skattningar av lönekurvans form.
De resultat som redovisas i tabell 4.2 är förhållandevis robusta med
avseende på Förändringar i skattningsperiod. I appendix presenteras skattperioderna 1967-80 respektive 1975ningar för de två överlappande
koeñicientskattningar.
relativt
likartade
Resultaten stämmer i
88, med
se aphuvudsak med skattningar på årsdata för perioden 1965-87
pendix. Det finns dock en viss tendens till att produktlöneökningarna
efter omkring 1981-82 varit något lägre än vad som följer av tidigare
historiska samband. Det är oklart hur det senare resultatet ska tolkas;
och två kraftiga devalvekanske återspeglar det en av opinionsbildning
ringar förstärkt lönemoderation.

Arbetsmarknadspolitikens

efekter

En fråga som uppmärksammats i andra studier gäller vilka effekter arbetsCalmfors
marknadspolitiska
Forsåtgärder har på löneutvecklingen
lund, 1990. Har t.ex. sysselsättning i beredskapsarbeten samma återhålEller kommer
lande effekt på lönesättningen som öppen arbetslöshet
lönerna att öka om arbetslösa personer slussas över till beredskapsarbeten
eller andra sysselsättningsskapande åtgärder
Vi har estimerat några ekvationer som är identiska med specifikationen
Vi beaktar nu också
i kolumn l
så när som på arbetslöshetsvariabeln.
arbetsmarknadspolitiska
inkluderande i antal sysselsatåtgärder AMP,
ta i beredskapsarbete, ii hälften av antalet sysselsatta i ungdomslag, iii
antalet sysselsatta med rekryteringsstöd samt iv antalet under utbildning
till följd av risk för perrnittering eller uppsägning, allt i procent av arbetskraften. Ytterligare åtgärdstyper skulle naturligtvis kunna beaktas,
ex.
Vårt mått torde dock ganska
den reguljära arbetsmarknadsutbildningen.
kontracykliska ambitioner; som framväl fånga arbetsmarknadspolitikens
går av figur 4.3 finns en tydlig samvariation mellan den öppna arbetslösheten och de fyra åtgärdstyper vi har beaktat. AMP varierar mellan 0,1 och 2
procent under den aktuella perioden, med ett medelvärde på 0,8 procent
har inte på
av arbetskraften. Den reguljära arbetsmarknadsutbildningen
samma sätt använts för att parera variationer i den öppna arbetslösheten
Edin
Holmlund, 1989.
för tre alternativa specifikaTabell 4.3 redovisar estimationsresultat
tioner. I den första kolumnen ingår AMP som en separat variabel tillsamarbetslösheten U+AMP,
dvs. summan av antamans med den "totala
I
let öppet arbetslösa och antalet i åtgärder i procent av arbetskraften.
logaritmerats.
den andra kolumnen har dessa två arbetslöshetsvariabler
Den tredje kolumnen inkluderar i logaritmerad form dels den öppna
arbetslösheten, dels andelen i åtgärder.
Resultaten indikerar att en överflyttning av personer från öppen arbetsåtgärder medför snabbare lönestegringlöshet till arbetsmarknadspolitiska
ar på kort sikt och högre lönenivå på lång sikt. Effektema är inte kvantitativt försumbara. Enligt skattningama i den första kolumnen medför en
överflyttning
av en procent av arbetskraften från öppen arbetslöshet till
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Figur 4.3 Öppen arbetslöshetU och sysselsättningi arbetsmarknadspolitiska åtgärder AMP, 1965-88. Procent av arbetskraften.
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Källor: SeAppendix.

åtgärder en ökad lönestegringstakt på ca 3 procent det första året, och ca 6
procents högre lönenivå på sikt. Resultaten vad gäller långsiktseffekten
ligger väl i linje med vad Calmfors
Forslund 1990 redovisar. Calmfors
Forslund använder ett vidare mått på arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
Specifikationer med logaritmerade arbetslöshetsvariabler ger något bättre anpassning till data. Skattningama i den andra kolumnen innebär att en
överflyttning av en procent av arbetskraften från öppen arbetslöshet till
åtgärder medför 6 procentenheters högre löneökning under det första året
om antalet personer i åtgärder i utgångsläget motsvarar 0,5 procent av
Tabell 4.3 Ãineutveckling och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kvartalsdata
1967:1- 1988:4. Beroendevariabel: D°log WN.
1
U +AMP|5
AMP,5

2

3

-0,027
169
0,034
3,l2

log U +AMP.5

-0,083
4.03

log U.5
log AMP,5
R2
S.E.

0,636
0,023

0,032
0,44
0,648
0,022

-0,065
4.09
0,009
l ,50
0,649
0,022

Anm.: Absolutvärden av t-kvoter i parentesema. Övriga variabler enligt kolumn l,
tabell 4.2. En fullständig resultattabell återfinns i appendix.
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arbetskraften. Motsvarande effekt är endast 2 procentenheter om andelen i
åtgärder är 2 procent. Man bör emellertid inte hårdra dessa implikationer;
det är tänkbart att mer ihärdiga experiment med funktionsformer
kan ge
en delvis annorlunda bild.
Det kan vara instruktivt att genom några enkla simuleringar illustrera
löneekvationernas dynamiska egenskaper, och samtidigt belysa effekterna
av två alternativa former för åtstramningspolitik
som leder till permanent
högre arbetslöshet. Vi utgår från en situation med l,5 procents öppen
arbetslöshet och med 0,5 procent av arbetskraften i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Åtstramningen innebär att den totala
arbetslösheten, dvs.
summan av öppen arbetslöshet och andelen i åtgärder, ökar från 2 till 3
procent av arbetskraften under loppet av ett år för att därefter kvarstå på
den högre nivån. Det första politikalternativet
Uackommodationspolitiken" innebär att den öppna arbetslösheten och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ökar i samma takt, dvs. till 2 respektive l procent
av
arbetskraften. Det andra alternativet "icke-ackommodationspolitiken
innebär oförändrad-volym
på arbetsmarknadspolitiken
och en ökning av
den öppna arbetslösheten från 1,5 till 2,5 procent.
Figur 4.4 illustrerar utfallen av de två åtstramningsalternativen.
Simuleringarna är baserade på skattningar av specifikationer motsvarande den
andra kolumnen i tabell 4.3 med restriktionen att löneandelen ska
vara
konstant på lång sikt. Produktivitetsstegringen
antas uppgå till 2 procent
antas vara oförändrad. I huvudfåran växer
per år, och pris/skattekilen
följaktligen den reala produktlönen med 2 procent per år.
Figur 4.4 Åtstramningspolitikens effekter på produktlönens utveckling. Årlig
procentuell förändring.
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Anm.: Ackommodationsaltemativet innebär att den öppna arbetslöshetenoch sysselsättningen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder vardera ökar med en halv procentenhet av arbetskraften under de fyra första kvartalen. lcke-ackommodation innebär att
hela åtstramningen verkar genom högre öppen arbetslöshet en ökning med
en
procentenhet under de fyra första kvartalen.

kvartal
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har under några år kraftiga effekter på lönestegnegativ i ickeringarna. I slutet av andra året är produktlöneförändringen
ackommodationsalternativet.
Under tredje året efter arbetslöshetsstegi
via felkorrigeringstermen
ringen tilltar emellertid löneökningstakten,
löneekvationen. Femte året efter åtstramningen har lönestegringarna återgått till huvudfåran, som nu utmärks av en lägre löneandel. Skillnaderna
respektive ickei fallen med ackommodation
mellan löneutvecklingen
ackommodation är betydande. Om hälften av arbetslöshetsökningen sugs
åtgärder blir skillnaden i löneökningstakt
upp i arbetsmarknadspolitiska
mellan de två politikalternativen
som mest 2 procentenheter.
Effekterna av åtstramningen kan synas osannolikt kraftiga. Resultaten
genomslag på arbetsmarknaden
beror delvis på att åtstramningspolitikens
Resultaten beror också på att
osedvanlig
snabbhet.
förutsätts ske med
utmärkas
antagits
utgångsläget har
av en extrem högkonjunktur med mycåtgärfå
och
arbetslöshet
ket låg öppen
personer i arbetsmarknadspolitiska
bli
effekterna
arbetslöshetsvariabler
kommer
att
logaritmerade
Med
der.
lägre nivåerna i utgångsläget är. Om simuleringarna baseras på
starkare
skattningarna i den första kolumnen i tabell 4.3 blir effekterna mindre,
politikalternativen
påvermen skillnaden mellan löneutvecklingen i de två
kas inte nämnvärt i förhållande till vad som illustreras i figur 4.4. Oavsett
den exakta specifikationen av arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska
lönedämpande effekinsatser är resultaten robusta: åtstramningspolitikens
Åtstramningspolitiken

mindre den pareras av sysselsättningsskapande arbetster är starkare
marknadspolitiska åtgärder. Om hela ökningen av den öppna arbetslösheåtgärder uppkommer ingen
ten elimineras genom arbetsmarknadspolitiska
lönedämpning överhuvudtaget.
De utvecklingsförlopp
som illustrerats i figur 4.4 säger inte direkt något
lönestegringarna
och naturligtvis heller inte något om
nominella
de
om
Löneekvationerna kan emellertid också skrivas med
prisstegringstakten.
nominella löneförändringar
som beroende variabel och med förväntad
prisstegringstakt som oberoende variabel. Åtstramning med ökad arbetslöshet påverkar således på kort sikt de nominella lönestegringarna, varvid
prisstegringstakten kommer att avta via företagens prissättningsbeteende,
vilket i sin tur påverkar lönesättningen i återhållsam riktning.

