
Metoder, mødeller

och beräkningar

Bilaga un LU90I



eye/g
Öcc
fm

/WOM



@

FinansdepartementetEçêâEâ
1991Stockholm

modellerMetoder,
beräkningaroch

inom finansdepartementetUtarbetad



frånSOU och Ds kan köpas Allmänna Förlaget, också på uppdragsom av
regeringskansliets förvaltningskontor ombesörjer remissutsändningar av

publikationer.dessa

Adress: Allmänna Förlaget
Kundtjänst
106 47 Stockholm
Tel 08/739 96 30
Telefax: 08/739 95 48

Publikationema i lnformationsbokhandeln,kan också köpas Malmtorgs-
Stockholm.gatan

Norstedts Tryckeri ISBN 91-38-107 9-8l
Stockholm 1991 ISSN O375-250X



Förord

Långtidsutredningenl 1990 utnyttjas flertal olika modeller och beräk-ett
ningsprinciper. förDe används simulera utvecklingsbanor på kort ochatt
på lång sikt, förockså kvantitativt illustrera olikaanalysenattmen av
strukturella problem i den svenska ekonomin.

föreliggande bilagaI olika beräkningsprin-de modeller ochpresenteras
ciper i 90. redovisasLU Dessutom de kompletta resultatenanväntssom av

olikade modellkömingar gjorts. appendix till bilaganI dokumen-tresom
ekvationssytem tilloch parameterval de huvudmodellerna i LUteras tre

90.
Ansvarig för arbetet med denna bilaga har varit Urban Karlström som

skrivit inledande kapitlet. Följandeockså det De kapitlen har i nämnd
ordning skrivits SöderlindLars Emsäter, Lars Engström, Paul ochav

Olofsson. modellbilagomaThomas De i appendix l-3tre presenterassom
skrivits Söderlind.har Lars Emsäter, Tomas Nordström och Paul Denav

bilagan Marianneavslutande har Sundström utarbetat.

Stockholm i 1990december

HeikenstenLars
Finansråd
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90i LUBeräkningarnal

Inledning1.1

politi-ekonomiskaför denunderlagsyftar tillLångtidsutredningen att ge
bedöm-delsutredningen görsikt. skerDetmedellångpå attken engenom

beräk-kvantitativabasisdels påutvecklingsförlopp,möjliganingen avav
ekonomin.svenskai denproblemstrukturellaanalyserarningar

bedömningar1990: 14, görs90, SOU1990 LULångtidsutredningenI
olika tidsper-iekonomi tvåför svenskutvecklingsförloppsannolikaav

till 2000.långsiktigt årdelstill 1995,kortsiktigt fram år ettspektiv, dels ett
De ärbetingadekarakteriserasberäkningar kanDessa prognoser.som

förutsättningar. För-specificeradevissapåmodellberäkningar byggersom
möjligt givetrealistiskasåskallså dehar valtsutsättningarna att somvara

i mening-intesyfte. däremotDe ärochscenariernas grunddrag prognoser
Detåren.deutfallet under närmastesannolikadetde utgör mestatten

beräknings-utifrån detolkassiffror måsteLU:spåpekasförtjänar attatt
förutsättningarna.mässiga

svenskproblemstrukturellaolikabehandlar90LUHuvuddelen somav
betydelseoch derasolika karaktärinför. Problemen ärekonomi står av

olikaflerasigdärför använtUtredningen hartidssikten.varierar med av
för denunderlagetkvantitativafram detförberäkningsmodeller att ta

modellerutredning harTill dennadiskussionen.problemorienterade nya
tidsperspektivdeproblem ochutifrån dethar valtsModellernautarbetats.

anpassadeskall välvarit deocksåVägledande har attbehandlas. varasom
Modellernaöverskådliga.de skallproblemställningamatill samt att vara

finansdepar-medi samarbetekonjunkturinstitutet närautarbetatshar av
strukturpolitiska enhet.tementets

för dereferensbanorocksåscenariosimuleringar utgörgörsDe som
känslighets-oftautformassimuleringama. Dessaproblemorienterade som

simu-föranvändsOlika modellerscenariosimuleringama. atttillanalyser
bakgrundsva-vissafor dockdem ärGemensamtscenariema.olikadelera

i omvärlden haroch tendenserutvecklingendemografiskariabler. Den
90.iuppmärksamhet LUspeciellägnats

centralbyrånstatistiskaanalyseradesutvecklingendemografiskaDen av
statistiskatill 90bilaga LUipubliceradesmaterialet separatoch det en

framti-också Detmaterial seSCB:sbasis bl.a.1989. Påcentralbyrån, av
Marianne1990,Långtidsutredningentillbilaga 8arbetskraftsutbudet,da

iappendix denna4arbetkraftsprognoserangåendeSundströms rapport



bilaga och material gjorde långtidsutredningen bedömningarannat detav
framtida arbetskraftsutbudet. De har sedan bildat utgångspunkt för de
olika scenariosimuleringarna.

internationellaDen omvärldsutvecklingen behandlades på likartatett
En bilaga,sätt. Andersen, Chambers 1990, analyserar viktigaseparat

utvecklingstendenser på det internationella planet och förunderlagutgör
LU:s bedömning redovisas i detalj i huvudbetänkandet kapitel 4.som
Andra bakgrundsvariabler for olikade seenariosimuleringarna redovisas i
denna bilaga.

1.2 Simuleringar i tidsperspektivetdet korta

För analyser det tidsperspektivetkorta konjunkturinstitutethar utveck-av
lat ekonometriskt skattad makromodell, KOSMOS, appendixen se

iTyngdpunkten modellen ligger efterfrågesidan.på KOSMOS är en
halvårsmodell simuleringarnaoch år 1989. kapitelI 2 redovisasstartar

frånresultaten fyra olika simuleringarde diskuteras i huvudbetänkan-som
det. Det icentrala problemet den stabiliseringspolitiskt orienterade analy-

i LU 90 lönebildningen.är I olika simuleringar för perioden framtresen
till 1995 varieras lönebildningsmekanismen och konsekvenserna på sam-
hällsekonomin analyseras.

Alternativ modellkalkylen, bygger på skattade församband lönebild-
ningen. övrigaI de två alternativen, tidig lönedämpning och långsam
löneanpassning, har den skattade löneekvationen med andraersatts anta-

fjärdeganden. Den simuleringen i detta kapitel åskådliggör effekterna på
svensk ekonomi betydligt sämre omvärldsutveckling i modellkal-änav en
kylen samtidigt löneanpassningen blir långsam.som

1.3 Utvecklingen till år 2000

För studera det längre tidsperspektivet fram tillatt år 2000 har Långtidsut-
redningen 1990 använt numerisk allmän jämviktsmodell, MECMOD,en

också utvecklats KI. En del andra modeller har också utnyttjats försom av
efterkalkyler.göra Det den finansiellarör utvecklingen,att olika närings-
omvandling och regionaladen bilden. finansiellaDen modellen,grenars

FIMO, har inomutarbetats finansdepartementet och i tidigareanvänds
långtidsutredningar bilaga till LU 87, finansdepartementet1 1987. Dese
övriga modellerna tagitshar fram industriverk.statensav

MECMOD iär grunden statisk modell bygger på priser ochatten som
löner så resursutnyttjandet blir effektivtså möjligt.att Denanpassas som
bild svensk ekonomi redovisas år 2000 såledesär ekonomiav som av en

iär makroekonomisk balans fulltoch utnyttjar den tillgängligasom utsom
kapaciteten. Bedömningar kapacitetstillväxten förutsättningarutgör förav
simuleringar med MECMOD. förUnderlaget dessa beräkningar redovisas
i kapitel En viktigt bidrag har kommit från den dynamiska modell,
MAMMA, också i LU-arbetet,använts nedan.som se

MECMOD indelad i 8 olikaär sektorer. Två offentliga,dem är statav



uppdelning privata näringslivet.detoch kommun och ärresten en av
varit förför indelningen dels utsatthetUtgångspunkten den har graden av

olika näringsgrenars utnyttjande olikafrån omvärlden, delskonkurrens av
produktionsfaktorer. näringslivetDen konkurrensutsatta delen har så-av

arbetsintensivin i kapitalintensiv, kunskapsintensiv ochledes delats pro-
varuproduktion,duktion. övriga sektorerna skyddad bostäderDe ärtre

intetjänstesektor. i 90energi Men sektoranalysen LU görsoch och en
detaljeradsektorsnivån. 2000 redovisas ocksåendast på 8 För år en mer

näringsgrensstruktur MECMOD:s 4 varuproducerande sektorer delatsdär
disaggregerade bedömningen hari olikatotalt 19 sektorer. Den merupp

industriverk. IS-gjorts hjälp ISMOD utvecklatsmed statenssom avav
redovisas i huvudbetänkandet konsistent medMOD-simulering ärsom

för detaljeradesimuleringen MECMOD för 2000. Modellen denårav
bilaga tillnäringsgrensanalysen, ISMOD, redovisas i SIND:s LU 90 sta-

lndustriverk 1990.tens
förberäkningsgrundema resultaten olikakapitel 3 redovisas och del

appendixkörningar gjorts MECMOD. Själva modellen beskrivs imedsom

perspektivetiSimuleringar det långa1.4

vissasiktbedömning utvecklingen på långför 90:sunderlag LUSom avav
jämviktsmodell, MAM-dynamisk allmänmakrovariabler harcentrala en

Även frågeställningar harekonomisk politiskavissa centralaMA, använts.
redovisas dekapitelmodell. I 4simuleringar med dennabelysts genom

beskrivs modellen.i appendix 3gjorts ochsimuleringar som
fram till 2025.från 1990tidsperspektivetScenariosimuleringen täcker

modellsimu-övrigaförutsättningar deSimuleringen bygger på somsamma
för försörjningsbalansensbanori 90. Modellenleringarna LU genererar

förmögenhetsstockama. Dessaför kapital- ochliksomolika komponenter
tillför strukturanalysen årsiffror till grundlegatdehar stämts mot somav

fokuserarModellresultatenhjälp MECMOD.gjorts med2000 avsom
inkomstfördelningen mellankonsumtion ochframför sparande,allt på

strategier simuleras, delsñnanspolitiskaolikaolika generationer. Två
offent-elfektema högreskattetryck, delssänktkonsekvenserna ett av enav

konsumtion.lig
fånga olikaför meka-modifierasmodellen kangrundläggande attDen

versionredovisas i kapitel Enexperiment ocksåantal sådananismer. Ett
arbets-terms-of-trade endogena ochutvecklats där ärharMAMMAav

situationsådanimperfekt Ikonkurrens.karakteriserasmarknaden enav
försämradomvärldsefterfrågan ochlägrekonsekvensernaanalyseras enav

olikamedstörningar kan mötasproduktivitet hur dessa typersamt av
ekonomiskutbudsstimulerandeefterfrågeökande ellerekonomisk politik;

politik.
sikteffekterna på långredovisas också belysersimuleringarEtt sompar

relationerfall godaEtt medarbetsmarknaden.förhållanden påolikaav
fackligajämförs fall då denmedarbetsmarknadensmellan ettparter

Skattereformen ocksåaggressiv. ägnaskarakteriseraslönepolitiken som



lO

Välfárdseñekteruppmärksamhet i avslutande simuleringar. beräk-ett par
för olika generationer sänkning marginalskatterna arbets-pånas av en av

höjning skatten konsumtion kapital.inkomster och på och I denen av
fall arbetskraftsutbudetversion används i dettaMAMMA ärsomav

endogent.
tidsperspektivet demografiska förändring-I det mycket långa spelar de

effekt kapitalbildning tillväxt roll.på sparande, och avgörandearnas en
offentligaFörskjutningar i demografiska strukturen påverkar ocksåden
iutgifter pensionssystemet. problemområde behandlas detoch Detta av-

i bilaga. hjälp dynamiskslutande kapitlet denna Med allmänav en
demografiskjämviktsmodell antal simu-med väl utvecklad del görs etten

leringar mellan olika pensionssystem,belyser samspelet typer avsom
tillväxt.sparande, kapitalbildning Modellen har utvecklats tvåoch av

KotlikotT också gjortamerikanska ekonomer, Auerbach och och de har
simuleringarna i finansdepartementet.samarbete mednära



utvecklingen framårenDe närmaste -
till 1995

Inledning2.1

långtidsutredningen gjorts inomfram till 1995 iperioden harAnalysen av
KOSMOS, utvecklatsmakroekonomisk modell,för som avramen en

detaljerad eftermodell, FIMO, beräknas detKonjunkturinstitutet. l en
bytesba-institutionella sektoreri inhemska,finansiella sparandet samtsex

huvudscenario ochi formBeräkningsresultatensaldo.lansens treettav-
kapitel i långtidsut-i 9redovisas och kommenteraskänslighetskalkyler -

presentationomfattanderedningens huvudrapport. Här avges meren
tekniski första handtabellform kommentareri någraresultaten samt av

natur.

data2.2 Modeller och

versionenlångtidsutredningen användaiutförlig beskrivning denEn avav
huvuddragnågraåterfinns i appendix skall baraHärKOSMOS ges.

