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Förord

Långtidsutredningen 1990 inom Finansdepartementetsutarbetas struktur-
politiska enhet. samband med utredningen harI specialstudierantalett
genomförts. publicerasHuvuddelen dessa bilagor till utredningensav som
huvudrapport.

Föreliggande professorbilaga har utarbetats Bertil Holmlund vidav
Uppsala universitet.

bilagan lönebildningen i Sverige.I analyseras Inledningsvis presenteras
den ekonomiska teorin frânområdet Phillips-kurvanpå den till da-s.

förhandlingsmodeller. Därefter görs genomgång empiriskadegens en av
finns.studier det fjärde kapitlet Författarenl empi-presenterarsom egna

riska Slutligen försresultat. diskussion olika ekonomisk-politiskaen om
åtgärder effekter lönebildningen.och deras tänkbara på

för långtidsutredningens bilagor förAnsvaret och de bedömningar de
innehåller vilar respektive författare.på den kommandeAv huvudrappor-

framgår bilagornahur i utredningensanvänts arbete.tcn
Finansdepartementets varitkontaktman har departementssekreteraren

Thomas Olofsson.

ijanuariStockholm 1990
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Inledning1

Lönebildningsfrågor förhar i stabiliseringspolitiskastått dencentrum
i tid.debatten Sverige under lång Lönebildningen har också alltmer kom-

mit i långtidsutredningamasuppmärksammas enighetarbete. Stor haratt
löneutvecklingrått återhållsam förär central betydelseatt attom en av

uppnå och varaktigt bibehålla full sysselsättning. Finansplanen 1989I
sid. pris-konstateras l den höga lönestegringstaktenoch utgöratt ett

allvarligt sysselsättningenhot och den ekonomiska stabiliteten.mot
för lönebildningsproblem i Sverige främst sinIntresset torde ha grund i

ekonomi i utsträckning ivår arbetar konkurrens med omvärlden.att stor
pris-De svenska och lönekostnadsstegringama i förhållande till motsva-

utveckling i viktigasterande de konkurrentländema blir därför avgörande
för möjlighetervåra upprätthålla konkurrenskraft och balans.att extern
Även stabil prisnivå inflationstakteller låg regelmässigt ettom anges som

för ekonomiska politikenhuvudmålen den väsentligenså torde detav vara
fråga för inflationsutvecklingen relativtmål prisstegringar.omvärldensom
lnflationsmålet har knappast högprioriterat självständigt målstatus ettav

fullpå kravet på sysselsättning. Sverige vi intesätt I hatarsamma som
inflationen lika vimycket hatar arbetslösheten.som

långtidsutredning1987 87 kalkylerade i sittårs LU "balansaltemativ
lönestegringstaktnominell 3med på periodenår underprocenten per

mellan 1988 och 1990. Alternativet med snabbare pris- och lönestegrings-
katastrofaltemativet innebartakt det däremot lönestegringar på 6s.
vilket medföraår, skulle arbetslöshet på 3 1989 ochprocent procentper en

1990.4närmare procent
Löneinflationen näringsliveti har under åren 1987-89 varit 8närmare

högre katastrofaltemativetdvs. vad kalkyleradeän med. Arbets-procent,
samtidigt minskatlösheten har till rekordlåga nivåer. En viktig faktor

sysselsättningsutvecklingenbakom den varit inter-har denattgynnsamma
tillväxten blivitnationella har betydligt förutsågsstarkare vad iän LUsom

Författaren professorärtillväxt i sin medfört87. Denna starka har ökningsnabb världs-tur en av i nationalekonomi viddragit tillväxtenhandeln, stigandesvensk relativ-export trotssom upp av universitet.Uppsala Vär-
priser fallandeoch marknadsandelar. defulla synpunkter har

lämnats ReinholdavInflationstakten i Sverige har under 1989 legat kring 6,5 procent, ett par Calm-Bergström, Lars
inflationenprocentenheter iöver våra konkurrentländer. harLönema Åkefors, Dahlberg, Hen-

Ohlssonoch Per Ske-1989 vilketunder ökat med 9 3-4är procentenheter snabbare ryprocent,ca dinger. SkedingerPer harlöneökningama i konkurrentländema. eftersträvadeän Den anpassningen ocksåtagit fram delar avtill pris- lönestegringstaktomvärldens och verkar inte i sikte. empiriskadet materialet.vara



stabiliseringspolitiska lönebild-aktuella debattenParallellt med den om
omfattandei akademiska världenningsfrågor har det den ägt rum en

lönebildningens mekanismer. har intressantaforskning kring Här perspek-
teoretisk empirisk forskning.tivförskjutningar inom såväl lägt somrum

litteraturen forskarna intresserat sig för olikateoretiska har alltmerden
former ofullständig konkurrens på och arbetsmarknaden. Påvaru-av

fackföreningarnas iroll uppmärksammatsarbetsmarknaden har således
själva bevittnat formligutsträckning; i verket har under 80-taletökad en

teoretiska empiriska lönebildningsstudier ellerexplosion och som merav
för fackforeningsbeteendeexplicit sin utgångspunkt i modellermindre tar

forskningsprogram iställetlöneförhandlingar. parallellt har beto-och Ett
for decentraliserad fore-företagens agerande, och argumenterat attnat

till arbetslöshet.lönesättning mycket väl kan leda Itagsstyrd permanent
reallönernas bestämningsfaktorer iståttdessa harbåda centrumprogram

löneinflationens drivkrafter mindre uppmärk-for intresset, medan ägnats
samhet.

forskning översiktligdel dennaI denna kommer attrapport ges enen av
forskning-Kapitel utvecklingsdrag i den teoretiskabelysning. 2 behandlar

empiriska vikapitel 3 resultat. Vadoch presenterar vet omex.en
arbetslöshet och hur påverkas lönernasambanden mellan löner och av

empiriskskattehöjningar Kapitel innehåller analys löneutveck-4 aven
näringslivet. Uppläggningen empiriska analy-lingen i dendet svenska av

modell-skiljer sig från tidigare studier vad gäller valethär svenska avsen
karaktäriserar lång-speciñkationer. skattade lönesambanden såväl denDe

kortsiktiga avvikelserna kring huvudfåran.siktiga de Ireallönebanan som
beskrivningar analyser löneutvecklingenkapitel också och4 presenteras av

Vi vilken variti offentliga undersöker bl.a. sektor harden sektorn. som
kortsiktigalönerelationernas svängningar. Ka-löneledande, studerarsamt

förolika ekonomisk-politiska alternativpitel slutligen, diskuterar att
samhällsekonomiskt rimlig nivå.åstadkomma löneuppgörelser på en



Teoriutvecklingen2

Inledning
År Phillips vad kom betecknasA.W.1958 upptäckte attsom senare

sambandet mellan arbetslöshet ochPhillips studeradePhillipskurvan.
Storbritannien perioden 1861-1957.löneförändringar i undernominella

inträffadetydligt; perioder låg arbetslöshetunder medi dataMönstret var
perioder Phillipsmed hög arbetslöshet.löneökningar underänstörre

omfattande empirisk forskningför mycketartikel startskottetblev omen
bestämningsfaktorer. iForskare antal länderlöneförändringarnas ett stort

tidsserier, kvantifieramycket kortaibland grundvalFörsökte, på sam-av
lönestegringstakt. viss utsträckning söktearbetslöshet och Imellanbanden
faktorer, produktivitets- vinstut-ochfastställa andraockså ex.omman

löneinf1ationen.vecklingen, påverkade
Iöneinjla-beskrivningursprungliga Phillipskurvan alltsåDen var en av

tillden kom utvecklasarbetslöshetsberoende,tionens snart attmen en
mellan arbetslöshet ochpris-Phillipskurva beskrev sambandetsom

Övergången ursprungliga löneekvationen tillprisstegringstakt. från den en
företagenprisförändringar inte hypotesför kräver änmodell attommer en
lönekost-påläggsprissättning med konstanta påläggsprocent påtillämpar

nominella prisföränd-unit labor cost". Deproduktenhetnaderna per
löneökningar produktivitetsök-skillnaden mellan ochringarna dåges av

fårlöneökningarna därmedarbetslösheten bestämmerningar. Eftersom
prisstegringar och arbetslöshet.samband mellanockså ett

samband mellan arbetslöshetPhillipskurvanfaktumDet ettatt anger
målvariabler för ekonomiskacentrala denprisstegringstakt tvåoch -

förklarar intresse kurvan blandmycket det röntpolitiken somav-
Phil-60-talet vanligt beskrivabeslutsfattare. blev påforskare och Det att

för ekonomisk-politiskamenyi valmängdlipskurvan termer av en
Phillipskurva indikerade lägre arbetslöshetstabilbeslutsfattare. En att

inflationstakt, skillnaderpriset och mellantill högreuppnåskunde av en
preferenser.delvis tillskrivas olika politiskainflationstakt kundeiländer

fästa relativt vikt vidi vissa måletMedborgare/politiker länder storantogs
utsträckningi iinflationstakt, medan andra länder störrelåg manom

prioriterade sysselsättningsmålet.
förhärskande keynesian-in i dåkunde också denPhillipskurvan Santomero Seaterpassas

1978 översiktkeynesianska den nomi-läroboksmodeller ger enmakroteorin. avl gängseska var 60- 70-taletsoch interna-första approximation skulleoförklarad, vilketlönenivånnella som en tionella litteratur om
kortsiktigt Phillips-trögrörliga löner. Med Phillipskurvan.hypotesenkunna mot omsvara



kurvan kunde löneförändringar förklaras inom vedertagna makromo-nu
deller. En expansiv finans- och penningpolitik ökade produktion ochmer
sysselsättning samtidigtökade också löne- och prisstegringstakten.men
Den makroekonomiska rådde under 60-talet vilade därmedconsensus som
på två pelare, Phillips.Keynes och Samförståndet överlevde emellertid
inte 70-talets turbulenser i världsekonomin.

l slutet 60-talet inflationstakten i många länder. Densteg ursprungli-av
Phillipskurvan blev därmed allt sämre beskrivning sambandetga en av

mellan inflation och inflationenarbetslöshet; ökade arbetslöshe-utan att
minskade, eller också ökade inflationbåde och arbetslöshet.ten Samtidigt

korn Phillipskurvan i sin ursprungliga naiva form förutsättasatt
teoretiskavgörande kritik från bl.a. Milton Friedman och Edmund

Phelps. naiva PhillipskurvanDen innebär det skulle möjligtatt attvara
hjälpmed inflationhög hålla sysselsättning och produktion påav en

varaktigt högre nivå vadän skulle vidgälla låg inflationstakt. Det ärsom
svårt denna med utgångspunkt från föreställningaratt gängseacceptera tes

individer företagoch saknar penningillusion. Enskildaatt löntaga-om s.
liksom deras organisationer, fäster rimligtvis avseende vid rea/lönerre,

nominallöner.än Om den förväntade inflationstakten stiger kom-snarare
därför löneanspråken med all sannolikhet revideras uppåt. Påattmer

kommer enskildasätt lönesättande företag sätta löner på grund-samma att
val bl.a. den lön förväntarde sig andra företag Omatt sätter.av som ett
enskilt företag förväntar sig alla företagandra kommer höjaatt lönernaatt
kommer företaget också höja sina löner för kunna konkurreraatt att om
arbetskraften.

Den teoretiska underbyggnaden för Phillipskurvan heller inte heltvar
övertygande vad gäller de mekanismer högregör arbetslöshet lederattsom
till lägre lönestegringar. l de ursprungliga motiveringarna förlitade sigman

traditionella föreställningarpå prisanpassningar i ojämviktssituatio-om
Lönestegringarna öka med efterfrågetryckstörreantogs på arbets-ner.

marknaden, och arbetslösheten kunde på goda grunder samvarieraantas
med efterfrågetrycket. Under 60-talet fanns dock inte någon genomarbe-
tad mikroteori för anpassningsprocess.denna slutetl decenniet liksom iav
början 70-talet sökte forskaremånga utifrån bl.a. sökteoriav ge en mer
fullständig beskrivning mikroekonomiskade sambanden. Dessa model-av
ler, vilka flera finns irepresenterade den Phelps redigerade volymenav av
Microeconomic Foundations of Employment Inflationand Theory
1970, hade emellertid ingen plats för fackliga organisationer. Det enskil-

företagetda lönesättare och/eller prissättare och arbetade undervar
ofullständig information företagsandra beteende.om

Den naiva Phillipskurvans empiriska och teoretiska svårigheter banade
för förväntningsutvidgadeväg den Phillipskurvan expectations-aug-

Phillipsmented curve". De nominella lönestegringarna härantas vara
beroende arbetslöshetens nivå, däutöver även den förväntadeav men av
prisstegringstakten och/eller den förväntade lönestegringstakten. Ett
samband inflationmellan och arbetslöshet existerar endast kort sikt,på
inte lång sikt.på Arbetslösheten visserligenkan kortsiktigt minskas av en
expansiv politik, drivsden under viss kritisk nivå denmen om en -
"naturliga arbetslösheten i Friedmans terminologi kommer inflations--
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Föreställningen i ekonomin finns vissdettakten öka. attatt om en
oftavad också kallas NAIRU thejämviktsarbetslöshet, eller som non-

of unemployment", i slutet 70-taletaccelerating inflation rate var av
omfattad nyklassiskamakroteorin, såväl ekonomeretablerad i av som

inriktning.keynesianskekonomer med
mindrelönebildningsforskning ellerdel 80-talets harEn stor merav

teorier för jämviktsarbetslöshet. Härvidsyftat till utveckla harexplicit att
Förekomsten icke-marknadsklarerandesärskilt förklara löner,sökt avman

keynesianska modeller stela icke-marknads-till skillnad från äldre där och
oförklarade fakta.givna och NAIRU-hypotesenklarerande löner togs som

frågan frivilligingenting med arbetslösheten ellerhar ärgöraatt om
teori för naturliga liksomofrivillig. Friedmans den arbetslösheten,

frivil-arbetslöshetsmodeller, kan kanske gällasökteoretiska sägasmånga
decenniets forskninglig, friktonsbetingad, arbetslöshet. Det harsenaste

för ofrivillig jämviktsarbetslöshet,emellertid utvecklat modellerockså om
situation där de arbetslösa inte kanvi ofrivillig arbetslöshetmed avser en

villiga tillde arbeta lägre lön vadanställning är änatt atttrots en
har.sysselsatta arbetare

fackföreningarnas i lönebildningenintresset för roll80-taletUnder har
fackförenings- förhandlingsmodeller kommitoch harökat markant, och

kortfattadmakroekonomiska modeller. kapitelintegreras i Dettaatt ger en
teoretiska forskningen löneförhandlingaröversikt den ochdel omav en av

fackföreningsbeteendez. intresset för fackföreningar harParallellt med
fram,väsensskilt forskningsprogram vuxittämligenemellertid också ett

efektivi-i förgrunden.företagens i lönesättningen står I dessaagerandedär
incitamenttetslöneteorier företagens använda lönenbetonas ettatt som

produkti-personalrekrytering anställdasför påverka och deinstrument att
vitet.

kring rimlighetenighet har rått NAIRU-hypotesensbetydandeDen som
Erfarenheterna långvarigt hög arbets-idag inte lika uppenbar.längreär av

ideerna hysteresis".ligger bakom Dessa gårilöshet Västeuropa om
jämviktsar-i sig leda till högreförenklat hög arbetslöshet kangår på attut

för ekonomiska poli-viktiga implikationer denharbetslöshet. Hypotesen
storlek.politik påverkar arbetslöshetenstiken, i synnerhet sådan som

för olikalönebildningsforskning speglar generellt intresse80-talets ett
Läroboksmodellen,former imperfekt konkurrens på arbetsmarknaden.av

efter-skämingspunkten mellan utbud ochenligt vilket lönen bestäms som
löneförhandlingarfor fackföreningar, ochfrågan, modellerhar ersatts av

forskningen prisbildningen följtföretagslönesättning. Också har dennaom
ofullständig konkurrens.utveckling i riktning mot

vill facketVad

modellformuleringar fackliga organisationers beteende i regelI antasav
fackliga fästa vidfackföreningens eller de ledarna avseendemedlemmar

2 utförliga ÖversikterMerefter vid sysselsättningsmöjligheter.skatt och medlemmarnasreallönen
återfinns hos Oswaldfackföreningenspecialfallmål kan i populära uttryckasDessa attsom l985, Pencavel1985

förväntademaximera enskilde medlemmens inkomst ellersöker den 1989.och Holmlund

T2 10-0179



förväntade Fackföreningennytta. beaktar medlemmarnas sysselsättnings-
möjligheter därför arbetslöshet innebär inkomstförlust i Förhållandeatt en
till alternativet löneinkomst.med flestaI de modeller ocksåantas att
företagen beslutar antalet efteranställda det löneáma har bestämts iattom
förhandlingar. Företagets efterfrågekurva för arbetskraft kommer därmed

spegla valmöjlighetema mellan reallön och sysselsättning;att högre lön,
desto lägre sysselsättning. fackföreningenDen vikt fäster vid sysselsätt-
ningen kommer bestämma nivån på lönekraven.att

fackföreningenAntagandet tillhänsyn sysselsättningenatt tar ärom
Åemellertid inte alldeles okontroversiellt. sidan är det klart attena perso-

nalinskränkningar till välfärdsförlusternormalt leder för dem drab-som
vilket föranleda fackföreningarbas, borde beakta sysselsättningskon-att

Åsekvenserna sin lönepolitik. andra sidan det vanligt tillämpaär attav
senioritetsprinciper sist in, först vid uppsägningar. Anställdaut som- -

varithar anställda under lång tid liten risk förloralöper arbetet, vilketatt
primäraderas önskemål kommergör gälla den reallönenatt att egna

sysselsättningsgradenden allmänna blandän medlemmarna i fack-snarare
föreningen. facketsOm lönepolitik dikteras löper litenav personer som
arbetslöshetsrisk, och dessa utifrån strikt egoistiska kriteri-personer agerar

därför sysselsättningshänsynkommer spela underordnad förrollatter, en
fackliga Fackföreningensde lönekraven. incitament beakta sysselsätt-att

ningen försvagas faktumockså det måttliga personalinskränkningarattav
naturlig varförkan ske avgång, sysselsättningsminskningar kan tagenom

formen färre nyanställningar än uppsägning arbetskraft.av snarare av
Med all sannolikhet relativaspelar också löner viktig förroll fackligen

lönepolitik. Fackliga organisationer med heterogen medlemssamman-en
sättning tvingas till ställningstaganden den önskvärda interna relativ-om
lönestrukturens enskildautseende, och fackföreningar fackförenings-och
medlemmar jämförakommer sitt löneläge med löneläget för iatt grupper

fackföreningar.andra teoretiska forskningenI den har relativlöneaspekter-
i viss utsträckning beaktats, i form antal bidrag belyserettna ex. av som

samspel mellan fackföreningar bevakar sina respektive relativa löne-som
lägen. Man då regelmässigt föreliggerdet inslag avundsjukaantar att av
i fackligade målfunktionema så medlemmarnas välfärd högreatt avtar

blir förlönerna i konkurrerande fackföreningar Oswald 1979,grupper
Gylfasson Lindbeck 1984, Uddén-Jondal 1989.

förhandlarVad omman
Om facklig organisation inte faster något avseende vid sysselsättningenen
så har den heller inga skäl föra in sysselsättningsfrågor i förhandlingar-att

Dessa kommer gälla lönerna, företagenoch full frihetatt har beslutana. att
antalet vidanställda given lön. Om emellertid fackförening fästerom en

vidavseende sysselsättningen föredrar högre sysselsättning framför-
lägre vid given lön kommer direktdetta, eller indirekt, återspeglas iatt-
förhandlingarna. Det kan indirekt komma in via modesta lönekravmer
från fackets sida, sysselsättningen iskulle princip också kunna görasmen
till föremål direktaför förhandlingar mellan arbetsgivaren fackför-och



anledning eftersträva sådanahar bådasjälva verketeningen. I attparter
efterfrágesam-illustrerarFigur 2.1sysselsättningen.förhandlingar ettom

ND, för fackföreningenindifferenskurvorantalarbetskraftförband ett
llo, ll,. för fackför-lndifferenskurvanför företagetisovinstkurvorsamt

likasysselsättningochkombinationer löneningen mot som geravsvarar
givenvidliksom högre lönvid given lön,sysselsättningvälfärd; högrehög

Företagetsför medlemmarna.välfárdsförbättringarsysselsättning, innebär
sysselsättningkombinationer lön ochisovinstkurva mot som geravsvarar

figuren,riktning ii sydligvinst ökarvinst.lika Företagetsföretaget stor
vinsten.sysselsättning ökarvid givenlägre löndvs.

förhandlingar.inelfektivaEffektiva ochFigur 2.1

D
sysselsättning

tangeringspunkten mellanoptimala lönenfackföreningenförDen ges av
lättA. Det ärefterfrâgekurvan punkten attindifferenskurva och att seen

synvinkel; båda kaneffektivlösning inte kansådan parternasurvaraen
lön/sysselsättningskombinationväljapositionsinförbättra att engenom

situation för-fackföreningensharpunkten E.,efterfrågekurvan. Iutanför
företagetsi punkten harminskat;vinst harföretagetsbättrats attutan

ochförsämrats. Punkterna E0situationfackföreningensvinst ökat attutan
omöj-förhandlingslösningar; detefektiva äralternativarepresenterar

försituationenförsämraförsituationenförbättraligt part utan attatt en
på något sätt görlösningar kräverEffektiva att parternaden andra parten.

kombinationvilkenförhandlingar. Exaktförtill föremålsysselsättningen
relativapådärvid etableras berorsysselsättningoch parternaslön somav

Ökad sysselsättning, till skill-ökadtillhär ledafacklig styrka kanstyrka.
tillfacklig lederstyrkadär ökadkonventionella modellernafrånnad de
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högre lön och därmed via efterfrågekurvan för arbetskraft till lägre- -
sysselsättning.

Är rimligtdet från förhandlingarnautgå inbegriperatt sysselsättning-att
en Utan tvekan har incitament åstadkomma effektivaparterna lös-att
ningar, direktanågra förbelägg förhandlingar sysselsättningenattmen om

finns frånäger knappast, Sverige lika litet från utlandet. Centralarum som
och lokala stipulerauppgörelser brukar lönesatser möjligenoch arbetsti-

inteder, antal anställda. Sverige förekommerl visserligen MBL-förhand-
lingar i samband med personalinskränkningar,större det är öppenmen en
fråga vilken reell betydelse dessa förhandlingar har.

finnsDet växande antal ekonometriska studier med ellerett som, mer
mindre sofistikerade fråganmetoder, söker på huruvida förhandlings-svar
uppgörelsema arbetsgivarensrespekterar suveränitet vad gäller beslut om
antalet anställda. Resultaten inteär entydiga, och låter sig inte kortfattat
sammanfattas. emellertidDet anmärkningsvärtär många studier för-att
kastar den modell enligt vilken företagen ensidigt beslutar sysselsätt-om
ningen

förModellerna effektiva förhandlingar har ingen direkt förrelevans
centrala avtalsuppgörelser. Möjligheterna i centrala förhandlingaratt
komma sysselsättningenöverens torde minimala, eftersom det dåom vara
skulle krävas överenskommelser sysselsättningens fördelning påom en-

företag,skilda vilket lär ogörligt. Huruvida företagsnivådet på ivara
Sverige förekommer explicita implicitaeller förhandlingar sysselsätt-om
ningen i väsentligtåterstår allt undersöka.att

Lönepåverkande faktorer

Fackförenings- förhandlingsmodellemaoch skiljakan sig åt bl.a. vad
viktden tilldelas fackligaden förhandlingsstyrkan. Ett populärtavser som

inte särskilt realistiskt specialfall karaktäriserar fackföreningenmen som
monopolist med maktsuverän lönen;sätta den enda bromsenatt mot
lönehöjningar kommer då från de kostnader facket tillmäter mins-som en
kad sysselsättning. realistiskEn modellvariant tilldelar nå-mer parterna
gorlunda symmetriska maktpositioner. "familjDen modeller vi härav
har göra med dock relativt likartade hypoteseratt de lönebestäm-ger om

faktorerna,mande vilken vikt tillmäts relativaoavsett parternassom
styrka. allmännaI handlar det faktorer påverkar fackför-termer om som
eningens företagetsoch marginella förkostnader intäkteroch höjaattav
lönerna.