Arbetslöshetstider

och vakanstider

En i engelska studier uppmärksammad fråga gäller om långtidsarbetslösLayard
het har andra effekter på lönebildningen än korttidsarbetslöshet
Nickell 1986. Hypotesen är att ökad långtidsarbetslöshet har liten eller
ingen lönemodererande effekt, vilket skulle göra det möjligt att vidta
åtgärder som minskar långtidsarbeslösheten utan att detta bidrar till snabbare lönestegringar.
För att belysa denna frågeställnings
har en ekvation av formen

relevans för svenska förhållanden

konstant + alogU,55 + BUL5
+ övriga termer
estimerats. U5 och UL representerar antalet korttidsarbetslösa l -26 veckor i procent av arbetskraften, respektive antalet långtidsarbetslösa 27

4.4

D4l0g wa.
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Tabell 4.4 Iñneefekter av korttlds- och långtidsarbetslöshet.
Estimat
a0
á
1

-0,058
0,712

- 3,518

t-värden
p0
0,701

Bl
-0,283

Anm.: Parametrarna är estimerade med icke-linjär minsta kvadratmetod. Övriga
variabler enligt kolumn l, tabell 4.2.

veckor eller fler i procent av arbetskraften. Om Bl finns ingen skillnad
mellan kort- och långtidsarbetslöshetens effekter på lönebildningen. Resultaten i tabell 4.4 gör det inte möjligt att förkasta hypotesen Bl
kan
, men
heller inte förkasta hypotesen ,B0. De två arbetslöshetskomponenterna
följer varandra väl i data, och inga någorlunda precisa skattningar har
kunnat erhållas för annat än den totala arbetslösheten. Det bör i sammanhanget noteras att engelska studier har studerat effekterna av arbetslöshet
med över ett års varaktighet, en mycket liten del av arbetslösheten i
Sverige.
Tidigare svenska lönebildningsstudier
har ofta undersökt betydelsen av
olika
antal
mått
på
arbetsmarknadsläget,
ett
t.ex. arbetslöshet, vakanser
och vakanstider Schager 1981, 1988. l de specifikationer som här är
aktuella finns inget som tyder på att ex. vakanstiderna skulle dominera" arbetslösheten som förklaringsvariabel;
ekvationens standardfel ökar
om arbetslösheten ersätts med ett mått på vakanstider. En åtstramning på
arbetsmarknaden kommer att öka arbetslösheten och minska såväl antalet
vakanser som vakansernas varaktighet. Data tillåter inga säkra slutsatser
åtgärder
om hur lönerna skulle påverkas av t.ex. arbetsmarknadspolitiska
som förkortar vakanstiderna utan att öka arbetslösheten.

NAIR U i Sverige
De skattade lönekvationer som ovan presenterats ger ingen information
om vid vilken arbetslöshetsnivå som inflationstakten är konstant, dvs. vid
vid vilken nivå som NAIRU ligger. För att utifrån reallöneekvationen
komma fram till uppskattningar av NAIRU krävs fler modellingredienser,
inklusive en aggregerad efterfrågefunktion
för arbetskraft. Därav följer
också att resultaten vad gäller löneeffektema av arbetsmarknadspolitiska
åtgärder inte säger något om sådana åtgärders slutliga effekter på jämviktsarbetslösheten.
Istället för att estimera en fullständig makromodell för att bestämma
i linje med t.ex. Layard
Nickell 1986
NAIRU
ska vi här
presentera en ytterst förenklad beräkning. Vi undersöker vid vilken arbetslöshet som inflationstakten
är konstant genom att estimera en ekvation
med inflationstaktens förändring som beroende variabel och med arbetsJämför Wadensjö 1987. Resultaten
lösheten som förklaringsvariabel.
framgår av tabell 4.5. En specifikation med logaritmerad arbetslöshetsvariabel ger även här något bättre förklaringsgrad, och enligt skattningarna i
kolumn 3 skulle NAIRU ligga vid ca 2,2 procent enligt den arbetslöshetsdefmition som gällde före 1987. De insigniñkanta trendkoefñcienter-
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Tabell 4.5 Inflationsförändring och arbetslöshet, årsdata 1965-87. Beroende variabel: DlogPc./Pc,_

Konstant
U

1

2

3

0,041
104
-0,018
2,42

0,042
2.36
-0,02l
106

4
0,032
143

-0,040
0,53

log U
0,0004
0,43

Trend
2,3
0,218
2,34

NAIRU
R
DW

0,225
2,32

2,2
0,234
2,34

0,032
235
-0,048
220
0,0004
O, 51
0,244
2,32

Anm.: Absolutvärden av t-kvoter i parentesema. NAIRU beräknas som den arbetslöshet som ger konstant inflationstakt, dvs. D1ogPc,,/Pc..

na ger ingen anledning att tro att NAIRU skulle ha ökat eller minskat över
tiden. Vi noterar också att koeñicienten framför log U implicerar att en
ökning av arbetslösheten från 2 till 3 procent skulle minska inflationstakten med ca 2 procentenheter.
De NAIRU-skattningar
som dessa förenklade kalkyler ger bör tolkas
med försiktighet. Skattningama framstår dock inte som orimliga. Arbetslösheten har i Sverige pendlat i ett ganska smalt intervall över och under 2
tenderat öka eller minska i nämnvärd
procent, utan att inflationstakten
grad.

Samspelet

mellan

privat

och

offentlig

sektor

Lönebildningen i den offentliga sektorn har alltmer kommit att uppmärkdiskussionen. De under senare år
sammas i den stabiliseringspolitiska
lönekostnadsökningarna
i den
utgiftsramar
för
försöken
med
prövade
statliga sektorn får väl antas bygga på en föreställning om att den totala
löneutvecklingen
kan påverkas genom styrning av de statliga lönerna.
Utvecklingen mot mer decentraliserad lönebildning i offentlig sektor har
överväganden, utan
dock knappast drivits fram av stabiliseringspolitiska
är sannolikt mer ett uttryck för personalpolitiska strävanden hos arbetsgivarna.

Lönerelationernas

utveckling

Hur har då lönerna i stat och kommun utvecklats i förhållande till lönerna
i den privata sektorn sedan 60-talet Med hjälp av nationalräkenskapernas
beräkna genomsnittliserier över lönesummor och arbetade timmar kan
Relativlönerna
i stat och kommun,
för
olika
sektorerna.
timlöner
de
ga
dvs. kvoten mellan lönerna i stat respektive kommun och lönerna i det
privata näringslivet, har fallit trendmässigt sedan 60-talet. Som framgår av
figur 4.5 låg de offentliga lönerna 10-20 procent högre än lönerna i
näringslivet i slutet av 60-talet, ett övertag som helt eliminerats i mitten på
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Figur 4.5 Lönerelationer mellan privat och olfentlig sektor, 1963-87.
1.3

kommun/när.liv
1.1 -

1.0

0.9
Y
Anm.: Figuren anger kvoter mellan genomsnittliga timlöner i respektive sektor.
Källa: Egna bearbetningar av nationalräkenskapemas serier över lönesummor och
arbetade timmar årsdata.

80-talet. Kring den långsiktiga trenden finns betydande kortsiktiga variationer. I genomsnitt för perioden har lönerna i den privata sektorn ökat
med drygt 9 procent per år, medan de ökat med drygt 8 procent i stat och
kommun. Något överraskande är att löneförändringama
i den offentliga
sektorn snarast uppvisat större fluktuationer än löneökningama i näringslivet tabell 4.6. Standardavvikelserna for de nominella löneförändringarna
är större för stat och kommun än vad de är för den privata sektorn.
Det är inte alldeles lätt att Förklara dessa långsiktiga relativlöneförändringar till den offentliga sektorns nackdel. Den närmast till hands liggande
hypotesen är att utvecklingen återspeglar förändringar i arbetskraftens
sammansättning i de olika sektorerna. Det finns dock inget som tyder på
att den offentliga sektorn alltmer skulle kommit att sysselsätta mindre
välutbildad arbetskraft. Som framgår av tabell 4.7 har den genomsnittliga
Tabell 4.6 Nominella lönelörändringar i privat och offentlig sektor, 1964-87. Medelvärden standardavvikelser inom parentes.
Privat
1964- 73
1974- 87
1964- 87

0,085
0,0l0
0,095
0,028
0,091
0,022

Stat
0,078
0,0 l 9
0,085
0,032
0,082
0,027

Anm.: Siffroma avser logaritmiska Förändringar, log W./W.

Kommun
0,082
0,03 l
0,087
0,029
0,085
0,029
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Tabell 4.7 Genomsnittligt antal utbildningsår i privat och offentlig sektor.