från natio-på datai huvudsakhalvårsmodell och byggerKOSMOS är en
kring varubalanssystembyggtsModellen harnalräkenskaperna. ettupp

inkomstflö-produktions-utgifts-, ochkonsistens mellangaranterarsom
produktionssektorer:för fyrasysselsättningProduktion beräknasochden.

myndigheter.statliga kommunalanäringsliv ochindustrin, övrigt samt
för privat kon-ekonometriskt sambandskattadeKOSMOS innehåller

lönebildningpris-utrikeshandel, ochbruttoinvesteringar,sumtion, samt
disponib-arbetskraft. hushållensBeräkningenefterfrågan påutbud och av

framskrivningardetaljerad delmodell medrelativtiinkomster görs en
utgiftsposter.30-tal inkomst- ochettav

Utbudseffektemaefterfrågesidan. ii KOSMOS ligger påTyngdpunkten
efterfråganfrämst via påkommer arbetsmarknaden. Högremodellen va-

efterfrågan arbetskrafttill och därmed högreoch tjänster leder högre påror
produktionskostnaderlöner och

priser, delsProduktpriserna beror dels utländska konkurrenters avav
faktorer driver inhemskaproduktionskostnader. deninhemska De som

lönebildningeninflationen därför och de antaganden görsär ytterst som
internationella priser.utvecklingen varuskatter ochom av

partiell iversionen KOSMOS fortfarande mångaDen nuvarande ärav
innebär antal variabler bestämmasmåsteavseenden. Det exogent.att ett

priser gällervärldsmarknadsutveckling internationella detochUtöver
investeringar ioffentlig konsumtion investeringar, bostä-bl. sektors ocha.

förgjortsränteutvecklingen. antagande dessader och lager Desamt som
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resultatredovisningen i avsnittvariabler framgåroch andra exogena av
bedömningarna återfinns imotiveringar till huvudrap-2.4. Bakgrund och

porten.
konsumtionsfunk-till långtidsutredningen inteberäkningarna harI

framräknadprivat konsumtiontionen i KOSMOS Totalanvänts. ges av
Bostadskonsumtionendisponibel inkomst sparkvot.och bestämdexogent

konsumtion varaktigaför sig övrig privat delas på ochbedöms och upp
hjälp koefficienter.icke varaktiga med av exogenavaror

långtidsutredningfinns utförligt redovisad i bilaga till 1987FIMO årsl
i väsentligt i1987. Strukturen allt densammaFinansdepartementet, är

FIMOversion denna gång. 1 beräknasden modellen använtsav som
finan-utgifter för socialförsäkringssektor,inkomster kommuner,och stat,

icke finansiella företag, utlandet bytesbalansen.siella och hushåll samt
transfereringarutgifterna mellan sektorer-Inkomsterna och består dels av

utgifter driftsöverskottinkomster och lön, ochdels reala somna, av
investeringar.

flestafinns inga variablernaFIMO skattade beteendesamband. DeI
ifrån KOSMOS eller utvecklas takt med någonberäknas så dehämtas att

pensionsutbetalningarna,variabel därifrån. variabler,För några görsex.
fasta prisutvecklingi priser med denräknas uppexogena prognoser som

i KOSMOS.som genereras
fråni statistikDatabaserna till KOSMOS och FIMO huvudsakutgörs av

faktum input-output datanationalräkenskaperna 1988. DetLo. attm. nu
finns tillgängligt i fasta löpande priser har underlättatpå halvår och

tekniska formuleringenuppdateringen KOSMOS denoch påverkat avav
variabler direktmodellens del modellens kanvarubalanser. En stor tasav

implicitpriser.från input-output skattekvoter ochdessa räkenskaper, ex.
från preliminära nationalbud-för 1989 har hämtats denDataunderlaget

för KOSMOS-simuleringarnas 1989.1990 PNB. startar Medärgeten
korrigeringskoefñcienter i ekvationernahjälp additativa de skattadeav

lösning för 1989 i bilden imedöverensstämmerstort settgenereras somen
PNB.

alternativa utvecklingsvägar2.3 Fyra
fyraperioden fram till 1995 redovisas i långtidsutredningen alterna-För

för ekonomin. förloppentiva utvecklingsförlopp den Tre byg-svenska av
internationella förutsättningar sin ioch utgångspunktpå targer samma

lönebildningen. fjärde förutsätts mindreolika detantaganden I enom
omvärldsbild.gynnsam

modellkalkylen, utnyttjas i appendixhuvudscenariet, kallat deI 1 pre-
löneekvationerna redovisademed där parametervärden. För-senterade

genomsnittlig inkomstskattesatsändring har dock exkluderats somav
skatteändring-i ekvationerna. effekter förhållandevisDe småargument av

inte föri historiska alltså relevantakunnat spåras data antasar som vara
skattereform föromfattande handen.den ärsom nu

skattereformen bidra till nedväxling löneöknings-Tanken kanatt en av
tidig lönedämpning.istället i alternativ kalkyl kalladtakten belyses Hären



1991. Löneökningstak-1990 ochlöneekvationema kopplats ur" årenhar
bedömningar.istället påår byggerdessaten exogena

lönedämpning kännetecknar dettarejäladenkonsekvensSom somaven
för vissa modellensantaganden görsscenario de exogenaavsomanpassas

förutsättningar iexemplen ändradeviktigaste påvariabler. De exogena
tidsprofilen för sparkvo-räntebilden,modellkalkylenjämförelse med är

hälftkalkylperiodens andramedelarbetstiden underutveckling, samttens
övrigt näringsliv.vinstmarginalerna i

lång-utgångspunkt, kalladlönebildningentredje kalkylen medDen som
likalöneökningstakten inteIöneanpassning, bygger på att reagerarsam

förändringar arbetsmarknadsläget. Tek-i modellkalkylen påstarkt avsom
ikonstanten löneekva-åstadkommits värdet påniskt har detta attgenom

industrintionen för ändrats.
Även bedömning-löneanpassningens deutseendepåverkarhär exogena

imedelarbetstid vinstmarginalerochsparkvot,görs räntor,ar som av
bear-ekvationsbestämdanäringsliv. har denövrigt Därutöver exporten av

respektivedragitsindustrivarorimportenochbetade uppneravvaror
Effekter utslagningkorrigeringsfaktorer. denadditativahjälpmed av avav

vinstnivån inombli följden den lågaproduktionskapacitet, torde avsom
för utrikes-ekvationerkalkylperioden, fångas inte deindustrin under av

används.handeln som
ovärldsbild, kombineras inhemskadefjärde kalkylen, kallad sämrel den

löneanpassning medi alternativet långsamförutsättningar gäller medsom
utveckling. tillväxt i omvärldeninternationell Sämremindre gynnsamen

oljepriserna 1991 och 1992 känne-i under årenuppgångoch snabben
pris- volymutveckling-ochscenario. bestämdaDentecknar detta exogent

i övriga beräkningar. lm-för långsammare änsvensk råvaruexport ären
konkurrentlän-exklusive råoljatjänsterportpriserna för och samtvaror

ungefärförutsättstjänster utvecklasför ochpriser bearbetadedernas varor
ingaDärigenom skerpriser.motsvarande svenskai taktsamma som

utrikeshandeln.relativa priser påverkarförskjutningar i de som

tabellformiantagandenoch2.4 Resultat

i fyra beräkning-antaganden detabellform för resultat ochiHär redogörs
eftervariablema markeras medfram till 1995. De exexogenaarna

variabel.respektive
2.40-2.48respektive kommer2.14-2.22, 2.27-2.35-2.9,Tabell 2.1

lönedâmpning, långsammodellkalkylen, tidigfrån KOSMOS och avser
omvärldsbild.löneanpassning och sämre

2.49-2.52respektive kom-2.23-2.26, 2.36-2.392.l0-2.l3,Tabell
fyra alternativ.från FIMO och avser sammamer
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Modellkalkylen

Tabell 2.1- 2.13

Tabell 2.1 Försörjningsbalans 1988-1995
1985 priserårs

Miljarder
Årlig Förändringprocentuellkr.

1991 1993 19941988 1989 1990 1992 1995

Privat 2,6 2,0konsumtion 504,7 0,8 1,7 2,1 1,8 1,9
Varaktiga 139,3 0,8 1,0 3,6 2,7 2,6 2,2 2,3varor
Icke varaktiga

274,0 0,6 2,2 2,6 2,1 2,0 1,8 1,9varor
Bostad 91,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1ex

Offentlig konsumtion 248,7 1,7 1,6 1,8 1,8 1,81,4 1,8
0,0 0,6 0,6Stat 68,9 1,3 2,0 0,6 0,6ex

179,8 1,6 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2Kommuner 1,4ex
Bruttoinvesteringar -6,5 2,8188,8 6,2 1,4 -4,4 3,9 4,5

Industrin 38,3 10,1 -2,3 12,2 5,9 6,6 9,5 7,9- -maskiner -11,3 -4,0 7,931,1 12,0 -2,3 9,8 7,7
7,2 2,0 -2,3 16,4 15,8 1,0 7,9 9,2byggnader - --Ovrigt näringsliv

exkl 84,5 6,8 3,1 -9,1 7,1 3,8 4,8 6,6bostad -maskiner 10,6 -9,351,4 7,0 3,1 3,3 4,9 7,1-byggnader 33,1 3,1 -6,9 -3,8 5,86,5 4,5 4,6
-0,7Bostad 42,4 -O,5 -1,0 -1,0 -l,0 -1,04,4ex

Offentliga 23,6 1,2 5,0 2,8 1,1 1,1 1,1 1,1ex
Lagerinvesteringar

0,0 0,0 0,0 -0,2 0,03,8 0,7 0,0ex -efterfråganInhemsk 938,5 2,7 1,6 0,4 0,7 1,9 2,1 2,3
339,8 2,0 1,9 3,2Export 3,6 5,1 5,9 5,7

Varor 285,2 3,6 2,3 2,0 3,1 5,2 6,1 6,0
bearbetade 2,0 3,4231,6 3,5 2,5 5,7 6,6 6,4varor

1,8råvaror 53,6 2,0 3,0 4,0 4,04,1 1,5ex
Tjänster 54,6 0,3 3,73,5 1,4 4,4 4,7 4,5

Summa användning 278,3 3,0 1,7 0,8 1,4 2,8 3,2 3,3
Förädlingsvärde
näringsliv 629,0 0,8 0,0 2,62,2 1,3 2,8 2,7

Industri -0,3203,4 2,3 -0,1 1,7 3,6 3,7 3,4
Ovrigt näringsliv 427,9 2,1 1,2 0,1 1,2 2,1 2,4 2,4

Förädlingsvärde
,offentlig 183,8 1,9sektor 1,0 1,3 1,7 1,8 1,9 1,9

Stat 0,139,3 1,9 0,0 0,7 0,8 0,8 0,8
Kommuner 144,6 0,7 1,7 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2

Indirekt skatt 119,9 1,0 1,8 2,3 2,1 2,1 2,0 2,1
Import 345,6 6,1 3,5 3,7 4,9 5,31,4 1,1

288,0 0,8Varor 6,4 3,1 1,0 4,0 5,1 5,6
råolja 25,1 9,0 -2,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5ex

Tjänster 12,0 4,3 5,6 4,2 2,0 2,5 3,7 4,0
tillförselSumma 278,3 3,0 1,7 0,8 2,8 3,2 3,31,4

0,6BNP 932,7 1,8 1,0 1,5 2,4 2,5 2,5
utrikesbalansReal -5,7 -0,9 0,2 0,8-0,6 0,5 0,4 0,2

Exportnetto 16,9 -5,3 -2,9 8,8 8,4 3,4 4,0 4,2
Handelsbalans 24,5 -6,4 1,3 10 4,97 7,8 3,1 4,6

° Förändring i föregåendeårs BNP 1989- 1995.procent av° Löpande priser. Förändring i miljarder 1989- 1995.kronor
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Priser2.2Tabell
Årlig förändringprocentuell

1994 19951992 199319911989 1990

6,3P n
6,5t a

varaktigaIcke
6varor y5Bostad a

Offentlig
konsumtion

Stat
Kommuner

Bruttoinvesleringar
Maskiner
Byggnader

Expon
Bearbetadevaror

Världsmark-
nadspris 4ex
Relativpris

Råvaror ex
Tjänster 4

Världsmark-
0nadspris 5ex

Relativpris -0 l
3,83,8 3,8Import

Industrivaror
3,53,53,5 3,52,9 3,45,5ex

l-lemmamark-
nadspris
Relativpris

Råolja ex
Ovriga ochvaror
tjänster ex

Hemmamark-
nadspris
Relativpris

3,2 3,28,3 4,56,8 9,8BNP
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2.3 Hushållens disponibla konsumtionTabell inkomster, och sparande
Miljarder

Årlig Förändringkr procentuell
1989 1990 1991 19921988 1993 1994 1995

Löpandepriser
12,1 10,6 8,2 4,7 5,3 5,9Lönesumma 475,4 6,4

Driftsöverskott 7,3121,9 8,7 7,4 4,9 4,0 4,4 5,0
Kapital, netto 16,2 -0,3 -11,2 5,9 4,8 0,3 -0,21,5- --Pensioner 10,3 9,6 5,2138,6 7,9 7,8 5,3 5,1

FörmånerBeskattade 57,5 13,9 16,6 17,0 11,7 6,6 4,95,1
6,6 7,2Direkt skatt 242,5 13,3 1,2 5,1 5,1 5,6

transfere-Övriga
ringsinkomster 4,8 10,2 16,4 3,9 3,9 4,257,4 5,1
Transfereringsutgifter 8,229,3 9,7 4,5 5,5 4,2 4,7 5,3
Disponibel inkomst 561,4 9,8 11,9 12,4 6,7 5,4 5,1 5,6
Privat konsumtion 590,9 7,1 10,4 10,9 6,1 5,65,4 5,1
1985års priser
Disponibel inkomst 3,0 2,0 1,9478,8 3,3 4,0 2,8 1,7
Privat konsumtion 504,7 0,8 1,7 2,6 2,1 2,0 1,8 1,9

nivå i %Sparkvot,
-0,1-2,9 -1,5 0,5 0,5 0,5 0,5-5,4ex

lmplicitpris 6,3 8,6 8,1 3,9 3,4 3,3 3,6
årsgenomsnitt 8,7 8,2 3,9 3,4 3,3 3,6KPl, 6,6

Basbelopp 7,9 6,7 5,4 5,5 3,3 3,2 3,4

Förändring i miljarder kronor 1989- 1995.