Tabell 2.1 sammanställning antal lönebestämmande fakto-ettger en av
enligt teori förmodem fackföreningsbeteende löneförhandlingar.ochrer

Vi frånhar utgått situation där fackföreningen fäster avseende vid såvälen
reallön sysselsätning. Lönerna bestämmas på bransch- ellerantassom3Skedinger1989 pre- företagsnivå, till skillnad från fullständigt centraliserade förhandlingar därstudie base-senteraren lönerna för hela arbetsmarknaden isätts och förhandling. Irad på svenskadata, en sammasamt en

sammanfattning situation åtminstoneger meden någon grad av decentralisering i lönebildning-
resultaten från ettav an- kommer fackligaden organisationen förtjänstmöjlighetemabeaktaattental amerikanska och eng- utanför det förhandlingsområdet.aktuellaelskastudier. Kostnaderna för drivaattegna



15

Tabell 2.1 liinepåverkande faktorer.

rbctslöshetA
rbetslöshetscrsättningA

Alternativlön +
Inkomstskatt
Konsumentpris
Producentpris
Arbetsgivaravgift/löneskatt
Produktivitet
Arbetstid

Minustecken nominallönenplustecken betyder minskar till följdAnm.: ökaratt
faktor.ökat värde på lönepåverkande indikerarParenteserna effektenattav en

framstår "sannolik". den inte teoretisktäven är entydig.som om

förlorar sina har godaarbetenblir medlemmarlönerna lägre somomupp
ursprungligautanför sektorn.alternativ tillgå denatt

därför fönjänstalterna-lönenedpressandearbetslöshet verkarHögre att
försämras; arbetslöshet, destoaktuella högretiven utanför den sektorn

företag. Fackföreningensfinna isannolikhet arbetelägre ett annatatt
skillnaden mellanför driva lönen ökar medmarginella kostnad att upp

utanför för-förväntade lönen deti företaget/sektorn och denlönen egna
alternativlönarbetslöshetsersättning lägreochhandlingsområdet. Lägre

effekter.liknande arbetslöshetser-företag/sektorer har Lägrelön i andra
förtjänstalternativen förförsämraralternativlön,sättning, liksom lägre

i sektorerfår i sektorn. Lönerna andrainte arbete den egnapersoner som
avundsjukeeffekter, rimligadet antagandetvia underverkakan också att

relativafaster vid löner.avseendefackföreningen och dess medlemmar
i förhandlingsteorinvadmekanism kan verkaEn somgenomannan
inkomster tillgängli-vilketfackföreningens hotpunkt,kallas motsvarar
inkomstförlusternautanför blirkonflikt. lön sektornMed högreunderga

strejkande kanförutsattstrejk mindre kännbara,under taatt personer
liksom alter-arbetslöshet, lägrei sektorer. Högretillfälliga arbeten andra
möjligheternaeftersomlönekravennativlöner, tenderar dämpa attatt

konflikt försämras.underfinna välbetalda extraarbeten
inkomstskatter högre konsu-proportionella ochEffekterna högreav

i själva kompli-förefalla intuitivt självklara, verketärmentpriser kan men
Å inkomstskatter, liksom högre konsu-innebär högresidancerade. ena

vilket motiverar nominellaefter högrementpriser, reallön skatt,lägreen
Å avvägningensidan kan mel-bibehålla reallönen. andraförlönekrav att

innebärsysselsättning skatter det påpåverkas; högrelan reallön och att
tilli förhållande syssel-prioritera reallönemåletmarginalen blir dyrare att

Nettoeffekten teoretiskt obestämd.sättningsmålet. är
högrearbetsgivaravgifter påverkar lönerna på sättSänkta samma som

för arbetskraftvia efterfrågekurvanEffekterna verkarproducentpriser.
plausiblaföretagets vinst.via effekten Detförskjuts och påutåtsom

ieffekt dock inte allmänhetkanlönerna ökar; dennaresultatet är att
effektenividlåder allmänhetSamma obestämdhetteoretiskt säkerställas.

framåtskri-kapitalbildning teknisktproduktivitet via ochförbättradav
emellertid räkna med lönenrimliga antaganden kandande; under attman

ökar.
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Eftersom fästerlönesättarna avseende vid löneinkomsterreala och reala
lönekostnader lönesättningsfunktionenkommer utmärkas homoge-att av
nitet i nominella förklaringsvariablerna.av grad ett de Om således den
nominella alternativlönen, nominelladen arbetslöshetsersättningen, kon-
sumentpriset producentprisetoch samtidigt ökar med 10 kommerprocent
också nominallönen i sektorn öka med 10 En allmän inflationatt procent.

realakommer inte relativapåverka de eller lönerna.att
Frågan hur förändringar iexogena arbetstider påverkar lönesätt-om

ningen diskuterats ihar antal teoretiska Hoel 1984.ett uppsatser, t.ex.
Calmfors 1985 och Holmlund 1989. Arbetstiden kan påverka lönesätt-
ningen flera olika kanaler. Fackföreningsmedlemmarnas välfärdgenom
påverkas arbetstiden påverkar inkomsterna vid given timlön.attgenom

arbetstid innebärökad minskad fritid och arbetstidenatt attgenom genom
Ävenkan efterfråganpåverka på antal arbetare. företagets vinst påverkas

arbetstidsförändringar. Effekten på lönen iär allmänhet teoretisktav
för vissa specialfallobestämd, kan visa förkortad arbetstidattmen man

tillleder ökade lönekrav, ieventuellt utsträckning helt elimineraren som
till sysselsättningsökning.tendensen

Fackliga lönekrav har också samband med det sätt arbetslöshetser-som
finansieras;sättningen i attjuallmänhet gäller andel ersättningenstörre av

fackföreningarna själva betalar, blirdesto lägre lönekraven Holm-som
lund Lundborg 1988, 1989. Anledningen fackföreningenär måsteatt
beakta ytterligare förknippadkostnad med höga lönekrav, nämligenen

egenavgifter till följdhögre ökad arbetslöshet bland medlemmarna. Omav
lönesättningen centraliseradär helt kommer fackligade centrala löneför-

tvingashandlarna beakta ökad föranlederarbetslöshet behovatt att av
för finansieraökade skatter utgifter för arbetslöshetsunderstöd ochatt

arbetsmarknadspolitik. Ett centraliserat löneförhandlingssystem har där-
för likheter med med decentraliserad lönesättning inom vilketett system

själva finansierar den arbetslöshet bidrar till.de lparterna ett senare
avsnitt förhandlingssystemensbehandlar betydelse kommer dessasom
mekanismer diskuteras ingående.att mer

bestämningämviktsarbetslöshetensJ

hjälp förhandlingsmodellerna kan negativtMed härleda sambandettav
aggregerad nivå mellan reallön och arbetslöshet, eller positivtpå ett sam-

sysselsättningsgrad.band mellan reallön och Denna aggregrerade lönesäitt-
positiv lutning i figurningsfunktion, avbildad med 2.2, utbudskiur-ersätter

från teori för fri konkurrens på arbetsmarknaden. Lönesäitt-gängsevan
ningsfunktionen faktorer diskuterades föregåendepåverkas de iav som
avsnitt. Exempelvis arbetslöshetsersättning, liksomkommer högre sanno-

produktivitetsförbättringar, förskjutalikt lönesättningskurvan uppåt,att
stiger vid given sysselsättningsgrad.dvs. löneanspråken

reallöneanspråk måste i jämvikt bringas iLönesättarnas överensstä.m-
sysselsättning företagen villiga erbjuda vid givenmelse med den är attsom

efterfrågan arbetskraft, avbildad negativreallön. på med lsut-Företagens
ning i figur 2.2, tillsammans lönesättningsfunktiomenbestämmer med
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Figur Jämviktsarbetslöshetensbestämning.2.2
reallön

efterfrågan
på
arbetskraft

lönesättning

b
syssel-
sättningsgrad

jämviktsarbetslöshetens nivå jämviktssysselsättningsgraden.eller l skär-
ningspunkten mellan löne- sysselsättningsbeslutende två kurvorna är och
konsistenta.

Vid ofullständig monopolistisk konkurrens på varumarknaden kom-
arbetskraftefterfrågekurvan för prissättnings-motsvarasattmer av en

funktion, beskriver företagenshur pålägg på lönekostnaden berorsom av
efterfrågan produktionsvolym. Lutningen prissättningsfunktionenoch på

varierar efterfrågan. specialfalletberor på hur pålägget med I med kon-
prissättningsfunktionenpålägg lönekostnaden kommer blipåstanta att
följaktligenhorisontell figur 2.3. Reallönen bestäms företagenshelt av

prissättningsbeteende. lönesättningsfunktionen förskjuts, tillOm t.ex.
fackföreningarföljd militanta kräver högre reallöner vid givensomav mer

i jämvikt innebäraarbetslöshet, kommer slutresultatet högre arbetslös-att
oförändrad fungerarreallön. Arbetslösheten jämvikts-het härmen som en

tvingar fram konsistensskapande mekanism mellan löne- pris-ochsom
sättningsbeslutenf

avvika från sin jämviktsnivåkan då arbetslösheten Inom ovanstå-Hur
inflationsäverraskningar.teoriram lönesättarnaende Antagär svaret att

förväntade priser, egentligensina beslut på dvs. de sätterbaserar en
eftersom prisnivån.förväntad inte känner den aggregeradereallön de Den

4 bringsThe NAlRUprisnivån emellertid avvika frånfaktiskt realiserade kan komma den pe-att
ofthein battletheacemedför blirförväntade, vilket i sin reallönen högre eller lägre vadänatttur Layardmark-ups.

förväntades. Om prisnivån blir förvänta-ursprungligen högre denän 1989.Beansom
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bestämningvid påläggsprissättning.Jämviktsarbetslöshetens2.3Figur

Areallön

lönesättning

prissättning

sysselsätt-
ningsgrad

Följaktligen blide kommer reallönen lägre, och sysselsättningen högre,att
sjunkerförväntades; arbetslösheten under sin jämviktsnivå.vadän som

förloppet inträffar prisnivån i efterhand visar sigDet oväntatmotsatta om
jämviktsarbetslöshet för-eller NAIRU således ocksålåg. Begreppet är

inflationsförväntningar.knippat korrektamed krav påett
ekonomi tillkommer faktorer NAIRU-begreppetFör öppen görsomen

problematiskt. inte orimligtDet den aggregeradeär att anta attmer ex.
efterfrågefunktionen för arbetskraft bl. beror på realinkomster och eko-a.
nomisk aktivitet i aktivitetsnivåkonkurrentländerna. En högre i omvärl-

efterfrågan riktadinnebär real svenska vilketden högre produkter,mot
Företagens prissättningsbeteende. företagenskan påverka Om påläggsmar-

efterfrågan efterfråganginaler faller kommer ocksåmed ökad på arbets-
kraft öka, vid real lönekostnad. Omvärldsaktivitetengiven verkar häratt
via efterfrågeelasticiteten varumarknaden; efterfrågan arbetskraftpå på

utsträckning efterfrågani den ökad real leder tillkommer öka ökadatt som
efterfrågeelasticitet och därmed lägre påläggsprocent på vanimarkna-- -
den.

variationerosannolikt de observerar i svenskDet arbetslös-attsynes
till delen, inflations-het enbart, eller skulle resultatetstörstaens vara av

Förutsättningen fullständig löneflexibi-överraskningar. Om vi släpper om
vilka ekonomisk-politiskalitet kanaler åtgärder ochöppnas nya genom

störningar påverka arbetslösheten. möjlighetkan En denärannanexogena
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mekanism diskuterats och alltså länk mellan densom ovan, som ger en
svenska jämviktsarbetslösheten och den efterfråganreala i konkurrentlän-
derna. Empiriska studier efterfrågan på arbetskraft finner oftaav att
variabler aggregerad real efterfrågan signifikantaharrepresenterarsom
effekter vid given real lönekostnad, vilket tyder på mekanismen inteatt
enbart teoretisk kuriositetär Bruno 1986, Layard Nickell 1986,en
Holmlund 1989.

Den ekonomiska aktiviteten i omvärlden, liksom inhemsk finanspolitik,
kan också påverka svensk jämviktsarbetslöshet via relationen mellan pro-

Ökadducent- och konsumentpris. efterfrågan inhemsktpå producerade
tenderar öka producentpriset i relation till konsumentpriset, vilketvaror

bidrar till ökad efterfrågan arbetskraft.på Den slutliga effekten på syssel-
sättningen beror på hur lönesättama för sysselsättningen skaattreagerar;
öka krävs den reala lönekostnaden produktlönen faller,att dvs. nomi-att
nallönen mindreökar än producentpriset. Hittillsvarande empiriska stu-
dier intemotsäger denna mekanism kan viss betydelse Ander-att vara av

1990.sen
Slutligen bör påpekas i ekonomiöppen uppträder kravetatt på externen

balans ytterligare restriktion, i varje fall på lång sikt. vissalsom en
NAlRU-modeller för ekonomieröppna har därför valt definieraattman
den långsiktiga jämviktsarbetslösheten den arbetslöshet för-ärsom som
enlig med balans Layard Nickell 1986.extern

Förhandlingssystemens betydelse
Forskningen lönebildning och arbetslöshet har under år ägnatom senare
ökad uppmärksamhet institutionellaåt förhållanden, särskilt betydelsen

skilda löneförhandlingssystem och graden "korporatism" i samhälls-av av
ekonomiskt beslutsfattande Begreppet korporatism kan definieras på
olika De frekventasätt. två kriterierna i centraliseradeär löneför-mest
handlingssystem ii inslag regeringsmedverkan vid löneuppgörel-samt av

Defmitionerna har emellertid inte sådan precision de möjlig-serna. atten
otvetydiga klassificeringargör och rangordningar olika länderav som mer

eller mindre korporatistiska. I den teoretiska forskningen därförhar iman
första hand vilkenstuderat betydelse graden centralisering i lönebild-av
ningen förhar lönenivå jämviktsarbetslöshet.och följandeDen diskussio-

gör också denna avgränsning.nen
För på meningsfullt kunna jämförasätt centraliseradeatt ett och decen-

traliserade lönebildningssystem det naturligtär frånutgå lönerna iatt att
båda fallen kommer förhandlingarsättas mellan fackföreningaratt genom
och arbetsgivare. Vi bortser frånockså möjligheten relativaatt parternas
förhandlingsstyrka kan komma påverkas graden centralisering.att av av

Decentraliserade löneförhandlingar förenadeär med antal indirektaett
effekter externaliteter varje enskild lönesättare incita-saknarsom- -

möjlighetoch skatteexternalitetpåverka. Enment verkar viaatt behovet
skattefinansiera arbetslöshetsersättning ochatt arbetsmarknadspolitis-av

5 förSePohjola 1989 enka åtaganden Mulder 1988. fackföreningEn endast organiserarsom en översikt diskussionochliten del löntagarkollektivet kan frånbortse sambanden mellan deav litteraturen.egna av

T3 10-0179
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från skatte-och därmed ocksåtotala arbetslösheten,denlönekraven och
nationella fackli-lönepolitiken. För dendenkonsekvenserna storaegnaav

mellan den lönperspektivet annorlunda. Sambandenorganisationen ärga
förutgifternaarbetslösheten ochgenomdriva, totaladenlyckas ar-man

fackföreningen måste,blir uppenbara. Denbetslöshetsersättning här stora
lönehöjningarsysselsättningsminskandeintresse, beaktai sitt atteget

medlemmarna.skattehöjningar drabbar denödvändiggör som egna
fackförening på arbets-löneförhandlandeendaextremfallet medI en

välja fullincitamentstarkai själva verketuppkommer attmarknaden
NickellLayard,Driflill 1988, Jackman,Calmforssysselsättning

starktskatteexternaliteter alltsåFörekomstenWadhwani 1989. ettgerav
karaktäriseras störrecentraliseradeförstöd hypotesen systematt avmer

fackföreningencentraliseradeDenarbetslöshet.lönemoderation och lägre
decentraliseradvideffekter uppkommerinternaliserar de externa som

lönebildning.
rörlighetarbetskraftens mellanviaexternalitet verkarEn typ avannan

företagfackförening il989a. En1989, HoelJackman ettolika sektorer
lönekra-oberoende dearbetslöshetentotalabetrakta denkan egnaavsom

kommer dendriver lönernafackföreningenenskildadenNär uppven.
i sektorerför andraanställningmöjligheternaförsämraockså personeratt

decentralise-arbetslöshetskön. Denförlängabidrar till attatt mangenom
sysselsättning i sektorminskadintelönesättningen beaktarrade att en

få arbete.chanserarbetslösasamtliga attpåverkar personers
arbetslöshetsexternalitet in-lönesättning dennakancentraliseradMed

arbetslös-organisationenfackliga ärnationelladenternaliseras. För stora
fackför-från lokalatill skillnadintresse,ekonomin primärti helaheten av

fack-Omsektorn.sysselsättningen i denbeaktarendasteningar egnasom
löntagarkollektivet kommerdelorganiserar betydandeföreningen aven

sysselsättningen ipåverkarinte endastlönertill högrehänsynden attatt ta
därmedoch ävenarbetslöshetenden totalaocksåsektorn,den utanegna

ifår deninte arbeteför deanställningsmöjlighetema egnapersoner som
starkarelönesättningen, destocentralisering igradhögreJusektorn. av

lönepoli-arbetslöshetskonsekvensernabeaktaincitamentblir dessa att av
moderation idärförcentralisering innebär störregradtiken. Högre av

arbetslöshet.lönesättningen och lägre
mellanrelativlönekonkurrensmedmekanism har göratredjeEn att

avundsjukeeffekter ärrelativlönehänsynorganisationer. Omfackliga
förhögre lönrealistiskt, kanhögstvilket tordeviktiga, en gruppvara

fårdärför devälfärd för andraminskad attmedföra senare engrupper
för denlönernadriverfackförening,litenrelativ lön. Enlägre uppsom

förrelativlönernasänkerocksådärmedinte denbeaktar attgruppen,egna
internali-emellertidorganisationen kanfackligaDenandra storagrupper.

förhögre lönbeaktarrelativlöneexternalitet, eftersom den attdennasera
internalise-Dennarelativlön förtill lägreleder annan grupp.engruppen

sysselsättninglönemoderation till högreochgradtillring leder större aven
1989.Uddén-Jondal

fackföreningar-enskildaaktualiseras deexternalitetfjärdeEn typ omav
arbets-finns två slagsdetyrkeskriterier.efter Antagorganiserade attärna

komple-tjänstemän kanochArbetaretjänstemän.ochkraft, arbetare vara
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förmeningenproduktionsfaktorer i ökad lön arbetaredenmentära att
minskadtill efterfrågan tjänstemän arbetare. Grup-tjänstemän leder på

för kategorin lederalternativt substitut, så ökad lönkan att enaperna vara
ökad efterfrågan kategorin.till på den andra

i sin lönepolitik efterfråganfackförening för kan påverka påarbetareEn
tjänstemän. komplement lederOm yrkesgruppernasåväl arbetare ärsom

sysselsättningsminskning förför till bådalöneökning grupperna.gruppen
Är substitut löneökning för tillkategorierna sidan lederå andra en grupp

Fakzorsubstitutionsexter-försysselsättningen ökar den andraatt gruppen.
vilka substitu-positiv eller negativ, beroende pånaliteten kan alltså vara

Effektenmellan två samord-tionsförhållanden råder de grupperna. avsom
vilken externalitet aktuell Uddén-lönepolitik beror på slags ärnad som

och tjänstemän komplement leder samord-Jondal 1989. Om arbetare är
eftersomsysselsättning, denning till lön och högrelägre gemensamma

lönehöjning för till minskadlederfackföreningen beaktar att en grupp
Är substitut ledersysselsättning för yrkesgruppernabåda sam-grupperna.

lönepolitik. Samordningtill aggressivordningen istället störregeren mer
föreftersom minskad sysselsättninganledning höja lönernaatt en grupp

sysselsättning för andra Förekomstenökad denmotverkas gruppen. avav
faktorsubstitution inte till förmånvia talar således generelltexternaliteter

förhandlingssystem.för visstnågot
prisexternalitetervia Calmfors Driffillmekanismfemte verkarEn

företags-decentraliserade fackföreningar eller1988. Här antas vara
efterfråganorganiserade. Löneökningar i sektor kan påverkabranschvis en

andra anpassning till föränd-arbetskraft i sektorer via konsumenternaspå
i viss minskarolika löneökning branschrelativpriser på Enrade envaror.

vilket i sin medförsysselsättning produktion i denna sektor,och atttur
därförrelativpris tenderar ökasektorproduktens ökar. Konsumenterna

tillverkade i vil-efterfrågan närliggande substitutvaror andra sektorer,på
Externalitetenökar efterfrågan arbetskraft i sektorer. alltsåket på dessa är

efterfrågan arbetskraft itillpositiv; i sektor leder ökad påökad lön en
lönesättning förstärka lönekraven,Samordnad skulle härandra sektorer.

fallet positiva externaliteter viatidigare diskuterade medanalogt med det
faktorsubstitution.

viaemellertid också den aggregerade konsu-Prisexternaliteterna verkar
frånliten fackförening bortse sambanden mellanmentprisnivån. kanEn

prisnivån, nationelladen aggregerade medan denlönekrav och storaegna
lönepoli-fackföreningen anledning beakta sambandet mellanhar att egen

konsumentpris. mellan konsumentpristik Länken lön ochoch aggregerat
lönemoderationinnebär samordning leder till ökad den centralaatt genom

internalisering negativa externaliter. Förekomstenlönesättningens av av
entydigt till förmån för sigprisexternaliteter således intetalar centra-vare

decentraliserade löneförhandlingar. visasliserade Det kaneller att sam-
bli puckelformigt.centraliseringsgrad här kan Såvälbandet mellan lön och

fullständig decentralisering löne-fullständig centralisering störresom ger
intermediära fallsysselsättningmoderation och därmed högre än- -

branschnivå. skatteexternaliteterlöneförhandlingar Om beaktasmed på
centraliserade förhandlingar sysselsätt-emellertid bättrekommer att ettge

decentralisering Calmfors Driñillningsutfall fullständig 1988.än
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externalitet i lönebildningen företa-sjätte kan sammanhänga medEn
förfrån Lönekostnadernainsatsvaror varandra.köp svarar engens av

enskilda Företagets vilketförhållandevis liten del det totala kostnader,av
för löneförändringar.Företaget relativt okänsligt Dennabidrar till göraatt

fackets förhandlingsposition; mindreomständighet det lokalastärker
arbetskraft blir fackföreningensefterfrågan desto högreelastisk på är,

förnäringslivet lönekostnadernahela avsevärtlönekrav. l en myc-svarar
fackförening konfronte-totala kostnaderna. En centraldel deket större av

efterfrågekurvadärför sannolikt elastisk vad gällermed änmer somenras
lönesättning. bidrar till lönemoderation vidföretagsvis Detta ökadvid

förhandlingar.centraliserade
framgår diskus-förhandlingssystemens betydelseFrågan rör, som avom

finns teoretiskaolika aspekter. goda skälsionen rad Det utgåattovan, en
harcentralisering i lönebildningen effekterfrån på lönesätt-gradenatt av

finns teoretiska skäl förning jämviktsarbeslöshet. Det också starkaoch
till lönepolitik förenligcentralisering leder ärhypotesen mestatt en som

full sysselsättning.med kravet på

Hysteresis
kraftigt i sedan mitten 70-taletstigande arbetslösheten VästeuropaDe av

mekanismer.frågor arbetslöshetens NAIRU-hypotesenhar rest omnya
svängningar iinte förekomma arbetslösheten,det kanutesluter storaatt

till sitt långsiktigaefter kommer arbetslösheten återgåhand attmen
i har dock arbetslöshetenjämviktsläge. I många länder Västeuropa upp-

anpassningen "persistence, ökningvisat tröghet i tyder på attsom enen
möjligleda till högre arbetslöshet. Enarbetslösheten kan permanentenav

iakttagna trögheterna kan ökat tillförklaring till de NAIRU harattvara
förändringar, arbetslöshetsersättningföljd olika strukturella högret.ex.av

förknippadanställningskostnader. möjlighet, medstigande Enoch annan
istället fasta mekanismer i lönebildningen"hysteresis, påuttrycket tar

i sysselsättningen blinedgång kangör permanent.attsom en
från i företagetSummers 1986 utgår de redan anställ-Blanchard att

inflytandet lönebildningen.avgörande Löner-insiders har det överda
arbetskraftsefterfrågan,under osäkerhet och tänkbar mål-sätts om enna

förväntad sysselsättningsättning för insiders söka uppnåär att en som
efterfrågannivån. realiseras kan dock syssel-den rådande Närmotsvarar

vilket till insider-gruppenssättningen minska, leder storlekkomma att att
högrefärre kvarvarande anställda, desto lön kanantal sättaskrymper. Ju

minskning sysselsättningen; vid givenriskerarde anställdautan att en av
arbetskraftsefterfrågan blirförväntad arbetslöshetsriskengivenlön och

Liknandeaktuella antalet anställda modeller harmindre lägre det är.
LindbeckGottfries 1987 Snower 1988.Hornutvecklats samtav

i därför inga själv-bli sådan modellArbetslöshet kan permanent atten
finns. 0utsiders kan intemekanismer De arbetslösa påver-reglerande

i varje tidpunktredan anställda kontrollerarlönesättningen, deka utan
i sitt intresse. Jämviktsarbets-lönesättningen uteslutandeoch egetagerar

föregående period;lika arbetslösheten iblir helt enkelt medlösheten
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period, lägre lön insiderssysselsättning i föregående desto sätter förhögre
perioden.innevarandeden

fall form,i varje i sin deHysteresis-modellerna extrema attantar,
empiriskalönebildningen. resultateninflytande Deöverarbetslösa saknar

nivåvid arbetslöshetens harkapitel 3 dock handenvidarese att enger
effekt. historiska serier tyder också pålönenedpressande Långapåtagligt

sikt någorlunda konstant andelpå lång utgörantalet arbetslösaatt aven
jämviktsarbetslös-tyder på hypotesenarbetskraften, vilket snarast att om

rimlighet.visshet har en
förklara accentuerade match-deHysteresis-hypotesen kan knappast

flertalet ikaraktäriserat arbetsmarknader Västeu-ningsproblem, harsom
sig stigande arbetslöshethar bl.Matchningsproblemen yttrata. somropa.