1971
1975
1980
1985

Privat

Offentlig

9,2
9,3
9,9
10.5

10.6
11.0
l 1.5
11,9

Källa: Egna bearbetningar av AKU februariundersökningarna. Offentlig sektor
motsvaras av "Offentlig Förvaltning och andra tjänster", privat sektor av övriga
näringsgrenar.
utbildningsnivån
räknat i antal skolår ökat i såväl privat som offentlig
sektor. Under hela perioden sedan 70-talets början har de offentliganställda haft genomsnittligt längre utbildningstid.
i de olika sektorerna
Inte heller arbetskraftens ålderssammansättning
utvecklats på ett sätt som bidrar
har, enligt arbetskraftsundersökningarna,
för statligt
till att förklara relativlönernas utveckling. Genomsnittsåldern
anställda har ökat något medan den har minskat i kommunerna. l det
privata näringslivet har ålderssammansättningen i stort sett varit oförändrad
är sådant att det är osannolikt att den
Mönstret i relativlöneutvecklingen
offentliga sektorn skulle ha varit löneledande i förhållande till det privata
näringslivet. För att en sådan hypotes ska kunna förenas med de fallande
relativlönema måste man anta att den privata sektorns anställda systematiskt lyckas uppnå överkompensation for löneökningarna i den offentliga
sektorn. En sådan hypotes framstår som en aning långsökt. En närmare till
hands liggande möjlighet är att den privata sektorn har varit löneledande,
och att de offentliganställda inte förmått uppnå full följsamhet.
bekräftar i huvudsak
kausalitetstest
Ett antal statistiska test Granger
hypotesen att den privata sektorn har varit löneledande i förhållande till
löneutvecklingen i stat och kommun. Metoden innebär i princip att man
försöker fastställa vilket tidsmässigt samband som finns mellan löneförändringarna i olika sektorer. Den privata sektorn kan sägas vara löneledande om löneökningar i denna sektor tidsmässigt föregår löneökningar i
den offentliga sektorn. I litteraturen talar man i sådana sammanhang om
att det föreligger Granger-kausalitet.
Det mönster som framträder i årsdata är att löneökningarna i näringslivet föregår löneökningarna i staten, vilka i sin tur föregår löneökningarna i
är alltså:
Ohlsson 1990. Kausalitetskedjan
kommunerna Holmlund
näringsliv
Löneökningar
-

Löneökningar

2 Zetterberg 1988 presenterar analyserpå individdata av löneutvecklingen i privat och offentlig sektor under perioden
1974- 81.

- Löneökningar
kommuner

stat

De empiriska resultaten är svåra att förena med hypotesen att den
offentliga sektorn skulle ha varit löneledande i förhållande till det privata
näringslivet. Löneseriemas utveckling stämmer också med det faktum att
avtalen i den privata sektorn i regel har slutits före avtalen inom den
offentliga sektorn.
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Relaåtivlöneförändringar och arbetslöshet
För att ytterligare belysa relativlöneförändringarna
följande modell estimerats på årsdata:

mellan sektorerna har

U0 + GIDIOÄWo/WnX-l + azUz-Ux-i
+ a,l0g Wok. + a..log Wn.1.
för staten och W°
i offentlig sektor W,,W,
Wo är timlönen
och W.. är timlönen i näringslivet. Ekvationens
Wk för kommunerna
exakta dynamiska form har inte utsatts för mer än ett begränsat antal
experiment. Förändringar i relativlönema relateras till Förändringar i arbetslösheten och till lönenivåema i föregående period felkorrigeringstermen. Om lönerna i sektorerna växer i samma takt på lång sikt gäller a, a4. Koeñicienten a, antas vara negativ och anger hur stor del av avvikelsen
från den långsiktiga utvecklingsbanan som elimineras under loppet av ett
4-5

Dl°8Wo/wnt

år.
Resultaten i tabell 4.8 framstår som rimliga. Ökad arbetslöshet leder till
att den offentliga sektorn förbättrar sitt relativa löneläge; en procentenhets
ökning av arbetslösheten leder på kort sikt till att lönerna i stat och
kommun ökar med 3-4 procent i förhållande till lönerna i näringslivet.
Mekanismen verkar med all sannolikhet via den för arbetsmarknadsläget
känsliga löneglidningen i den privata sektorn. Observera att den specifikation som har valts inte tillåter att arbetslöshetens nivå påverkar relativlönema på lång sikt.
Värdena på de skattade koeflicientema framför lönenivåema i offentlig
sektor innebär att ca 45-50 procent av avvikelsen från den långsiktiga
lönebanan elimineras inom ett år. Som visats ökar lönerna i näringslivet
snabbare än lönerna i offentlig sektor under den aktuella perioden. I
regressionsskattningama leder detta till att koefficientema framför de två
lönenivåvariablerna
inte summerar till noll; en ökning av lönerna i näringslivet åtföljs inte på lång sikt av motsvarande ökning av lönerna i stat
och kommun.
Tabell 4.8 Relativlöneanpassningari stat och kommun, årsdata 1964-87. Beroende
variabel: DlogW.,/W,...
Stat - Näringsliv
1
Konstant
Dl0gW°/W,,,1
U. - U.|
log Wax-l
log Wnvh,
R
S.E.
DW
LM2

l 76
2,76
0,444
258
0,035
3,08
-0,458
3.32
0,412
335
0,539
0,021
2,23
0,77

Kommun - Näringsliv
l 67
320
0,282
0,54
0,040
3,09
-0,484
3.57
0,446
3,55
0,598
0,021
2,16
0,22

Anm.: Absolutvärden av t-kvoter i parentesema. LM2 är ett F-test för autokorrelerade residualer Lagrange Multiplier Test upp till två perioder, F 2,l6. WoWs
stat i kolumn l, och W°Wk kommun i kolumn 2.
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De skattningar som redovisas i tabell 4.8 bygger naturligtvis på en ytterst
enkel modell. Framförallt har vi ingen kausal Förklaring till de långsiktiga
Ändå ger resultaten en plausibel stiliserad bild
relativlöneförändringarna.
offentliga
hur
den
sektorns
löner anpassar sig till den privata löneutav
vecklingen. Löneinflationens
motor finns i det privata näringslivet. Näringslivets relativa löneläge förbättras i konjunkturuppgångar
då arbetslösheten faller, och försämras i konjunkturnedgångar
då arbetslösheten ökar.

Sammanfattning
Resultaten från kapitlets empiriska analyser kan sammanfattas i följande
punkter:
Lönebildningen i det svenska näringslivet kan karaktäriseras av en
modell som på kort sikt ger ett samband mellan arbetslöshet och lönestegringstakt, och på lång sikt ett samband mellan arbetslöshet och reallönenivå. Högre arbetslöshet leder på kort sikt till långsammare reallönestegringar, men på lång sikt är reallönens tillväxttakt bestämd av produktivitetstillväxten och oberoende av arbetslöshetens nivå.
Lönerna i den privata sektorn är förhållandevis känsliga för arbetslöshetsförändringar.
Om den öppna arbetslösheten ökar med en procentenhet minskar löneökningstakten med ca 3 procentenheter på ett års sikt.
På lång sikt leder en procentenhets högre arbetslöshet till ca 6 procents
lägre reallönenivå.
De lönedämpande effekterna av en åtstramningspolitik
är starkare
mindre arbetslöshetsökningen
sysselsättning
i
med
arbetsmarkpareras
nadspolitiska åtgärder. Ingen lönedämpning alls uppkommer om arbetslöshetsökningen helt elimineras via arbetsmarknadspolitiska
insatser.
4. Inga säkra slutsatser kan dras om eventuella skillnader mellan långtidsarbetslöshet och korttidsarbetslöshet
vad gäller effekterna på lönebildningen.
Högre skatter leder på kort sikt till högre lönekostnader. På lång sikt
påverkas inte de reala lönekostnaderna av skattetrycket, dvs. skatterna
övervältras i sin helhet på löntagarna. Förändringar
i skattesystemets
progressivitet har inga säkerställda effekter på lönebildningen.
NAIRU, eller den arbetslöshet som är förenlig med konstant inflationstakt, torde i Sverige ligga vid drygt 2 procent.
Lönerna i stat och kommun har trendmässigt ökat i långsammare
takt än lönerna i det privata näringslivet. Den privata sektorn har varit
löneledande i förhållande till den offentliga sektorn. Den offentliga sektorns relativa löneläge förbättras om arbetslösheten stiger och försämras
om arbetslösheten faller.
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APPENDIX

Alternativa

estimationer

I tabell 4A.l redovisas skattningar för perioderna 1967-80 respektive
1975-88. Koefñcientskattningarna
är relativt likartade, men det kan noteras att arbetslöshetskoeñicienten
är större för den senare perioden. Koefficienten för pris/skattekilens nivå är inte signifikant skild från noll.
Tabell 4A.2 redovisar estimerade löneekvationer baserade på årsdata för
perioden 1965 87. Arbetslöshetens förändring har här en statistiskt signifikant effekt på löneökningarna; en procentenhets ökning
av arbetslösheten dämpar löneökningarna påföljande år med ca 3 procentenheter. På
lång sikt leder en ökning av arbetslösheten med en procentenhet till att
lönenivån blir 7-8 procent lägre. Resultaten ligger väl i linje med skattningarna på kvartalsdata. I kolumn 2 inkluderas inflationstaktensförändring, DDl0g Pc, som en ytterligare förklaringsvariabel
i löneekvationen.
Variabeln skulle kunna fånga inflationsöverraskningar
om lönesättarna
har adaptiva förväntningar. Hypotesen är att en uppgång i inflationstakten
leder till en temporär reallönesänkning i förhållande till en situation med
konstant inflationstakt. Estimationsresultaten
ger dock inte något stöd for
denna hypotes.
Tabell 4A.3 presenterar skattningar av ekvationer som inkluderar
arbetsmarknadspolitiska
åtgärder AMP.
De tre första kolumnerna svarar
mot tabell 4.3 i huvudtexten. l den fjärde kolumnen har koefficienterna för
log Wp.x-4 och log Q,4 pålagts restriktionen att summera till noll så att
produktlönen på lång sikt växer i takt med produktiviteten.
Skattningarna
i den fjärde kolumnen ligger till grund för de simuleringar som illustreras i
figur 4.4.

Tabell 4A.l Estimerade löneekvationer för näringslivet, kvartalsdata 1967: 11980:4 respektive 1975: 1- 1988:4. Beroende variabel: D10g WPJ.