2.4 Produktion, sysselsättningtimmar och produktivitetTabell
Årlig förändringprocentuell

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Produktion
Näringslivet 2,2 0,8 0,0 1,3 2,6 2,8 2,7

Industrin 3,6 3,7 3,42,3 -0,1 -0,3 1,7
Övrigt närings-
liv 1,2 0,1 1,2 2,1 2,4 2,42,1

Offentlig 1,0 1,3 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9sektor
1,9 0,0 0,1 0,7 0,8 0,8 0,8Stat

2,1 2,1 2,2 2,2 2,2Kommuner 0,7 1,7
1,9 0,9 0,4 1,4 2,4 2,6 2,5Totalt

Sysselsättning
Näringslivet -0,8 -0,9 0,0 0,8 0,91,2 0,5

Industrin -1,9 -0,8 0,00,2 2,0 0,3-1,1 -Övrigt närings-
-0,5 0,3 1,2liv 1,6 1,2 -0,3 1,1

Offentlig sektor 1,0 1,3 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9
0,0 0,1 0,7 0,8 0,8 0,8Stat 1,9

0,7 1,7 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2Kommuner
0,7 -0,1 -0,l 0,5 1,2Totalt 1,11,1

Produktivitet
Näringslivet LO 0,3 0,8 2,2 2,6 2,0 1,8

Industrin 2,0 1,0 1,8 3,6 4,4 3,6 3,0
Övrigt närings-
liv 0,5 0,0 0,4 1,7 1,8 1,3 1,2

Offentlig 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0sektor
0,0Stat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ex

Kommuner
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ex
0,8 0,2 0,5 1,6 1,9 1,3Totalt 1,5



ArbetsmarknadTabell 2.5
från FöregåendeFörändring år

1993 1994 19951990 1991 19921989

tim,Sysselsättning,
1,20,6 -0,l -0,1 0,51,5 1,10

Medelarbetstid, %
0,3 0,3-0,1 -0,3 -0,3 0,00,1ex

Sysselsättning,pers,
0,2 0,5 0,8 0,90,7 0,2% 1,4

Sysselsätt,
8 25 37 4262 33 7tusental pers

Arbetsutbud, pers,
0,7 0,71,0 0,6 0,4 0,5% 1,2

Arbetsutbud,
18 24 31 332854 45tusental pers

Arbetslöshet,
9 0 -6 -9-8 12 21tusental pers

°/0 arbets-av
2,1 1,92,1 2,3 2,3kraften 1,61,4

Tabell 2.6 Timlöner
Årlig förändringprocentuell

1993 1994 19951991 19921989 1990

Timlöner
3,8 4,0 4,78,5 5,9Näringslivet 10,0 8,4

4,98,8 5,6 3,5 4,110,2 9,0lndustrin
4,0 4,0 4,68,3 8,4 6,2Ovrigt näringsliv 10,0

4,2 4,513,2 7,8 7,5 4,6Offentlig 9,3sektor
4,0 4,46,3 6,8 4,212,5 10,8Stat

4,64,7 4,313,9 8,2 7,78,4Kommuner
4,1 4,79,9 8,3 6,6 4,19,8Totalt

inklTimlöner
avgifterkollektiva

5,9 3,8 4,0 4,79,5 8,8Näringslivet 10,5
3,5 4,910,0 9,1 5,6 4,1Industrin 10,7

Övrigt närings-
4,0 4,68,8 6,2 4,010,6 9,3liv
4,28,2 4,6 4,59,9 14,3 7,5Offentlig sektor

4,2 4,0 4,412,0 6,7 6,813,1Stat
4,3 4,68,6 7,7 4,78,9 15,0Kommuner

4,68,7 6,5 4,1 4,110,3 10,9Totalt

2- 100788
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Tabell 2.7 Rörlig kostnad, pris, vinstmarginal och bruttovinstandel
från FöregåendeFörändring är

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Insatskoxtnad
Industrin, % 6,5 4,6 4,9 3,7 3,2 3,3 3,5
Ovrigt näringsliv, % 6,0 6,4 5,5 4,0 3,4 3,4 3,7
Länekostnad
lndustrin, % 8,5 8,9 7,2 1,9 -0, 0,5 1,8
Ovrigt näringsliv, % 10,0 9,3 8,4 4,5 2,1 2,7 3,3

rörligSumma
kostnad
1ndustrin,% 7,1 5,9 5,6 3,2 2,0 2,4 3,0

%vrigt näringsliv, 7,7 7,7 6,8 4,2 2,9 3,1 3,5
Produktpris
Industrin, % 6,5 4,5 4,8 3,1 2,4 2,9 3,3

hemmamarknad,
6,6 5,2 5,0 3,3 2,6 3,0 3,4

bearbe-export
% 6,0tade 4,1 5,4 2,9 2,0 2,6 3,2varor,

Ovrigt %näringsliv, 5,8 7,9 6,7 4,2 3,5 3,4 3,8
hemmamarknad,

5,9 8,1 6,8 4,2 3,6 3,4 3,8
tjänster, % 4,9 5,1 6,0 4,2 3,4 3,3 3,8export

Vinstmarginal
1ndustrin,p.e -0,5 1,2 -0,8 -0,1 0,4 0,4 0,3-hemmamarknad,

-0,4 -0,6 -0,6 0,1 0,5 0,4 0,3p.e
bearbe-export

tade -0,9 1,6 -0,2 -0,2 0,0 0,1 0,2varor, p.e -vrigt näringsliv,
1,4 0,2 -0,1 0,0 0,5 0,2 0,2p.e -hemmamarknad,
1,3 0,3 0,0 0,0 0,6 0,3 0,2exp.e -tjänster,export

-2,4 -2,2 -0,6 0,0 0,5 0,2 0,2p.e ex
Brultovinstandel
industrin, nivå i % 27,6 24,4 22,4 22,4 23,9 25,1 25,9
Ovrigt näringsliv,

i %njvá 41,0 40,641,1 40,5 41,3 41,7 42,0
Övr näringsliv exkl

%bostad, nivå i 19,9 20,2 19,9 19,8 21,3 22,1 22,8

femårigaTabell 2.8 Ränta statsobligationer
Årsgenomsnitt

1990 1991 1992 1993 1994 19951989

13,7 13,0 10,5 8,5 8,5 8,5Räntesats 11,5ex

Tabell 2.9 Världmarknadstillväxt, volym
Årlig Förändringprocentuell

1994 19951989 1990 1991 1992 1993

Bearbetadevaror
2,8 3,0 3,0 3,03,5 2,5 2,8ex

Tjänster 3,5 2,5 2,8 2,7 3,0 3,0 3,0ex



1988-1995inkomster utgifter2.10 offentliga sektorns ochTabell Den
i priserBNP löpandeProcentuell andel av

1990 1991 1992 1993 19941988 1989

64,265,4 65,9 66,0 65,7 64,663,4Inkomster
56,5 56,9 56,5 56,3avgifter 54,6 56,8 56,6ochSkatter

41,342,2 41,9 41,3 41,7 41,440,8Skatter
22,9 23,3 23,2 23,224,4 25,4 24,2Direkta

18,116,8 17,7 18,4 18,3 18,2indirekta 16,4
Socialförsäk-

14,6 14,8 15,2 15,3 15,1 15,1ringsavg 13,8
5,3 4,6 3,8 3,64,6 4,5 5,1Räntor

4,2 4,24,2 4,2 4,2 4,2Ovriga inkomster 4,1
61,560,5 62,2 63,1 63,2 62,4Utgifter 59,9
2120,5 20,7 21,4 21,9 21,8Transf till hushåll 20,4

4,2 4,1Folkpension 4,7 4,5 4,4 4,34,7
6,25,8 5,9 6,1 6,25,7ATP 5,4

2,9 2,9Sjukförsäkring 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9
Föräldraförsäk-

1,30,9 1,0 1,2 1,3 1,3ring 1,1
Arbetsskadeför-

1,2 .0,6 0,7 0,9 1,0 1,2säkring 1,1
förs,Arb lös

1,21,0 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3KASQMU,
4,6 4,9 4,7 4,6Ovrigt 4,9 4,7 4,8

3,35,6 5,2 5,3 5,0 4,2 3,8Räntor
Övriga 6,0 5,6 5,5transf 5,6 5,7 6,1 6,0

28,4 h26,0 26,2 27,3 27,7 28,3 28,4Konsumtion
2,8 2,8 2,8 2,8 2,7Investeringar 2,4 2,9

3,5 4,9 3,7 2,9 2,5 2,2 2,7Finansiellt sparande
6,5 5,3 4,0 3,5 4,04,6 4,4Nettosparande

4,9 5,45,8 7,8 6,6 5,7 5,3Bruttosparande

och utgifter 1988- 1995Tabell 2.11 Företagensinkomster
priseri löpandeProcentuell andel BNPav

1992 1993 19941988 1989 1990 1991

43,9 46,4 40,5 37,1 37,945,0 45,1Inkomster
26,5 21,5 17,6 17,821,7 22,3 25,7Räntor

Övrigt 26,2 24,8 24,3 23,9 24,0 24,627,7
-4,9 -4,4 u-4,6 -4,9 5,0 -4,5Subventioner -4,5 -

42,446,9 49,4 52,3 50,8 45,6 41,4Utgifter .17,921,2 25,7 25,8 21,6 17,620,1Räntor
2,6 2,8 2,8 3,02,6 2,9 2,4Skatter

11,915,0 12,7 11,6 11,7 .Investeringar 14,3 14,5
Övrigt 9,7 9,4 9,3 9,69,9 10,4 9,7

4,51,9 5,8 5,7 5,0 4,3Finansiellt sparande 5,5 1- - -- - - -3,3 1,9 1,6 2,4 2,54,8 2,1Nettosparande
12,4 9,5 8,7 7,0 6,6 7,3 7,4Bruttosparande



utgifter 1988- 1995Tabell 2.12 Hushållens inkomster och
Procentuell andel i löpande priserBNPav

19911990

Inkomster
Löner

Kollektiva avg
OtTentl transf
Räntor
Ovrigt T

Utgifter i i
Skatter
Räntor
Konsumtion
investeringar

NOvrigt
Finansiellt sparande uNettosparande

Bruttosparande
Disponibel inkomst k
Nettosparkvot

Tabell 2.13 1988-1995Bytesbalans
iProcentuell andel BNP löpande priserav

Inkomster . b bExport u-Transfereringar m.Räntor -
Utgifter

Import
Transfereringar
Räntor

Bytesbalans u- n OJl I | I I.tjänste-Varu- 0
balans O o % On å u
Transfererings-
netto I I I | IRäntenetto I I I I
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Tidig lönedämpning

Tabell 2.14 2.26-

19902.14 örsörjningsbalans 1995Tabell F -
Årlig förändring. 1985 priserprocentuell års

1995990 1991 1992 1993 99411

P n

0a r
s

O u n

B 0 n

Ö id k1b dm0sV V X

B0

n eX

x

a ma f
e

;du.W.nm n
.mF d äe n ä V

1 hF tC e mn S

C
m

V
ex

.
rmS dm su

2223BNP
utrikesbalansReal

Expormetto
Handelsbalans

Förändring i föregående BNP.årsprocent av
bFörändring i miljarder kronor.
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Tabell 2.15 Priser
Årlig Förändringprocentuell

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Privat konsumtion
Varaktiga varor

varaktigalcke varor
Bostad

Offentlig konsumtion
Stat
Kommuner

1B t are.m.m

E

sW Cx
V

mn sW ex
V

mv
s.m a S

Sv
x

0h ma oT C S

d s.amna S r
v S

BNP 4,0 3,8 3,8 4,0 24

Tabell 2.16 Hushållens disponibla inkomster, konsumtion och sparande
Årlig procentuell förändring