Beverid-förskjutning denlediga platser, dvs.vid antalgivet som en av s.
relativavisar sambandet mellan arbets-Beveridge-kurvanutåt.ge-kurvan

hysteresis-modellen, egoistiska insidersEnligt medvakanstal.ochlöshets-
förväntadeinte deraslänge dettadriver lönerna så äventyrarsom upp

åtföljas minskad efterfrågan påarbetslöshetökadsysselsättning, bör av
Beveridge-kurvan.utmedfärre antal vakanser en rörelsearbetskraft, dvs.

förklara iför trögheter arbetslöshetsanpass-alternativ hypotesEn att
Layard Bean 1989.framförts engelska ekonomer t.ex.ningen har av

individernas bete-långvarig arbetslöshet påverkargår påHypotesen attut
anställningssannolikhet tilloch lederminskar derasende på sättett som

minskalångvarigt arbetslösa kanpå lönerna. Demindre tryck nedåt ex.
yrkesfardigheter, vilketförlora sinaoch/eller delsitt arbetssökande en av

vakanstider, förskjutningoch dvs.arbetslöshets-leder till längre aven
Beveridge-kurvan.

fråndelvis förts utgångspunkthysteresis har medDiskussionen om
lönebild-insider-dominans itotalmodellformuleringar,extrema omex.

särskilt realisti-förutsättningar framstår inteningen. modellersDessa som
nationellaosannoliktför vidkommande. Det ärsvensktska att storat.ex.

ignorera intressen;de arbetslösasorganisationer helt skulle kunnafackliga
anled-organisationens sysselsatta medlemmarsjälva deni verket har stora

medförtill hög arbetslöshethänsynning intresse1 sitt atttaatt eget
arbetsmarknadspolitiskaocharbetslöshetsunderstödförkostnader ex.

identifierat mekanis-hysteresis-modellernahar ändåinsatser. Trots detta
oljeprischocker ellermakroekonomiska störningar,vilka t.ex.genommer

arbetslöshetsef-till långvarigaefterfrågeåtstramningar, kan ledakraftiga
fekter.

Effektivitetslönehypotesen
löneförhandlingar heltför fackföreningar och harintressetParallellt med

perspektiv 80-talet. Härlönebildningsteoretiska utvecklats underandra
detmotiv för lönehöjningar och grundhypotesföretagens ärbetonas atten

lönesättning anställdas produk-företagets och definns mellansambandett
flera.Mekanismerna kan FöretagetAkerlof 1986.tivitet Yellen vara

förknippadepersonalomsättning,sin och därmedsöka begränsakan t.ex.
relativa i relationhöja sin lön, dvs. lönenanställningskostnader, attgenom
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till företagsandra lön. Om företagalla uppvisar sådant beteende kanett
slutresultatet allmänemellertid bli lönenivä leder till arbetslöshet.en som
Arbetslösheten bidrar tillhär hålla personalomsättningen,att ochnere
därmed anställningskostnaderna. Företagen inga incitamenthar sänkaatt
lönerna det kan finnas villiga bjudaärtrots att under sinaattpersoner som
sysselsatta kamrater.

intressantEn implikation etTektivitetslönehypotesen denär lederattav
till lönestelhet visst slag. Produktivitets- och produktprisstegringar,ettav
liksom höjda löneskatter, har inga direkta effekter på lönerna. lederDe
däremot till sysselsättning och arbetslöshet påverkas, vilket i sinatt tur
påverkar lönerna.

Effektivitetslöneteorierna innebär lika lön för lika intearbeteatt
längre behöver Lönespridninggälla. för arbetskraft identisktmed lika
kvalifikationer kan till följduppstå skillnader i teknologi mellan olikaav
företag Skillnadereller branscher. i teknologi kan leda till varierande
incitament via lönesättningen påverka de anställdas avgångsbenägen-att
het eller ansträngning i arbetet.

Från teori till empiri
Effektivitetslönemodellerna har ungefär implikationer i redu-samma

formcerad förhandlingsmodellerna, dvs. ungefär förkla-som samma
ringsfaktorer påverkar lönerna i de två modelltyperna. Båda modellerna
levererar rea/löneekvationer,således där reallönenivån bl.a. beroendeär

arbetslöshetens nivå. Etfektivitetslöneaspekter kanav störe problemutan
integreras förhandlingsmodellerna.i Empiriska analyser lönebildning-av

på aggregerad nivå torde ha små utsikter kunna diskrimineraen att mellan
olikade lönebildningsteorierna.

Vi iska det följande illustrera hur de diskuterade modellerna kan formu-
leras ekonometriska löneekvationer. Vi frånutgår ekonominsom be-att
står identiskaantal sektorer, introducerarochett följande beteckningarav
för enskild sektoren

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
förhandlingsmodellEn vägledning vilka variabler påverkarger om som

löneutfallet den ingetsäger funktionsformen. En konventionellmen om
och bekväm form är den log-linjära. Det också viktigtär skilja mellanatt
aggregerade löneekvationer och ekvationer för enskilda sektorer bran-
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reallöneekvation för enskild sektor kan haföretag. Enellerscher en
formen

W§+ 0 log U a4logloga,log +log WC, +2,1 + a; a,a.,
W: förvän-i ekonomin. Degenomsnittliga reallönenförväntadedendär är

0 ochekvationen 0, a20,koeñicientema i är:förtade tecknen a,a,
funktionreallönenReallöneekvationen bestämmera40. ettavsom en

liksomelfektema skatter,harförklaringsvariabler. Härantal reala av
konsumentpriser,ochproducent-effekterna ändrade representerats avav

mellan produktlönuttrycker kvotenpris/skattekilenvariabel somen --
teoretiskaspecifikation följer direkt dekonsumtionslön. Dennaoch av

infla-kan påverkasreallönenvilka utesluterförutsättningarna, att enav
i grad.konsumentpriserochhöjer producent-tionsutveckling sammasom

löneuppgörelserochhögre lönekravutanför sektorn, destohögre lönJu
förArbetslöshetsersättningen haraktuella sektorn.ivi med denkan räkna

dämpa lönekra-Arbetslösheten tenderarutelämnats.skull härenkelhets
driverförbättrat lönelägeallmäntskälungefär ett uppsomsammaavven

och detta sökerkonsumentpris innnebär reallön,lägrelönekraven. Högre
nominella lönekrav. Enför högrekompensationsannolikt genomman

högreeffekthar exaktskattesatsproportionell etthögre samma som
innebärlöneskattproducentpris eller lägrehögrekonsumentpris. Ett en

stigerfackföreningens lönekravarbetskraft, ochefterfrågan påökad sanno-
till följdlönereaktionemagällersituation. Detsammalikt i sådan aven

kapitalbildning tek-ochsammanhängande medproduktivitetsstegringar
utveckling.nisk

bransch ellerför enskild sektor,gällerLöneekvationen enex.enovan
iidentiska kommer lönernasektorerna ärföretag. vi attOm attantarett

skrivaVi följaktligen denW;W°W. kanöverallt, dvs.jämvikt likavara
aggregerade löneekvationeni som

blog Q0 B3l0g UBzlogWC +log +2.2 +

sambandskrivasReallöneekvationen kan också/ija.,-/l-a,. ettdär som
produktlönengällande

B4log Q0 B,log UB2+ llog +log Wp +2.3 +

jämviktsar-ochi påverka lönerförändringar skatterdåHur kommer att
lika,krävs, alltinte ska påverkasNAIRUbetslöshet annat attFör att

iBz- måste gälladvs. lövervältras på löntagarna,fullständigtskatterna
kapitel 3studier vidareekonometriska seOlikaekvation 2.2 gerovan.

ofullständig, lönekost-dvs.övervältringen bakåt ärresultateti regelhär att
ekonometri-skattetryck. Dessatill följd skärptstigaskullenaderna ettav

observationer,empiriskaelementäraemellertidstriderresultatska mot
frånvarostigande skattetryck,förekomstensamtidiganämligen den avav

förändringartrendmässigafrånvaro märkbaraochstigande arbetslöshet av
minst i Sverige.tydligt inteäri löneandelen. Detta mönster

resultatlöneförhandlingar det lättärmodellformaliseringar attI av
inteskatteändringar skulle allslönestelhet, dvs.fullständiginnebärsom
resultatöka. Dessalönekostnadema skullevarförnominallönemapåverka

förvidare användasintepartiell jämvikt, och kanföremellertid utangäller
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allmänslutsatser effekterna i jämvikt. Skillnaden kan beskrivas utifrånom
modell där lönerna i sektor beror lönerna i andra sektorer ochen en av av

direkta effektenarbetslöshetens storlek. Den skattehöjning blirav en en
lönekostnadshöjning. medför i sinDenna tilltendenser arbetslöshet,tur
vilket i modifierar lönekraven.nästa När lönerna generelltsteg anpassas
nedåt kommer också i enskildalönen den sektorn reduceras, eftersomatt

enskildaden sektorns lön funktionär växande de förväntade lönernaen av
i anpassningarandra sektorer. När alla ägt kan lönerna fallitha irum en
utsträckning skattehöjningen.hela Genom lönerna imotsvarar attsom en
enskild sektor beroendeär dels arbetslösheten, dels det allmännaav av

skattehöjningarlöneläget, kan till slut komma i sin helhet bärasatt av
löntagarna.

Hur påverkas då reallöner och arbetslöshet produktivitetsstegringarav
historiskaDe sambanden ganska klara;är arbetslösheten uppvisar ingen

långsiktig trendmässig ökning minskningeller de dramatiska produk-trots
tivitetsförbättringar ägt under det seklet. I figursenaste termersom rum av
2.2 handlar det produktivitetsvinster efterfråge-påverkar ochattom ut-
budssidan arbetslöshetsneutraltpå efterfrågekurvan förskjutssätt;ett upp-

likaåt mycket lönesättningsfunktionen förskjuts.som
Förhandlingsmodellema till skillnad från Phillipskurvan ettger sam-

band mellan reallönenivå och arbetslöshet, inte samband mellanett
nominallöneförändringar och arbetslöshet. Skillnaderna bör intedock
överdrivas. Reallöneekvationen kan dynamiseras för fånga olika slagsatt

itrögheter anpassningen. Vi kan därmed också skriva reallöneekvationen
23 löneförändringsekvation, enligt följande:som en ex.

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

Dlog W. och Dlog Pm betecknar logaritmiska relativa förändringar
Dlog W,logW,/W,,, Vi företc.. har enkelhets skull bortsett från pris-
/skattekilen. Skillnaden den traditionella Phillipskurvangentemot är va-
riablerna log Wp,. och log Q.1, dvs. produktlönens och produktivitetens
nivåer tidsförskjutna period; koefñcientemas förväntade tecken ären
y30 och y40. Produktlönens nivå ingår inte i traditionella löneinfla-
tionsmodeller, inte heller något mått på produktivitetsnivån.

Teorin implicerar nominell neutralitet i den meningen inflations-att
takten inte ska påverka reallönen. innebärDetta kan iy,latt anta
ekvation 2.2. långsiktigaDen reallönenivån följandedå uttryck:ges av

W;2.5 log konstant y2/y3 y4/y3log U log Q.- -
Insatt i 2.4 fär vi

W;2.6 Dlog WP konstant log WW-. log+ H.y; -
Löneförändringama kan uppfattas bestående två komponen-nu som av

siktPå lång bestäms reallönen arbetslösheten och produktiviteten,ter. av
medan det siktpå kort kan förekomma avvikelser från huvudfåran. I
varje period sker anpassning den långsiktiga lönebanan ochmoten para-

förväntasalltså ha negativt fungerartecken,metern "felkorri-y3, som som
geringskoeñicienW; högre absolut värde på desto snabbare skeryg,
anpassningen långsiktigaden banan. Den engelske ekonomen Sarganmot
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formulerade Phillipskurvan reallöneekvation i betydelsefull,som en en
i uppsats,Sverige föga uppmärksammad från 1964. De ekonometri-men

ska analyserna i kapitel kommer4 bygga dynamiskapå reallöneekva-att
tioner på lång sikt samband mellan reallön, arbetslöshet ochettsom ger
produktivitet.

5Normann 1983 utgör
undantag.ett

T4 10-0179
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studiernaempiriskavisar deVad3

Inledning
och 70-60-underdomineradeslönebildningsforskningenempiriskaDen

destuderadeForskarnaPhillipskurvan.påbyggdetalen ansatser somav
mått påandraocharbetslöshetberoendelönestegringarnasnominella av

prisinflations-förväntadedenbetydelsenliksomarbetsmarknadsläge, av
utsträckningi allt större80-talet harunderstudiernaempiriskaDetakten.

ellerunderbyggdaoftareallönemodeller,på merbaseras avkommit att
Un-förhandlingsmodeller.ochfackförenings-formuleradeexplicitmindre
tillbörjat kommautsträckningi vissmikrodatahar80-talet ävender

begränsadidels ocksåoch ut-individdatai formdelsanvändning, av
föranväntsharIndividdatabaserföretag.enskildafrånsträckning data

tidi-frågeställningarna har70-talet,helalönebildningsstudier under men
lönebildningsproblem.makroekonomiskatillknutitsintegare

främstutnyttjatsstudiernaempiriskai deteori somharEkonomisk
Det ärrestriktioner.och t.ex.förklaringsvariablerfor valvägledning av

givenneutralitetnominellförutsättningen tas somovanligtinte att om
varaktigt kaninteinflationstaktenförutsätterdvs. attatt testas,utan man

harmed datakonfronteratsdärvidmodellerDereallönen.påverka som
underlig-informationinte någonformer,reducerade omvarit gersoms.

ochmålfunktionerfackföreningarnasdjupa t.ex.gande parametrar,
teknologi.företagens

fackförening-blottläggasöktforskare ävendockutsträckning harvissI
syssel-ochreallönermellanavvägningengällervadpreferenser, ex.arnas

avseendei dettaresultatkvantitativatillframkommasättning. För att
lönesättningenhurantagandenprioristarkamycketemellertid omkrävs a

fackföreningen har.målfunktionvilken slagstill ochgår som
från deresultat senasteöversikt någrakortfattadkapiteldettaI avenges

Ledermikrodata.ochmakro-lönebildningsstudier påempiriskaårens
för löne-skatternabetyderlönenedpressning Vadtillarbetslöshetökad

lönebildningeffekter påforhandlingssystemensvibildningen Vad vet om
branschlöneskillnader ochmellanfinnssambandVilkaarbetslöshetoch

lönebetalningsformågaföretagens
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Arbetslöshetens effekter lönebildningenpå
Reallöneekvationer, med eller mindre rik dynamisk struktur, harmer
estimerats för antal länder. Tabell redovisar3.1 skattningar frånett stort

jämförande länderstudier. tämligenMönstret entydigt;är ökad arbets-tre
löshet tenderar ned reallönerna. förDe Sverige redovisadeatt pressa
koefñcienterna innebär ökningprocentenhets arbetslöshetenatt en av
minskar reallönerna med mellan 5 och 8 procent.

Tabell 3.1 Reallönernasarbetslöshetselasticiteti olika länder.

BLN AM EUP

Australien -0,03
Belgien -0,02 -0,02 -0,004
Danmark -0,005 -0,009 -0,01
Finland -0,02 -0,04
Frankrike -0,03 -0,02
Holland -0,008 -0,03
Irland -0,03 -0,01
Italien #0 -0,007 -0,0l
Japan -0,41 0,15
Kanada -0,008
Norge 0,06 -0,07-Nya Zeeland -0,008
Schweiz -0,23 -0,05
Spanien -0,07 -0,01
Storbritannien -0,005 -0,0l
Sverige 0,08 -0,05-USA -0,003 -0,009
Yästtyskland -0,03 -0,02 -0,004
Osterrike -0, 10 -0,04 -0,03

studiernaAnm.: De Bean, Nickellär: Layard 1986,BLN, Alogoskouñstre
Manning AM, 1988, European Unemployment Programme EUP.samt
sammanfattat Dreze KoeñicienternaBean 1989. reallöneeffekterna påav avser

års sikt procentenhetsökad arbetslöshet.ett av en

studierna finnsl viss tendens lönebildningen i länder medatt centra-en
Österrikeliserade förhandlingar Sverige, Norge, Finland och uppvisar

starkare lönereaktioner på arbetslöshet än Storbritannien och USA,t.ex.
decentraliserade förhandlingar.har vidareSe diskussionen nedansom om

olika förhandlingssystem.
Phillipskurvan brukar avbildas krökt på sådant sätt arbets-ett attsom

löshetsökningar får lönedämpande effekt högre arbetslöshetensvagare
Blanchflowerär. Oswald 1989 har resultat baserade påpresenterat

mikrodata från Storbritannien och USA och funnit förstöd hypotesen att
"lönekurvan" sambandet mellan reallönenivá och arbetslöshet har- -

liknande form. Se figur 3.1 figuroch 3.2. Dessa studier utnyttjaren
tvärsnittsdata individeröver och kontrollerar för antal individspe-ett stort
cifika faktorer, kön, ålder, hälsa, utbildning, anställningstidt.ex. och
fackföreningstillhörighet. Sambandet mellan lön och regional arbetslöshet

forgäller alltså individer med identiska mätbara egenskaper.
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3.1Figur Lönekurvan i Storbritannien.
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Figur 3.2 USA.Lönekurvan i
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1989.Oswald %Blanchflower arbetslöshetKälla:

viktigaarbetslöshetsnivåer har dettablir flack vid högaOm lönekurvan
minskad efter-störningar.ekonomin på Enimplikationer för hur reagerar

till följd oljeprissteg-arbetskraft vid given reallön,frågan på av enex.
förskjutning inåtkapitelfigur 2.2 i 2iring, innebär termer avenav

lönesättningskurvanarbetskraft. Hackare är,för Juefterfrågefunktionen
ekonomin dellöneflexibilitet och desto störreutmärkergraddesto lägre av
sysselsättningen.därför fallaanpassningen påkommer attav
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emellertidFrågan tvärsnittsresultatenär vidare kan användasutanom
för makroekonomiska slutsatser. De observerade sambanden mellan ar-

regionaltbetslöshet och löneläge inteåterspeglar endast arbetslöshetens
effekt lönesättningen,på också eventuella kompenserande löne-utan
skillnader svarande olika arbetslöshetsrisker. Hög lön och låg arbets-mot

innebär incitament för inflyttninglöshet ökad till region liksom motiven
för minskad utflyttning. jämvikt förväntadel kan de inkomsterna vara

utjämnade,någorlunda dvs. regioner med hög arbetslöshet kan samtidigt
regioner med högt löneläge. Kompenserande löneskillnader kanettvara

för fåkrävas arbetskraft till regioner med hög arbetslöshetsrisk. Dessaatt
mekanismer finns i detalj ibelysta olika förmodeller segmenterade eller
duala arbetsmarknader Harrist.ex. Todaro 1970.

En del amerikanska studier tyder på sambandet mellan lön ochatt
regional arbetslöshet skulle positivt än negativt, vilketvara snarare ger
visst förstöd hypotesen kompenserande löneskillnader 1972.Hallom
Preliminära resultat baserade på svenska mikrodata vidockså handenger

lönekurvan positiv lutninghar intervallöver brett Edinatt etten
Holmlund 1989.

NickelLayard 1986 har fråganuppmärksammat vilka effekterom
arbetslöshetens sammansättning har på lönesättningen. finner visstDe

i förstöd engelska data hypotesen långtidsarbetslöshet har obetydligatt
lönedämpande effekt. Orsaken kan långtidsarbetslösade har svårtattvara

få erbjudanden yrkesfárdigheterpå grund deras försämrats, elleratt attav
på sökintensitetgrund deras har avtagit med ökad arbetslöshetstid.attav

effektiva arbetskraftsutbudetDet sjunker, vilket innebär ökatatt ett
antal långtidsarbetslösa får effektbegränsad på lönesättningen. Liknande

erhållits i finskresultat har studie Eriksson fl. 1990.en m.
Svenska studier behandlat sambanden mellan arbetslöshet ochsom

reallöner Holmlund 1989, Holmlund Skedingerär 1990 Calm-samt
fors Forslund 1990. samtliga studier finnerI högre arbetslös-attman
het leder till lönenivå.lägre Skattningarna sambandets varierarstyrkaav
dock mellan olika studierna. Calmforsde och Forslund studerar lönebild-
ningen i näringslivethela och redovisar den kraftigaste effekten; enligt
deras skattningar skulle procentenhets ökning arbetslösheten från 2en av
till 3 procent på lång sikt leda till sänkning reallönerna med mellan 5en av
till 10 procent.