D10g W,,..
D10g Q:
D10g0.
D10g0.4
log WN-,
log Qt-â
log U.5

1967:1- 1980:4
2
1

1975:1- 1988:4
3
4

0,242
1,96
0,263
1,47
0,275
1,94
0,264
2,02
-0,423
4,29
0,441
3,91
-0,053
2,62

0,135
1,03
0,562
2,49
0,189
1,13
0,023
0,15
-0,571
5,35
0,568
3,84
-0,l01
2,85

log 0,-,
R2
S.E.
DW
LM6

0,577
0,024
2,04
0,13

0,261
2,07
0,232
1,26
0,300
2,05
0,218
1,53
-0,487
3,85
0,421
3,64
-0,057
2,73
0,144
0982
0,584
0,024
2,03
0,07

0,129
O,949
0,570
2,45
I 89
l,116
0,038
0,212
-0,56I
4,67
0,581
3,47
-0,098
2,44
-0,026
0,18
0,680
0,023
1,83
0,91

0,680
0,023
1,83
0,84

Anm.: Absolutvärden av t-kvoter i parenteserna.l ekvationerna ingår ocksåinlercept
och säsongdummyvariabler.

Tabell 4A.2 Estimerade löneekvationer för näringslivet, årsdata 1965-87. Beroende
variabel: Dlog Wpyt.

Konstant
Dlog WWF,
Dlog Q:
Dlog
U.-. - U12
log W,,,,
log Qz-x
U.2

l

2

3

-0,333
2,72
0,406
2,71
0,733
2.93
0,253
2,27
-0,034
321
-0,474
3,96
0,528
3,74
-0,036
167

-0,315
2,09
0,392
2,35
0,763
2330
0,263
2,11
-0,035
3,07
-0,458
3,22
0,508
2,97
-0,034
2yl3

-0,271
2,43
0,382
2,47
0,646
260
0,246
2,12
-0,033
3,03
-0,389
3,87
0,428
3,65
-0,064
146

log U.2
DD1og Pc
R2
S.E.
DW
LM2

0,842
0,012
1,86
0,38

-0,036
022
0,842
0,012
1,82
0,31

Anm.: Absolutvärden av t-kvoter i parenteserna.

0,833
0,012
1,89
0,19
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Tabell 4A.3 Arbetsmarknadspolitikens etfekter enligt löneekvationerlör näringslivet,
kvartalsdata 1967: l- 1988:4. Beroende variabel: D log WW.

Dlog Wp,,,
Dl0g Ql
Dlog
D°log0.4
log Wp.4
log Q.4
U+AMP.5
AMP.5

l

2

3

4

0,269
2,90
0,387
2,61
0,251
2,21
0,185
1,76
-0,492
6,2l
0,491
5,6l
-0,027
3439
0,034
3,12

0,264
2,89
0,370
2,56
0,266
2,40
0,192
l,86
-0,469
6,2l
0,454
5,51

0,260
2,84
0,368
2,56
0,246
2,20
0,180
l,74
-0,491
6,40
0,481
5,71

0,267
2,95
0,421
3,76
0,273
2,48
0,200
l,96
-0,473
6,33
0,473
6.33

log U +AMP,5

-0,083
4,03
0,032
3,44

log AMP.5
log U.5
R2
S.E.
DW
LM6

0,636
0,023
2,01
0,45

0,648
0,022
2,03
0,43

0,009
1,50
-0,065
409
0,649
0,022
2,03
0,41

-0,086
4,23
0,030
3.43
0,646
0,022
2,03
0,41

Anm.: Absolutvärden av t-kvoter i parenteserna.I ekvationerna ingår också intercept
och säsongdummy-variabler. l kolumn 4 har en restriktion pålagtsså att koefñcienterna för log Wp.4 och log Q.4 summerar till noll.

Datamaterialet
W

P0

r

m
s

nominell timlön beräknad utifrån nationalräkenskapernas
serier
över arbetade timmar och lönesummor. Källor: SCB och SNEPQ.
konsumentprisindex.
Källa: SCB.
deflator för näringslivets förädlingsvärde beräknad utifrån nationalräkenskapernas serier över förädlingsvärden
i fasta och löpande
priser. Endast årsdata. Källor: SCB och SNEPQ.
genomsnittlig
for heltidsarbetande person med geinkomstskatt
nomsnittlig industriarbetarlön
beräknad utifrån preliminärskattetabellerna. Endast årsdata. Källor: SCB löner for industriarbetare
och Riksskatteverket skattetabeller.
genomsnittlig marginalskatt för person med genomsnittlig industriarbetarlön. Endast årsdata. Källa: SNEPQ.
arbetsgivaravgift beräknad utifrån nationalräkenskaperna
som kvoten mellan kollektiva avgifter och egentliga löner i näringslivet.
Endast årsdata. Källa: SCB.

SNEPQ är en ekonometrisk kvartalsmodell
av svensk ekonomi som
utvecklats vid FIEF och Uppsala universitet. De variabler som endast
finns på årsbasis har använts utan korrigering i kvartalsmodellema.
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beräknad utifrån nationalräkenskapema
produktivitet
som kvoten
mellan förädlingsvärdet i fasta priser och antalet arbetade timmar
for anställda. Källor: SCB och SNEPQ.
arbetslöshet i procent av arbetskraften enligt arbetskraftsundersökningama. För 1987 och 1988 har den officiella arbetslösheten ökats
med en halv procentenhet for att beakta det nya mätförfarandet
AMP

fr. o.m. 1987. Källa: SCB.
åtgärder i procent av arantal personer i arbetsmarknadspolitiska
betskraften. AMP inkluderar i antalet sysselsatta i beredskapsarbete, ii hälften av antalet sysselsatta i ungdomslag, iii antalet sysselsatta med rekryteringsstöd samt iv antalet under utbildning till
följd av risk för permittering eller uppsägning. Källor: AMS arbetsmarknadspolitiska
åtgärder och SCB antal personer i arbetskraften.
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5

Kan

politik

påverka

lönebildningen

Inledning
har under det
Den teoretiska och empiriska lönebildningsforskningen
för
senaste decenniet alltmer avlägsnat sig från frikonkurrensmodeller
arbetsmarknaden. Föreställningen att lönerna på olika delarbetsmarknader alltid skulle anpassa sig så att jämvikt uppstår mellan utbud och
efterfrågan på arbetskraft är populär i elementära läroböcker, men den har
ingen riktigt övertygande empirisk förankring. Det är ofta mer fruktbart
att betrakta lönebildningen som resultatet av ett samspel mellan arbetsgivare och fackliga organisationer, där full sysselsättning är ett möjligt men
ingalunda självklart utfall. De "marknadslöner"
som etableras av arbetsmarknadens institutioner är inte nödvändigtvis marknadsklarerande, dvs.
förenliga med full sysselsättning.
Även om existensen av starka fackliga organisationer kan bidra till ickelönebildning
marknadsklarerande
är fackföreningar varken nödvändiga
eller tillräckliga för att ofrivillig arbetslöshet ska uppkomma. Effektivitetslöneteoriema har lärt oss att företagens konkurrens om arbetskraften kan
leda fram till en generell lönenivå som skapar utbudsöverskott på arbetsmarknaden. "Insider-outsider"
modellerna har pekat på att de anställda
kan utöva inflytande på lönesättningen utan att detta tar sig fackliga
organisationsformer.
är det
Med ovan skisserade teoretiska perspektiv på lönebildningen
i princip skulle kunna förnärmast självklart att offentliga interventioner
bättra lönebildningsprocessens realekonomiska utfall. Från en sådan principslutsats är dock steget långt till konkreta åtgärdsrekommendationer.
Entusiasmen för interventioner försvagas av att vi har begränsade kunskaper om hur ekonomin fungerar, och av att vissa ekonomisk-politiska
medel kan ha icke önskvärda effekter på andra områden. Ett stort antal
instrument har emellertid konsekvenser
traditionella ekonomisk-politiska
också for lönebildningen. Detta gäller naturligtvis finans- och penningpoliStaten måste också i
tik, men också skatte- och arbetsmarknadspolitik.
för de statsanställda.
egenskap av arbetsgivare fastlägga en lönepolitik
Frågan gäller således inte om staten ska söka påverka lönebildningen, utan
i vilka former detta bäst sker.
Detta kapitel innehåller en diskussion av problem och möjligheter förstrategier mot inflation och arknippade med olika ekonomisk-politiska
betslöshet. Ett genomgående tema är att politiken bör utformas så att en
rimlig balans mellan inflations- och sysselsättningsmål uppnås. En ensidig

inriktning på inflationsbekämpning
torde, i varje fall på kort sikt, vara
har
svår att förena med den höga prioritering som i Sverige traditionellt
full
sysselsättning.
framstår
osannolikt
önskemålet
Det
getts
att en
som
om
väsentlig dämpning av den svenska pris- och kostnadsstegringstakten ska
kunna ske utan en viss temporär ökning av den öppna arbetslösheten.