1990 1991 9921 1993 1994 1995

Löpandepriser
Lönesumma
Driftsöverskott
Kapitalmetto l
Pensioner

FörmånerBeskattade
Direkt skatt
Ovriga transfereringsinkomster
Transfereringsutgifter

inkomstDisponibel
Privat konsumtion
1985årspriser
Disponibel inkomst
Privat konsumtion
Sparkvotmivå i % 0ex
lmplicitpris
KPLársgenomsnitt
Basbelopp

° Förändring i miljarder kronor.
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produktivitetsysselsättningtimmar ochTabell Produktion,2.17
Årlig förändringprocentuell

19951991 1992 1993 19941990

Produktion
2,41,3 1,7 2,4 2,50,9Näringslivet

3,1 3,0 2,80,1 1,3 2,2Industrin
2,21,3 2,0 2,2näringsliv 1,3 1,5Övrigt

1,9 1,91,8 1,8 1,91,3Offentlig sektor
0,7 0,8 0,8 0,80,0 0,2Stat

2,22,2 2,1 2,2 2,21,7Kommuner
2,31,8 2,3 2,41,0 1,4Totalt

Sysselsättning
0,2 0,6 0,6-0,1 -0,5Näringslivet 0,5

-O,l-1,2 -0,5 -0,2-1,0 1,2industrin - 0,5 0,9 0,91,2 0,4 -0,lOvrigt näringsliv
1,91,8 1,9 1,9Offentlig 1,3 1,7sektor

0,8 0,8 0,80,0 0,2 0,7Stat
2,22,2 2,1 2,2 2,21,7Kommuner
1,00,2 0,7 1,00,8 0,4Totalt

Produktivitet
1,72,2 2,2 1,9Näringslivet 0,4 1,4
2,93,4 3,7 3,21,2 2,6industrin

1,3 1,20,1 0,9 1,7 1,5Ovrigt näringsliv
0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0Offentlig sektor

0,00,0 0,0 0,0 0,00,0Stat ex
0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0Kommuner ex
1,6 1,30,3 1,0 1,5 1,4Totalt

Tabell 2.18 Arbetsmarknad
Förändring från föregåendeår

1993 1994 19951990 1991 1992

1,00,7 1,0Sysselsättning,tim, 0,7 0,4 0,2
0,1 0,4 0,4-0,l -0,3 -0,3Medelarbetstid, °/oex

0,6 0,60,8 0,7 0,5 0,6Sysselsättningpers,%
26 26 2836 31 23Sysselsätt,tusentalpers

0,6 0,6 0,61,0 0,8 0,6Arbetsutbud,pers,
2826 2746 35 26Arbetsutbud,tusental pers
03 010 4 1Arbetslöshet,tusentalpers

1,81,7 1,7 1,8% arbetskraften 1,6 1,7av
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Tabell 2.19 Timlöner
Årlig Förändringprocentuell

1991 1992 1993 19941990 1995

Timlöner
Näringslivet 4,9 5,0 5,37,0 2,9 4,9

Industrin 7,5 3,0 4,9 5,0 5,0 5,4
Övrigt näringsliv 7,0 3,0 5,0 4,9 5,1 5,4

Offentlig 5,7 4,8 5,3sektor 12,3 3,0 5,1
Stat 10,0 3,0 4,3 4,1 4,7 5,1

13,0 3,0 6,1 5,0 5,2Kommuner 5,4
8,7 3,0 5,3 4,9Totalt 5,1 5,4

Timlöner kollektiva avgifterinkl
Näringslivet 8,1 3,3 4,9 4,9 5,0 5,3

Industrin 8,5 4,93,3 5,0 5,0 5,4
Övrigt näringsliv 8,0 3,3 5,0 4,9 5,1 5,4

Offentlig 13,4 3,4 5,7 4,8 5,3sektor 5,1
Stat 3,4 4,3 4,1 4,7 5,111,1

3,4 6,1 5,0 5,2Kommuner 14,1 5,4
5,2Totalt 9,7 3,3 4,9 5,1 5,4

Tabell 2.20 Rörlig pris,kostnad, vinstmarginal bruttovlnstandeloch
Förändring från Föregåendeår

1990 1991 1992 1993 1994 1995

lnsatskostnad
Industrin, % 4,1 2,9 3,5 3,5 3,6 3,7
Övrigt näringsliv, % 5,7 2,5 3,6 3,6 3,8 3,9
Lönekøstnad
Industrin, % 7,3 0,8 1,5 1,3 1,8 2,5

näringsliv, %Ovrigt 7,9 2,4 3,3 3,3 3,7 4,1
rörlig kostnadSumma

Industrin, % 5,1 2,2 2,9 2,9 3,1 3,4
Ovrigt näringsliv, % 6,6 2,5 3,4 3,5 3,7 4,0
Prøduktpris
Industrin, % 3,9 2,6 3,3 3,4 3,5 3,7

%hemmamarknad, 4,7 2,9 3,4 3,4 3,5 3,7
bearbetade % 3,4 2,6 3,3 3,2 3,4 3,6export varor,Övrigt näringsliv, % 6,8 2,4 3,6 3,7 3,9 4,1

hemmamarknad, % 7,0 2,5 3,6 3,8 3,9 4,1
tjänster, % 4,0 1,7 3,7 3,7 4,0export 4,2

Vinstmarginal
Industrin, 1,0 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3p.e -hemmamarknad, -0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3p.e

bearbetade 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2export varor, p.e -Ovrigt näringsliv, 0,2 -0,1 0,1 0,2 0,1 0,1p.e
hemmamarknad, 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1p.e ex

tjänster, -2,2 -0,6 0,2 0,2 0,2 0,2export p.e ex
Brultovinstandel
lpdustrinmivå i °/0 25,1 26,2 27,1 28,4 29,5 30,3
Qvrigt näringslivmivå i % 41,1 41,0 41,1 41,4 41,5 41,7

näringsliv exkl bostad,vr
nivå i % 20,2 20,3 20,6 21,3 21,8 22,2

Tabell 2.21 Ränta femårigastatsobligationer
Årsgenomsnitt

1990 1991 1992 1993 1994 1995

13,2Räntesats 11,3 9,0 8,5 8,5 8,5ex
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Världmarknadstillväxt, volymTabell 2.22
Årlig förändringprocentuell

1994 19951992 19931990 1991

3,03,02,8 3,02,5 2,8Bearbetadevaror ex
3,03,0 3,02,8 2,72,5Tjänster ex

1988-1995utgifteroffentliga sektorns inkomster ochTabell 2.23 Den
priseri löpandeProcentuell andel BNPav

1994 19951992 19931990 19911988 1989

64,064,266,0 65,6 64,565,963,4 65,4Inkomster
Skatter och

56,156,4 56,356,6 56,4 56,756,8avgifter 54,6
41,341,8 41,6 41,442,2 41,9 41,440,8Skatter
23,323,3 23,2 23,224,2 22,924,4 25,4Direkta
18,018,218,6 18,5 18,416,8 17,7Indirekta 16,4

Socialförsäk-
14,814,9 14,815,0 14,914,6 14,7ringsavg 13,8

3,7 3,73,95,2 5,5 4,74,6 4,5Räntor
4,24,2 4,24,2 4,24,2Ovriga inkomster 4,2 4,1

60,360,863,3 62,7 61,660,5 62,359,9Utgifter
21,121,5 21,4 21,320,8 21,520,4 20,5Transftill hushåll
4,04,2 4,14,44,7 4,6 4,5Folkpension 4,7

6,2 6,36,1 6,25,8 6,15,7ATP 5,4
2,92,9 2,92,8 2,92,9 2,9Sjukförsäkring 2,8

Föräldraförsäk-
1,21,3 1,21,2 1,20,9 1,0ring 1,1

Arbetsskadeför-
1,31,2 1,20,9 1,00,6 0,7 1,1säkring

förs,Arb lös
1,01,01,0 1,00,9 1,01,0 0,9KASêMU,
4,54,7 4,64,6 5,0 4,84,9 4,7Ovrigt
3,13,9 3,35,3 5,3 4,45,25,6Räntor

Övriga 5,46,1 5,7 5,56,0 6,2transf 5,6 5,7
27,9 28,027,8 27,927,3 27,526,0 26,2Konsumtion

2,72,8 2,72,8 2,8 2,82,9Investeringar 2,4
3,3 3,73,0 2,93,6 2,84,93,5Finansiellt sparande

5,04,3 4,74,3 4,46,5 5,14,6Nettosparande
6,45,8 5,7 6,15,67,8 6,55,8Bruttosparande

1988-1995utgifterinkomster och2.24 FöretagensTabell
priseri löpandeProcentuell andel BNPav

19951993 199419921990 19911988 1989

39,738,6 39,242,546,8 47,145,0 43,9Inkomster
17,8 17,921,7 17,726,622,3 26,721,7Räntor

26,125,6 25,825,726,2 25,0 25,627,7vrigt
-4,3-4,6 -4,55,0-4,6 -4,9 5,1Subventioner -4,5 --
45,243,6 44,447,752,5 52,546,9 49.,4Utgifter
18,418,222,2 17,921,2 25,9 26,920,1Räntor
3,43,2 3,32,8 3,22,42,92,6Skatter

13,212,912,4 12,613,015,0 14,514,3Investeringar
Övrigt 10,19,9 10,09,99,7 9,910,49,9

-5,5-5,0 -5,3-5,5 -5,2-5,5 -5,71,9Finansiellt sparande - 2,6 2,72,52,3 2,03,54,8 2,1Nettosparande
7,77,6 7,67,28,8 7,59,512,4Bruttosparande
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Tabell 2.25 Hushållens inkomster och utgifter 1988-1995
andel i priserProcentuell BNP löpandeav

1988 1989 1990 1991 1992

Inkomster 100,8 102,6 103,8 103,0 101,8
Löner 58,6 59,8 60,2 59,8 59,7

Kollektiva 16,0 16,3 16,5 17,0 16,9avg
Olfentl transf 20,4 20,5 20,8 21,5 21,5
Räntor 4,5 4,8 4,95,5 4,0
Ovrigt 17,3 17,4 17,2 16,8 16,6

Utgifter 103,6 104,2 104,7 103,7 102,3 i å
Skatter 21,8 22,5 21,8 20,1 20,1
Räntor 7,1 7,4 8,6 8,0 6,9
Konsumtion 53,0 52,0 52,0 53,1 52,9 u
investeringar 2,8 2,9 2,6 2,6 2,5
Ovrigt 18,9 19,4 19,7 19,9 19,9

Finansiellt 2,8sparande 1,6 1,0 -0,7 -0,5- - - oNettosparande 2,7 1,4 -0,7 -0,4 -0,2- -Bruttosparande 0,0 1,3 1,7 1,9 2,0
Disponibel inkomst 50,4 50,7 51,3 52,7 52,7
Nettosparkvot -5,3 -2,7 -1,4 -0,8 -0,4

Tabell 2.26 Bytesbalans1988- 1995
Procentuell andel iBNP löpande priserav

1988 1989 1990 1991 1992

Inkomster 35,7 36,4 35,4 35,6 36,3
Expon 32,5 32,7 31,7 31,9 32,6
Transfereringar 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8
Räntor 1,2 1,8 2,0 1,9 2,0

Utgifter 37,0 38,7 38,5 39,0 39,0
Import 31,0 31,8 31,0 30,9 31,1
Transfereringar 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9
Räntor 3,1 4,0 4,5 5,1 5,0

Bytesbalans 2,3-1,2 3,1 3,4 2,7- - - - I .tjänste-Varu-o
balans 1,5 1,0 0,6 1,0 1,5
Transfererings-

-0,9 -1,2-1,1 -1,2 -1,2netto -IRäntenetto -1,9 -2,2 -2,5 -3,2 -3,0
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löneanpassningLångsam

Tabell 2.27 2.39-

1990-1995Tabell Försörjningsbalans2.27
Årlig priserförändring. 1985årsprocentuell
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Tabell 2.28 Priser
Årlig förändringprocentuell

1990 1991 1992 1993 1994 1995
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Tabell 2.30 Produktion, sysselsättningtimmar och produktivitet
Årlig procentuell förändring

1990 1991 1992 1993 19951994

Produktion
Näringslivet 0 8

industrin -O 1
Ovrigt näringsliv 21

Offentlig sektor 1,3
0 OStat

7Kommuner l
Totalt 0 9 O
Sysselsättning

Näringslivet 0
industrin I-Ovrigt näringsliv 1

Offentlig sektor 1
Stat
Kommuner 1

Totalt 0
Produktivitet

Näringslivet 0 3
lndustrin 01
Ovrigt näringsliv 0 O

Offentlig sektor 0,0
0 OStat ex
0 0Kommuner ex

Totalt 0 2 -

Tabell 2.31 Arbetsmarknad
från föregåendeFörändring år

19951990 1991 1992 1993 1994

Sysselsättning,tim, % -0,4 00,6 -0,1 -0,2 0,2
Medelarbetstid, °/0 -0,l -O,3 -0,3 -0,1 0,2 0ex