Calmfors och Forslund effekternastuderar också lönebildningenpå av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder arbetsmarknadsutbildning, bered-
skapsarbeten Enligt skattningarnam.m.. uppkommer ingen lönedämp-
ning alls ökning den arbetslösheten eliminerasöppna heltom en av av
sysselsättningsskapande arbetsmarknadspolitik. Liknande resultat presen-

i finsk undersökning Eriksson fl. 1990. Effekten kan tolkasteras en av m.
resultat kostnaderna för sysselsättningsreducerande lönehöj-ett attsom av

ningar minskar eliminerarnär del arbetslöshetsökningen.staten en av
Effekten principiellt likartadär den uppkommer arbetslöshetser-som om
sättningen höjs; i falldetta minskar kostnaderna höjaäven förlönernaatt
fackföreningarna.
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lönebildningochSkatter
viktig roll.skatterreallöneekvationer spelarförhandlingsmodellemas enl

och kon-arbetepåskatterallainnefattarskattekilen typertotalaDen av
indirek-löneskatter/arbetsgivaravgifter ochinkomstskatter,sumtion, dvs.
påverkamodeller kani sådanaskatternabörDetskatter. attnoterasta

inflationstakten.intereallönema, men
bärsarbetepåföreställningen skatter yttersttraditionella att avDen

realadeinte påverkarsiktlångskattekilen påinnebärlöntagarna att
skulle reduce-konsumtionslönenmedanproduktlönen,lönekostnadema

stödfinna starktvarit svårtdockharbelopp. Det atthelamed skattensras
resultatetvanligastetidsseriestudier. Detaggregeradeihypotesför denna

faktisktskatterhögreundersökningar ärutländska attochfrån svenska
lönekostnader.till högreleder

Sverigelönebildningen iarbetsgivaravgifterna påverkarhurFrågan om
1983,Normannbyggerstudier. dessaAvantalibehandlatshar ett

1987 påBosworth Lawrence ansatser84LU1983,Holmlund samt
Pencavel1986,fl.studier BeanAndraPhillipskurvan.baserade på m.-
1990ForslundCalmforsoch1989Holmlund1988,Holmlund -

3.2Tabellreferensram.förhandlingsmodellerfackförenings- ochhar som
övervältrings-för skattadeintervallformisammanfattar resultaten av

övervältrasskattehöjningandeldenkoefficienter", somenavangersom
viss över-genomgående påtyder attResultatenpå löntagarna. enbakåt

fullständig.intetycksdennatill stånd,vältring kommer varamen

lönebildningsstudier.i3.2 SkatteövervältringTabell

Phillipsekvationer
0-0,51983Normann

-0,3-0,61983Holmlund
-0,1LU 84

0,11987 -0,7Bosworth Lawrence
Reallöneekvationer

NickellLayardBean,
-0,5l986
-0,41988HolmlundPencavel
-0,51989Holmlund
-0,5Calmfors Forslund 1990
pris/skattekilen Enreallöneekvationema ingår den totalal argument.Anm.: som

skatteökning övervältras bakåthälftenlika -0,5 innebärkoeñicient med att av en en
på löntagarna.

vispå ochi avseende är sättstudiernas resultat dettaempiriskaDe
tämligen kon-verkarforädlingsvärdetLöneandelenförbryllande. varaav

i taktreala produktlönen växerinnebär densikt, vilketpå lång attstant
bärsändåpå skatternaarbetsproduktiviteten. tyderDetta ytterstmed att

tillvi dennai kapitel 4 återvänderempiriska analysernadelöntagarna. 1av
problematik.

varieran-resultatenövrigaskattekilens komponenter ärVad gäller mer
löneekvationema,pris/skattekilen itotalaendast denOfta inkluderasde.

fl. 1986 esti-positiv.i regel Beanproduktlönen ärelfekten påoch m.
dessaför 12ochOECD-länder,för 18produktlöneekvationer avmerar

koeñicient.positivmeduppräderpris/skattekilenfinner attman
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Skattesystemets progressivitet i den allmänna debattenantas ofta bidra
till högre lönekrav. Frågan har dock knappast alls varit föremål för empiri-
ska studier i Sverige. Ett undantag är Normann 1983, frånutgårsom en
Phillipskurva modifierad för beakta skatteelfekter. Normannatt använder
elasticiteten i nettoinkomst med avseende på förändringar bruttoin-av
komsten progressivitetsmått; högre marginalskatten i förhållan-som är
de till genomsnittsskatten, desto lägre värde detta progressivitets-antar
mått. Något överraskande finner Normann högre progressivitet lederatt
till lägre lönestegringar. Ett sådant resultat dock inteär teoretiskt orimligt;

högre marginalskatt löneökningargör blir mindre värdaatt på margina-en
vilketlen, kan föranleda fackförening prioritera högre sysselsättningatten

framför högre löner.

Andra lönepåverkande faktorer
fackförenings-l och förhandlingsmodellema spelar arbetslöshetsersätt-

ningen viktig roll bestämningsfaktor för lönesättningen.en Resultatensom
från de empiriska studierna dock inteär likaalls samstämmiga desom
redovisade resultaten vad gäller sambandet mellan löner och arbetslöshet.
l engelska studier finns exempel på skattningar tyder på lönernaattsom
skulle känsliga för förändringarextremt i arbetslöshetsersättningenvara
Minford 1983, medan andra studier finner eller inga effekter. Påsvaga
svenska data har Holmlund 1989 funnit visst positivt kvanti-ett men-tativt samband, medan Calmforssvagt Forslund 1990 inte finner-

signifikantnågon effekt arbetslöshetsersättningen.av
Man kan konstatera den empiriska kunskapenatt på detta område är

osäker. Ett problemytterst har göra med arbetslöshetsersättnings-att att
nivån följatenderar den allmänna lönenivån med viss tidseftersläpning.
Ersättningsnivån följaktligenär variabel med stark trend "konkur-en som
rerar med andra variabler med trendkomponenter. Ett problem ärannat

arbetslöshetsersättningen har fleratt dimensioner än ersättningsbeloppet,
ersättningstiderna, vilka inte beaktats i hittillsvarandeex. studier. Det är

vidare osäkert arbetslöshetsersättningens nivå spelar någon rollom över-
huvudtaget för facklig organisation såär denen beaktarstor attsom
indirekta, samhällsekonomiska och statsfinansiella, verkningar sin lö-av
nepolitik. organisationEn omfattar hela eller större delar löntagar-som av
kollektivet tvingas hänsyn till arbetslöshetsersättningenatt ta att måste
finansieras höjdamed skatter, vilka kommer drabba deatt medlem-egna

Ersättningsnivån blir då mindre intressant, eftersommarna. medlemmar-
själva via skatterna får betala betydande delna arbetslöshetsersätt-en av

ningen. Jämför diskussionen förhandlingssystemens betydelse i före-om
kapitel.gående

Frågan förkortadhur arbetstid påverkar lönebildningenom har variten
föremål för antal teoretiska studier, iett regel baserade effektivitetslö-på
nehypoteser eller fackföreningsmodeller. Arbetstiden verkar både via indi-
videmas nyttofunktioner företagensoch produktionsfunktioner. De teore-
tiska resultaten inteär särskilt entydiga; möjligen kan säga de visarattman

stigande timlöner kanatt ganska plausibelt utfallett arbetstids-vara om en
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genomförs. fackförening fäster vidförkortning Om avseende medlem-en
arbetstidenblir kompensationskrav naturliga mins-inkomster ommarnas

inte faststäl-empiriska studierna på svenska data har dock kunnatkar. De
arbetstidsförändringar och löner Holmlundnågot samband mellan

finländska studier1989, Calmfors Forslund 1990. Danska och dockger
arbetstid driverför förkortad lönekostnadernastöd hypotesen att upp per

1990, Eriksson fl. 1990.timme Andersen Risager m.
produktivitetsutvecklingens effekter visarpå reallönerna deVad gäller

föga positivaempiriska studierna överaskande på samband. De- -
för inom förlöneekvationer estimerats antal EG-länderett ramensom

indikerar i flertalet fallUnemployment ProgrammeEuropean att pro-
arbetsproduktivitetenelasticitet lång siktduktlönens med avseende på på

implicerarligger i Dreze Bean 1989. Detta konstantnärheten ettav
förädlingsvärdet vid given arbetslöshetsnivå. Sverigelöneandel Förav

Calmfors Forslund 1990 skattningar elas-motsvaranderapporterar av
Återigenväsentligtticitet ligger under har medgöraett. att ensom

uppvisar variabler,variabel stark trend, högt korrelerad med andrasom en
arbetslöshetsersättningen och skattesatserna. Svårigheterna erhål-attex.

tillförlitliga skattningar här betydande.är

lönestegringaravtalsmässigaLöneglidning och

traditionlönebildningsstudier funnits sökahar dettidigare svenska attI en
avtalsmässigalöneglidningförklaringsfaktorer till ochskildaefter delvis

förestimerats de två lönesteg-ekvationerlönestegringar, varvid separata
varit arbetsmarknadslägetvanligt resultat harringskomponentema. Ett att

avtalsmässigalöneglidningen de lönesteg-effekt påkraftigare på änhar
ringarna.

avtalsmässiga lönesteg-löneglidning ochsamspelet mellanHur dåser
löneglid-i avtal till högreåterhållsamhet centralaringar ut Leder ex.

frågeställningenbegränsade,mycket ävenning Kunskaperna härär om
SkedingerHolmlundstudier. studie datum äri Enberörts några sentav

förhandlingarlönesättningenfrån lokaladenl990, utgår styrsatt avsom
estime-arbetsgivaren. Modellenenskildefackförening och denmellan en

för träindustritidsserie-tvärsnittsmaterial svenskkombineratpå ettras
löneglidningens bestäm-lokalaför perioden 1969-85. Den70 A-regioner

arbetsmarknadsläget, det all-regionalainkluderar bl. detningsfaktorer a.
lönestegringama. Resul-avtalsmässigai regionen och delönelägetmänna
avtalsmässiga lönesteg-mellanrelativt starkt sambandpåtyder etttaten

avtalsmässiga lönestegringarvilketlöneglidning, enligt högreringar och
nivå kan docklöneglidning. samband på lokaltill lägre Dettaskulle leda

ekonomin.generaliseras till gälla för helainte vidare attutan
avtalslöneökningama löneglidningen har ocksåpåverkarFrågan hurom

1990.1990 och Flanagan ISchager 1988, Holdenberörts bl.av a.
finna för högreinte stöd hypotesenstudier har kunnat någotdessa attman

besvärligalöneglidning. finns dockavtalsökningar till lägre Detleder
tidsseriestudierförknippade aggregeradestatistiska problem med av sam-

principavtalsmässiga lönestegringar. kanlöneglidning Ispelet mellan och

10-0179T5
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ömsesidigt lönestegringskomponenter-samband mellan dedet råda tvåett
avtalsökningarna påverkar sannolikt löneglidningen, förvän-denna; men

löneglidningen beaktas säkert också sluter avtaltade när påparterna
Förmodligen inte tillräcklig priori informationnivå. Vi harcentral dea om

lönestegringsprocessernas drivkrafter för kunna klarläggatvå det ömse-att
löneglidning avtalsmässiga lönestegringar.sidiga beroendet mellan och

Förhandlingssystemens betydelse
förhandlingssystemteoretiska forskningen hur olika påverkarDen om

föregåttsutformats delvislönebildningen parallellt med ochhar av- -
länderstudier. empiriska studierna följtjämförande empiriska De har

genomföra enklaolika linjer. naturlig utgångspunkt någraEn är att sam-
makroekonomiska prestationerindikatorer på ochbandsanalyser gra-av

introduceratvissa har ocksåcentralisering. studer mått påden l manav
"korporatism" i ekonometriska pris-centralisering och löneekva-och/eller

tidigastei varje fall i de studiernationer. genomgående tendensEn - -
korporatism förenadvarit med bättre makroeko-har högre grad äratt av

utfall inflation ochnomiska vad gäller arbetslöshet.
emellertid kvantifiera,korporatism och svårt någotärBegreppet vagt att

Calmforsstudier för kritik. Driffill 1988sårbaradennagör typ avsom
olika länder med avseende på aspektistället sökt rangordnahar en av

centraliseringnämligen i löneförhand-korporatismbegreppet, graden av
nordiska liksomvidkommande kan ländernalingarna. deFör Europas

Österrike förhandlingssystem,centraliseradeklassificeras länder medsom
Frankrike, Irland, Italien, Spanien, Schweiz Stor-länder ochmedan som

decentraliserade förhandlingar.britannien i huvudsak Tre länderhar -
bildarVästtyskland mellangrupp med huvud-Belgien, Holland och en-

branschvisa förhandlingar.sakligen
redovisar makroekonomiskatill 3.5 dessa 14 ländersTabellerna 3.3

inflation ekonomisk tillväxt.beträffande arbetslöshet, ochprestationer
olika framgårSkillnaderna i arbetslöshet mellan de länderna är, som av

stiger överallt efter förstaArbetslösheten dentabell 3.3, mycket stora.
i centraliseradeoljekrisen; ökningen relativt begränsad länder meddockär

kraftig i övriga länderna. Underförhandlingar, medan den mycket deär
i centraliseradevarit länder med80-talet har arbetslösheten 4 procentca

jämföras arbetslöshet 10förhandlingssystem, vilket ska med påen ca
förhandlingar.i decentraliseradeländer medprocent mer

löneförhand-Schweiz decentraliseradeLänder och har bådeJapansom
Även i framstårlingar arbetslöshet. arbetslösheten USA rela-och låg som

itivt i förhållande tilllåg under 80-talet arbetslösheten många västeurope-
emellertid facklig organi-iska länder. nämnda länderna har också lågDe

fackligsationsgrad; förhandlingsteorier implicerar ökad styrkagängse att
decentraliseradevid förhandlingar.till jämviktsarbetslöshetleder högre

intetydliga skillnaderna gäller arbetslöshetmycket vadDe motsvaras av
beträffande inflationstakten. framgårlika skillnader Sommarkanta av

inflationen i 70-talet itabell 3.4 ökar slutet snabbare medav gruppen
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1960-87.Arbetslöshet i EuropaTabell 3.3

1974-79 1980-871968-731960-67

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

x.Genomsnitt -

intermediära .vysrlwn
2Belgien

Holland
OVästtyskland

Genomsnitt l

DecenIra/zlveradesystem
Frankrike l l

94lrland
9Italien 4

2,3Spanien
O0Schweiz
5Storbritannien l

2 5Genomsnitt
Källa: I990.Jackman

1960-87.i EuropaInflation3.4Tabell

1980-871974-791968-731960-67

iseradeCentral .system
6Danmark
6Finland

Norge
4Sverige
3Osterrike
4Genomsnitt

intermediära system
3 2Belgien
5,0Holland
3 1Västtyskland
3 8Genomsnitt

Decentraliszlrade.vystem
04Frankrike

4 5lrland
4 3ltalien
6,5Spanien
4 5Schweiz
3 7Storbritannien

ww64Genomsnitt

1990.Källa: Jackman
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Tabell 3.5 Produktivitetstillväxt i Europa 1960-86.

1960-68 1968-73 l973-79 1979-86

entraliseradeC system
Danmark 3
Finland 4
Norge 3
Sverige
Osterrike 4
Genomsnitt 3

intermediära system
Belgien 4
Holland 3
Västtyskland
Genomsnitt 4

Decentraliseradesystem
Frankrike 94
Irland 4 l
ltalien 6 3
Spanien 6,8
Schweiz 2 9
Storbritannien 2 7
Genomsnitt 64

Källa: Jackman 1990.

decentraliserade förhandlingar iän med centralisering; 80-undergruppen
fallertalet inflationendäremot isnabbare förraden I genomsnittgruppen.

inflationenhar under de två decennierna varit högre i ländersenaste med
decentraliserade löneförhandlingar iän länder med centraliserade for-
handlingssystem.

I tabell 3.5 jämförs produktivitetsutvecklingen i olikade länderna. Skill-
naderna mellan olikade ländergruppema är små, finnsäven det vissom en
tendens till med decentraliseradeatt har haft någotsystemgruppen en

utveckling. För ytterligare undersöka förekomstenattgynnsammare av
eventuella samband kan länderna rangordnas enligt det centraliserings-
index har konstruerats Calmfors Driñill l 988. visarDet sig dåsom av

korrelationerna mellan centraliseringsgradatt och ländernas produktivi-
tetstillväxt under de olika perioderna är och aldrig statistiskt signifi-svaga
kanta. Förklaringar till skillnader i produktivitetstillväxt mellan olika

fårländer sökas på andra områden löneförhandlingssystemensän institu-
tionella ram.

Ekonometriska studier Phillipssamband har i några fall baserats påav
observationer från flera olika länder och därvid inkluderat mått på korpo-
ratism ytterligare förklaringsvariabel Bruno Sachs 1985, McCal-som en
lum l983,l986. Resultaten tyder på högre grad korporatismatt en av
leder till inflationlägre vid givet resursutnyttjande i ekonomin, eller att
NAIRU minskaskulle med ökad korporatism. Resultaten förefaller emel-
lertid känsliga för hur begreppet korporatism definieras och operatio-vara
naliseras. Calmfors Drifñll 1988 visar resultaten inte sigståratt när
korporatism definieras graden centralisering i löneförhandlingssy-som av
stemet.
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studie LayardBean,alternativEn representerasansats avav en
länder,reallöneekvationer för antalestimeras1986. HärNickell ett stort

parametervärden relaterasbeträffande skattadeländerskillnadervarefter
1987.Jämför Newell Symonskorporatism. ocksågradtill ländernas av

korporatistiska utmärks störretyder påResultaten systematt avmer
arbetslöshetanpassning till högrereallönensreallöneflexibilitet. Således är

gäller konsum-och detsammakorporatistiska länder,ikraftigare mer
pris/skattekilen. högreFörändringar i Dentillanpassningtionsreallönens

innebärasåledeskorporatistiska skulleireallöneflexibiliteten attsystem
ökningekonomiska störningarklararlättareländer utan storsådana av

variabel korpora-sig mäterdenresultat står närDessaarbetslösheten. som
löneförhandling-centraliseringförindex gradentism medersätts ett avav

Driñill 1988.Calmforsarna
förhandlingssys-olikadiskussionenförda teoretiskakapiteli 2Den om

förenad medlönebildningdecentraliserad äreffekter pekade på atttems
jämviktsar-tillledatillsammantagna kanexternaliteter attantalett som
europeiskalönesättning.centraliserad Denvidblir högre änbetslösheten

med de-ländernaför hypotes;arbetslöshetsutvecklingen stöd dennager
decennier haftförhandlingar har under närmarecentraliserade tre genom-

förhandlings-centraliseradeländerna medarbetslöshetsnittligt änhögre
vilket tyder påunder 80-talet,markanta attSkillnaderna är mestsystem.

ekonomiskaförmågai mötaviktiga olikheterfinnas attdet kan systemens
teoriramgenomarbetadveterligt inte någonfinns dockstörningar. Det

utformning på-förhandlingssystemetsvilketpå sättutredernärmaresom
chocker.förmåga hanteraekonominsverkar att

Löneskillnader mellan branscher

studierintresse förbevittna nyvaknatUnder har kunnatår ett avsenare
dragitForskningen harlöneskillnader branscher.mellan nytta av nya

tillgång till individbaserade databaser. Enliksom ökadteoretiska bidrag av
varit individer likarta-forskning har medhuvudfrågeställning i denna om

olikaproduktivitetsegenskaper kommer betalaskvalifikationerde att
studiertillhör. amerikanskavilken näringsgren de Flertaletberoende på

branschlöneskillnaderfinns påtagliga sedanvid det ävenhanden attger
individspecifika faktorer. resul-för antal Dessakontrollerat stortettman

föreställ-grundskottinte överraskande, de utgörkanskeär ett mottat men
lönebildning automatiskt tilldecentraliserad lederningen attatt ar-om

produktivitetsegenskaper betalas lika mycket.betskraft likvärdigamed
tillverkningsindustrininom harLönespridningen mellan branscher ut-

visarjämfört USA. Figur 3.3olika i Sverige medvecklats mycket t.ex.
fem Sverige, Finland, Västtyskland andlönespridningen i länder: Norge,

påtaglig ökningavviker från övriga länder medUSA. Speciellt USA aven
Sverige finns det60-talet. llönespridningen sedan slutet snarast motsat-av

uppvisar ökninglönespridningen i Västtysklandochmönstret,ta en svag
lönespridningsutvecklingenolikanademitten 60-talet. Trots densedan av

gäller lönestrukturenslikheter mellan länderna vadfinns det betydande
höglönebranscheri Sverige tenderarHöglönebranscherutseende. att vara

i länder.andraäven
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logaritmeradeFiguren visarAnm.: standardavvikelser för timlöner i 30närmare

branscher i tillverkningsindustrin.
Källa: Holmlund Zetterberg 1989.

Vad ligger olikhetemadå bakom beträffande lönespridningens utveck-
ling studieEn Holmlund Zetterberg 1989 fastställasöker vadav
branschspecifika faktorer förbetyder löneutvecklingen i olikade sektorer-

i respektive land. Resultaten pekar på lönerna i USA, med detatt mestna
decentraliserade förhandlingssystemet, de känsliga förär är mestsom
branschspecifika pris- och produktivitetsförbättringar. I de nordiska län-

fmnsderna sidan ingaå andra eller endast kopplingar mellan lönebe-svaga
talningsförmågan i enskildaden branschen och branschlönen. Resultaten
visar, förväntakan sig, centraliserade förhandlingssys-attsom man mer

mindre för sektorspecifika faktorer. förMen resultatentem utrymmeger
USA vidockså handen decentraliserad lönebildning ingalundaattger
behöver innebära lönebildningen följer frikonkurrensmodellens förut-att
sägelser. Decentralisering kan förökat spelrum rent sharing; starkage

fackföreningarlokala kan söka utnyttja produktivitetsförbättringart.ex.
till lönehöjningar för del.egen

En studie mikrodatapå Edin Zetterberg 1989 pekar iav samma
riktning. studie utnyttjar individdataDenna svenska från 1984 och under-
söker i individuellavad mån löneskillnader förklaras individkaraktäris-av
tika respektive näringsgrenstillhörighet. Edin och Zetterberg finner dels att
lönespridningen mellan branscher betydligt mindre i Sverigeär i USA,än
dels förhållandevis del den svenska lönespridningen förkla-att storen av

skillnader mellan branscherna beträffande arbetskraftens kvalifika-ras av
tioner. Lönedilferentiering itycks USA baseras inte bara individuellapå
kvalifikationer, återspeglar företagensockså betalningsförmåga.utan
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Före-närvarandebestämningsfaktorer FörärlönestrukturensFrågan om
studier ifrågasätter denväxande antalforskning.livaktig EttFörmål

lönebildningen. Här-Förfrikonkurrensmodellens relevansgrundläggande
betydel-litteratur betonartill äldreforskningmodernvid anknyter somen

faktorer.branschspeciñkaochföretags-avsen
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4 Den svenska lönebildningens drivkrafter

Inledning
Svenska empiriska lönebildningsstudier har huvudsakligen baserats på
Phillipsrelationen, följaktligenoch har i första hand studerat sambanden

nominellamellan löneförändringar, förväntad prisstegringstakt och ar-
betslöshet. tidigasteI många de studierna gjorde också uppdel-av man en
ning mellan avtalsmässiga lönestegringar och löneglidning. Framförallt
har löneutvecklingen inom industrin studerats, medan lönebildningen i
andra sektorer har mindre intresse.ägnats tillgängligaLätt dataserier för
industriarbetamas löner har kommit mycket den empiriskaatt styra av
lönebildningsforskningens inriktning.

fåtall det studier har baserats fackförenings-på förhandlings-ochsom
modeller har reallönemas utveckling i förgrunden.stått De ekonometriska
löneekvationema ihar här regel haft dynamisk struktur, dvs.en sparsam
effekterna förändring i arbetslöshet eller skatter har verkatt.ex.av en
under den aktuella perioden och tidsfördröjning.utan

De ekonometriska lönemodeller skattas i detta kapitel kan beskri-som
dynamiserade reallöneekvationer. Modellerna karaktäriserar densomvas

långsiktiga reallöneutvecklingen huvudfåran", samtidigt de beskri-som
de kortsiktiga lönevariationerna kring huvudfåran. visar sigDetver att

huvudfåran utmärks den reala produktlönen i ungefärväxerattav samma
takt arbetsproduktiviten. långsiktigaDet sambandet innebär följaktli-som

läneandelen funktionär avtagande arbetslösheten. På kortattgen en av
sikt lönerna avvika frånkan huvudfåran. Avvikelsema tenderar emellertid

efterhand elimineras via felkorrigeringsmekanism", relateraratt en som
den aktuella löneökningen till avvikelse frångraden huvudfåran iav
föregående period.