Avvägningen

Inflationens

SeFischer Modigliani
1978 för en relativt utförlig diskussion av infla- tionens kostnader.

mellan

arbetslöshet

och

inflation

kostnader

Hög svensk inflation torde ganska allmänt i första hand uppfattas som ett
potentiellt hot mot konkurrenskraften
i det system med fasta växelkurser
sig
vilja
statsmakterna
upprätthålla.
Ytterst blir inflationsproblesagt
som
synvinkel
denna
hot
målet
närmast
met ur
ett
mot
om låg arbetslöshet. En
relativt hög svensk inflationstakt fordras med jämnmod så länge samma
gissel drabbar våra viktigaste konkurrentländer.
Inflationens självständiga reala kostnader är tämligen svårfångadeR
Verkningarna beror bl. a. på om inflationen är förväntad eller oväntad och
på i vilken grad skattesystemet vilar på nominalistiska eller reala principer. Den kostnad av förväntad inflation som uppträder i en indexerad
ekonomi brukar kallas skoläderkostnader
och sammanhänger med att
kontanter inte ger någon ränteavkastning. Inflationen fungerar här som en
skatt på kassahållning, vilket bör leda till minskad kassahållning och fler
bankbesök för att inte gå miste om ränteavkastningen
om inflationen
stiger. Det är emellertid mycket osannolikt att dessa kostnader är av någon
väsentlig kvantitativ betydelse så länge inflationstakten håller sig kring de
nivåer som varit aktuella for svensk del.
Eftersom inflationen fungerar som skatt på kassahållning aktualiseras
frågan om den optimala nivån på inflationsskatten.
Denna fråga bör
lämpligen analyseras inom ramen for en modell som beaktar olika slags
skatter. Veterligt finns det inget klart stöd i den teoretiska litteraturen för
fullständig prisstabilitet, dvs. för att inflationsskatten skulle vara lika med
noll; bl. a. Phelps 1972 har istället utvecklat en välfärdsekonomisk analys
till stöd för tesen att den optimala förväntade
inflationstakten är positiv.
l en ekonomi med stabil prisnivå och långsam tillväxt kan relativlöneförskjutningar mellan olika grupper innebära nominallönesänkningar
för
vissa kategorier. Om det finns nominallönemotstånä
ovilja att sänka
nominella löner
det förmodligen lättare att åstadkomma relativlöne- är
förändringar i en ekonomi med måttlig inflation än i en ekonomi med
stabil prisnivå; relativlöneforändringar
kan i en inflationsekonomi
ske
utan att någon grupp behöver drabbas av nominella lönesänkningar.
Inflationen antas ofta ha fordelningskonsekvenser
som framstår som
orättvisa. Några övertygande belägg för att inflationen skulle öka inkomstskillnaderna i samhället finns dock knappast. Empiriska studier från USA
och Sverige tyder snarast på att inflationens omfördelningseffekter
är till
fördel för grupper med lägre inkomster Blinder
Esaki 1978, Björklund
1989. Dessa effekter är emellertid små och inte alltid skattade med hög
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precision. Vad gäller effekterna på jörmögenhetsfordelningen
av icke
utslagen mer betydelsefulla. Återförväntad inflation är de kvantitativa
igen är det dock problematiskt att uttala sig om hur omfördelningarna
mellan låntagare och långivare påverkar olika inkomstklasser. Vissa resultat baserade på amerikanska förhållanden tyder på att omfördelningen går
från grupper med låga respektive höga inkomster till mellaninkomstskikModigliani 1978. Sammanfattningsvis
har de fördelningsten Fischer
politiska argumenten för en anti-inflationspolitik
ett tämligen svagt empiriskt underlag.
Inflationsbekämpning
har i praktiken verkat via en viss, åtminstone
effekterna av
tillfällig, ökning av arbetslösheten. De fördelningspolitiska
ökad arbetslöshet är mer entydiga än effekterna av högre inflationstakt.
Högre arbetslöshet bidrar, enligt såväl utländska som svenska undersökblir ojämnare. Effekten på inkomstningar, till att inkomstfördelningen
före
spridningen
skatt tycks snarast vara starkare i Sverige än i andra
undersökta länder England, USA, Canada, medan effekten på spridningdisponiblainkomsterna
är mindre accentuerad i Sverige Blinder
en av de
Esaki 1978, Björklund 1989.
Ett argument till stöd för ett mål om fullständig prisstabilitet skulle
kunna vara att en positiv inflationstakt i sig tenderar att leda till successivt
stigande inflation, dvs. det skulle vara omöjligt att hålla inflationstakten
på en stabil nivå. Det är dock inte lätt att finna teoretiskt eller empiriskt
teori föreligger
stöd för en sådan tes. Enligt modern makroekonomisk
inget samband på lång sikt mellan arbetslöshet och inflation. InflationstakNAIRU
och det
ten kan hållas konstant vid en viss jämviktsarbetslöshet
inflationstakten
arbetslösheten
hamnar
under
NAIRU
först
är
när
som
är positiv ger i sig ingen
kommer att öka. Det faktum att inflationstakten
anledning till farhågor för att inflationen kommer att öka.
Låt oss sammanfatta: Inflationens kostnader är svårfångade och förmodligen lägre än vad man ofta föreställer sig i den allmänna debatten.
Empiriska undersökningar av inflationens effekter på inkomstfördelningen tyder inte på att inflationen systematiskt skulle gynna grupper med
höga inkomster och drabba hushåll med låga inkomster. Ekonomisk teori
ger inget stöd för tesen att fullständig prisstabilitet är att föredra framför
en positiv inflationstakt.

Inflationsnedväxlingens

problem

Även om inflationens kostnader är svårbedömda är det uppenbart att
önskemålet om låg inflation har bred förankring. En allmän inriktning hos
stabiliseringspolitiken
har varit att söka nedbringa den svenska inflationstakten till omvärldens, och därmed avaktualisera behovet av fortsatta
En fråga som härvid
devalveringar för att upprätthålla konkurrenskraften.
uppkommer är vilka möjligheter det finns att åstadkomma inflationsnedväxling utan nämnvärd ökning av arbetslösheten.
Det skulle kunna hävdas att någon ökning av arbetslösheten inte behöver inträffa om staten på ett trovärdigt sätt markerar sin beslutsamhet att
för att ackommodera alltinte fortsättningsvis använda växelkurspolitiken
innebörd har också
denna
Deklarationer
med
löneökningar.
för stora
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utfärdats under 80-talet, men effekterna på de faktiska löneuppgörelserna
är svåra att upptäcka. Ett alternativ som eventuellt skulle kunna öka
trovärdigheten vore att genom en anslutning till EMS European Monetary
System reducera möjligheterna att föra en självständig svensk växelkurspolitik.
Växelkurssamarbetet inom ramen för EMS innebär en överenskommeloch
se mellan EG-Iändernas centralbanker om gemensam växelkurspolitik
Växelkurserna kan varigemensamt uppträdande på valutamarknaderna.
2,5 procent. En inte ovanlig
era inom ett smalt intervall plus/minus
uppfattning är att EMS har bidragit till att sänka den genomsnittliga
inflationstakten i medlemsländerna, och även minskat spridningen i inflationstakter mellan de olika länderna Svensson 1989. Genom EMS skulle
Västtyskland, med dess prioritering av restriktiv penningpolitik
och låg
inflation, ha kunnat dra med sig höginflationsländerna
ned mot lägre
inflationstakter.
Det är tänkbart att denna inflationsdämpning
har kunnat ske till lägre
arbetslöshetskostnad än vad som annars skulle varit fallet, men några
starka empiriska belägg för denna hypotes finns veterligt inte. En jämförelse mellan utvecklingen i Frankrike och Storbritannien härvidlag belysande. Frankrike deltar i Växelkurssamarbetet inom ramen för EMS den s.
växelkursmekanismen,
medan Storbritannien står utanför detta samarbete. Både Frankrike och Storbritannien hade kring 1980 tvåsiffriga inflationstal och en arbetslöshet på ca 6 procent. År 1986 hade inflationen fallit
till 3-4 procent i båda länderna samtidigt som arbetslösheten ökat till
lO-ll
har inte
procent. Frankrikes deltagande i växelkurssamarbetet
kunnat förhindra en betydande ökning av arbetslösheten i samband med
inflationsnedväxlingen.

ZSeVredin 1989 för en
diskussion av eventuell
svensk EMS-anslutning
och olika aspekterpå växelkurspolitiken.
l Man kan naturligtvis
fråga sig varför en facklig
organisation som omfattar hela löntagarkollektivet skulle driva en lönepolitik som tvingar fram
kontinuerliga devalveringar. Behovet av EMSanslutning för att åstadkomma moderation i lönesättningentorde vara
mindre vid starkt centraliserade löneförhandlingar.

Det förefaller sannolikt att en svensk EMS-anslutning skulle förstärka
trovärdighet
växelkurspolitikens
Därav följer emellertid inte att en nedväxling till västtysk inflationstakt
kan ske utan kostnader. Fullständigt
centraliserade förhandlingar
skulle rimligtvis underlätta en nedväxling
Med fullständig centralisering
utan nämnvärda arbetslöshetskostnader.
bestämmer parterna egentligen samtidigt löner och arbetslöshet, och arbetslösheten spelar här ingen självständig roll för att disciplinera lönesättarna. Det finns ingen anledning att räkna med att den fackliga organisationens avvägning mellan reallöner och arbetslöshet skulle påverkas av en
förändrad växelkurspolitikÃ
Lönebildningen i Sverige kan idag inte rimligen beskrivas som fullständigt centraliserad, även om inslaget av förhandlingar på nationell nivå är
större än vad som gäller i många andra länder. I den svenska lönebildningmellan olika grupper,
en finns ett stort mått av relativlönekonkurrens
vilket bidrar till att ge bränsle åt löneinflationen. En koordinerad nedväxling av de nominella lönestegringarna är svår att åstadkomma i en sådan
miljö; varje grupp som väljer lägre löneökningar riskerar att försämra sitt
relativa löneläge. Det framstår därför som mycket osannolikt att enbart
den ökade trovärdighet som EMS kan ge växelkurspolitiken
skulle kunna
dämpa lönestegringarna utan kostnader i form av högre arbetslöshet.
Föreställningen att växelkursmål, eller mål för penningmängdens ökningstakt, direkt skulle påverka lönesättningen har veterligt inget empiriskt
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stöd. Den monetära åtstramningens effekter på löner och priser verkar via
de åtföljande reala effekterna på produktion och sysselsättning.
Under förutsättning av att EMS även fortsättningsvis kommer att domiblir slutsatsen att en eventuell
neras av västtyska prisstabiliseringsmål
svensk anslutning kommer att utsätta vårt lönebildningssystem för stora
påfrestningar. Följden kommer med all sannolikhet att bli högre arbetslöshet, åtminstone under en övergångsperiod. Frågan är då om EMS-medlemskap kan kombineras med andra åtgärder för att möjliggöra en övergång till lägre inflationstakt utan betydande kostnader i form av arbetslöshet och produktionsbortfall.
lnkomstpolitiska
åtgärder, t.ex. i form av
temporär pris- och lönekontroll,
skulle här kunna aktualiseras. I själva
verket finns, just i denna hypotetiska
situation, goda argument för inkomstpolitiska
ingripanden för att underlätta inflationsnedväxling
utan
stor ökning av arbetslösheten. Lönekontrollen tvingar fram de lägre lönestegringar som de olika lönesättarna har svårt att klara på egen hand på
grund av risken att försämra det relativa löneläget. Priskontrollen
kan
skapa acceptans för lägre nominella lönestegringar eftersom dessa inte
behöver leda till sämre reallöneutveckling.
Erfarenheterna av priskontroller
är inte sådana att de uppmuntrar till
efterföljd. Det finns dock avgörande skillnader mellan, å ena sidan, priskontroller som mer eller mindre slentrianmässigt tillgrips utan uppbackning av den allmänna efterfrågepolitiken
och, å andra sidan, pris- och
lönekontroller
används
för
komplettera
regimförändringar
att
i
som
växelkurspolitiken.
Syftet med inkomstpolitiska
ingripanden av det senare
slaget är inte att söka påverka den långsiktiga inflationstakten,
utan att
möjliggöra en inflationsdämpning
till ett minimum av arbetslöshetsökning.
Det bör också återigen noteras att den svenska lönebildningcn, av resultaten i kapitel 4 att döma, tycks vara förhållandevis känslig för förändringar i arbetslöshetens storlek. En ökning av arbetslösheten med en procentenhet leder enligt dessa resultat till att löneökningstakten faller med ca 3
procentenheter på ett års sikt. Detta talar för att den arbetslöshetsökning
sannolikt är
som skulle krävas för att åstadkomma en inflationsnedväxling
relativt begänsad, i synnerhet om regimförändringen
kombineras med en
kraftfull inkomstpolitik.