%Sysselsättning, 0,7 0,2 -0,1 -0,1 0,0pers,
Sysselsätt, 13tusental 33 7 -6 -6 -lpers

°/o 0Arbetsutbud, 1,0 0,6 0,3 0,3 0,3pers,
28 13 20Arbetsutbud, tusental 45 14 15pers

12 21 20 19 16 8Arbetslöshet, tusental pers
arbetskraften 3,4% 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3av



TimlönerTabell 2.32
Årlig Förändringprocentuell

Timlöner
Näringslivet

Industrin
Ovrigt näringsliv

Offentlig sektor l
Stat 1

lKommuner
Totalt

avgifterTimlöner inkl kollektiva
Näringslivet 9 5

100Industrin
Övrigt 9,3näringsliv

3Offentlig 14sektor
12,0Stat
15,0Kommuner
10,9Totalt

vinstmarginal bruttovinstandelRörlig kostnad, pris, ochTabell 2.33
från föregåendeårFörändring

1994 19951991 1992 19931990

lnsatskostnad
%Industrin,

Övrigt % 6näringsliv,
Lönekostnad

% 8Industrin,
Övrigt näringsliv, %

kostnadSumma rörlig
%Industrin, 5

Övrigt %näringsliv,
Produktpris

%Industrin, 4 5
°/o 5 2hemmamarknad,

°/0bearbetade 4,1export varor,
7 9Ovrigt näringsliv, %

% 8hemmamarknad, l
%tjänster, 5 lexport

Vinstmarginal
2Industrin, -1p.e |-0,6hemmamarknad, p.e

1,6bearbetadeexport p.evaror, | |-näringsliv, 0 2vrigt p.e
hemmamarknad, 0,3p.e ex

-2 2tjänster,export p.e ex
Bruttovinstandel

20,8nivå i % 24,4Industrin,
Övrigt 40,6i % 41,0näringsliv, nivå

näringsliv bostad,Ovr exkl
20,1 20,6nivå i % 20,2
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Tabell femåriga statsobligationer2.34 Ränta
Årsgenomsnitt

1990 1991 1992 1993 1994 1995

13,7 13,0 12,5 12,5 12,5 12,5Räntesats ex

Vârldmarknadstillvâxt,Tabell 2.35 volym
Årlig procentuell förändring

19951990 1991 1992 1993 1994

2,8 3,0 3,0 3,02,5 2,8Bearbetade exvaror
3,02,5 2,8 2,7 3,0 3,0Tjänster ex

Tabell inkomster och utgifter 1988-19952.36 Den offentliga sektorns
i löpande priserProcentuell andel BNPav

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

65,4 65,9 66,0 67,0 67,2 67,3 67,4Inkomster 63,4
Skatter och
avgifter 56,8 56,6 56,5 57,2 57,2 57,254,6 57,1

41,840,8 42,2 41,9 41,3 41,8 41,8 41,8Skatter
25,4 24,2 22,9 23,5 23,6 23,7 23,7Direkta 24,4

18,3lndirekta 16,4 16,8 17,7 18,4 18,3 18,2 18,1
Socialförsäk-
ringsavg 13,8 14,6 14,8 15,2 15,4 15,4 15,4 15,4

4,6 5,3 5,6 5,7 5,7 5,94,5 5,1Räntor
4,2 4,3 4,3 4,3vriga inkomster 4,2 4,1 4,2 4,3

63,0 65,0Utgifter 59,9 60,5 62,2 64,5 65,2 65,4
Transf 20,4 20,5 20,7 21,4 22,0 22,3 22,5 22,6till hushåll

4,3 4,2 4,0Folkpension 4,7 4,7 4,5 4,4 4,1
5,9 6,2 6,35,7 5,8 6,1 6,3ATP 5,4

3,0Sjukförsäkring 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0
Föräldraforsäk-

1,2 1,3 1,3 1,3 1,3ring 0,9 1,0 1,1
Arbetsskadeför-

0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3säkring 1,1
förs,lösArb

1,0 0,9 1,0 1,2 1,5 1,7 1,9 2,0AMU, KAS
Övrigt 4,9 4,8 4,8 4,64,9 4,7 4,6 4,7

5,05,6 5,2 5,3 5,0 5,2 4,8 4,8Räntor
transf 6,0 6,0 6,1 6,0 5,8 5,7Ovriga 5,6 5,7

28,4 28,9 29,3 29,6Konsumtion 26,0 26,2 27,3 27,7
Investeringar 2,4 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

4,9 3,8 2,9 2,4 2,2Finansiellt sparande 3,5 2,1 2,1
3,9 3,6 3,4 3,44,6 6,5 5,3 4,4Nettosparande

5,8 7,8 6,6 5,8 5,3 5,0 4,9 4,8Bruttosparande
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utgifter 1988-1995Tabell 2.37 Företagensinkomster och
i priserProcentuell andel BNP löpandeav

1993 1994 19951989 1990 1991 19921988

45,2 45,945,0 43,9 46,4 45,1 44,5 44,7Inkomster
26,6 27,122,3 26,5 25,7 25,6 26,1Räntor 21,7

24,3 23,9 23,5 23,4 23,4Ovrigt 27,7 26,2 24,8
5,0 -4,9 -4,8 -4,6-4,6 -4,9 -4,9Subventioner -4,5 -

49,0 49,0 49,449,4 52,3 50,8 49,3Utgifter 46,9
26,6 27,225,8 25,4 26,120,1 21,2 25,7Räntor

2,6 2,9 2,8 2,8 2,92,6 2,9 2,4Skatter
10,8 10,4 10,215,0 12,7 11,5Investeringar 14,3 14,5

Övrigt 9,29,7 9,7 9,4 9,3 9,29,9 10,4
-3,8 3,6-4,8 -4,31,9 5,5 5,8 5,7Finansiellt sparande -- -- - 1,6 1,8 1,92,1 3,3 1,8 1,7Nettosparande 4,8

6,68,7 7,0 6,7 6,5 6,612,4 9,5Bruttosparande

1988-1995Hushållens utgifterTabell 2.38 inkomster och
i priserProcentuell andel BNP löpandeav

1993 1994 19951989 1990 1991 19921988

105,9 105,8102,6 104,0 104,5 105,5 106,0100,8Inkomster
60,9 61,3 61,5 61,5 61,458,6 59,8 60,4Löner

17,416,3 17,3 17,4 17,4 17,4Kollektiva 16,0 16,5avg
22,621,4 22,0 22,3 22,5Offentl transf 20,4 20,5 20,7

5,7 5,8 5,84,8 5,6 5,5 5,64,5Räntor
Övrigt 16,2 16,017,2 16,8 16,6 16,417,3 17,4

105,8104,8 105,6 106,0 106,0103,6 104,2 105,0Utgifter
20,7 20,8 20,821,8 22,5 21,8 20,3 20,6Skatter

9,2 9,28,8 8,7 9,1 9,17,1 7,4Räntor
53,052,1 53,0 53,1 53,2 53,1Konsumtion 53,0 52,0
2,42,6 2,5 2,5 2,5investeringar 2,8 2,9 2,6

20,4 20,4 20,319,4 19,7 20,3 20,4Ovrigt 18,9
-0,1 0,0 0,0-1,6 1,0 -0,3 -0,1Finansiellt 2,8sparande - - 0,3 0,3-0,7 0,0 0,1 0,22,7 1,4Nettosparande -- 2,42,3 2,4 2,5 2,40,0 1,3 1,7Bruttosparande

53,351,3 53,0 53,2 53,4 53,4Disponibel inkomst 50,4 50,7
0 53 -2 0 0 0 3 0 0 5-5 7 -1,4 4Nettosparkvot

1988-1995Tabell 2.39 Bytesbalans
priseri löpandeProcentuell andel BNPav

199519941992 19931990 19911988 1989

35,3 36,034,6 34,835,2 34,636,435,7Inkomster
32,931,4 32,131,0 30,932,7 31,532,5Export

1,71,7 1,71,8 1,8 1,72,0 1,8Transfereringar
1,8 1,6 1,51,9 1,91,8 2,01,2Räntor

37,0 37,1 37,537,038,3 37,737,0 38,7Utgifter
30,829,6 30,129,8 29,331,8 30,931,0Import
2,82,82,9 2,92,9 2,92,8 2,8Transfereringar
3,84,04,9 4,8 4,44,0 4,53,1Räntor

1,8 -1,5-3,1 -2,5 -2,1-3,1-2,3-1,2Bytesbalans -
tjänste-Varu-o

2,11,8 2,01,2 1,61,0 0,61,5balans
Transfererings-

-1,2-1,2 -1,2-1,2 -1,2-1,2-0,9 -1,1netto
-2,7 -2,5 -2,4-2,9-2,5 -3,l-2,2-1,9Räntenetto
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2.41 PriserTabell
Årlig förändringprocentuell

994 1995990 1991 1992 19931 1

P m n
a

0.m

O i k im 00mu n

iB m..a

r
E

. a m s

l
C

d. w.m r a s

lR m.
1

O dn S S

ä a..a n er

dna S S
l

9 3NP 5 4 5B

. i.ID..nk k h Mks n M om n.wm 0Hw no S am
.u n n

W0 W W2 W3 W1 l 1 1 1 1 4 51

L 1Er
1

.|.t

m l l 1 1 lt r .mr
t
d.. ier .one.r

l l
iS u
a..

m n

u..
m n

S .m å 5 2 4 5 5m Cx
i

t0mm

Förändring i miljardera kronor.



35

Produktion, sysselsättningtimmar produktivitetTabell 2.43 och
Årlig Förändringprocentuell

1992 1993 1994 19951990 1991

Produktion
Näringslivet 0,8 -0,6 -0,2 0,4 1,0 1,4

Industrin -0,1 -0,7 0,4 1,2 1,6-1,1
1,3Ovrigt näringsliv 1,2 -0,4 0,0 0,5 1,0

Offentlig 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8sektor 1,7
0,6 0,7 0,7Stat 0,0 0,1 0,6

1,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1Kommuner
0,7 1,2Totalt 0,9 -0,l 0,2 1,5

Sysselsättning
Näringslivet 0,5 -1,8 1,6 -1,0 -0,6-1,1 -industrin -2,3 -2,9 -2,8 -2,3 -1,7-1,1

näringsliv -1,0 -0,1Ovrigt 1,2 -0,6 -1,3 -0,5
Offentlig 1,3 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8sektor

0,6 0,6Stat 0,0 0,1 0,7 0,7
1,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1Kommuner

-0,8 -0,6 -0,1 0,2Totalt 0,7 -0,3
Produktivitet

Näringslivet 1,6 2,0 2,0 2,00,3 0,5
Industrin 1,0 1,2 2,3 3,2 3,5 3,4

näringsliv 1,3Ovrigl 0,0 0,2 1,5 1,4 1,4
Offentlig 0,0 0,0 0,0sektor 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Stat ex
0,0 0,0 0,0 0,0Kommuner 0,0 0,0ex
1,0 1,3Totalt 0,2 0,2 1,4 1,3

Tabell 2.44 Arbetsmarknad
Förändring från föregåendeår

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Sysselsättning,tim, 0,6 -0,4 -0,8 -0,6 -0,2 0,2
Medelarbetstid, % -0,3 -0,l 0,2 0,2-0,l -O,3ex
Sysselsättningpers,% 0,7 -0,1 -0,5 -0,5 -0,4 0,0

-22 -21Sysselsätt,tusenta1 33 -3 16 -1pers -
%Arbetsutbudpers, 1,0 0,6 0,2 0,1 0,2 0,3

25 7 9Arbetsutbud,tusental 45 8 14pers
28Arbetslösheptusental 12 28 29 25 15pers

arbetskraften% 1,6 2,3 2,9 3,5 4,0 4,3av
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Tabell 2.45 Timlöner
Årlig procentuell förändring

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Timlöner
Näringslivet

industrin
Ovrigt näringsliv

Offentlig sektor 1
Stat l
Kommuner 1

Totalt
Timlöner inkl kollektiva
avgifter
Näringslivet 9 5

industrin 100
Ovrigt näringsliv 9,3

Offentlig 3sektor 14
Stat 120
Kommuner 15,0

Totalt 10,9

Tabell 2.46 Rörlig kostnad, pris, vinstmarginal och bruttovinstandel
från föregåendeFörändring år