Kapitlet består huvudavsnitt.två förstal det avsnittet analyserasav
löneutvecklingen i det privata näringslivet från mitten 60-talet framochav
till slutet 80-talet. förFyra ekonomisk politik frågorcentrala kommerav
därvid belysas: Leder högre öppen arbetslöshet till moderationatt större i
lönesättningen sysselsättningHar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

återhållande effekt lönesättningenpå öppen arbetslöshetsamma som
Finns det någon skillnadavgörande mellan korttidsarbetslöshet och lång-
tidsarbetslöshet elfektemavad gäller på lönebildningen Vilka effekter har
högre skatter på reallönema

SeBergström Holm-kapitletsI andra huvudavsnitt studeras samspelet mellan lönebildning- lund 1990 för utför-meri privat olfentligoch sektor. I vad mån har privataden sektorn variten liga statistiska analyser.
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i förhållande tilllöneledande och kommun Vad bestämmer de kort-stat
långsiktiga relativlöneförändringarnaoch mellan privat och offentlig sek-

tor

Lönebildningen i privata näringslivetdet

Bakgrund

nominella lönestegringarna iDe det svenska näringslivet ihar genomsnitt
tilluppgått drygt 9 år sedan mitten 60-talet medan konsu-procent per av

mentprisernas ökningstakt tilluppgått drygt 7 figurår 4.1.procent per
förereallöner skattLöntagarnas har alltså ökat med i genomsnitt 2ca

efterår. Reallönema skatt har dock endast ökat med drygt lprocent per
i genomsnitt perioden.underprocent

figur förändringar4.2 visas årligaI reala produktlöner och realaav
konsumtionslöner. Den reala produktlönen definierad den nomi-är som
nella lönekostnaden deflaterad produktpriset deflatommed för föräd-
lingsvärdet, konsumtionslönenmedan den reala lika efterär med lön
inkomstskatt deflaterad konsumentpriset. Skillnaden imed förändrings-

mellan reallönevariablernatakt de två bestäms pris/skattekilens utveck-av
ling, Förändringar idvs. inkomstskatter arbetsgivaravgifter liksomochav

hur relationen mellan konsumentprisproducent- och utvecklats. Skat-av
relativprisförändringar tillsammantagnaoch har medfört realadenter att

produktlönen i genomsnitt ökat 2 procentenheter snabbare än den reala
konsumtionslönen.

ÅrligFigur 4.1 Löner i näringslivet konsumentpriser, 1964-87.samt procentuell
förändring.
20

15

,°löner
10 4- 1 |

I1l
IIu-x ,l ,."I0

r p5 Ix
, priser ,r lI,a

0 68 I I l |64 8680 82 84
Källor: SeAppendix.
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Årligfigur 4.2 Reala konsumtionslöner, 1964-87. föränd-produkt- och procentuell
ring.

7 .5
produktlön
/

X2.5

0.0

50 ü T T i I r T T T w I I lI 68 70 72 80 82 84 8664 66 74 76 78
Källor: Appendix.Se

löneekvationerföljande redovisa skattningariVi kommer det att av
appendix till kapitlet redovisaskvartalsdata. ocksåpå lbaseras ettsom

sammanfattarestimationer Tabellbaserade på årsdata. 4.lresultat av
variabler för perioden 1966-88. Seför antal centralautvecklingen ett

hälftenför beskrivning data. Under andravidare appendix närmare avav

Tabell Variabelkaraküristika för näringslivet medelvärden, 1966-88.4.l

66:1-73:4 74:l-8l:4 82:1-88:4 66:l-88:4

D 0,104log W 0,083 0,076 0,088
nominallön
D l00 0,073log 0,052 0,065Pc
konsumentpris
D -0,0l -0,005 -0,003 -0,006logl T l-inkomstskatt
D l0gW Pc 0,020 0,001 0,008 0,0091/l - -real konsumtionslön
D 0,043 0,097 0,069 0,070log Pc
producentpns
D l0g 0,007 0,022 0,00 0,0 0l s l l+ -arbetsgivaravgift
D logW s/Po 0,046 0,029 0,006 0,028l +
real produktlön
D log 0 0,025 0,030 0,002 0,0 9l-pris/skattekil
D 0,047 0,019 0,016 0,028log Q
produktivitet

% 2,1 2,0 2,8 2,2U
arbetslöshet

DIogD Producentpri-logWg/W... l0gPc,./Pc.4log W , Pc:Anm.: etc.5
dellatorn Förnäringslivets Förädlingsvärdeenligt nationalräkenskaper-P0set avser

årsdata.nas
Källor: Appendix.Se
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arbetsproduktiviteten, vilketproduktlönen snabbare70-talet ökar än
iställetstiger. Under 80-talet skerinnebär löneandelen motsattatt en

produktivitetenstiger långsammareutveckling, produktlönen än ochdvs.
perioden produktlönen i genomsnittfaller. Under hela harlöneandelen

produktiviteten.i ungefär taktökat somsamma

Löneekvationer

löneutfallet for näringslivetDet samlade hela kan resultatet ettses som av
antal löneuppgörelser, i olika sektorer nivå.på central och lokalsamtstort

lönesättningsfunktionen innehållaaggregerade kommer huvud-Den att
sakligen nämligen i mått produktiviteten, iipå arbets-etttre argument,

iii pris/skattekilen. Vi från faktorerlösheten bortser då arbets-samt som
löshetsersättning arbetstider, vilka inte visat sig betydelsefulla i tidiga-och

log-linjär form följaktligenstudier. Om skriver modellen på har vire

log Wp B.log Q Bzlog U log 04.l + + +

produktiviteten,produktlönen, Q U arbetslöshetsgradendär W, är är är
Pris/skattekilenpris/skattekilen. kvoten mellanoch 0 är produkt-ges av

konsumtionslön, Pc l +s/P° t,och dvs. BEWP/Wc l där Pc kon-är-
löneskatten/arbetsgivaravgiften, producentprisetsumentpriset, P.,är ärs

inkomstskatten.detlatorn för forädlingsvärdet, och ärt
långsiktigabeskriver huvudfåran, relationenEkvation 4.l den mellan

bestämningsfaktorer. kort siktproduktlönen dess På kan emellertidoch
avvikelser från huvudfåran Vi inga teoretiska krite-uppkomma. har starka

for karaktärisera kortsiktiga avvikelser, väsentligenrier dessa låteratt utan
specifikationen.dynamiska dynamiskexakta En tänkbardata denavgöra

löneekvationenformulering kan varaav

D4log a,D a2DQ.4.2 WN log log00+ +
47-3108Wp.t-4 14108Q.-4 aslog U.4 101080.-.:+ ++ +

D vi arbetar med årliga förändringar.där log X log X,/X,4, dvs. EnE
omskrivning fel-korrigeringstermen framträder expli-lätt 4.2 gör attav

cit:

Dlog a,{log4.3 konstant Wp.4 a4/a,log Q,-..WN + +
0.-.. dilTerenstermer.a5/a,log a6/a,logU.4 ++ +

Koefficienterna i ekvationB., och 4. 1 -a../a,, -as/motsvarar
i ekvation lönenivånsoch -a,,/a, 4.3 och således långsiktigaa, anger

produktivitet, pris/skattekil.beroende arbetslöshet och Produktlönenav
sikt i produktiviteten förutsätt-kommer på lång takt med underväxaatt

långsiktigtning vilket implicerar konstant löneandel. Omatt a; a4, en ag
skattekilen ingen effekt Koeificienten0 har på produktlönen.permanent

avvikelsen frånnegativ, hur andel huvud-storantas anger av13, som vara
fåran elimineras Vi ekvationunder år. också 4.2 harett noterar attsom

förväntningsutvidgadetraditonella Phillipskurvan special-den ettsom
nivå löneök-fall a3a4a6=0; arbetslöshetens kommer då bestämmaattom

tillsammans förändringar i produktivi-storlek med skatter ochningarnas
tet.
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Eszimationsresultat

olika skattningar löneekvationerna.tabell 4.2 redovisas EkvationemaI av
visst, experimenteran-i tabellen resultatet ganska begränsat,är ettav men

förändringstenner.tidsfördröjningsstruktur ochde med Den laggade bero-
signifikant. sigvariabeln således genomgående Det visar ocksående är att

löneförändringarna under loppet fyra kvartal, periodmellan och t-4,tav
utsträckningpåverkas i starkare arbetslöshetsnivån i periodnågot t-5av

i period förändringstermer för pris/skatteki-arbetslösheten t-4. Tvåän av
standardfel.bidrar till reducera ekvationens signifikanta effek-len Ingaatt

arbetslöshetsförändringstermer påvisas ihar kunnat kvartalsdata.ter av
uppträder pris/skattekilen endast i form förändringster-I kolumn l av

inkluderar pris/skattekilens nivå imedan kolumn 2 också ekva-mer,
tionen. inkluderar produktprisförändringstakten förKolumn 3 att testa

inflationstakten. försökpåverkas kolumn 4reallönerna I görs ettavom
löneutvecklingen.skattesystemets påverkar Somprogressivitettestaatt om

skatteprogressivitet elasticiteten i inkomst eftermått på används skatt
Förändringar i före förinkomstmed avseende på skatt meden person

industriarbetarlön.genomsnittlig gällerDet att

dlogY., l-m

dlogY l-r

respektive bruttoinkomst,där marginalskattY., och Y ochär ärnetto- m
genomsnittsskatt. Elasticiteten lika med skattesystemetär är ärett om

proportionellt, minskar högre marginalskatten blir i förhållande tilloch
genomsnittsskatten. sistaDen kolumnen lägger restriktionenpå +a, a.,
0 iså produktlönen takt med produktivitetenväxer på lång sikt.att
Huvudfåran innebär då konstant löneandel.

estimationsresultaten framgår pris/skattekilen inte har någonAv att
lång sikteffekt kort siktproduktlönen på kolumn 2. ett till årpå På två

skattehöjningar till höjdaleder dock lönekostnader motsvarande 40ca
skattehöjningen. skiljer frånDessa resultat sig huvudtendensenprocent av

enligt vilkai tidigare studier, skatterna påverkat lönekostnaderna påäven
Jämför i kapitelsikt. tabell 3.2 3. Man bör alla ilång dock tolka resultat

viss försiktighet; pris/skattekilenavseende med såväl produk-detta som
vilkettiviteten starka trendkomponenter, fåhar gör det svårt robustaatt

skattningar. effekterna skatteprogressivitetVad gäller ökad har ingenav
signifikant effekt löneutvecklingen fastställaspå kunnat kolumn 4.

koefficienterna framförskattade log och log Q14De Wat-tt bådaär
signifikant skilda från ligger inoll och varandra absoluta tal. Produkt-nära

långsiktigtlönen således i ungefär produktiviteten,taktväxer samma som
approximativtdvs. löneandelen konstant. När löneandelen ovanligtär är

lönestegringstakten Felkorrigeringskoeñicientenkommer ärstor att avta.
hälften0,45, innebärande avvikelser från huvudfårannära kom-attca av

elimineras under loppet år.att ettmer av
framgår3 i tabell 4.2 inflationstakten intekolumn påverkar denAv att

långsiktiga reallöneutvecklingen, dvs. hypotesen nominell neutralitetom
förändringarinte förkastas. experiment inkludera ikan Några med att

i löneekvationen för fångainflationstakten inflationsöveraskningaratt-
inte signifikanta effekter.har någragett-
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1988:4.1967:1kvartalsdataför näringslivet,löneekvationer4.2 EstimeradeTabell -
D°logvariabel: WN.Beroende

542 31

0,2660,2650,2720,2460,267Dlog WN-.
2.912332.922,602.91
0,3510,4230,4080,406 0,425Dl0g Q.1

2.95 3292134234235
0,2240,247 0,2470,2300,234D log

2,022,l92,l02,042,08
0,163 0,1670,1920,2 30,177 lDlog 0.4

L153L72 L550,90L70
-0,455-0,468 -0,487-0,450-0,468Wp,4log

6,28 6,326,145,736,l8
0,4550,478 0,50030,481 0,5 lQ.4log

6,325,785,565,565,66
-0,056-0,059-0,057-0,054-0,060U.5log
4003.723,23333 3,12

0,07201-4log
0,90

0,044Dlog Pm.-.
039

-0,040l -m U2
l t

0,6370,6450,6400,639 0,643R
0,0220,0230,0230,0230,023S.E.
1,961,98 2,051,991,98DW
0,480,410,420,440,41LM6

Förautokorrelera-LM6i ärt-kvoterAbsolutvärden ett testparentesema.Anm.: av 6, 70;6, 69 Ftill perioder FMultiplier TestresidualerLagrangede respsexupp
restriktion pålagtsså5 harautokorrelation. l kolumn attfall indikerasi inget en

innebärandetill noll,Q,-.. attför och loglog Wp,:-4koetiicientema summerar
ingårekvationemasikt. lproduktiviteten på långi takt medproduktlönen växer

säsongdummyvariabler.ochinterceptockså

framförKoeñicientenlöneökningar.till lägrearbetslöshet lederHögre
Koeüici-för data.precision dennarelativt högskattad med typlog U är av

från 2arbetslöshetgradenökninginnebär0,06entskattningen att aven
första åretunder detlöneökningamatillledakommertill 3 attattprocent

0,12,Långsiktskoeflicienten ärprocentenheter.3faller med närmare ca
leder tillfrån till 32arbetslöshetenökninginnebär procentvilket att aven

skulletill den reallöni förhållandereallönenivålägre6 somprocentsca
långsiktselfek-skattadearbetslöshet. Denaltemativfallet med lägreigälla

NickelLayardredovisats Bean,skattningarligger denäraten avsom
1990.Calmfors Forslund1986 och

gjorts gällandestudieri engelskalönekurvan harformen pågällerVad
arbetslöshetsnivåneffektlönedämpandearbetslöshet harökadatt omsvag

1989. Löne-Blanchflower OswaldNickell 1987,högi utgångsläget är
tabell 4.2Iarbetslösheten är.flackare högrebli alltskulle alltsåkurvan

innebärform, vilketi logaritmeradarbetslöshetsvariabeln attuppträder en
arbetslös-effekt vid låghararbetslösheten störreökningprocentenhets av
8lönenivånlångsiktseffekten påExempelvis procentvid ärhög.het än ca

motsvarande löne-medan1,5i utgångsläget ärarbetslösheten procent,om
kvanalsdataPåarbetslöshet.vid 3effekt 4 procentsär ger enprocent

speci-anpassning änarbetslöshet bättrelogaritmeradspecifikation med en
ytterligare alter-Experiment medarbetslöshetsterm.linjärfikation med
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icke-linjära inte några tydliga resultat.nativa arbetslöshetstermer För-ger
varierat alltför lite förmodligen svenska arbetslöshetenhar den att man

form.precisa skattningar lönekurvanskunnaska mer av
redovisas i förhållandevis robustatabell 4.2 medDe resultat ärsom

Förändringar i skattningsperiod. appendix skatt-avseende på I presenteras
perioderna respektive 1975-för 1967-80ningar de två överlappande

koeñicientskattningar. irelativt likartade Resultaten88, med stämmer
skattningar för perioden 1965-87 sehuvudsak med på årsdata ap-

till produktlöneökningarnapendix. finns vissDet dock tendens atten
följer tidigareefter omkring 1981-82 varit något lägre vadän som av

ska tolkas;historiska samband. Det oklart hur det resultatetär senare
kraftiga devalve-opinionsbildning tvådet ochkanske återspeglar aven

förstärkt lönemoderation.ringar

efekterArbetsmarknadspolitikens

studier vilka effekterfråga uppmärksammats i andra gäller arbets-En som
Calmforsmarknadspolitiska löneutvecklingen Fors-åtgärder har på

sysselsättning i återhål-1990. beredskapsarbetenlund, Har t.ex. samma
effekt lönesättningen arbetslöshet Eller kommerlande på öppensom

tillarbetslösa slussas beredskapsarbetenlönerna öka överatt personerom
sysselsättningsskapande åtgärdereller andra

specifikationenVi estimerat ekvationer identiska medhar några ärsom
arbetslöshetsvariabeln. Vi ocksåi kolumn l så på beaktarnär som nu

iarbetsmarknadspolitiska AMP, inkluderande antal sysselsat-åtgärder
hälften i ungdomslag, iiii beredskapsarbete, ii antalet sysselsattata av

utbildningrekryteringsstöd iv antalet underantalet sysselsatta med samt
följd uppsägning, i arbets-till risk för perrnittering eller allt procent avav

naturligtviskraften. Ytterligare åtgärdstyper skulle kunna beaktas, ex.
reguljära arbetsmarknadsutbildningen. torde dock ganskaVårt måttden

fram-fånga arbetsmarknadspolitikens kontracykliska ambitioner;väl som
finns tydlig samvariation arbetslöshe-figur 4.3 mellan dengår öppnaenav

varierar mellan 0,1 2fyra vi har beaktat. ochoch de åtgärdstyper AMPten
0,8aktuella perioden, med medelvärde påunder den procentettprocent

arbetsmarknadsutbildningen intearbetskraften. reguljära har påDenav
för variationer i arbetslöshetendenanvänts öppnasätt attsamma parera

Edin Holmlund, 1989.
specifika-för alternativaredovisar estimationsresultatTabell 4.3 tre

variabel tillsam-första ingårtioner. den kolumnen AMPI separatsom en
"totala arbetslösheten U+AMP, dvs.med den anta-summan avmans

arbetskraften.i åtgärder i Ilet arbetslösa och antaletöppet procent av
arbetslöshetsvariabler logaritmerats.har dessa tvåden andra kolumnen

inkluderar i logaritmerad form dels dentredje kolumnen öppnaDen
andelen i åtgärder.arbetslösheten, dels

frånindikerar överflyttning arbets-öppenResultaten att en av personer
medför lönestegring-till arbetsmarknadspolitiska åtgärder snabbarelöshet

lönenivå sikt. Effektema inte kvantita-sikt och högre på långpå kort ärar
första medförförsumbara. Enligt skattningama i den kolumnentivt en

tillarbetskraften från arbetslöshetöverflyttning öppenprocentav en av
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ÖppenFigur 4.3 arbetslöshetU ochsysselsättningi arbetsmarknadspolitiskaåtgär-
der AMP, 1965-88. Procent arbetskraften.av
4

U i u

0
66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88

Källor: SeAppendix.

åtgärder ökad lönestegringstakt på 3 förstadet året, och 6en procentca ca
högre lönenivå på sikt. Resultatenprocents vad gäller långsiktseffekten

ligger i linjeväl med Calmforsvad Forslund 1990 redovisar. Calmfors
Forslund vidareanvänder mått på arbetsmarknadspolitiskaett åtgär-

der.
Specifikationer logaritmerade arbetslöshetsvariablermed bätt-någotger
anpassning till data. Skattningama i den andra kolumnen innebär attre en

överflyttning arbetskraften från arbetslöshet tillöppenprocentav en av
åtgärder medför 6 procentenheters löneökninghögre under det första året

antalet i iåtgärder utgångsläget 0,5motsvarar procentom personer av

Tabell 4.3 Ãineutveckling och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kvartalsdata
1967:1 1988:4. D°logBeroendevariabel: WN.-

1 2 3

U +AMP|5 -0,027
169

AMP,5 0,034
3,l2

log U +AMP.5 -0,083
4.03

log U.5 -0,065
4.09

log AMP,5 0,032 0,009
0,44 ,50l

R2 0,636 0,648 0,649
S.E. 0,023 0,022 0,022

ÖvrigaAbsolutvärdenAnm.: t-kvoter i variabler enligt kolumn l,parentesema.av
tabell 4.2. fullständigEn återfinnsresultattabell i appendix.
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arbetskraften. Motsvarande effekt är endast 2 procentenheter andelen iom
åtgärder 2är Man bör emellertid inteprocent. hårdra dessa implikationer;
det tänkbartär ihärdiga experiment funktionsformeratt med kanmer ge

delvis annorlunda bild.en
Det kan instruktivt några enkla simuleringaratt illustreravara genom

löneekvationernas dynamiska egenskaper, och samtidigt belysa effekterna
alternativatvå former för åtstramningspolitik leder tillav som permanent
arbetslöshet.högre Vi utgår från situation med l,5 öppenprocentsen

arbetslöshet och med 0,5 arbetskraften i arbetsmarknadspolitis-procent av
Åtstramningenka åtgärder. innebär den totala arbetslösheten,att dvs.
öppen arbetslöshet och andelen i åtgärder, från 2ökarsumman tillav 3

arbetskraften under loppetprocent år för därefter kvarståav ett att påav
den högre nivån. Det första politikalternativet Uackommodationspoliti-
ken" innebär den öppna arbetslöshetenatt och de arbetsmarknadspolitis-
ka åtgärderna ökar i takt, dvs. till 2 respektive lsamma procent av
arbetskraften. Det andra alternativet "icke-ackommodationspolitiken
innebär oförändrad-volym på arbetsmarknadspolitiken och ökningen av
den öppna arbetslösheten från till1,5 2,5 procent.