Skatteomläggningar

och

lönebildning

Ett i debatten ofta anfört motiv för sänkta marginalskatter har varit att
sådana förändringar skulle skapa förutsättningar för lägre nominella lönestegringar. Tesen att löneökningarna skulle bli lägre vid minskad progressivitet i skattesystemet vilar emellertid på bräcklig teoretisk och empirisk
grund. Som visades i kapitel 3 finns det empiriska resultat, från Sverige
och andra länder, som tyder på att ett högre totalt skattetryck skulle kunna
leda till högre lönekostnader. De resultat som presenterades i kapitel 4
innebär emellertid att skatterna på lång sikt inte alls påverkar lönekostnaderna, dvs. skatterna övervältras i sin helhet på löntagarna. Det är ett
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resultat som framstår som rimligt i ljuset av decenniers stigande skattetryck utan nämnvärd trendmässig Förändring av arbetslösheten.
Vad gäller effekter av skatteomläggningar i riktning mot minskad progressivitet finns mycket få empiriska undersökningar.
Resultaten från
kapitel 4 tyder inte på att minskad progressivitet skulle ha några nämnvärda effekter på lönebildningen. Det är ett resultat fullt förenligt med den
teoretiska forskningen om löneförhandlingamas
mekanismer. l själva verket kan man utfrån tämligen konventionella och plausibla antaganden om
lönesättarnas beteenden få resultatet att minskad progressivitet leder till
högre lönekostnader och högre jämviktsarbetslöshet
Hoel l989b. Anledningen till att sådana resultat kan uppkomma är, något oprecist uttryckt,
att progressiva skatter kan uppfattas som en skatt på löneökningar; minskad progressivitet innebär därför lägre kostnader för att höja lönerna.
Det är en öppen fråga vilken praktisk betydelse dessa mekanismer kan
konsekvenser bör naturligtvis
ha. Mot eventuella lönekostnadsdrivande
effekter som kan bli resultatet av sänkta
ställas de utbudsstimulerande
marginalskatter. Ökat utbud av arbetskraft, och kanske ökad stimulans till
rörlighet mellan olika områden, bör kunna vidga löneinflationsdrivande
flaskhalsar på arbetsmarknaden.
Sammanfattningsvis
finns det inga starka skäl att räkna med ökad
lönemoderation till följd av den i Sverige aktuella skattereformen, eller av
andra reformer med mer långtgående ambitioner att sänka marginalskatterna. I den mån sänkta skatter inte finansieras med kompenserande
blir resultatet i första hand ett
skattehöjningar eller utgiftsminskningar
ökat inflationstryck från efterfrågesidan.

Arbetsmarknadspolitikens

roll

har traditionellt setts som ett sätt att
Den aktiva arbetsmarknadspolitiken
lösa upp målkonflikter mellan arbetslöshet och inflation. l modern makrokunna bidra till att
ekonomisk terminologi skulle arbetsmarknadspolitiken
reducera NAIRU, den arbetslöshet som är förenlig med konstant inflationstakt. Detta kan ske genom att politiken förbättrar arbetsmarknadens
anpassningsförmåga i olika avseenden,
ex. genom att underlätta yrkesmässig och geografisk rörlighet. Det är också tänkbart att ett välutvecklat
arbetsförmedlingssystem kan förbättra matchningen mellan arbetslösa och
lediga platser och leda till kortare arbetslöshets- och vakanstider.
lyckats i dessa avseenden Vissa
Hur har då arbetsmarknadspolitiken
indikatorer
på arbetsmarknadens anpassningsförmåga tyder på en anmärkningsvärd stabilitet i grundläggande samband. Således har den s.
Beveridge-kurvan, dvs. sambandet mellan arbetslöshet och vakanser, huvudsakligen rört sig i invanda banor sedan slutet av 60-talet figur 5.1.
år i slutet av 70-talet som markant
Det är främst överbryggningspolitikens
avviker; här handlar det då om att arbetslösheten är lägre vid givna
vakanstal än vad som gällt för andra perioder. Stabiliteten i den svenska
Beveridge-kurvan avviker från de mönster vi finner i flertalet andra länder
i Västeuropa; där har den höga arbetslösheten regelmässigt varit förknip-
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Figur 5.1 Den svenskaBeveridge-kurvan.
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Anm.: Antalet vakanserkvarstående lediga platser har liksom arbetslöshetenrelaterats till antalet personer i arbetskraften.
Källa: Edin Holmlund 1989.
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pad med en förskjutning utåt av Beveridge-kurvan, dvs. arbetslösheten har
ökat vid givet antal lediga platser.
Andra indikatorer på arbetsmarknadens anpassningsförmåga ger en något mindre ljus bild av den svenska utvecklingen. En viss trendmässig
konstanthåller för
har skett, även om
ökning av arbetslöshetstidema
Holmlund 1989. Tillsättningen
tillgången på lediga platser Björklund
av lediga platser går heller inte riktigt lika snabbt som tidigare, vid givet
Holmlund 1989. Förändringarna är
antal vakanser och arbetslösa Edin
dock relativt små, särskilt i jämförelse med den dramatiska arbetslöshetsutvecklingen i många andra länder.
Det är svårt att ge några kvantitativa uppskattningar av vad arbetsmarknadspolitiken har betytt för NAIRU, men det finns inget som tyder på att
NAIRU i Sverige skulle ha minskat i takt med arbetsmarknadspolitikens
expansion. Det finns av resultaten i kapitel 4 att döma heller inga direkta
belägg för att NAIRU skulle ha ökat, vilket framstår som unikt i ett
kan ha bidragit till
perspektiv. Arbetsmarknadspolitiken
internationellt
denna för Sverige gynnsamma utveckling, men det är inte säkert att det är
åtgärderna som därvidlag har
matchningsunderlättande
de traditionella
varit avgörande.
De västeuropeiska erfarenheterna ger vid handen att en stark arbetslöshetsökning inte utan vidare åtföljs av en snabb återgång till de ursprunglihar säkert
ga arbetslöshetsnivåerna. Den svenska arbetsmarknadspolitiken
fått
störningar
förhindra
ekonomiska
medverkat till att
ett kraftigt
att
förhindrat
sannolikt
också
arbetslöshetstiderna,
och
därmed
genomslag på
Arbetsmarknadspolitiken
kan alltså ha förhindrat
hysteresis-effekter.
uppkomsten av långvarig arbetslöshet och därigenom också bidragit till att
arbetslösheten har kunnat minska i snabb takt under 80-talets konjunkturuppgång.
De empiriska resultaten i kapitel 4 aktualiserar emellertid nya frågor om
arbetsmarknadspolitikens
roll. Enligt dessa resultat skulle en överslussning
åtgärder leda till ökad
av öppet arbetslösa till arbetsmarknadspolitiska
lönestegringstakt på kort sikt och högre lönenivå på lång sikt. Resultatet är
förenligt med hypotesen att personer i åtgärder, t.ex. beredskapsarbete,
upplever sig som sysselsatta snarare än som arbetslösa, och därför ägnar
mindre tid och energi åt arbetssökande. En del data tyder på att personer i
beredskapsarbete ägnar avsevärt mindre tid åt arbetssökande jämfört med
Holmlund 1989.
personer som är öppet arbetslösa Edin
Det borde finnas utrymme för förändringar av åtgärdernas sätt att
fungera som ökar programdeltagarnas sökintensitet. En möjlighet är att
personer i ex. beredskapsarbeten ges en ersättning som understiger avtalsenlig lön. Detta skulle öka incitamenten att söka efter reguljär sysselsättning, men skulle å andra sidan samtidigt minska viljan att acceptera
beredskapsarbeten. Särskilda ekonomiska stimulanser for att acceptera
arbetserbjudanden skulle också kunna aktualiseras för personer i åtgärder
likaväl som för personer i öppen arbetslöshet. Behovet av sådana stimulanser är naturligtvis i stor utsträckning beroende av vilka inkomstskillnader man anser sig kunna acceptera mellan personer som har reguljär
åtgärder eller är
sysselsättning, är sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska
arbetslösa. Den kritiska variabeln är den relativa inkomsten, inkomsten i
förhållande till vad som skulle kunna erhållas i vanlig sysselsättning.