1990 1991 1992 1993 1994 1995

nsalskostnadI
Industrin, %

%Ovrigt näringsliv, 6
Lönekøstnad
Industrin, % 8

näringsliv, %Ovrigt
rörlig kostnadSumma

%industrin, 5
Ovrigt näringsliv, °/o
Produktpris
Industrin,

%hemmamarknad, 5
bearbetadeexport varor,

% 4 1
Ovrigt näringsliv, % 7,9

hemmamarknad, % 8 1
tjänster, % 5 lexport

Vinstmarginal
Industrin, -1p.e

hemmamarknad, -0,p.e
bearbetadeexport

-lvaror, p.e
näringsliv,Ovrigt 0p.e

hemmamarknad, p.e
ex

tjänster, 2export p.e ex - ,
Bruttovinstandel

%1ndustrin,nivå i 24,4 20,2
Qvrigt näringsliv,nivå i % 41,0 40,5
Ovr näringsliv exkl

nivå %bostad, i 20,2 19,4



femårigastatsobligationer2.47 RäntaTabell
Årsgenomsnitt

1993 1994 19951991 19921990

12,5 12,5 12,513,0 12,513,7Räntesats ex

Världmarknadstillväxt, volym2.48Tabell
Årlig Förändringprocentuell

19951992 1993 19941990 1991

1,9 1,91,7 1,92,5 1,7Bearbetade exvaror
1,91,9 1,91,7 1,72,5Tjänster ex

utgifter 1988-1995inkomster ocholfentliga sektorns2.49 DenTabell
priseri löpandeProcentuell andel BNPav

199519941991 1992 19931989 19901988

65,565,466,1 66,1 65,565,4 65,963,4Inkomster
ochSkatter

57,357,3 57,356,6 57,356,8 56,6avgifter 54,6
41,9 42,041,9 41,942,2 41,9 41,440,8Skatter

23,723,6 23,624,2 23,0 23,525,4Direkta 24,4
18,318,318,4 18,416,8 17,7 18,4indirekta 16,4

Socialförsäk-
15,315,415,3 15,4 15,414,6 14,8ringsavg 13,8

3,7 3,84,6 3,95,34,6 4,5 5,1Räntor
Övriga 4,3 4,4 4,44,2 4,34,2inkomster 4,2 4,1

65,864,7 65,263,4 64,260,5 62,259,9Utgifter
23,822,4 23,0 23,520,7 21,620,4 20,5Transf till hushåll
4,24,3 4,34,44,7 4,5 4,4Folkpension 4,7

6,3 6,5 6,65,9 6,15,85,7ATP 5,4
3,0 3,02,9 3,02,92,8 2,9 2,9Sjukförsäkring

Föräldra-
1,3 1,31,3 1,31,2försäkring 0,9 1,0 1,1

Arbetsskade-
1,31,2 1,31,00,7 0,9 1,1försäkring 0,6

förs,Arb lös
2,4 2,62,11,0 1,3 1,71,0 0,9KASAMU,

4,84,9 4,9 4,94,94,7 4,6vrigt 4,9
3,9 3,5 3,64,35,3 5,15,25,6Räntor

Övriga 5,46,0 5,6 5,56,0 6,15,6 5,7transf
29,8 30,229,327,8 28,726,2 27,3Konsumtion 26,0

2,92,9 2,92,92,8 2,92,4 2,9Investeringar
0,2 -0,31,9 0,83,7 2,74,9Finansiellt sparande 3,5

1,02,2 1,64,2 3,46,5 5,34,6Nettcsparande
2,53,14,8 3,77,8 6,6 5,65,8Bruttosparande



utgifter 1988- 1995Tabell 2.50 Företagensinkomster och
i priserProcentuell andel BNP löpandeav

990 19911988 l

46,4 45,045,0Inkomster
25,821Räntor
24,2Ovrigt 27,7

-5,0Subventioner A-4,5
46,9Utgifter
20,1Räntor
2,6Skatter

investeringar 14,3 - n
Ovrigt 9,9

-1,9Finansiellt sparande l
Nettosparande 4,8

12,4Bruttosparande

1988- 1995Hushållens inkomster utgifterTabell 2.51 och
andel i priserProcentuell BNP löpandeav

1988 990 1991l

100,8Inkomster
Löner 58,6

Kollektiva 16,0avg
Offentl transf 20,4

4,5Räntor
Ovrigt 7,31

103,6Utgifter . .Skatter 21,8
Räntor 7,1
Konsumtion 53,0
investeringar 2,8 iOvrigt 8,9l

Finansiellt sparande 2,8- I I lNettosparande 2,7- 0,0Bruttosparande
Disponibel inkomst 50,4
Nettosparkvot 5,3-

1995Tabell 2.52 Bytesbalans1988-
priserProcentuell andel BNP i löpandeav

1988

35,7Inkomster
32,5Export

Transfereringar 2,0
Räntor 1

Utgifter 37,0
3Import l

Transfereringar 2,8
3,1Räntor

Bytesbalans 1,2 nI-tjänste-Varu- o
obalans 1,5

Transfererings-
0,9netto I l-Räntenetto 1,9 |-



1990-underutvecklingenScenarier3 över

talet

Inledning3.1

MECMOD harpresenterade modelleni appendix 2hjälp den ettMed av
Modellenutarbetats. ärutvecklingen 1990-taletunderscenarierantal över

förutsätter deinnebärvilket bl.jämviktstyp, attallmän att mana.av s.
medför ekono-anpassningtilllederstuderas attförändringar somensom

makroekonomisk balans.2000 imin ärår

sektorindelningochDefinitioner
modellensför värdet påtill 1988, dvs.kalibrerad dataModellen är para-
situationen detekonomiskadenmodellen återgervalda såär attmetrar

med1988 det åretför prognosarbetettidpunkten senasteVidâret. var
nationalräkenskaper.fullständiga

in i producerandeekonomin i MECMOD delats åttasvenska harDen
tjänstesektorerprivata ochfyra varuproducerande sektorer, tvåsektorer;

privatavaruproducerande sektorerna och deoffentligatvå sektorer. De
definieras i tabell 3.1.tjänstesektorema närmare

produktionsfaktorer; lågutbil-skiljer mellanmodellenI tre typer avman
Indelningen arbetskraf-arbetskraft kapital.högutbildaddad och samt av

klassificeringen i bostadsräk-högutbildade följer Folk- ochi ochlåg-ten
akademiskhögutbildade tjänstemän medningen högre1985. Med avses

Ca 13%mellannivå i tekniska yrken.utbildning tjänstemän påoch av
klassificering högutbildad 1988. Andelenarbetskraften med dennavar

inträder på arbets-emellertid med ålder. Bland ungdomarvarierar som
högutbildade de20%, andelen blandandelen drygt medanmarknaden är
högutbildade9-l0%. beräkningarna de utgör1äldre är antas att en

2000 16%vilket medför de årbland de utgörandelkonstant att cayngre,
arbetskraf-utförligare beskrivningarbetskraften. appendixI 2 avges enav

lågutbildade.uppdelningen i ochhög-tens
ekonomin varitsektorindelningen har de produceran-förVägledande av

produktionsfaktorema sektoremasanvändning ochde sektoremas av
fyra varuproducerande sekto-internationell konkurrens. Dekänslighet för

arbetsintensiv produktion, kunskaps-kapitalintensiv produktion,är;rerna
produktion.produktion skyddadintensiv och

produktionkapitalintensiv har, namnet anty-inom sektornFöretag som
liknande harPå sättproduktionsprocess.i sinkapitalandelder, högen

högutbildadehög andelproduktionkunskapsintensivföretag inom en
produktionarbetsintensiv harföretag inomanställda, medansinabland

produktion producerarskyddadinomlågutbildade. Företagandelhögen
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3.1 MECMOD:s sektorindelning förTabell det privata näringslivet

Kapitalintensiv produktion
2100 Jämmalmsgruvor
2200 Icke jämmalmsgruvor
2300 Kolgruvor, rápetroleumverk, andra och mineralbrottgruvor
3120 Dryckesvaru- och tobaksvaruindustri
3421 Massaindustri

pappindustri3422 Pappers-och
3521 Kemikalie-, plastindustrigödselmedels-och

Petroleumrallinaderier, smörjmedels-,3530 asfalt- och kolprodukter
3710 ferrolegeringsverkJäm-, stâl- och

lckejämmetallverk3720

Arbetsintensi produktionv
3112 livsmedelsindustriKonkurrensutsatt

Textil-, lädervaruindustri3200 beklädnads-, läder och
3411 Sågverk,hyvlerier, träimpregneringsverk

Träliberplattindustri, pappförpackning3423 och och övrig ochpappers- pappers-
pappvaruindustri

3510 Gummivaruindustri
3523 Plastvaruindustri
3811 Metallvaruindustri
3900 tillverkningsindustriAnnan

unskapsintensi produktionK v
3522 kemisk industriAnnan
3812 Maskinindustri
3813 Transportmedelsindustri exkl. och båtbyggerierskeppsvarv
3814 Industri för instrument, foto optikvaror,och ur

Elektroindustri3830
3843 Skeppsvarv, bátbyggerier

Skyddadproduktion
1100 Jordbruk
1200 Skogsbruk
1300 Fiske, Fiskevård
3111 Skyddad livsmedelsindustri

byggnadssnickeri,3412 Trähus-, träförpackningsg övrigträmöbel-, trämaterial-
och trävaruindustri

3430 Grafisk industri, förlag
3600 stenvaruindustriJord- och
5000 Byggnadsindustri

Bostäderoch energi
4100 E1-och värmeverk
4200 Gasverk
4400 Vattenverk
8300 Bostadsförvaltning
8400 fastighetsförvaltningAnnan

Privata tjänster
6100 Partihandel varuhandelsformedling, detaljhandeloch
6300 Restaurang-och hotellrörelse

Samfärdsel7100
7200 Post- och televerk
8100 ñnansinstitutBanker och andra
8200 Försäkringsinstitut och agenturer
8500 Uppdragsverksamhet,maskinuthymingsrörelse
9510 Reparation hushållsvaror fordonochav

Näringsgrenamas i enlighet förAnm. koder med svenskanationalräkenska-systemet
per.
Källa: Finansdepartementet.
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mindre förolika känsliga internationell konkurrens.skäl ärvaror som av
lågutbildade sina anställda.företag också hög andel blandDessa har en

tjänster.privata tjänstesektorema energibostäder ochDe två är resp.
kapitalintensiv, eftersomoch energi mycket hela bo-Sektom bostäder är

tjänster arbetsin-stadsbeståndet ingår i denna sektor. Sektom mycketär
offentligatensiv. två sektorerna kommunerna. AvDe är samt-staten resp.

sinaandelen högutbildade bland anställ-liga sektorer har den högstastaten
da.

Basscenariot3.2

Arbetskraftsutbud och produktivitet

arbetskraftsutbudetLångtidsutredningen 1990 beräknasEnligt kapitel 6 i
0,7% under 1990-talet. Tartimmar öka med åri arbetadeantalmätt per

arbetskraftsutbudet 1989 och 1990 ochtill ökningen underhänsyn avman
1,8%basscenariot förutsätts år 2000 beräknasiarbetslöshetenatt vara

perioden 2000.0,7 % under 1988timmar öka med årantalet arbetade per -
Produktiviteten näringslivet i långtidsutredningen med ii ökaantas

% 1988-2000, vilket dengenomsnitt 1,8 år under åren motsvararper
Tillsammans medgenomsnittliga årliga tillväxten under 1974- 1988.åren

förtimmar BNPbedömningen antalet arbetade detta attutrymmegerav
%genomsnitt 2,2 under åren 1988- 2000.i åröka med per

Ojfentlig konsumtion

bedömningen offentliga konsumtionenför denUtgångspunkten ärav en
för olfentlig konsumtion. Syftet med baskalkylenbaskalkyl är atts.

följer befolkningsutveckling-konsumtionsutvecklingberäkna den som av
infriakonsumtionsnivå redanbehålla nuvarandeoch kravet samt attatten

reformer, 3.2.beslutade tabellse
liten utsträckning befolknings-Statlig konsumtion påverkas endast i av

finns inte reformerutvecklingen. heller några beslutDet om som mera
omfattning.påtagligt påverka den nuvarande verksamhetens 1kommer att

förvaltningsanslagen.förutsätts fortsatt nedskämingbaskalkylen en av
förutsebara fasthärigenom möjliggör vissaskapasDet utrymme som -

Offentlig 1988-20003.2 konsumtionTabell
priser1988års

ÅrligMiljarder procenutell
1988 förändringkr

Basscenario Baskalkyl
1990- 1990-1988-

2000 2000 2000

0,0konsumtion 81 0,7 0,5Statlig
208 1,9 2,0konsumtion 1,5Kommunal

KONSUMTION 289 1,6 1,6 1,0OFFENTLIG

Finansdepartementet.Källa:
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inte beslutade resursförstärkningarännu inom försvaret och den högre-
utbildningen. Totalt visar baskalkylen oförändrad statlig konsum-en
tionsvolym 1990-2000.

Enligt förbaskalkylen den kommunala framförkonsumtionen är det allt
äldreservice, barnomsorg sjuk-och hälsovårdoch ökar under l990-som

Äldreservicentalet. ökar därför antalet blir fler.äldre allt Bamomsor-att
Ökningenökning resultatär beslutet bygga daghemmen.ett att utgens av

sjuk- och hälsovården både följdär äldreantalet ökar ochattav en av
medicinska framsteg. Totalt baskalkylen årlig ökning den kom-ger en av
munala konsumtionen °/opå l,5 1990-2000,år med något snabbareper en
ökningstakt under de närmaste åren.