Figur illustrerar4.4 utfallen de två åtstramningsalternativen. Simule-av
ringarna är baserade på skattningar specifikationer motsvarande denav
andra kolumnen i tabell 4.3 med restriktionen löneandelen skaatt vara
konstant på lång sikt. Produktivitetsstegringen tilluppgå 2antas procent

år, och pris/skattekilen oförändrad.antas I huvudfåranper växervara
följaktligen den reala produktlönen 2med år.procent per

ÅtstramningspolitikensFigur 4.4 effekter Årligpå produktlönens utveckling. procen-förändring.tuell
3

-3 kvartalI r p 1 I I5 10 15 20 25 30
Anm.: Ackommodationsaltemativet innebär den öppna arbetslöshetenatt och syssel-
sättningen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder vardera ökar med halv procenten-enhet arbetskraften under de fyra första kvartalen. lcke-ackommodationav innebär atthela åtstramningen verkar högre öppen arbetslöshet en ökninggenom med enprocentenhet under fyra förstade kvartalen.
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kraftiga effekter på lönesteg-Åtstramningspolitiken årnågraunderhar
negativ i icke-produktlöneförändringenandra året ärslutetringarna. I av

efter arbetslöshetssteg-tredje åretackommodationsalternativet. Under
ifelkorrigeringstermenvialöneökningstakten,emellertidtilltarringen

lönestegringarna åter-åtstramningen harefteråretlöneekvationen. Femte
Skillnadernalöneandel.lägreutmärkshuvudfåran,tillgått av ensom nu

icke-respektiveackommodationi fallen medlöneutvecklingenmellan
arbetslöshetsökningenhälftenOmbetydande.ackommodation är sugsav

löneökningstaktiblir skillnadenarbetsmarknadspolitiska åtgärderiupp
procentenheter.2politikalternativentvå mestmellan de som

kraftiga. Resultatenosannoliktåtstramningen kanEffekterna synasav
arbetsmarknadenpågenomslagåtstramningspolitikensdelvis påberor att

också påResultaten berorosedvanlig snabbhet. attmedförutsätts ske
medhögkonjunkturutmärkasantagitshar extrem myc-utgångsläget av en

arbetsmarknadspolitiska åtgär-ifåocharbetslöshetlågket öppen personer
blieffekternaarbetslöshetsvariabler kommer attlogaritmeradeMedder.
påsimuleringarna baserasOmi utgångsläget är.nivåernalägrestarkare

mindre,effekternablir4.3tabellikolumnenförstai denskattningarna
politikalternativen påver-i tvålöneutvecklingen demellanskillnadenmen

figur Oavsetti 4.4.illustrerastill vadförhållandeiinte nämnvärtkas som
arbetsmarknadspolitiskaocharbetslöshetspecifikationenexaktaden av

effek-lönedämpandeåtstramningspolitikensrobusta:resultateninsatser är
arbets-sysselsättningsskapandemindre denstarkareär pareras avter

arbetslöshe-denökningen öppnahelaOmåtgärder.marknadspolitiska av
ingenuppkommerarbetsmarknadspolitiska åtgärdereliminerasten genom

överhuvudtaget.lönedämpning
direkt någotintei figur 4.4 sägerillustreratsutvecklingsförloppDe som

intenaturligtvis heller någotlönestegringarna ochnominella omdeom
skrivas medemellertid ocksåLöneekvationerna kanprisstegringstakten.
förväntadmedvariabel ochberoendelöneförändringarnominella som

Åtstramning arbets-med ökadvariabel.oberoendeprisstegringstakt som
varvidlönestegringarna,nominellasikt depå kortsåledespåverkarlöshet

prissättningsbeteende,företagensviakommerprisstegringstakten att avta
riktning.i återhållsamlönesättningenpåverkari sinvilket tur

vakanstiderArbetslöshetstider och

långtidsarbetslös-fråga gälleruppmärksammadstudieri engelskaEn om
Layardkorttidsarbetslöshetlönebildningen äneffekter påandrahet har

ellerlitenlångtidsarbetslöshet harökadär1986. HypotesenNickell att
vidtamöjligtdetskullevilket göraeffekt, attlönemodererandeingen

till snab-bidrardettalångtidsarbeslöshetenminskar utan attåtgärder som
lönestegringar.bare

förhållandenför svenskarelevansfrågeställningsbelysa dennaFör att
formenekvationhar aven

BUL5alogU,55 +D4l0g konstant +wa.4.4
övriga+ termer

-26korttidsarbetslösa lU5 UL antalet vec-ochestimerats. representerar
27långtidsarbetslösarespektive antaletarbetskraften,ikor procent av
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Tabell 4.4 Iñneefekter korttlds- och långtidsarbetslöshet.av

Estimat t-värden
a0 p0 Bl

á -0,058 3,518-1 0,712 0,701 -0,283

ÖvrigaParametrarna estimeradeär med icke-linjär minstaAnm.: kvadratmetod.
variabler enligt kolumn l, tabell 4.2.

flerveckor eller i arbetskraften. Om Bl finns ingen skillnadprocent av
mellan kort- långtidsarbetslöshetensoch effekter på lönebildningen. Resul-

i tabell 4.4 det inte möjligt förkastagör hypotesentaten Bl kanatt men,inte förkastaheller hypotesen ,B0. De två arbetslöshetskomponenterna
följer ivarandra väl ingadata, och någorlunda precisa skattningar har
kunnat förerhållas denän totala arbetslösheten. bör iDetannat samman-
hanget engelska studier har effekternastuderat arbetslöshetnoteras att av
med varaktighet,över års litenmycket del arbetslöshetenett ien av
Sverige.

lönebildningsstudierTidigare svenska har ofta undersökt betydelsen av
olikaantal mått på arbetsmarknadsläget, arbetslöshet, vakanserett t.ex.

vakanstider Schager 1981, 1988. specifikationeroch l de här ärsom
finns ingetaktuella tyder på vakanstiderna skulle domine-attsom ex.

förklaringsvariabel;ra" arbetslösheten ekvationens standardfel ökarsom
arbetslösheten med mått på vakanstider. åtstramningersätts En påettom

arbetsmarknaden kommer minskaöka arbetslösheten och såväl antaletatt
varaktighet.vakanser vakansernas Data tillåter inga säkra slutsatsersom

hur lönerna skulle påverkas arbetsmarknadspolitiska åtgärdert.ex.om av
förkortar vakanstiderna öka arbetslösheten.utan attsom

NAIR U Sverigei

lönekvationerDe skattade ingen informationpresenteratssom ovan ger
vid vilken arbetslöshetsnivå inflationstakten konstant, vidär dvs.om som

ligger.vid vilken nivå NAIRU utifrån reallöneekvationenFör attsom
fram till uppskattningar fler modellingredienser,komma NAIRU krävsav

inklusive efterfrågefunktion för arbetskraft.aggregerad följerDäraven
löneeffektemaockså resultaten vad gäller arbetsmarknadspolitiskaatt av

inte slutliga effekteråtgärder något sådana åtgärders på jämvikts-säger om
arbetslösheten.

för estimera fullständig förIstället makromodell bestämmaatt atten
i linje med Nickell 1986 viNAIRU Layard ska härt.ex.- -

förenklad beräkning. Vi undersöker vid vilken arbets-presentera yttersten
löshet inflationstakten estimerakonstant ekvationär attsom genom en

förändringinflationstaktensmed beroende variabel och med arbets-som
förklaringsvariabel. Jämför Wadensjö 1987. Resultatenlösheten som

specifikation logaritmeradframgår med arbetslöshetsva-tabell 4.5. Enav
förklaringsgrad, enligt skattningarna iriabel här något bättre ochävenger

enligtligga vid 2,2 den arbetslös-kolumn 3 skulle NAIRU procentca
före insigniñkanta trendkoefñcienter-hetsdefmition gällde 1987. Desom
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Inflationsförändring arbetslöshet, årsdata 1965-87. vari-Tabell 4.5 och Beroende
DlogPc./Pc,_abel:

2 3 41

0,041 0,042 0,032 0,032Konstant
104 2.36 143 235

-0,018 -0,02lU
2,42 106

-0,040 -0,048log U
0,53 220

0,0004 0,0004Trend
0,43 O, 51

2,3 2,2NAIRU
R 0,218 0,225 0,234 0,244

2,32 2,342,34 2,32DW

i beräknasAbsolutvärden t-kvoter NAIRU den arbets-Anm.: parentesema.av som
inflationstakt, dvs. D1ogPc,,/Pc..löshet konstantsom ger

ingen anledning NAIRU skulle ha ökat eller minskat överatt tro attgerna
tiden. Vi koeñicientenockså framför log implicerarUnoterar att att en
ökning från tillarbetslösheten 2 3 skulle minska inflationstak-procentav

med 2 procentenheter.ten ca
tolkasförenklade kalkyler börNAIRU-skattningar dessaDe gersom

framstår inte orimliga. Arbets-Skattningama dockförsiktighet.med som
2smalt intervall och underSverige pendlat i ganska överilösheten har ett

minska i nämnvärdtenderat öka ellerinflationstaktenutan attprocent,
grad.

offentlig sektorprivat ochmellanSamspelet
kommit uppmärk-offentliga sektorn har alltmeriLönebildningen den att

stabiliseringspolitiska diskussionen. De under åri den senaresammas
lönekostnadsökningarna iutgiftsramar för denförsöken medprövade
föreställning totaladenfår bygga påstatliga välsektorn attantas en om

statligastyrning de lönerna.löneutvecklingen kan påverkas genom av
lönebildning i offentlig hardecentraliserad sektorUtvecklingen mot mer

stabiliseringspolitiska överväganden,framdrivitsdock knappast utanav
arbetsgi-personalpolitiska hosför strävandenuttrycksannoliktär ettmer

varna.

utvecklingLönerelationernas

tilli förhållande lönernautvecklatsi och kommunhar då lönernaHur stat
nationalräkenskapernashjälp60-talet Medprivata sektorn sedani den av

genomsnittli-timmar kan beräknaoch arbetadeserier lönesummoröver
Relativlönerna i och kommun,för olika sektorerna.timlöner de statga

irespektive och lönerna deti kommunmellan lönernakvotendvs. stat
framgårtrendmässigt 60-talet. Somfallit sedanprivata näringslivet, har av

ilönerna10-20 högreoffentliga lönerna änfigur låg de4.5 procent
ieliminerats mitten påhelti 60-talet, övertagnäringslivet slutet ett somav
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Figur 4.5 Lönerelationer mellan privat olfentligoch sektor, 1963-87.
1.3

kommun/när.liv
1.1 -

1.0

0.9
Y

Figuren kvoterAnm.: mellan genomsnittliga timlöner i respektive sektor.anger
Källa: Egna bearbetningar nationalräkenskapemas serier över lönesummor ochav
arbetadetimmar årsdata.

80-talet. Kring den långsiktiga trenden finns betydande kortsiktiga varia-
tioner. genomsnittI för perioden har lönerna i privataden sektorn ökat
med drygt 9 år, medan de ökat med drygtprocent 8 i ochper procent stat
kommun. Något överraskande löneförändringamaär i den offentligaatt
sektorn uppvisat fluktuationerstörresnarast än löneökningama i näringsli-

tabell 4.6. Standardavvikelserna forvet de nominella löneförändringarna
förär större och kommun förän vad destat är den privata sektorn.

Det inteär alldeles lätt Förklara dessa långsiktiga relativlöneföränd-att
ringar till den offentliga sektorns nackdel. Den tillnärmast hands liggande
hypotesen utvecklingenär återspeglar förändringaratt i arbetskraftens
sammansättning i de olika sektorerna. finnsDet dock inget tyder påsom

offentligaden sektorn alltmeratt skulle kommit sysselsätta mindreatt
välutbildad arbetskraft. Som framgår tabell 4.7 har den genomsnittligaav

Tabell 4.6 Nominella lönelörändringar i privat och offentlig sektor, 1964-87. Medel-
värden standardavvikelser inom parentes.

Privat Stat Kommun

1964 73 0,085 0,078 0,082- 0,0l0 0,0 9l 0,03 l
1974 87 0,095 0,085 0,087- 0,028 0,032 0,029
1964- 87 0,091 0,082 0,085

0,022 0,027 0,029

SiffromaAnm.: logaritmiska Förändringar, log W./W.avser
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offentlig sektor.utbildningsår i privat ochantalGenomsnittligtTabell 4.7

OffentligPrivat

10.69,21971
1.019,31975
1.59,9 l1980
1,9110.51985

Offentlig sektorfebruariundersökningarna.AKUbearbetningarKälla: Egna av övrigaprivat sektortjänster",andraFörvaltning och"Offentlig avmotsvaras av
näringsgrenar.

offentligprivati såvälskolår ökati antalutbildningsnivån räknat som
offentliganställ-början dehar70-taletsperioden sedanUnder helasektor.

utbildningstid.haft genomsnittligt längreda
olika sektorernaålderssammansättning i dearbetskraftenshellerInte

bidrarutvecklats på sättarbetskraftsundersökningarna,enligt etthar, som
för statligtGenomsnittsåldernutveckling.relativlönernasförklaratill att

deti lminskat kommunerna.harmedan denökat någotanställda har
oföränd-varitålderssammansättningen inäringslivet har stort settprivata

rad
osannolikt densådant det ärrelativlöneutvecklingen är attiMönstret att

till privatadeti förhållandevarit löneledandeskulle haoffentliga sektorn
fallandeförenas med deska kunnasådan hypotesnäringslivet. För att en

anställdaprivata sektornsden systema-relativlönema måste anta attman
offentligalöneökningarna i denforöverkompensationuppnåtiskt lyckas

tillaning långsökt. En närmareframstårsådan hypotessektorn. En som en
löneledande,varitharprivata sektornmöjlighet denärliggandehands att

följsamhet.fulluppnåinte förmåttoffentliganställdadeoch att
i huvudsakbekräftarkausalitetstestGrangerstatistiskaantalEtt test

tilli förhållandelöneledandevaritharprivata sektorndenhypotesen att
principiinnebärMetodeni attlöneutvecklingen och kommun. manstat

löneför-finns mellantidsmässigt sambandfastställa vilketförsöker som
lönele-privata sektorn kan sägasolika Deni sektorer.ändringarna vara

löneökningar iföregårtidsmässigtsektorlöneökningar i dennadande om
sammanhangi sådanalitteraturen talarIoffentliga sektorn.den omman

Granger-kausalitet.föreliggerdetatt
näringsli-ilöneökningarnaiframträder årsdata ärDet mönster attsom

ilöneökningarnaföregårvilka i sinilöneökningarnaföregår turstaten,vet
Kausalitetskedjan alltså:är1990.OhlssonHolmlundkommunerna

statLöneökningarnäringslivLöneökningar -
kommunerLöneökningar-

denförena med hypotesensvåra attempiriska resultaten ärDe att
privatatill deti förhållandelöneledandevaritskulle haoffentliga sektorn

faktummed detocksåutvecklingLöneseriemas stämmer attnäringslivet.
inom denslutits före avtaleni regel harprivata sektorni denavtalen

2 1988Zetterberg pre- offentliga sektorn.in-analyserpåsenterar
löneutveck-dividdata av

offent-privat ochlingen i
periodenlig undersektor

81.1974-
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Relaåtivlöneförändringar och arbetslöshet

relativlöneförändringarna mellan sektorerna harytterligare belysaFör att
följande estimerats årsdata:modell på

azUz-Ux-iGIDIOÄWo/WnX-l4-5 Dl°8Wo/wnt + +U0
a..log Wn.1.a,l0g Wok.+ +

föroffentlig och W°timlönen i sektor W,,W,Wo är staten
i näringslivet. Ekvationensför timlönenkommunerna och W.. ärWk

form inte för begränsat antaldynamiska harexakta än ettutsatts mer
till Förändringar iFörändringar i relativlönema relaterasexperiment. ar-

lönenivåema i föregående period felkorrigeringster-tillbetslösheten och
sikti i takt på lång gällerOm lönerna sektorernamen. växer samma a, -

negativ avvikelsenKoeñicienten och hur delantas storvara anger ava4. a,
utvecklingsbanan elimineras loppetfrån långsiktiga underden ettavsom

år.
Ökad tilli framstår rimliga. arbetslöshet lederResultaten tabell 4.8 som

offentliga förbättrar sitt relativa procentenhetssektorn löneläge;denatt en
isikt till lönerna ochökning arbetslösheten leder på kort att statav

i förhållande till i näringslivet.3-4 lönernakommun ökar med procent
försannolikhet via arbetsmarknadslägetMekanismen verkar med all den

specifi-känsliga löneglidningen i privata sektorn. Observera denden att
inte tillåter nivå påverkar relativ-kation har valts arbetslöshetensattsom

sikt.lönema på lång
offentligframför lönenivåema ikoeflicientemaskattadeVärdena på de

långsiktigaavvikelsen från deninnebär 45-50sektor procentatt avca
i näringslivetvisats ökar lönernaelimineras inom år. Somlönebanan ett

aktuella perioden.i offentlig sektor under den Ilönernasnabbare än
koefficientema framförtill de tvåregressionsskattningama leder detta att

itill ökning lönernalönenivåvariablerna inte noll; nä-summerar en av
ökning iåtföljs sikt motsvarande lönernaringslivet inte på lång statavav

kommun.och
årsdata 1964-87.Tabell 4.8 Relativlöneanpassningari och kommun, Beroendestat

variabel: DlogW.,/W,...

NäringslivNäringslivStat Kommun -- 1

76 67Konstant l l
2,76 320
0,444 0,282Dl0gW°/W,,,1

258 0,54
0,035 0,040U. U.|- 3,08 3,09

-0,458 -0,484log Wax-l
3.32 3.57
0,412 0,446log Wnvh,

335 3,55
R 0,5980,539
S.E. 0,021 0,021

2,23 2,16DW
0,22LM2 0,77

i förAbsolutvärden t-kvoter LM2 F-test autokorrele-Anm.: ärparentesema. ettav
residualer Multiplier Test till två perioder, 2,l6.rade Lagrange F WoWsupp
i kommun i kolumn 2.stat kolumn l, och W°Wk
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skattningar redovisas iDe tabell 4.8 bygger naturligtvis på ytterstsom en
Framförallt vi ingen Förklaringenkel modell. har kausal till långsiktigade

Ändårelativlöneförändringarna. resultaten plausibel stiliserad bildger en
offentliga sig tillhur den sektorns löner den privata löneut-av anpassar

vecklingen. Löneinflationens finns i privata näringslivet.det Nä-motor
relativaringslivets förbättras i konjunkturuppgångarlöneläge då arbetslös-

faller, försämras i konjunkturnedgångarheten och då arbetslösheten ökar.

Sammanfattning
från kapitlets empiriska analyser sammanfattasResultaten kan i följande

punkter:
Lönebildningen i svenska näringslivet karaktäriserasdet kan av en

siktmodell på kort samband mellan arbetslöshet och lönesteg-ettsom ger
ringstakt, siktoch på lång samband arbetslöshetmellan och reallöne-ett
nivå. sikt tillHögre arbetslöshet leder på kort långsammare reallönesteg-
ringar, siktpå lång reallönens tillväxttakt produktivi-är bestämdmen av
tetstillväxten nivå.och oberoende arbetslöshetensav

förhållandevisLönerna i privata känsliga förden sektorn arbets-är
löshetsförändringar. Om den arbetslösheten ökaröppna med procent-en
enhet minskar löneökningstakten med 3 procentenheter på sikt.årsettca

siktPå lång leder procentenhets högre arbetslöshet till 6 procentsen ca
lägre reallönenivå.

effekternaDe lönedämpande åtstramningspolitik starkareärav en
mindre arbetslöshetsökningen sysselsättning imed arbetsmark-pareras
nadspolitiska åtgärder. Ingen lönedämpning alls uppkommer arbets-om
löshetsökningen helt elimineras via arbetsmarknadspolitiska insatser.

säkra skillnader4. Inga slutsatser kan dras eventuella mellan lång-om
tidsarbetslöshet korttidsarbetslöshet effekternaoch vad gäller lönebild-på
ningen.

sikt tillHögre skatter leder på kort högre lönekostnader. På lång sikt
påverkas inte de reala lönekostnaderna skattetrycket, dvs. skatternaav

i sinövervältras helhet på löntagarna. Förändringar i skattesystemets
progressivitet inga säkerställda effekter lönebildningen.har på

förenligNAIRU, eller den arbetslöshet infla-är med konstantsom
tionstakt, i Sverige ligga vid 2torde drygt procent.

i trendmässigtLönerna och kommun har ökat i långsammarestat
itakt lönerna privata näringslivet. privataän det Den sektorn har varit

i förhållande till offentligalöneledande den sektorn. offentligaDen sek-
relativa löneläge förbättras stiger försämrasarbetslösheten ochtorns om

faller.arbetslöshetenom
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APPENDIX

Alternativa estimationer
I tabell 4A.l redovisas skattningar för perioderna 1967-80 respektive
1975-88. Koefñcientskattningarna relativt likartade,är det kanmen no-

arbetslöshetskoeñiciententeras föratt är större den perioden. Koef-senare
ficienten för pris/skattekilens nivå inte signifikantär skild från noll.

Tabell 4A.2 redovisar estimerade löneekvationer baserade på årsdata för
perioden 1965 87. Arbetslöshetens förändring har här statistiskt signi-en-
fikant effekt på löneökningarna; procentenhets ökning arbetslöshe-en av

dämpar löneökningarnaten påföljande år med 3 procentenheter. Påca
lång sikt leder ökning arbetslösheten med procentenhet tillen av atten
lönenivån blir 7-8 lägre. Resultaten liggerprocent väl i linje med skatt-
ningarna på kvartalsdata. I kolumn 2 inkluderas inflationstaktensföränd-
ring, DDl0g Pc, ytterligare förklaringsvariabel i löneekvationen.som en
Variabeln skulle fångakunna inflationsöverraskningar lönesättarnaom
har adaptiva förväntningar. Hypotesen är uppgång i inflationstaktenatt en
leder till reallönesänkningtemporär i förhållande till situationen meden
konstant inflationstakt. Estimationsresultaten dock inte något stöd forger
denna hypotes.

Tabell 4A.3 skattningar ekvationerpresenterar inkluderarav som ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder AMP. förstaDe kolumnernatre svarar

tabell i4.3 huvudtexten. l den fjärdemot kolumnen har koefficienterna för
log Wp.x-4 och log Q,4 pålagts restriktionen till noll såatt attsummera
produktlönen på lång sikt i taktväxer med produktiviteten. Skattningarna
i fjärdeden kolumnen ligger till förgrund simuleringarde illustreras isom
figur 4.4.



för näringslivet, 1967:Estimerade löneekvationer kvartalsdata 1Tabell 4A.l -D10g1988:4. variabel:1980:4 respektive1975: Beroende WPJ.1-

1980:4 1975:1 1988:41967:1- -2 3 41

D10g 0,242 0,261 0,135 0,129W,,..
2,07 1,03 O,9491,96

D10g 0,263 0,232 0,562 0,570Q:
1,26 2,49 2,451,47

D10g0. 0,300 0,189 890,275 I
1,94 2,05 1,13 l,116

D10g0.4 0,264 0,218 0,023 0,038
1,53 0,15 0,2122,02

-0,571 -0,56I-0,423 -0,487log WN-,
5,354,29 3,85 4,67

0,441 0,421 0,568 0,581log Qt-â
3,64 3,84 3,473,91

-0,057 -0,l01 -0,098-0,053log U.5
2,62 2,73 2,85 2,44

0,144 -0,026log 0,-,
0982 0,18

R2 0,680 0,6800,577 0,584
0,0230,024 0,024 0,023S.E.