7l

Det borde också finnas utrymme för insatser som bidrar till att personer
i åtgärder i ökad utsträckning engageras som arbetssökande. Jobbklubbar
för arbetslösa har prövats ett antal år med till synes god framgång. l dessa jobbklubbar engageras de arbetslösa själva mycket aktivt i
sökprocessen. Denna verksamhet kan utökas till att även omfatta personer
i vissa typer av arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.

Konfliktkostnader
Styrkeförhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare i lokala förhandlingar påverkas av parternas konfliktkostnader
i vid mening. Kostnaderna
för att tillgripa vilda strejker beror t.ex. på risken för att
en uppsägning
från anställningen ska ske, risken för att det sker en anmälan till Arbetsdomstolen, och på bötesbeloppens storlek i händelse av en fällande dom.
Benägenheten att gå ut i vild strejk påverkas också av gällande
normsystem för lönebildningen,
av den grad av legitimitet
som det centrala
förhandlingssystemet åtnjuter på lokal nivå.
Antalet personer involverade i vilda strejker har uppvisat stora variatio1970, 1975 och
ner mellan olika år SCB 1989. Under högkonjunkturåren
1980 var ca 30 000 arbetstagare berörda av olovliga strejker. Under åren
med relativt hög arbetslöshet i början av 70-talet och i början av 80-talet
var antalet strjekberörda endast ca 5000. Det verkar finnas ett negativt
samband mellan antalet vilda strejker och arbetslöshetens storlek, men
arbetslösheten förklarar bara en liten del av variationema i strejkfrekvensen. Från mitten av 70-talet går utvecklingen snarast i riktning mot minskad omfattning av vilda strejker. Under treårsperioden
1986-88
har
mellan 10000 och 15000 arbetstagare per år varit inblandade i vilda
strejker. Vilda strejker är i regel kortvariga, med en genomsnittlig varaktighet på ca en dag.
Faktiskt realiserade strejker ger nu ingen korrekt bild av den effekt
som
hot om strejk kan ha. Det finns veterligt ingen säker grund för några
slutsatser i frågan om det skett trendmässiga förändringar i benägenheten
att, explicit eller implicit, utnyttja hot om vild strejk i den lokala lönekampen.
Kostnaderna för att genomföra utomfackliga stridsåtgärder påverkas
också av sjukförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringssystemens
utformning. Benägenheten att artikulera missnöje med lönerna
genom att tillgriär säkert inte oberoende av sjukpenningens nivå
pa massjukskrivningar
och graden av kontroll i systemet. Arbetslöshetsersättningens
nivå, och
reglerna för avstängning i samband med arbetslöshet förorsakad
av uppsägning på egen begäran, kan påverka arbetstagarnas vilja att tillgripa
uppsägningshot för att påverka lönesättningen. Kollektiva uppsägningshot
blir mer trovärdiga om arbetstagarna har goda alternativa inkomstkällor
att tillgå. En överhettad arbetsmarknadssituation
bidrar också till att öka
uppsägningshotens trovärdighet.
Sammanfattningsvis
bör alltså åtgärder som försvårar och fördyrar utomfackliga stridsåtgärder kunna bidra till ökad återhållsamhet i lokala
löneuppgörelser. Höjda bötesbelopp för deltagande i vilda strejker har
en

direkt påverkan på kostnaderna för strejker och kan kanske också påverka
normbildningen rörande vilka medel som är acceptabla i lönekampen. Det
finns dock knappast anledning att vänta sig betydande effekter på löneglidningen av sådana Förändringar, eftersom löneglidningen främst drivs av
efterfrågesituationen på arbetsmarknaden.

Skattebaserad

inkomstpolitik

är
incomes policy,
eller TlP tax-based
Skattebaserad inkomstpolitik,
lönebildningen.
l sin
påverka
för
metod
oprövad
huvudsakligen
att
en
kanske mest kända form innebär TlP en skatt på lönestegringar, eller skatt
på lönestegringar utöver en viss norm. Men TIP skulle också kunna ta
andra former; det har t.ex. inom ramen för vissa modeller visats att en
löneskatt kombinerad med en sysselsättningssubvention är ekvivalent med
en lönestegringsskatt.
dels
Det är lämpligt att skilja dels mellan Makro-TIP och Mikro-TIP,
redan
lanserades
Makro-TIP
mellan temporära och permanenta system.
indirekt styrning av penningav Bent Hansen 1955 som ett medel för
för
den genomsnittliga lönestegskulle
lönen. statsmakterna
ange en norm
sig
förbinda
samtidigt
ekonomin,
och
att maximera löntagarnas
ringen i
disponibla inkomster precis vid den målsatta löneökningen. Om löneökningsnormen överskreds skulle löntagarna bestraffas genom högre skatter.
Alternativt
skulle man kunna tänka sig att bestraffa företagen genom ex.
högre vinstskatter.
krävs en hög
ska ha påtagliga incitamentseffekter
För att Makro-TlP
kunna se
måste
grad av centralisering i lönebildningen. Varje lönesättare
löneöktotala
ekonomins
ett klart samband mellan sitt eget beteende och
decentraliseVid
verkningsfullt.
bli
ning för att hotet om bestraffning ska
rad lönebildning har varje enskild lönesättare ett försumbart inflytande på
den genomsnittliga löneökningen i ekonomin, och kan följaktligen inte
själv påverka sannolikheten för att normen överskrids och straffbeskattningen utlöses.
g
Kan då Makro-TIP påverka den svenska lönebildningen i återhållsam
riktning
Det är tänkbart, men knappast sannolikt. Ett problem gäller
trovärdigheten hos regeringsutfástelser om en löneökningsberoende skattepolitik. I praktiken kommer med all sannolikhet skatteanpassningen att
ske diskretionärt, från fall till fall; regering och riksdag torde vara obenägbestämda löneökningar.
na att i förväg låsa sin skattepolitik till av parterna
torde
lönebildning
inte
vara centraliserad i
Ett annat problem är att svensk
nämnvärda incitaska
ha
Makro-TIP
för
att
den utsträckning som krävs
arbetsmarknadsorganisaflera
centrala
Förekomsten
mentseffekter.
av
tioner, och av ett betydande inslag av lokal löneglidning, gör att MakroTIP knappast är en framkomlig väg för att påverka den svenska löneutvecklingen.
Mikro-TIP innebär skatt på lönestegringar i de enskilda företagen. Incitamentsstrukturen är här okomplicerad såtillvida som det skapas ett direkt
samband mellan lönesättarnas agerande och utfallande skattebelastning.
har analyserats i en rad teoretiska modeller
verkningarna av Mikro-TIP
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for decentraliserad lönesättning. Ett genomgående resultat är att konstruktionen kan väntas leda till lägre jämviktsarbetslöshet
genom att bidra till
moderation i lönesättningen. Det är alltså här fråga om reala effekter av
TlP, inte en fråga om effekter på den långsiktiga inflationstakten Layard
Jackman 1989.
En tredje variant av skattebaserad inkomstpolitik
har lanserats av L0ekonomerna 1989. LO-TIP innebär att en extra vinstskatt drabbar alla
företag om den genomsnittliga läneökningen i ekonomin eller möjligen
branschen överstiger de avtalsmässiga lönestegringarna. Förslaget innebär alltså en skatt på den genomsnittliga löneglidningen, utan någon koppling mellan skattebelastning och faktisk löneglidning i det enskilda företaget. Det uppkommer därför inget incitament för det enskilda företaget
eller dess anställda att begränsa löneglidningen; den genomsnittliga löneglidningen är ur den enskilde arbetsgivarens och det lokala fackets synvinkel en storhet som inte kan påverkas.
lncitamentseffekterna
i LO-TIP antas verka via arbetsgivarnas kollektiva organisationer. Förslaget syftar till att skapa ett så starkt internt tryck
på arbetsgivarna att de inom sina organisationer utformar bötesregler och
ser till att de är så effektiva att löneökningarna hålls inom ramen LOekonomerna 1989. Det kan också noteras att konstruktionen
bygger på
förutsättningen att de centrala avtalen alltid ger ett samhällsekonomiskt
rimligt utfall. Denna utgångspunkt är naturlig om lönebildningen sker i
fullständigt centraliserade former, där den nationella fackliga organisatioalla indirekta effekter av sin lönepolitik. Den aktuella
nen internaliserar
svenska institutionella
ramen, liksom erfarenheterna från bl.a. 70-talet,
visar dock att föreställningen om de centrala avtalsuppgörelsernas samhällsekonomiska rimlighet inte är alldeles självklar.
framstår Mikro-TIP
Av de tre TIP-modellerna
som mest intressant.
Mikro-TIP gäller de totala löneökningarna, inte bara en del av löneökningMikro-TIP
har också en klar incitamentsstruktur,
arna som i LO-TIP.
likartad miljöavgifter;
de lönesättare som bidrar till att sprida löneinflation drabbas själva av sanktioner i form av högre skatt.
Invändningarna
gäller både dess principer och dess
mot Mikro-TIP
praktiska tillämpbarhet. Det är klart att beskattning av den genomsnittliga
lönestegringen i ett företag ökar kostnaderna för att ändra personalsammansättningen i riktning mot mer högutbildad arbetskraft. Likaså kan
Mikro-TIP göra det svårare för expansiva företag att genom relativlönehöjningar locka till sig arbetskraft. Sådana aspekter har inte behandlats på
ett tillfredsställande sätt i de teoretiska analyser som hittills har presenterats.
Osäkerheten om eventuella negativa allokeringseffekter av Mikro-TIP
gör att en permanent konstruktion
av denna typ framstår som mindre
aktuell, i synnerhet som svensk jämviktsarbetslöshet
förefaller ligga på en
låg nivå. Det hindrar inte att en temporär lönestegringsskatt, i kombination med andra åtgärder, skulle kunna övervägas for att underlätta en
nedväxling av inflationstakten.
Det naturliga tillfället är i så fall vid en
eventuell anslutning till EMS, som kan komma utsätta de svenska lönebildningsinstitutionerna
for stora påfrestningar. Någon form av inkomstpolitiska ingrepp synes vara oundgängliga i denna situation för att begrän-
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sa kostnaderna i form av högre arbetslöshet. Huruvida lönestegringsskatter därvidlag är att föredra framför direkta pris- och lönekontroller är en
praktisk fråga som väsentligen får avgöras på grundval av de olika alternativens administrativa kostnader.