Sammantaget offentligaökar den konsumtion 1,0%med enligtårper
baskalkylen. faktiskaDen ökningstakten för offentlig konsumtion har
under decenniernade alltid överstigit ökningen enligt gjorda bas-senaste

Ävenkalkyler. i detta scenario därför den faktiska ökningstaktenantas att
blir högre. årlig ökningEn 1,6 %på således för ambitions-utrymmeger en
höjning inom offentligaden servicen. Så länge inte förkostnaderna att
upprätthålla nuvarande standard i offentligaden stigersektorn andraav

finnsskäl visst för reformer.ett utrymme nya

konsumtionPrivat

År 1988 beräknas hushållens nettosparkvot, dvs. hushållens sparande som
andel disponibel inkomst, -5,3%. Det det lägstaär värdetmotsvaraav

Årefterkrigstiden.under hela 1980 nettosparkvoten knappt %5 såle-var
des har sparkvoten minskat ungefärmed 10 procentenheter mellan 1980
och 1988.

sparkvotens nedgång under 1980-talet flera förklaringar.har Under
början decenniet främstdet det reala sparandet, dvs. hushållensav var
investeringar i fritidshus,hem och minskade. trolig förkla-Enegna som
ring till denna nedgång de snabbt stigande realräntoma och begräns-var
ningen ränteavdragen.av

Åren minskade1985-1988 istället finansielladet sparandet. Det torde
huvudsakligen hänga med avregleringen på kreditmarknaden,samman

medförde fickhushållen möjligheter lånefmansierastörre sinatt attsom
konsumtion. medfördeDessutom Värdestegringen fastigheterpå och ak-
tier hushållens förmögenheter ökade och därmed kunde de öka sinatt
upplåning. Värdestegringen fastigheterpå och aktier idealtborde observe-

ökningäven den disponibla inkomsten. Enligt nationalrä-ras som en av
kenskapemas förmetoder beräkning disponibel inkomst är så emeller-av
tid inte fallet. finnsDet således troliga förklaringarantal tillfälligett av-
eller övergående till sparkvotens snabba nedgång under 1980-natur -
talet. Under finnsl990-talet istället motiv förantal tänkbaraett en upp-

igång hushållssparandet.
Även demografiska förskäl talar ökat sparande. Den yrkesaktivaett

befolkningendelen öka ochväntas det bör öka eftersomsparandet detav
högst bland i yrkesaktivaär åldrar. flestaDe blivande pensionä-personer
kommer under l990-talet omfattas ATP-systemet. skillnadDenattrer av

tidigare funnitshar mellan äldre och motiv för pensionsspa-som yngres
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trendmässigamedföra tidigarevilket denbörminskar därmed,rande att
pensionssparande upphör. Tvärtomprivatahushållensminskningen av

reallö-pensionssparande. Denmotiv för privatfinns istället högredet ett
flermedför nämligen alltbasscenariotblir resultatetnetillväxt attavsom

får därmedi och detaket ATP-systemetfår inkomster över ettpersoner
pensionsför-individuellpensionersina medkompletterabehov att enav

förbättrar hushållssparandet.vilketsäkring,
effektpositivlångtidsutredningeniSkattereformen bedöms svagten

disponi-ökningen realsnabbabör denhushållssparandet. Därutöverpå av
eftersomför ökat hushállssparande,motivinkomst i sigbel utgöra ettett

peri-konsumtionen mellanför jämnasparandetanvänderhushållen utatt
disponibla inkomsten.tillväxt för densnabb och långsammedoder enen

förbätt-nettosparandeantagits hushållenslångtidsutredningen harI att
beräknadmedför2000.1,9% disponibel inkomst år Dettill att enavras

2,7%inkomsten med drygt årdisponiblaökning den utrymmegerperav
2,1%konsumtionen öka med år.för privataden att per

Bruttoin vesteringar

ofentliga minskat i genomsnitt 1,1% århar medDe investeringarna per
genomsnittinvesteringarna med i1970 1988. kommunalamellan och De

förklaras främststatliga 0,2% Nedgången1,4% och de med år.år perper
samtidigt investe-kraftigt minskade investeringar i ochvägar gator somav

stabiliserats oförändrad nivå.inom områden påringarna andra en
gatuinvesteringama återför ochtrafikvolym talar väg-växandeEn att

Ökade medförakollektivtrafik ocksåsatsningar kanpâkommer öka.att
självklartemellertid inte huroffentliga investeringar. Det ärbehovett av

primärkommunemafinansieras.investeringar Inomkommerdessa att
verksamhetsom-äldreservicen dvs.främst och växa,barnomsorgenväntas

Landstingsför-investeringar.inte medför behovnågot störreråden avsom
iinvesteringarlandstingens växeri sin baskalkylbundet attantar samma

konsumtionsvolymen.takt som
iinvesteringarna medstatliga ökarlångtidsutredningen del antas att

kommunala2000 och de3,6% 1988 och årgenomsnitt år mellanper
offent-vilketinvesteringarna 1,3 % år,med motsvararsammantaget enper

2,0%investeringsökning på år.lig per
lönsamhetenförväntadeNäringslivets denbestämsinvesteringar avav

för basscenariot ärinvesteringar. utgångspunktemagenomförda En attav
iekonomin 2000 makro-år är1990-talet utvecklas såekonomin under att

därför långtidsutred-iNäringslivets investeringar harekonomisk balans.
utvecklasutveckling. Mer exaktutifrån produktionensningen beräknats

tilli förhållandekapitalstockenkapitalkvoten, dvs.investeringarna så att
1988.ungefär lika högproduktionen, 2000år är som

förslits gradvisinvesteringarblir årsrealkapital resultatetDet ettavsom
investerings-därför tänkbarafinns mångapåföljande åren. Detunder de

tillräcklig2000investeringsniváer årdärmedbanor och som ger en--
investeringar underår med högaTill exempel kan någrakapitalstock.
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början mitten medföraoch 1990-talet investeringsnivå år 2000attav en
lägre utgångsåret 1988 tillräcklig kapitalstock.är än ändå lsom ger en

extremfallet skulle sig inga investeringarkunna tänka allsattman genom-
fördes just år 2000 vilket skulle kraftigt fallobserveras i denettsom-
genomsnittliga investeringstillväxten samtidigt kapitalstockensom-

1988.ändå högre änvore
investeringsnivåDen för enstaka år år 2000antar ettman som ex -

genomsnittligaoch den investeringstillväxt blir följdendärmedsom -
litesäger således mycket kapitalstockens storlek. basscenariotI förom

1990-talct implicit investeringarna fram till 1995 iutvecklasantas att
enlighet denmed modellkalkylen i kapitel 9 i Långtidsutredningens.
1990.

En utgångspunkterna för basscenariot samtliga kärnkraftverkär attav
skall avvecklade år 2010. Basscenariot förutsätter därför attvara man

påbörjarredan under l990-talet ersättningsinvesteringar i kraftprodu-nya
anläggningarcerande motsvarande 30 miljarder kr. i 1988 priser.årsca

investeringarDessa medför ingen Ökning kapitalstocken eftersom deav
Årbefintligabara redan anläggningarersätter drift i förtid.tassom ur

2000 investeringar för värde miljarder imotsvarande 5 kr.antas att ett ca
1988 priserårs sådana ersättningsinvesteringar.utgörs av

Med dessa antaganden grund bedöms investeringsnivå iattsom en
näringslivet år 2000 24% högre förär 1988 tillräckligän är attsom ca
kapitalkvoten, kapitalstockendvs. i förhållande till produktionen, skall

Årförbli ungefär oförändrad. 2000 beräknas storleken kapitalstocken ipå
näringslivet %25 högre 1988.änvara ca

investeringsutvecklingenDen beräknade iavstäms skedeett senare ge-
den räntabiliteten forreala materiellt kapital jämförs medattnom en

utveckling för realräntan. förutsättningarnaEn i långtidsutred-antagen av
ningen är realräntan år 2000 har sjunkit till 3%. Med denna förutsätt-att
ning utgångspunkt bedöms den beräknade investeringsutveckling-attsom

medför skillnad mellan real räntabilitet på materiellt kapital ochen en
realräntan ungefär likaär under andra hälften 1980-talet,storsom som av
vilket betraktas tillfredsställande lönsamhet.som en

Utrikeshandel

den finnsI modell MECMOD, importekvationeranvänts, ochexport-som
för och de näringslivssektorerna. utvecklingExportens förvar aven sex

isektor bestäms modellen hjälpmed antaganden utvecklingenresp. av om
för världsmarknaden beräkningaroch relativpriset,det svenska dvs. idetav
i modellen beräknade svenska expoitpriset dividerat med antagenen

förutveckling världsmarknadspriset. högre relativprisEtt dvs. deom-
svenska priserna ökar snabbare konkurrenternas priser iän utlandet -
medför i modellen långsammare exportökning.en

Importens utveckling bestäms liknandepå med hjälp beräkning-sätt av
utvecklingen för inhemsk efterfrågan iöver och det modellen beräknadear

hemmamarknadsprisetsvenska dividerat importpriset.med Om det
svenska hemmamarknadspriset ökar snabbare importpriset blir följdenän

importökning, eftersom importen blirstörre relativt billigare.en
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Jämfört tidigare långtidsutredningar tillväxttak-med spelar den antagna
förför mindre roll utveckling. pris-världsmarknaden Deexportensten

i exportekvationerna förkänsligheter åsatts några sektorerhar ärsom -
för 80% Sveriges totalatillsammans stod nästan exportsom av av varor

företagtjänster 1988 höga de i praktiken innebär i dessasåoch att att-
fullständigverka marknader med konkurrens.sektorer på nästanantas

säljer sina finnaprodukter på sådana marknader kan lättFöretag som
för sin produktion, eftersom priskänslighetenavsättning hela den höga

medför företagen vinner marginella pris-lätt marknadsandelaratt genom
Företagensänkningar. skäl kan inte höja sina priser snabbare änAv samma

förlorareftersom då snabbt marknadsandelar.konkurrenterna, de
Långtidsutredningen 1990 BNP-kapitel i överI 4 presenteras prognoser

i Enligt dessa beräk-konsumentprisökningar OECD-länderna.tillväxt och
3%i OECD-området till årgenomsnittliga BNP-tillväxtenden pernas

till 4%konsumentprisökningama år. En BNP-1990-talet ochunder per
förförenlig tillväxttakt världs-3% medtillväxt år bedömspå enper vara

basscenariot4,5-5,0% år. Itjänster påhandeln med och ca pervaror
% Konsumentpris-med 4,8 år.exakt världshandeln ökarattantas permer

% förprisökningar 3,2 år4% medökningar på år bedöms motsvara perper
världsmarknaden.tjänster handlas påde och somvaror

denkonsekvens antagandet svenskaEn att merparten exportenav av
fullständig tenns-of-säljs marknader med konkurrenspå nästan är att

dvs. kvoten importpriser blir ungefärtrade mellan ochexpon-- -
Historiskt terms-of-trade varitkonstant under l990-talet. har relativt kon-

efter Koreainflationen vid början fram till1950-talet 1972. Istant av
följandeoljeprisökningarnasamband med och de därpå svenska devalve-

ringarna följde fallande tenns-of-trade framperiod till 1983. Deen av
fallande oljepriserna vid mitten medförde viss1980-talet återhämt-av en

terms-of-tradening efter 1986 varit ganskaoch har åter konstant.
sektorvisa importekvationemaSammantaget de och tillexport-ger re-

°/oimporten ökar med 4,4 år och med 4,9 årsultat att exportenper per
perioden 1988-2000. fullständigare redovisningNedanunder ges en av

förutsättningarna för och importutvecklingen i respektive isektorexport-
diskuteras.med sektorstrukturensamband att

ÖrsörjningsbalansenF

arbetskraftsutbudetsBedömningama produktivitetens utvecklingochav
för årlig BNP-tillväxt %pá 2,2 under åren 1988 -2000,utrymmeger en se

tabell 3.3. Med utgångspunkt från utvecklingen för disponi-den beräknade
inkomstbel och antagande hushållssparandets utveckling bedömsett om

privata konsumtionen %den ökar med 2,1 offentligaår. Denatt per
konsumtionen % vilketöka med 1,6 år, öknings-är snabbareantas per en

enligttakt baskalkyler.än s.
BNP-tillväxt 2,2%För underbygga på år beräknas brutto-att atten per

investeringarna 1,8% Jämförtmåste öka med år. med utvecklingenper
1970- och 1980-talen offentliga investeringarnaunder bedöms de återatt
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Tabell 3.3 Försörjningsbalansensutveckling 1970-2000
1988 priserårs

ÅrligMiljarder procentuell
förändring1988kr

1988-1970- 1980-
1980 1988 2000

114 2,0 2,1 2,2BNP 1
345 2,4 3,6Import 4,4

Tillgång 2,71460 2,1 2,4
2,1Privat konsumtion 591 1,6 1,8

Offentlig konsumtion 289 3,2 1,6 1,6
81 1,8 0,7Stat -0,1

Kommuner 208 3,9 2,3 1,9
Bruttoinvesteringar 219 0,6 2,9 1,8

Näringslivet inkl.
192 1,0 1,8bostäder 3,5

Offentliga 27 1,2 -O,9 2,0-Lagerinvesteringar -2 . . . .. .362 3,8 4,9Export 4,5
Användning 1460 2,1 2,4 2,7

Källa: finansdepartementet.Statistiska centralbyrån och

arbetadetimmar3.4 Produktion ochTabell
1988 priserårs

timmararbetadeFörädlingsvärde till Antal
producentpris

AndelarMilj. tim.
1988Milj. Andelarkr. -

1988 20001988
20001988

Kapitalintensiv
3,3 2,5214,7780 5,1 4,2produktion 49

Arbetsintensiv
5,3 4,75,2 381,351980 5,4produktion

Kunskapsintensiv
8,8 9,2576,189039 9,2 11,9produktion

1034,7 15,8 13,515,0produktion 147089 15,1Skyddad
33,8 30,036,4 2206,8varuproduktion 337888 34,8Summa
3,4 3,012,1 222,3134395 13,8energiBostäderoch

36,22275,1 34,829,2 30,5284242Privata tjänster
704,2 72,0 69,279,0 4756525 77,8Näringslivet totalt

28,0 30,821,0 829,6188 22,2 1Offentlig 215sektor
69,8640Restpost . . ... . . .