2,04 2,03 1,83 1,83DW
0,07 0,84 0,910,13LM6

i ekvationerna ingår ocksåinlerceptAbsolutvärden t-kvoter lAnm.: parenteserna.av
säsongdummyvariabler.och

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

2 3l

-0,333 -0,315 -0,271Konstant
2,72 2,09 2,43
0,406 0,392 0,382Dlog WWF,

2,35 2,472,71
0,763 0,6460,733Dlog Q:

2.93 2330 260
0,253 0,263 0,246Dlog

2,27 2,11 2,12
-0,035 -0,033-0,034U.-. U12- 3,07321 3,03

-0,474 -0,458 -0,389log W,,,,
3,96 3,22 3,87
0,528 0,508 0,428Qz-xlog

3,74 2,97 3,65
-0,036 -0,034U.2

2yl3167
-0,064log U.2
146

-0,036DD1og Pc
022

R2 0,842 0,842 0,833
0,012 0,0120,012S.E.
1,82 1,891,86DW

0,190,38 0,31LM2

it-kvoterAbsolutvärdenAnm.: parenteserna.av
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Tabell 4A.3 Arbetsmarknadspolitikens etfekter enligt löneekvationerlör näringslivet,
D1967: 1988:4. Beroendevariabel:kvartalsdata l- log WW.

l 2 3 4

Dlog 0,269 0,264Wp,,, 0,260 0,267
2,90 2,89 2,84 2,95

Dl0g 0,387 0,370 0,368Ql 0,421
2,562,61 2,56 3,76

Dlog 0,251 0,266 0,246 0,273
2,21 2,40 2,20 2,48

D°log0.4 0,185 0,192 0,180 0,200
1,76 l,86 l,74 l,96

-0,492log -0,469 -0,491 -0,473Wp.4
6,2l 6,2l 6,40 6,33
0,491 0,454log Q.4 0,481 0,473

5,6l 5,51 5,71 6.33
-0,027U+AMP.5
3439
0,034AMP.5

3,12
+AMP,5 -0,083 -0,086log U

4,03 4,23
0,032log AMP.5 0,009 0,030

3,44 1,50 3.43
-0,065log U.5
409

R2 0,6480,636 0,649 0,646
S.E. 0,023 0,022 0,022 0,022

2,01 2,03 2,03DW 2,03
LM6 0,45 0,43 0,41 0,41

i ekvationerna ingår interceptAbsolutvärden t-kvoter I ocksåAnm.: parenteserna.av
säsongdummy-variabler. restriktionoch l kolumn 4 har pålagtsså koefñcien-atten

tillför och log Q.4 noll.log Wp.4terna summerar

Datamaterialet

nominell timlön utifrånW beräknad nationalräkenskapernas serier
arbetade timmar lönesummor.över och Källor: SCB SNEPQ.och

konsumentprisindex. SCB.Källa:
deflator för näringslivets förädlingsvärdeP0 utifrånberäknad national-

serier förädlingsvärden fastaräkenskapernas iöver och löpande
priser. Endast årsdata. Källor: SCB och SNEPQ.
genomsnittlig forinkomstskatt heltidsarbetande medr person ge-
nomsnittlig industriarbetarlön beräknad utifrån preliminärskatteta-
bellerna. Endast forårsdata. Källor: SCB löner industriarbetare

Riksskatteverketoch skattetabeller.
genomsnittlig marginalskatt för genomsnittlig industri-medm person
arbetarlön. Endast SNEPQ.årsdata. Källa:
arbetsgivaravgift utifrånberäknad nationalräkenskaperna kvo-s som

mellan kollektiva avgifter och egentliga löner i näringslivet.ten
Endast årsdata. Källa: SCB.

SNEPQ ekonometrisk kvartalsmodellär svensk ekonomien av som
vidutvecklats och Uppsala universitet.FIEF De variabler endastsom

finns årsbasispå har korrigering ianvänts kvartalsmodellema.utan
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kvotenberäknad utifrån nationalräkenskapemaproduktivitet som
timmarantalet arbetadeförädlingsvärdet i fasta priser ochmellan

SNEPQ.SCB ochfor Källor:anställda.
arbetskraften enligt arbetskraftsundersök-iarbetslöshet procent av

officiella arbetslösheten ökatsoch 1988 har denFör 1987ningama.
mätförfarandetfor beakta detprocentenhethalvmed att nyaen

Källa: SCB.fr. 1987.o.m.
arbetsmarknadspolitiska åtgärder iiantalAMP procent av ar-personer

i ibetskraften. inkluderar antalet sysselsatta beredskapsarbe-AMP
i ungdomslag, iiiii hälften antalet sysselsatta antalet syssel-te, av

utbildning tillrekryteringsstöd iv antalet undermed samtsatta
uppsägning.för permittering eller Källor: AMS arbets-följd riskav

arbetskraf-marknadspolitiska SCB antal iåtgärder och personer
ten.
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5 politikKan påverka lönebildningen

Inledning
lönebildningsforskningenteoretiska empiriska har under detDen och

sig från frikonkurrensmodeller fördecenniet alltmer avlägsnatsenaste
olikaFöreställningen lönerna på delarbetsmarkna-arbetsmarknaden. att

sig jämviktalltid skulle så uppstår mellan utbud ochder attanpassa
efterfrågan arbetskraft populär i elementära läroböcker, den harpå är men

empirisk förankring. ofta fruktbartingen riktigt övertygande Det är mer
arbetsgi-lönebildningen resultatet samspel mellanbetrakta ettatt avsom

fackliga organisationer, full sysselsättning möjligtoch där är ett menvare
ingalunda självklart utfall. "marknadslöner" etableras arbets-De som av

institutioner inte nödvändigtvis marknadsklarerande, dvs.marknadens är
sysselsättning.förenliga fullmed

Även organisationer till icke-existensen fackliga kan bidrastarkaom av
lönebildning fackföreningar nödvändigavarkenmarknadsklarerande är

Effektivitets-tillräckliga för ofrivillig uppkomma.eller arbetslöshet skaatt
företagens arbetskraftenlöneteoriema har lärt konkurrens kanatt omoss

leda fram till lönenivå utbudsöverskott arbets-generell skapar påen som
"Insider-outsider"marknaden. modellerna har pekat på de anställdaatt

inflytande fackligakan lönesättningen detta sigutöva på utan att tar
organisationsformer.

perspektiv lönebildningen detskisserade teoretiska på ärMed ovan
för-självklart offentliga interventioner skulle kunnai principnärmast att

prin-realekonomiska utfall. sådanlönebildningsprocessens Frånbättra en
åtgärdsrekommendationer.till konkretacipslutsats dock långtär steget

vi kunska-försvagas har begränsadeEntusiasmen för interventioner attav
ekonomisk-politiskavissaekonomin fungerar, ochhur attavper om

antaleffekter på andra områden. Etticke önskvärdamedel kan ha stort
emellertidekonomisk-politiska instrument har konsekvensertraditionella

penningpoli-naturligtvis finans- ochfor lönebildningen. gällerDettaockså
arbetsmarknadspolitik. också iStaten måstetik, ochockså skatte-men

lönepolitik förfastlägga de statsanställda.arbetsgivareegenskap enav
lönebildningen,inte ska söka påverkasåledesFrågan gäller utanstatenom

i former sker.vilka detta bäst
för-möjligheterdiskussion problem ochkapitel innehållerDetta aven

inflationekonomisk-politiska strategier ocholikaknippade med mot ar-
utformaspolitiken bör sågenomgåendebetslöshet. Ett är attatttema en

ensidigsysselsättningsmålinflations- och uppnås. Enrimlig mellanbalans



inriktning inflationsbekämpning i varje fall sikt,på torde, på kort vara
förena prioritering i Sverige traditionelltmed den höga harsvår att som

full sysselsättning. framstår osannoliktönskemålet Detgetts attsomom en
väsentlig dämpning pris-den svenska och kostnadsstegringstakten skaav
kunna viss ökningske temporär den öppna arbetslösheten.utan en av

inflationAvvägningen arbetslöshetmellan och

Inflationens kostnader

inflation första uppfattastorde ganska allmänt i handHög svensk ettsom
potentiellt konkurrenskraften i fastahot det med växelkursermot system

sig vilja inflationsproble-statsmakterna upprätthålla. blirYtterstsagtsom
synvinkeldenna hot målet låg arbetslöshet.närmast Enmet ett motur om

inflationstakt fordrasrelativt svensk jämnmodhög med så länge samma
gissel viktigastedrabbar våra konkurrentländer.

svårfångadeRInflationens självständiga tämligenreala kostnader är
inflationenVerkningarna beror bl. på förväntad eller oväntad ochära. om

i vilken vilarpå grad skattesystemet på nominalistiska eller princi-reala
förväntad inflation i indexeradDen kostnad uppträderper. av som en

ekonomi brukar kallas skoläderkostnader och sammanhänger med att
inte ränteavkastning. Inflationen fungerarkontanter någon härger som en

kassahållning, vilket flerskatt på bör leda till minskad kassahållning och
för inte miste ränteavkastningen inflationenbankbesök gåatt om om

stiger. emellertid mycket osannolikt dessaDet är kostnader är någonatt av
väsentlig kvantitativ inflationstakten sig kringbetydelse så länge håller de
nivåer varit foraktuella svensk del.som

Eftersom inflationen fungerar aktualiserasskatt på kassahållningsom
frågan optimala nivån inflationsskatten. frågaden på börDennaom
lämpligen foranalyseras inom modell olikabeaktar slagsramen en som

Veterligt finns ingetskatter. det klart stöd i den teoretiska litteraturen för
fullständig prisstabilitet, för inflationsskattendvs. skulle lika medatt vara

iställetnoll; bl. Phelps 1972 har utvecklat välfärdsekonomisk analysa. en
till för optimala förväntade inflationstakten positiv.stöd den ärtesen att

ekonomi stabil prisnivål med och långsam tillväxt relativlöne-kanen
förskjutningar mellan olika innebära nominallönesänkningar förgrupper
vissa finnskategorier. Om det nominallönemotstånä ovilja sänkaatt-
nominella förmodligen relativlöne-löner det lättare åstadkommaär att-
förändringar i ekonomi måttlig inflation i ekonomimed medänen en
stabil prisnivå; relativlöneforändringar inflationsekonomikan i skeen

behöver drabbas nominella lönesänkningar.någonutan att grupp av
Inflationen ofta fordelningskonsekvenser framstårhaantas somsom

orättvisa. för inflationen inkomst-Några övertygande belägg skulle ökaatt
skillnaderna i finns frånsamhället dock knappast. Empiriska studier USA

Sverige inflationens omfördelningseffekter tillSeFischer Modigliani och tyder på ärsnarast att
för1978 relativt ut-en fördel för inkomster Björklundmed lägre Blinder Esaki 1978,grupperförlig diskussion infla-av effekter1989. emellertid inte alltidDessa är små och skattade med högtionens kostnader.-
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jörmögenhetsfordelningen ickeeffekterna påprecision. Vad gäller av
Åter-betydelsefulla.kvantitativa utslageninflationförväntad är de mer

omfördelningarnaproblematiskt uttala sig hurigen dockdetär att om
Vissa resul-olika inkomstklasser.långivare påverkarochmellan låntagare

omfördelningen gårförhållanden tyder påamerikanskabaserade på atttat
mellaninkomstskik-inkomster tillrespektive högafrån med lågagrupper

fördelnings-Sammanfattningsvis deModigliani harFischer 1978.ten
empi-anti-inflationspolitik tämligenförpolitiska svagtettargumenten en

riskt underlag.
åtminstonevia viss,Inflationsbekämpning i praktiken verkathar en

fördelningspolitiska effekternaökning arbetslösheten. Detillfällig, avav
inflationstakt.effekternaentydiga högrearbetslöshet änökad är avmer

undersök-enligt utländska svenskabidrar, såvälarbetslöshetHögre som
inkomst-ojämnare. Effekten påinkomstfördelningen blirtillningar, att

Sverige i andraföre istarkare änspridningen skatt tycks snarast vara
spridning-effekten påUSA, Canada, medanEngland,undersökta länder

disponiblainkomsterna i Sverige Blindermindre accentueradärdeen av
1989.Esaki 1978, Björklund

fullständig prisstabilitet skulleförtill målstödEtt ettargument om
till successivti sig ledapositiv inflationstakt tenderarkunna attattvara en

inflationstaktenomöjligt hållastigande inflation, det skulledvs. attvara
empirisktfinna teoretiskt ellerdock inte lättstabil nivå.på Det är atten

teori föreliggermakroekonomiskEnligtför modernstöd sådan tes.en
inflation. Inflationstak-arbetslöshet ochsikt mellaninget samband på lång

jämviktsarbetslöshet NAIRU och detvid visskonstantkan hållasten en
inflationstaktenarbetslösheten hamnar under NAIRUförstär när som

i sig ingenpositivfaktum inflationstakten ärkommer öka. Det attatt ger
för inflationen öka.anledning till farhågor kommer attatt

svårfångade för-ochsammanfatta: Inflationens kostnader ärLåt oss
debatten.ofta föreställer sig i den allmännamodligen lägre vadän man

inkomstfördelning-inflationens effekterundersökningar påEmpiriska av
medinflationen systematiskt skulleintetyder på att gruppergynnaen
teoriEkonomiskinkomster.hushåll med lågahöga inkomster och drabba

framförföredrafullständig prisstabilitetför äringet stöd atttesen attger
positiv inflationstakt.en

problemInflationsnedväxlingens

Även uppenbartdetsvårbedömda ärkostnaderinflationens är attom
inriktning hosförankring. allmänEninflation har bredönskemålet lågom

inflations-svenskanedbringa denvarit sökastabiliseringspolitiken har att
fortsattaavaktualisera behovetoch därmedtill omvärldens,takten av

härvidkonkurrenskraften. frågaEnför upprätthålladevalveringar att som
inflations-finns åstadkommamöjligheter detvilkauppkommer attär

arbetslösheten.ökningnämnvärdnedväxling utan av
inte behö-arbetslöshetenökninghävdas någonskulle kunnaDet att av

sin beslutsamhettrovärdigt markerarsättinträffa på attettstatenomver
för ackommodera allt-växelkurspolitikenfortsättningsvis användainte att

ocksåinnebörd hardennaDeklarationer medlöneökningar.för stora



66

utfärdats effekternaunder 80-talet, faktiskapå de löneuppgörelsernamen
alternativär svåra upptäcka. Ett eventuellt skulle kunna ökaatt som

trovärdigheten anslutning till EMS European Monetaryattvore genom en
System reducera möjligheterna föra självständig svensk växelkurs-att en
politik.

Växelkurssamarbetet inom för innebärEMS överenskommel-ramen en
mellan EG-Iändernas centralbanker växelkurspolitik ochse om gemensam

uppträdande på valutamarknaderna. Växelkurserna kan vari-gemensamt
inom smalt intervall plus/minus 2,5 procent. inte ovanligEnettera

uppfattning bidragitEMS har till sänka genomsnittligaär denatt att
inflationstakten i medlemsländerna, minskat spridningenoch i infla-även
tionstakter mellan olikade länderna Svensson 1989. Genom EMS skulle

prioriteringVästtyskland, med dess restriktiv penningpolitik och lågav
inflation, ha sig höginflationsländernakunnat dra med ned lägremot
inflationstakter.

inflationsdämpningDet är tänkbart denna har kunnat tillske lägreatt
arbetslöshetskostnad vad varit fallet,än skulle någrasom annars men

empiriska för finns veterligtstarka belägg denna hypotes inte. jämförel-En
utvecklingen imellan Frankrike Storbritannien härvidlagoch belysan-se

Frankrike ide. deltar Växelkurssamarbetet inom för EMS denramen s.
växelkursmekanismen, Storbritannien utanförmedan står detta samarbe-

Frankrike StorbritannienBåde och hade kring 1980 tvåsiffriga infla-te.
Årtionstal och arbetslöshet 6 inflationen fallitpå 1986 hadeprocent.en ca

till 3-4 i samtidigtbåda länderna arbetslösheten tillökatprocent som
lO-ll Frankrikes deltagande i växelkurssamarbetet har inteprocent.

förhindra ökningkunnat betydande arbetslösheten i samband meden av
inflationsnedväxlingen.

förefaller sannolikt svensk EMS-anslutning förstärkaDet skulleatt en
trovärdighetväxelkurspolitikens följer inteDärav emellertid ned-att en

växling till inflationstaktvästtysk kan ske kostnader. Fullständigtutan
centraliserade förhandlingar skulle rimligtvis nedväxlingunderlätta en

nämnvärda arbetslöshetskostnader. fullständigMed centraliseringutan
egentligen samtidigtbestämmer löner och arbetslöshet, ochparterna ar-

betslösheten spelar här ingen självständig roll för disciplinera lönesät-att
finns ingen anledningDet räkna med den fackliga organisa-tarna. att att

tionens avvägningZ mellan reallöner och arbetslöshetför skulle påverkasSeVredin 1989 en av en
diskussion eventuellav växelkurspolitikÃförändrad

EMS-anslutningsvensk Lönebildningen i Sverige inte rimligenkan idag beskrivas fullstän-somolikaoch aspekterpå väx-
elkurspolitiken. digt centraliserad, inslaget förhandlingaräven nationell nivåpå ärom av
l naturligtvisMan kan ivad gäller många andra länder. lönebildning-större än I den svenskasomfråga sig varför fackligen finns relativlönekonkurrensmått olikamellanett stortomfat-organisation en av grupper,som

löntagarkollek-helatar vilket bidrar till bränsle löneinflationen.åt En koordinerad nedväx-att gedriva löne-tivet skulle en ling nominella lönestegringarnade iär svår åstadkomma sådanattav entvingar frampolitik som
varjemiljö; väljer lägre löneökningar riskerar försämra sittkontinuerliga devalve- attgrupp som

ringar. EMS-Behovet av relativa framstår därförlöneläge. Det osannoliktmycket enbartattsomföranslutning åstad-att trovärdighet EMSden ökade kan växelkurspolitiken skulle kunnasom gemoderation i lö-komma
nesättningentorde lönestegringarna formdämpa kostnader i högre arbetslöshet.utanvara av
mindre vid starkt centra- Föreställningen växelkursmål, för penningmängdenseller mål öknings-attliserade löneförhandling-

direkttakt, skulle påverka lönesättningen veterligt inget empirisktharar.
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stöd. Den åtstramningensmonetära effekter på löner och priser verkar via
åtföljandede effekternareala på produktion och sysselsättning.

förutsättningUnder EMS fortsättningsvisävenatt kommer domi-av att
västtyska prisstabiliseringsmål blir slutsatsenneras av eventuellatt en

svensk anslutning kommer utsätta vårt lönebildningssystematt för stora
påfrestningar. Följden kommer med all sannolikhet bli högre arbetslös-att
het, åtminstone under övergångsperiod. Frågan är då EMS-med-en om
lemskap kan kombineras med andra åtgärder för möjliggöra över-att en

tillgång inflationstaktlägre betydande kostnader i formutan arbetslös-av
het och produktionsbortfall. lnkomstpolitiska åtgärder, i formt.ex. av

pris-temporär och lönekontroll, skulle här kunna aktualiseras. självaI
finns,verket just i denna hypotetiska situation, goda för in-argument

komstpolitiska ingripanden för underlätta inflationsnedväxlingatt utan
ökning arbetslösheten. Lönekontrollenstor tvingar fram de lägre löne-av

stegringar olikade lönesättarna har svårt klara på handsom att påegen
grund risken försämra det relativa löneläget.att Priskontrollen kanav
skapa för lägre nominella lönestegringaracceptans eftersom dessa inte
behöver tillleda sämre reallöneutveckling.

Erfarenheterna priskontroller inteär sådana de tillattav uppmuntrar
efterföljd. finnsDet dock avgörande skillnader mellan, sidan,å pris-ena
kontroller eller mindre slentrianmässigt tillgrips uppback-som mer utan
ning den allmänna efterfrågepolitiken och, å andra sidan, pris- ochav
lönekontroller används för komplettera regimförändringaratt isom
växelkurspolitiken. Syftet inkomstpolitiskamed ingripanden detav senare

inteslaget är söka påverka den långsiktiga inflationstakten,att utan att
möjliggöra inflationsdämpning till minimum arbetslöshetsök-etten av
ning.

Det bör också återigen den svenska lönebildningcn,noteras att resul-av
i kapitel 4 döma, tycks förhållandevistaten känslig för förändring-att vara

i arbetslöshetens storlek. ökningEn arbetslösheten medar procent-av en
enhet leder enligt dessa resultat till löneökningstakten faller med 3att ca
procentenheter på sikt.års Detta förtalar den arbetslöshetsökningett att

förskulle krävas åstadkomma inflationsnedväxlingatt sannolikt ärsom en
relativt begänsad, i synnerhet regimförändringen kombineras medom en
kraftfull inkomstpolitik.

Skatteomläggningar och lönebildning
Ett i oftadebatten anfört motiv för marginalskattersänkta har varit att

förändringarsådana skulle skapa förutsättningar för lägre nominella löne-
stegringar. Tesen löneökningarna bliskulle lägre vid minskadatt progres-
sivitet i skattesystemet vilar emellertid bräckligpå teoretisk empiriskoch
grund. Som visades i kapitel finns3 empiriskadet frånresultat, Sverige
och andra länder, totalttyder på högre skattetryck skulle kunnaatt ettsom

tillleda högre lönekostnader. De resultat presenterades i kapitel 4som
innebär emellertid skatterna sikt intepå lång alls påverkar lönekostna-att

övervältrasderna, dvs. skatterna i sin helhet på löntagarna. Det är ett
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framstår rimligt i ljuset decenniers stiganderesultat skatte-som som av
trendmässig Förändringtryck nämnvärd arbetslösheten.utan av

effekter skatteomläggningar i riktningVad gäller minskadmotav pro-
gressivitet finns få empiriska undersökningar. frånmycket Resultaten

minskad progressivitetkapitel inte skulle ha4 tyder på några nämnvär-att
effekter lönebildningen. fullt förenligtpå Det resultat medda är denett

löneförhandlingamasteoretiska forskningen mekanismer. självalom ver-
utfrån tämligen konventionella plausiblaochket kan antagandenman om

få minskad progressivitetbeteenden resultatet leder tilllönesättarnas att
högre jämviktsarbetslöshet l989b.lönekostnader och högre Hoel Anled-
ningen till sådana resultat kan uppkomma något oprecistär, uttryckt,att

progressiva uppfattas skatt löneökningar; mins-skatter kan påatt som en
därför förprogressivitet innebär lägre kostnader höjakad lönerna.att

fråga vilken praktisk mekanismerbetydelse dessa kanDet är öppenen
lönekostnadsdrivande naturligtviseventuella konsekvenser börha. Mot

utbudsstimulerande effekter bli sänktade kan resultatetställas som av
Ökat tillmarginalskatter. arbetskraft, och kanske ökad stimulansutbud av

vidga löneinflationsdrivanderörlighet olika områden, bör kunnamellan
flaskhalsar arbetsmarknaden.på

Sammanfattningsvis finns inga skäl ökaddet starka räkna medatt
i Sverige skattereformen,lönemoderation till följd den aktuella eller avav

ambitioner marginalskat-reformer med långtgående sänkaandra attmer
finansierasinte med kompenserandeden mån sänkta skatterIterna.

utgiftsminskningar blir i förstaskattehöjningar eller resultatet hand ett
efterfrågesidan.inflationstryck frånökat

Arbetsmarknadspolitikens roll

arbetsmarknadspolitiken har traditionelltaktiva sättDen attsetts ettsom
inflation. makro-målkonflikter arbetslöshet och l modernmellanlösa upp

arbetsmarknadspolitiken bidra tillterminologi kunnaekonomisk skulle att
förenlig infla-arbetslöshet med konstantNAIRU, den ärreducera som
förbättrarpolitiken arbetsmarknadenstionstakt. kan skeDetta attgenom

anpassningsförmåga i olika avseenden, underlätta yrkes-attex. genom
geografisk rörlighet. tänkbart välutvecklatmässig Det ocksåoch är att ett

förbättra matchningenarbetsförmedlingssystem mellan arbetslösa ochkan
vakanstider.lediga till kortare arbetslöshets- ochplatser och leda

Vissaarbetsmarknadspolitiken i avseendenlyckats dessaHur har då
anpassningsförmåga tyder påindikatorer arbetsmarknadenspå en an-

Således har denmärkningsvärd stabilitet i grundläggande samband. s.
arbetslöshet och vakanser, hu-Beveridge-kurvan, sambandet mellandvs.