Lönepolitik

i den

offentliga

sektorn

i den
De argument som har redovisats för samordnade löneförhandlingar
offenti
lönebildningen
den
privata sektorn gäller i allt väsentligt också för
på myndighetsnivå
liga sektorn. Vid decentraliserade löneförhandlingar
har
lönesättarna svaga
enskilda
i
kommuner
statliga
eller
sektorn
i den
incitament att beakta de indirekta, samhällsekonomiska, verkningarna av
sina överenskommelser. För den lokala fackliga organisationen finns
ex.
inga motiv för att beakta sambanden mellan de egna lönekraven och det
skatteuttag som krävs för att finansiera utgifter för arbetslöshetsersättning
åtgärder. För arbetsgivaren i kommunen eloch arbetsmarknadspolitiska
ler myndigheten kan det ofta finnas ett motiv att höja lönerna för att
Men alla arbetsgivare kan inte samtidigt
underlätta personalrekryteringen.
höja relativlönerna för att därigenom förbättra sin personalförsörjning.
För den offentliga sektorn aktualiseras en ny typ av skatteexternalitet
sammanhängande med att de offentliganställdas löner finansieras via skatter. En liten fackförening kan betrakta den totala skatten som oberoende
av den lön man lyckas genomdriva för sina medlemmar. En stor fackförening tvingas däremot beakta det direkta sambandet mellan lönekrav och
de skatter som ska finansiera löneökningarna, oberoende av om lönepolitiken leder till ökade utgifter för arbetslöshetsersättning eller inte.
Om decentraliseringen av lönebildningen drivs tillräckligt långt kommer
kraven på lokal strejkrätt självklart att aktualiseras, i privat likaväl som i
offentlig sektor. En sådan lokal strejkrätt torde komma att etableras via
större förhandlingsutrymme
praxis innan den kodifierats i lagregler;
incitamenten
starkare
är
att genom lokala
som finns på lokal nivå, desto
aktioner påverka fördelningen av detta utrymme.
Mot bakgrund av det synsätt som utvecklats ter sig en ökad samordning
av de offentliga förhandlingarna som angelägen. De offentliga arbetsgivarna i stat och kommun skulle ex. kunna bilda en gemensam förhandlingskartell med förankring i brett sammansatta palamentariska organ med
långsiktiga mandat. Det finns ingen anledning att begränsa samordningen
till stat och kommun; de offentliga arbetsgivarna kan aktivt eftersträva
samsyn med de privata arbetsgivarna vad gäller löneökningarnas totalram
grunder.
och lönedifferentieringens
är den ursprungliDen naturliga utgångspunkten för lönedilferentiering
för
lika
arbete. Möjlighe"lika
lön
lönepolitikens
krav
på
ga solidariska
emellertid
betydande i en
princip
tillämpa
denna
är
praktiskt
terna att
Det
ekonomi med hög grad av arbetsfördelning och yrkesdifferentiering.
inte
riktig
det
lönesättningen
är
kriteriet
för
är
att
hållbara
att
mest
4 SeElvander 1988 och
Sjölund 1989 för detaljerade beskrivningar och
analyser av bl.a. den statliga lönepolitiken.

råder permanent brist på arbetskraft inom vissa områden och arbetslöshet
inom andra. Brist på arbetskraft kan dock inte definieras i snävt kvantitativa termer, utan måste också svara mot kraven på kvalitet i offentlig
service.
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Lönema måste alltså vara tillräckligt flexibla för att uppnå en tillfredsställande personalrekrytering
i den offentliga sektorn. Detta betyder inte
är helt oproblematisk. Någorlunda stabila lönereatt ökad löneflexibilitet
lationer har ett egenvärde. Arbetstagare liksom arbetsgivare se Blinder
Choi 1989 har föreställningar om vad som utmärker "rättvisa" löner. Det
finns med all sannolikhet inslag av "hysteresis" i dessa rättviseföreställningar; lönerelationer som varit rådande under lång tid har större chanser
att accepteras som rimliga och rättvisa. Kraftiga relativlönesvängningar
stör de invanda rättviseföreställningarna,
vilket kan verka demoraliserande för grupper som för tillfället inte råkar ha marknadsvinden i ryggen. Ett
lönebildningssystem som ger stort utrymme för kortsiktiga lönevariationer
tvingar fram en permanent relativlönebevakning
från de enskilda arbetstagarnas, fackföreningarnas och företagens sida; en sådan utveckling torde
En
vara tids- och resurskrävande snarare än produktivitetsbefrämjande.
viss stabilitet i lönerelationema
kan också ha positiva välfardseffekter
genom åtföljande minskad inkomstosäkerhet för löntagarna.
Under 1988 tillämpades utgiftsramar
cash limits
i den statliga
sektorn. Cash limits innebär att varje myndighet tilldelas ett visst nominellt belopp vars fördelning avgörs genom förhandlingar.
Möjligheterna
att genom cash limits styra löneökningarna i offentlig sektor torde emellertid vara begränsade. I princip betyder cash limits att de förhandlande
efterfrågesamband för
parterna tvingas respektera ett konstantelastiskt
arbetskraft; 10 procents högre lön innebär 10 procents lägre sysselsättning
vid given produktivitet.
Det är från teoretiska analyser väl känt att löneförhandlingar under sådana förutsättningar i vissa fall leder till lönestelhet; ett lägre nominellt belopp tillgängligt för förhandlingar leder då till
lägre sysselsättning utan att påverka lönen Leslie 1985. l allmänhet kan
man räkna med att cash limits har effekter både på löner och sysselsättning. Staten avhänder sig i viss utsträckning bestämmanderätten över den
offentliga sektorns reala omfattning.
En konsekvent tillämpning av cash limits kommer lätt i konflikt med
kravet på en väl fungerande offentlig service. Det senare kravet förutsätter
i huvudsak följsamhet i löneutvecklingen mellan privat och offentlig sektor. Frågan om denna följsamhet ska uppnås genom automatiska följsamhetsklausuler, kontrollstationsförhandlingar
eller på annat sätt är knappast
central. Den avgörande frågan ur stabiliseringspolitisk
synvinkel är vilken
löneökningstakt som råder i den privata sektorn. Försök att via statlig
lönepolitik styra löneutvecklingen i näringslivet har små utsikter att lyckas. Tumregeln för de offentliga arbetsgivarna bör vara att eftersträva den
grad av följsamhet med den privata löneutvecklingen som krävs för att
säkerställa en god personalförsörjning.

Sammanfattning
Diskussionen

i detta kapitel kan kortfattat

sammanfattas

i följande punk-

ter:
Det svenska inflationsproblemet
är väsentligen en fråga om vår relativa inflationstakt, dvs. svenska pris- och kostnadsstegringar i förhållande
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inflationstakt.
Det är svårt att finna övertygande
till konkurentländemas
svensk nivå skulle medföra
nuvarande
belägg för att en inflationstakt på
undersökningar tyder inte
Empiriska
skadeverkningar.
självständiga
stora
höginkomsttagare
och missinflationen
systematiskt
skulle
på att
gynna
för
teori
inte
stöd
hypotesen
Ekonomisk
låginkomsttagare.
att
ger
gynna
fullständig prisstabilitet är att föredra framför en positiv inflationstakt.
i svensk växelkurspolitik
En regimförändring
genom anslutning till
trovärdighet.
Det
EMS skulle sannolikt förstärka växelkurspolitikens
framstår dock som ytterst osannolikt att enbart den ökade trovärdigheten
skulle möjliggöra en inflationsnedväxling
utan en period av högre arbetskan begränsas om regimförändringen
löshet. Arbetslöshetskostnadema
Denna inkomstkombineras med en kraftfull, temporär, inkomstpolitik.
politik kan ta formen av pris- och lönekontroller eller lönestegringsskatter.
Det finns inget starkt teoretiskt eller empiriskt stöd för uppfattningen
att sänkta marginalskatter leder till ökad moderation i lönesättningen. De i
torde ha obetydliga effekter på
Sverige aktuella skatteomläggningama
lönebildningen.
4. Empiriska resultat tyder på att en överslussning av arbetslösa persoåtgärder leder till ökad
ner till sysselsättning i arbetsmarknadspolitiska
lönestegringstakt på kort sikt och till högre lönenivå på lång sikt. Dessa
resultat understryker behovet av att förstärka incitamenten till aktivt
arbetssökande bland personer i åtgärder.
Argumenten för samordnade centrala förhandlingar gäller för offentlig sektor likaväl som för privat sektor. Decentralisering av lönebildningen
till enskilda kommuner och myndigheter minskar lönesättamas incitaverkningarna av
ment att beakta de övergripande samhällsekonomiska
sina avtalsuppgörelser.
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