figursig i invanda sedan slutet 60-talet 5.1.vudsakligen banorrört av
överbryggningspolitikens i 70-talet markantfrämst år slutetDet är somav

lägre vid givnaarbetslöshetenavviker; handlar det då ärhär attom
för perioder. Stabiliteten i svenskaandra denvakanstal vad gälltän som

finner i flertaletfrån vi andra länderBeveridge-kurvan avviker de mönster
förknip-regelmässigt varitarbetslösheteni har den högaVästeuropa; där
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Figur 5.1 Den svenskaBeveridge-kurvan.
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arbetslöshetomAnm.: Antalet vakanserkvarstående lediga platser har liksom arbetslöshetenrelate-
till antalet i arbetskraften.rats personer

Källa: Edin Holmlund 1989.
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hararbetslöshetenBeveridge-kurvan, dvs.förskjutning utåtpad med aven
lediga platser.vid givet antalökat

anpassningsförmåga nå-arbetsmarknadensindikatorer påAndra ger en
trendmässigutvecklingen. vissEnbild den svenskamindre ljusgot av

förkonstanthållerarbetslöshetstidema skett,har ävenökning omav
Tillsättningen1989.Björklund Holmlundlediga platsertillgången på

tidigare, vid givetriktigt likainte snabbtgår hellerlediga platser somav
FörändringarnaEdin Holmlund 1989. ärarbetslösaochantal vakanser

jämförelse dramatiska arbetslöshets-särskilt i med denrelativt små,dock
länder.i andrautvecklingen många

uppskattningar arbetsmark-kvantitativa vadnågrasvårtDet är att avge
finns inget tyder påför detNAIRU,nadspolitiken har betytt attsommen

arbetsmarknadspolitikensminskat i medtakti Sverige skulle haNAIRU
inga direktakapitel helleri 4 dömafinns resultatenexpansion. Det attav

framstår unikt ivilketskulle ha ökat,för NAIRU ettbelägg att som
bidragit tillArbetsmarknadspolitiken kan haperspektiv.internationellt

utveckling, inte säkert det ärdet ärför Sverigedenna attmengynnsamma
därvidlag haråtgärdernamatchningsunderlättandetraditionellade som

varit avgörande.
stark arbetslös-vid handenerfarenheternavästeuropeiskaDe att enger

ursprungli-till deåtföljs snabb återgångvidarehetsökning inte utan av en
arbetsmarknadspolitiken har säkertarbetslöshetsnivåerna. svenskaDenga

kraftigtfåttstörningarförhindra ekonomiskatillmedverkat ettattatt
förhindratsannolikt ocksåarbetslöshetstiderna, och därmedgenomslag på
förhindratArbetsmarknadspolitiken alltså hakanhysteresis-effekter.

tillbidragitdärigenom ocksålångvarig arbetslöshet ochuppkomsten attav
konjunktur-80-taletsminska i takt undersnabbhar kunnatarbetslösheten

uppgång.
frågoremellertidkapitel aktualiserari 4empiriska resultatenDe omnya

överslussningresultat skulleEnligt dessaarbetsmarknadspolitikens roll. en
till ökadarbetsmarknadspolitiska åtgärder ledatillarbetslösaöppetav

lönenivå sikt. Resultatet ärsikt på långoch högrelönestegringstakt på kort
beredskapsarbete,i åtgärder,förenligt med hypotesen t.ex.att personer

därförarbetslösa, och ägnarsig sysselsatta änupplever snarare somsom
ityder påarbetssökande. del dataenergi åt Enmindre tid och att personer

jämförtarbetssökande medmindre tid åtberedskapsarbete avsevärtägnar
Edin Holmlund 1989.arbetslösaöppetärpersoner som

förändringar åtgärdernasför sättfinnasborde attDet utrymme av
möjlighetsökintensitet. En ärprogramdeltagarnasökarfungera attsom
understigerersättningberedskapsarbeteni av-somges enex.personer
reguljärefter syssel-incitamenten sökaskulle ökatalsenlig lön. Detta att

viljansamtidigt minskasidansättning, skulle å andra accepteraattmen
forekonomiska stimulanserSärskildaberedskapsarbeten. att acceptera

iaktualiseras för åtgärderarbetserbjudanden skulle också kunna personer
stimu-Behovet sådanai arbetslöshet.för öppenlikaväl avpersonersom

inkomstskillna-vilkautsträckning beroendenaturligtvis ilanser är stor av
reguljärharsig mellankunnader acceptera personer somman anser

arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller ärsysselsatta isysselsättning, är
relativa inkomsten iinkomsten,variabeln denkritiska ärarbetslösa. Den

vanlig sysselsättning.iskulle kunna erhållastill vadförhållande som
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Det borde finnasockså för insatser bidrar tillutrymme attsom personer
i åtgärder i ökad utsträckning arbetssökande. Jobb-engageras som
klubbar för arbetslösa har prövats antal år med till fram-ett godsynes
gång. l jobbklubbardessa de arbetslösa själva mycket aktivt iengageras
sökprocessen. Denna verksamhet kan utökas till omfattaävenatt personer
i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder.typer av

Konfliktkostnader
Styrkeförhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare i lokala förhand-
lingar påverkas konfliktkostnader i vidparternas mening. Kostnadernaav
för tillgripa vilda strejker beroratt riskenpå fört.ex. uppsägningatt en
från anställningen ska ske, risken för det sker anmälan tillatt Arbets-en
domstolen, och på bötesbeloppens istorlek händelse fällande dom.av en
Benägenheten igå vild strejk påverkasatt ocksåut gällandeav normsy-

för lönebildningen,stem den grad legitimitet det centralaav av som
förhandlingssystemet åtnjuter på lokal nivå.

Antalet involverade i vilda strejker har uppvisat variatio-personer stora
mellan olika år SCB 1989. Under högkonjunkturåren 1970,ner 1975 och

1980 30 000 arbetstagare berörda olovliga strejker. Undervar ca årenav
med relativt hög arbetslöshet i början 70-talet och i början 80-taletav av

antalet strjekberörda endast 5000. Det verkar finnasvar negativtca ett
samband mellan antalet vilda strejker och arbetslöshetens storlek, men
arbetslösheten förklarar bara liten del variationema i strejkfrekven-en av

Från mitten 70-talet går utvecklingen i riktningsen. mins-av snarast mot
kad omfattning vilda strejker. Under treårsperioden 1986-88 harav
mellan 10000 och 15000 arbetstagare år varit inblandade i vildaper
strejker. Vilda strejker iär regel kortvariga, med genomsnittlig varaktig-en
het på dag.ca en

Faktiskt realiserade strejker ingen korrekt bild den effektger nu av som
hot strejk kan ha. finnsDet veterligt ingen säker förom grund några
slutsatser i frågan det skett trendmässiga förändringar i benägenhetenom

explicit implicit,eller utnyttjaatt, hot vild strejk i den lönekam-lokalaom
pen.

Kostnaderna för genomföra utomfackligaatt stridsåtgärder påverkas
också sjukförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringssystemens utform-av
ning. Benägenheten artikulera missnöjeatt med lönerna tillgri-attgenom

massjukskrivningar är säkert inte oberoende sjukpenningenspa nivåav
och graden kontroll i Arbetslöshetsersättningenssystemet. nivå,av och
reglerna för avstängning i samband med arbetslöshet förorsakad av upp-
sägning på begäran, kan påverka arbetstagarnas vilja tillgripaegen att
uppsägningshot för påverka lönesättningen.att Kollektiva uppsägningshot
blir trovärdiga arbetstagarna har goda alternativa inkomstkällormer om

tillgå. En överhettad arbetsmarknadssituationatt bidrar tillockså ökaatt
uppsägningshotens trovärdighet.

Sammanfattningsvis bör alltså åtgärder försvårar fördyraroch ut-som
omfackliga stridsåtgärder kunna bidra till ökad återhållsamhet i lokala
löneuppgörelser. Höjda bötesbelopp för deltagande i vilda strejker har en



påverkaocksåkanskeoch kanför strejkerkostnadernapåpåverkandirekt
Deti lönekampen.acceptablamedelvilka ärrörandenormbildningen som

löneglid-effekter påbetydandesiganledning väntadock knappast attfinns
drivsfrämstlöneglidningeneftersomFörändringar, avsådananingen av

arbetsmarknaden.efterfrågesituationen på

inkomstpolitikSkattebaserad
policy, ärincomestax-basedTlPinkomstpolitik, ellerSkattebaserad

sinlönebildningen. lpåverkaförmetodoprövadhuvudsakligen atten
eller skattlönestegringar,påskattTlPinnebärformkändakanske enmest

också kunnaskulleTIP taMenvisslönestegringar utöverpå norm.en
visatsvissa modellerför attinomhar enformer; detandra t.ex. ramen

medekvivalentsysselsättningssubvention ärmedkombineradlöneskatt en
lönestegringsskatt.en

delsMikro-TIP,ochMakro-TIPmellanskilja delslämpligtDet är att
redanlanseradesMakro-TIPoch system.permanentatemporäramellan

penning-styrningindirektförmedel1955Hansen avettBent somav
genomsnittliga lönesteg-för denskullestatsmakternalönen. normange en

maximera löntagarnassigförbindasamtidigtekonomin, och attiringen
löneök-Omlöneökningen.målsattaprecis vid deninkomsterdisponibla
skatter.högrebestraffasskulle löntagarnaöverskredsningsnormen genom

bestraffa företagensigtänkakunna ex.Alternativt skulle att genomman
vinstskatter.högre

högincitamentseffekter krävspåtagligahaskaMakro-TlP enFör att
kunnamåsteVarje lönesättarelönebildningen.centralisering i segrad av

löneök-totalaekonominsochbeteendesittmellansamband egetklartett
decentralise-Vidverkningsfullt.blibestraffning skaför hotetning att om
inflytande påförsumbartenskild lönesättarevarje ettlönebildning harrad

inteföljaktligenekonomin, och kanilöneökningengenomsnittligaden
straffbeskatt-överskrids ochförsannolikhetenpåverka attsjälv normen

ningen utlöses.
g återhållsamilönebildningensvenskadenpåverkaMakro-TIPdåKan

gällerproblemsannolikt. Ettknappasttänkbart,riktning Det är men
skatte-löneökningsberoenderegeringsutfástelserhostrovärdigheten om en

skatteanpassningensannolikhet attallmedpraktiken kommerpolitik. I
obenäg-torderiksdagregering ochfall;fall tillfråndiskretionärt, varaske

löneökningar.bestämdaskattepolitik tillsin parternaförväg låsai avattna
icentraliseradtordelönebildning intesvenskproblem är varaEtt attannat

incita-nämnvärdaska haMakro-TIPförkrävsutsträckning attden som
arbetsmarknadsorganisa-flera centralaFörekomstenmentseffekter. av

Makro-löneglidning, görlokal attinslagbetydandeochtioner, ett avav
löneut-svenskadenpåverkaförframkomlig väg attärTIP knappast en

vecklingen.
Inci-företagen.enskildai delönestegringarpåinnebär skattMikro-TIP

direktdet skapassåtillvida ettokompliceradhärtamentsstrukturen är som
skattebelastning.utfallandeochagerandelönesättarnasmellansamband

modellerteoretiskai radanalyseratsMikro-TIP harverkningarna enav
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for decentraliserad lönesättning. Ett genomgående resultat är konstruk-att
tionen kan leda till lägre jämviktsarbetslöshetväntas bidra tillattgenom
moderation i lönesättningen. realaDet alltså här fråga effekterär om av

frågaTlP, inte effekter den långsiktiga inflationstaktenpå Layarden om
Jackman 1989.

tredje variantEn skattebaserad inkomstpolitik har lanserats L0-av av
ekonomerna 1989. LO-TIP innebär vinstskatt alladrabbaratt extraen
företag genomsnittliga läneökningenden i ekonomin möjligenellerom
branschen överstiger de avtalsmässiga lönestegringarna. inne-Förslaget
bär alltså skatt den genomsnittligapå löneglidningen, någon kopp-utanen
ling skattebelastningmellan faktisk löneglidning enskildaoch i företa-det

uppkommer därför ingetDet incitament för enskilda företagetdetget.
eller dess anställda begränsa löneglidningen; den genomsnittliga löne-att
glidningen enskildeär den arbetsgivarens facketsoch det lokala synvin-ur
kel storhet inte kan påverkas.en som

lncitamentseffekterna i LO-TIP viaverka arbetsgivarnas kollek-antas
tiva organisationer. Förslaget syftar till skapa interntså starkt tryckatt ett

arbetsgivarna inom sinapå de organisationer utformar bötesregler ochatt
till effektivade löneökningarnaär så hålls inom ramen LO-att attser

ekonomerna 1989. Det kan också konstruktionen bygger pånoteras att
förutsättningen de centrala avtalen alltid samhällsekonomisktatt ettger
rimligt utfall. naturligDenna utgångspunkt lönebildningen iär skerom
fullständigt centraliserade former, där nationella fackligaden organisatio-

internaliserar indirektaalla effekter sin lönepolitik. Den aktuellanen av
institutionellasvenska liksom erfarenheterna från bl.a. 70-talet,ramen,

visar föreställningendock de centrala avtalsuppgörelsernasatt om sam-
hällsekonomiska rimlighet inte självklar.alldelesär

framstårAv de TIP-modellerna Mikro-TIP intressant.tre mestsom
Mikro-TIP gäller de totala löneökningarna, inte bara del löneökning-en av

i LO-TIP. Mikro-TIPsom har också klar incitamentsstruktur,arna en
likartad miljöavgifter; de lönesättare bidrar till sprida löneinfla-attsom
tion självadrabbas sanktioner i form högre skatt.av av

Invändningarna Mikro-TIP gäller både principerdess och dessmot
praktiska tillämpbarhet. Det klart beskattningär den genomsnittligaatt av
lönestegringen i företag förökar kostnaderna ändra personalsam-ett att
mansättningen i riktning högutbildad arbetskraft. Likaså kanmot mer
Mikro-TIP fördet svårare expansiva företaggöra relativlöne-att genom
höjningar locka till sig arbetskraft. Sådana aspekter har inte behandlats på

tillfredsställande i teoretiskade analyser hittillssätt harett presente-som
rats.

Osäkerheten negativa allokeringseffektereventuella Mikro-TIPom av
konstruktiongör denna framstår mindreatt typpermanenten av som

aktuell, i synnerhet svensk jämviktsarbetslöshet förefaller ligga påsom en
låg nivå. hindrar inte kombina-Det lönestegringsskatt,temporär iatt en

andramed åtgärder,tion skulle forkunna underlättaövervägas att en
nedväxling inflationstakten. naturliga tillfället i fallDet så vidärav en
eventuell anslutning till EMS, kan komma utsätta de svenska löne-som
bildningsinstitutionerna for påfrestningar. formNågon inkomst-stora av
politiska ingrepp oundgängliga i denna situation för begrän-attsynes vara
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Huruvida lönestegringsskat-i form arbetslöshet.kostnaderna högresa av
föredra framför direkta pris- och lönekontrollerdärvidlag ärär attter en

får grundval de olika alterna-praktisk fråga väsentligen påavgöras avsom
administrativativens kostnader.

offentliga sektornLönepolitik i den
ilöneförhandlingar denför samordnaderedovisatsharDe argument som

offent-ilönebildningen denförväsentligt ocksåi alltsektorn gällerprivata
myndighetsnivålöneförhandlingar pådecentraliseradeVidliga sektorn. -

har lönesättarnaenskildai kommunerstatliga ellersektorni den svaga-
verkningarnasamhällsekonomiska,indirekta,beakta deincitament avatt

finnsorganisationenfackligaden lokalaöverenskommelser. Försina ex.
och detlönekravendesambanden mellanför beaktainga motiv att egna

arbetslöshetsersättningutgifter förfinansieraförkrävsskatteuttag attsom
i el-arbetsgivaren kommunenarbetsmarknadspolitiska åtgärder. Föroch

förhöjamotiv lönernaofta finnas attmyndigheten kan det attler ett
samtidigtintealla arbetsgivare kanpersonalrekryteringen. Menunderlätta

personalförsörjning.förbättra sindärigenomförrelativlönernahöja att
skatteexternalitetaktualiserasoffentliga sektornden typFör ny aven

viafinansieras skat-offentliganställdas lönerdesammanhängande med att
oberoendetotala skattenbetrakta denfackförening kanlitenEn somter.

fackför-medlemmar. Engenomdriva för sinalyckas storlönden manav
lönekrav ochmellandirekta sambandetdetbeaktaening tvingas däremot

lönepoliti-oberoendelöneökningarna,finansieraskade skatter omavsom
inte.arbetslöshetsersättning ellerutgifter förtill ökadeken leder

drivs tillräckligt långt kommerlönebildningendecentraliseringenOm av
ii privat likavälaktualiseras,strejkrätt självklartlokalkraven på att som

viaetablerasstrejkrätt torde kommalokalsådanoffentlig sektor. En att
förhandlingsutrymmekodifierats i lagregler; störreinnan denpraxis

lokalaincitamentenstarkarenivå, desto ärlokal attfinns på genomsom
fördelningen dettaaktioner påverka utrymme.av

samordningsig ökadutvecklatsdetbakgrund synsättMot ter ensomav
offentliga arbetsgivar-Deangelägen.förhandlingarnaoffentligade somav

förhandlings-bildaskulle kunnai och kommun gemensamstat enex.na
palamentariska mediförankring brettmedkartell sammansatta organ

samordningenanledning begränsafinns ingenlångsiktiga mandat. Det att
eftersträvaaktivtarbetsgivarna kanoffentligadetill och kommun;stat

totalramlöneökningarnasgällerarbetsgivarna vadprivatamed desamsyn
grunder.lönedifferentieringensoch

ursprungli-lönedilferentiering denför ärnaturliga utgångspunktenDen
Möjlighe-för lika arbete."lika lönlönepolitikens krav påsolidariskaga

iemellertid betydandeprinciptillämpa denna ärpraktiskt enattterna
yrkesdifferentiering. Detarbetsfördelning ochgradekonomi med hög av

interiktig detlönesättningen ärkriteriet för är atthållbara attmest
och arbetslöshetarbetskraft inom vissa områdenbrist påråder permanent4 1988 ochSeElvander

kvantita-definieras iintearbetskraft dock snävtkanför Brist på1989 detal- inom andra.Sjölund
beskrivningar ochjerade offentligkvalitet ipåkravenocksåmåstetiva motutantermer, svarabl.a. denanalyser stat-av

lönepolitiken. service.liga
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Lönema måste alltså tillräckligt flexibla för tillfreds-uppnåattvara en
ställande personalrekrytering i offentligaden sektorn. Detta betyder inte

löneflexibilitetökad är helt oproblematisk.att Någorlunda stabila lönere-
lationer har egenvärde. Arbetstagare liksom arbetsgivareett se Blinder
Choi 1989 föreställningarhar vad utmärker "rättvisa" löner. Detom som
finns med all sannolikhet inslag "hysteresis" i dessa rättviseföreställ-av
ningar; lönerelationer varit rådande under lång tid har större chansersom

rimliga och rättvisa. Kraftigaatt relativlönesvängningaraccepteras som
invandastör de rättviseföreställningarna, vilket kan verka demoraliseran-

förde för tillfället inte råkar ha marknadsvinden i Ettgrupper som ryggen.
lönebildningssystem för kortsiktiga lönevariationerstort utrymmesom ger
tvingar fram relativlönebevakning från de enskilda arbetsta-permanenten

fackföreningarnas företagensoch sida; sådan utveckling tordegarnas, en
tids- och resurskrävande än produktivitetsbefrämjande. Envara snarare

viss stabilitet i lönerelationema kan också ha positiva välfardseffekter
åtföljande minskad inkomstosäkerhet för löntagarna.genom

Under 1988 tillämpades utgiftsramar cash limits i statligaden- -
sektorn. Cash limits innebär varje myndighet tilldelas visst nomi-att ett
nellt belopp fördelning förhandlingar.avgörs Möjligheternavars genom

limitscash löneökningarna i offentligatt sektor tordestyra emeller-genom
tid begränsade. principI betyder cash limits de förhandlandevara att

tvingas respektera konstantelastiskt efterfrågesambandparterna förett
arbetskraft; 10 högre innebärlön 10 lägre sysselsättningprocents procents
vid given produktivitet. frånDet är teoretiska analyser väl känt löne-att
förhandlingar under sådana förutsättningar i vissa fall leder till lönestel-
het; lägre nominellt belopp tillgängligt för förhandlingarett leder tilldå
lägre sysselsättning påverka lönen Leslie 1985.utan l allmänhet kanatt

räkna med limitscash effekterhar bådeatt på löner och sysselsätt-man
ning. Staten avhänder sig i viss utsträckning bestämmanderätten denöver
offentliga sektorns omfattning.reala

En konsekvent tillämpning cash limits kommer lätt i konflikt medav
kravet fungerandepå väl offentlig service. Det förutsätterkraveten senare
i huvudsak följsamhet i löneutvecklingen mellan privat offentligoch sek-

Frågan följsamhetdenna skator. uppnås automatiska följsam-om genom
hetsklausuler, kontrollstationsförhandlingar eller på knappastsätt ärannat
central. Den fråganavgörande stabiliseringspolitisk synvinkel vilkenärur
löneökningstakt råder i privataden sektorn. Försök via statligattsom
lönepolitik löneutvecklingen i näringslivetstyra har små utsikter lyc-att
kas. Tumregeln för de offentliga arbetsgivarna bör eftersträva denattvara

följsamhetgrad med den privata löneutvecklingen förkrävsav attsom
säkerställa god personalförsörjning.en

Sammanfattning
Diskussionen i detta kapitel kortfattatkan sammanfattas i följande punk-
ter:

Det inflationsproblemetsvenska är väsentligen fråga rela-våren om
inflationstakt,tiva dvs. svenska pris- och kostnadsstegringar i förhållande
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finna övertygandesvårtinflationstakt. Det ärkonkurentländemastill att
medföranivåsvensk skullenuvarandeför inflationstakt påbelägg att en

inteundersökningar tyderEmpiriskaskadeverkningar.självständigastora
miss-höginkomsttagare ochinflationen systematiskt skullepå att gynna

förteori inte stöd hypotesenEkonomisklåginkomsttagare. attgergynna
inflationstakt.positivföredra framförprisstabilitetfullständig är att en

anslutning tillväxelkurspolitikiregimförändring svenskEn genom
trovärdighet.växelkurspolitikens DetförstärkasannoliktEMS skulle

trovärdighetenökadeosannolikt enbart denframstår dock attytterstsom
period arbets-inflationsnedväxling högremöjliggöraskulle utan en aven

regimförändringenArbetslöshetskostnadema kan begränsaslöshet. om
inkomstpolitik. inkomst-Dennakraftfull, temporär,kombineras med en

lönestegringsskatter.lönekontroller ellerpris- ochformenpolitik kan ta av
uppfattningenempiriskt förstödteoretiskt ellerfinns inget starktDet

ilönesättningen.moderation i Detillleder ökadmarginalskattersänktaatt
obetydliga effekter påskatteomläggningama torde haSverige aktuella

lönebildningen.
överslussning arbetslösaEmpiriska resultat tyder på4. att perso-aven

till ökadarbetsmarknadspolitiska lederåtgärdersysselsättning itillner
sikt.lönenivå på lång Dessasikt till högreochlönestegringstakt på kort

aktivtincitamenten tillförstärkaunderstryker behovetresultat attav
i åtgärder.blandarbetssökande personer

för offent-förhandlingar gällerför samordnade centralaArgumenten
lönebildningenDecentraliseringför privat sektor.likavällig sektor avsom

incita-minskar lönesättamasmyndigheterochtill enskilda kommuner
verkningarnasamhällsekonomiskaövergripandebeakta de avment att

sina avtalsuppgörelser.
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