100,06603,6 100,0100,0 100,0producentpris 972357tillBNP

Exklusivea restposten.
Källa: Finansdepartementet.
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beräknas med 4,9% och importenkommer öka. Exporten öka åratt per
medför förbättras.4,4%, vilket bytesbalansenmed att

Strukturbilden3.3

Aggregerad nivå

År tredjedelvaruproduktionen ungefär1988 motsvarade värdet avav en
produktionen producentpris,i samhället tillvärdet den totala värderadav
hälften varuproduktionen inom sektorn skyd-tabell 3.4. Nästan avse var

varuproduktion. sektor byggnadsin-denna så beror pådad Att är stor att
hänförs tilldustrin sektorn.

timmar utfördes inomUngefär tredjedelar antalet arbetade 1988två av
offentlig tjänsteproduktion. utveckling blirprivat eller Denantingen som

basscenariot förverkligas innebär tjänstesektoremas bety-resultatet attom
Årför sysselsättningen fortsätter öka. 2000 beräknas andelendelse att

inom varuproduktion 30% jämförttimmar med knapptarbetade utgöra
34% 1988.

Samtidigt minskar sin andelde varuproducerande sektorernasom av
fastasysselsättningen sin produktionen i priser.ökar de andel värderadav

förklaras naturligtvis produktivitetsutvecklingen långsamma-Det ärattav
tjänsteproducerandeinom sektorerna, tabell 3.5. exempelde Ett ärre se

varuproduktionen 2,5%1988-2000 beräknas öka med årårenatt per
2,4%samtidigt privata tjänster sin produktionsektorn ökar med persom

medföri basscenariot produktivitetsutvecklingenår. Med den antagna
timmar inom varuproduktion minskaantalet arbetade kan meddetta att

privata0,3% samtidigt antalet timmar inom sektornår arbetadeper som
%tjänster år.ökar med l,l per

Årkunskapsintensiva 1988 stodsektorn denDen är största exportören.
for Sveriges totaladenna sektor drygt 41 värdet export av varorav av

kapitalintensiva sektorn däroch tjänster, tabell 3.6. Näst denstörst ärse
för viktiga pappersindustrin ingår. Denutrikeshandeln ochden massa-

eftersomkapitalintensiva dock den densektorn största nettoexportören,är

1988- 2000produktivitet sektorvistimmar och3.5 Produktion, arbetadeTabell
Årlig priserförändring. 1988årsprocentuell

Produk-Förädlings- Antal arb.
tivitettimmarvärde

1,6 2,10,5Kapitalintensiv produktion - 3,0l,9 l,0produktionArbetsintensiv - 3,14,3Kunskapsintensiv produktion l,l
-0,6 2,62,0Skyddadproduktion
-0,3 2,82,5varuproduktionSumma

1,2l,0 -0,2energiBostäderoch
1,32,4tjänster l,lPrivata

0,4 1,82,2Näringslivet totalt
1,6 0,01,6Offentlig sektor

Källa: Finansdepartementet.
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import 1988Tabell 3.6 Export och
1988ars priser

ImportExport
Milj.Milj. Andel kr. Andelkr.

produktion 88285 24,4 62 703 18,2Kapitalintensiv
449 13,1 61 779 17,9Arbetsintensiv produktion 47

produktion 150607 41,6 128703 37,3Kunskapsintensiv
25605 7,4produktion 16656 4,6Skyddad

278790 80,8varuproduktion 302997 83,7Summa
681 0,2 371 0,1Bostäderoch energi

65 834 19,1Privata tjänster 58 193 16,1
Näringslivet 361871 100,0 344995 100,0totalt

Källa: Finansdepartementet.

1988-20003.7 Sektorvisaförutsättningar för och importTabell export
Export Import

Årlig förändring Substitutions-procentuellExport-
elasticitetpris-
Inhemskelasti- Världs- Produk- Världs-
tillv./citet marknads- tivitet marknad

pris Import

Kapitalintensiv
2,1 4,8 0,8produktion -4,0 2,4

Arbetsintensiv
0,8-4,0 3,0 3,0 4,3produktion

Kunskapsintensiv
0,8produktion -4,0 3,4 3,1 4,7

2,6 0,6produktion -2,0 2,5 4,1Skyddad
0,2tjänster 1,0 4,0 1,3 5,5Privata -

Källa: Finansdepartementet.

kunskapsintensiva försektorn också Sverigesstår andel totalastoren av
import.

Att den svenska avsätts på marknader med nästmerparten exportenav
intill fullständig konkurrens innebär företagende svenska inte höjakanatt
sina priser snabbare konkurrenterna.än Företagens för kost-utrymme
nadsökningar därför i princip internationellade konkurren-motsvaras av

prisökningar företagensplus produktivitetsutveckling, föränd-dvs.temas
ringen produktionen arbetad timme. Företag med kostnadsök-av per en
ning fårutöver detta gradvis sjunkande lönsamhet, vilketutrymme en
medför sjunkande investeringar och sikt produktion.på lägre På mot-en
svarande sätt ökar lönsamheten och produktionen i företag med kostnads-
ökningar lägre dettaär än utrymme.som

3.7 redovisas1 tabell antagandena i importekvationemaochexport- om
respektive förutsättningarsektors konkurrera företagmed utländska påatt
exportmarknadema och hemmamarknaden. förstaDe sektorerna, dvs.tre
kapital-, arbetskrafts- kunskapsintensivoch produktion, har lägstaden
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substitutionselasticiteten mellan in-exportpriselasticiteten den högstaoch
import. innebär dessa sektorerproduktion och Det det är ärhemsk att som

sinkänsliga för från ochkonkurrens utlandet avsättaantasmest som
fullständig konkur-internationell marknad medproduktion på nästanen

rens.
tjänstesektom mindre känsligai skyddade industrin ochFöretag den är

för från företag. och energi saknasutländska Sektom bostäderkonkurrens
med utlandet beståri 3.7. på denna sektors enda utbytetabell Det beror att

långtidsutredningenoch import elström. I antas exportenexportav av
förbli oförändrad importen 1%medan ökar med år.per

internationella pris-redovisas gjorda3.7 också antagandenl tabell om
produktivitetstillväxten förtillväxtökningstakter, världsmarknadens och

utvecklingenBedömningama den internationella grundassektorerna. av
beräkningarProduktivitetsantagandena baseras påtrender sedan 1970.på

ISMODkonjunkturinstitutets industristrukturmodell och bedöm-med
industriverk. beräkningarna tillfrån hänsyn ålder ochningar l tasstatens

olika Genomsnittetkapitalstocken i de sektorerna. deeffektivitet hos av
produktivitetsökning till 1,8 °/0 år.olika sektoremas summerar per

företag inom kunskapsintensiva sektorn detEnligt dentabellen har
naturligtvisför kostnadsökningar, vilket detsammaärstörsta utrymmet

för Vid sidan tjänste-förutsättningarna god lönsamhet.bästade avensom
få internationella prisök-företag i sektor de högstasektorn bedöms denna

förväntassamtidigt den snabbasteningarna sin produktion depå som
fårproduktivitetsökningen. Enligt 3.8 det också denna sektortabell är som

6% Enligtexporttillväxten år. tabell 3.5snabbaste med drygtden per ovan
kunskapsintensiva produktionen,produktionen inom denökar snabbast

förväntadfaktiskt varuproducerande sektorn medden endaär ensom
timmar.ökning arbetadeantaletav

förkapitalintensiva få minsta kost-sektorn bedöms detDen utrymmet
priserna produktivite-eftersom internationella ochnadsökningar, både de

Åtgärder inom miljö- energipoliti-förväntas relativt långsamt. ochökaten
tekniskafrämst företag i sektor. Den utveck-kens område påverkar denna

frambli inriktad energisnåladärför förväntas ochlingen kan tamot att
tekniska utveckling-Följden bli dentillverkningsprocesser. torde attrena

arbetsproduktivitetens tillväxt.bidrag tidigare tillmindre änetten ger

1988-20003.8 och importTabell Export
Årlig priserförändring. 1988årsprocentuell

ImportExport
Långtids-l8 tillBilaga4,21,4Kapitalintensiv produktion 1990,"Indu-utredningen4,44,2produktionArbetsintensiv 2000strin till år ett-4,66,4produktionKunskapsintensiv tillväxtdecennium". l5,12,9produktionSkyddad finns ocksåbilagan ut-en

IS-4,5 beskrivning4,6 förligvaruproduktionSumma av
beskrivsModellenMOD.1.00,0energiochBostäder IS-ividare rapporten3,96,2tjänsterPrivata llersek-MOD-systemets

4.44,9 dentormodellerNäringslivet totalt svens-av
PMekonomin", SINDka

1987:3.Källa: Finansdepartementet.

4- 10-0788
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3.9Tabell Produktion och arbetade timmar inom de varuproducerandesektorerna
1988
1988års priser

Förädlingsvärde Antal arbetadetim.
till producentpris m

Milj. kr. Andel Milj. tim. Andel

Kapitalintensiv produktion 78049 14,7 214,7 9,7
Gruvor 3534 1,0 21,4 1,0

pappersind.Massa-och 18878 5,6 70,0 3,2
Baskemisk-och plastind. 7015 2,1 37,1 1,7
Raffmaderier 6 379 1,9 6,6 0,3

stålverk 9 724Jäm- och 2,9 68,2 3,1
Dryckesvaruind. 250 1,3 0,54 11,4m. m.

Arbetsintensiv produktion 98051 15,4 381,3 17,3
livsmedelsind.Konkurrensutsatt 7 148 2,1 36,1 1,6

Sågverk 4647 1,4 41,9 1,9m. m.
Träñberind. 3997 1,2 20,9 1,0m. m.
Gummivaror 2 500 0,7 14,0 0,6
Plastvaror 3387 1,0 29,6 1,3

21 579Metallvaror 6,4 145,7 6,6
Textil- konfektionsind.och 6472 1,9 2,350,2

tillverkningsind. 2250 0,7 42,9 1,9Annan
Kunskapsintensiv produktion 89039 26,4 26,1576,1

Maskinind. 31495 9,3 195,9 8,9
Elektroind. 15369 4,6 133,0 6,0
Transponmedelsind. 28997 8,6 7,3161,5
Varv 378 0,4l 18,9 0,9
lnstrumentind. 3717 23,3 1,01,1

kemisk ind. 8083Annan 2,4 43,6 2,0
Skyddad produktion 147089 43,5 46,9034,7l

livsmedelsind.Skyddad 12718 3,8 78,0 3,5
Trävaruind 949 3,5 73,9 3,411
Grafisk ind. 17740 5,2 109,2 5,0

stenvaruind.Jord- och 7568 2,2 38,4 1,7
fiskeJord- och skogsbruk 29875 8,8 245,5 11,1samt

Byggnadsind. 23967 19,9 489,6 22,2
Summa varuproduktion 337888 100,0 2206,8 100,0

Exklusi sågverk.ve
Källa: Finansdepartementet.

kapitalintensivaDen sektorn således litet förett utrymmepressas av
kostnadsökningar samtidigt övrigaden sektorerän påverkassom mer av
höjda elpriser. Följden blir försämrad lönsamhet, lägre investerings-en
tillväxt och långsammare exporttillväxt, vilket medför Förhållande-en en
vis produktionsökninglångsam minskadoch sysselsättning.en

Den skyddade varuproduktionen litet förhar kostnadsök-ett utrymme
ningar och därutöver världsmarknadenväxer långsamt. Samtidigt är den-

justsektor därförskyddad och kan höja sina priser i takt med kostnads-na
ökningarna. Produktionen beräknas öka i ungefär takt den delsamma som

efterfråganinhemsk riktas de sektorn producerar.motav som varor
Efter den kunskapsintensiva sektorn förväntas privataden tjänstesek-

den snabbaste exporttillväxten. förklaras främstDet förvän-torn av en
tillväxt förtad snabb världshandeln tjänster.med Den låga exportpriselas-

ticiteten för denna innebärsektor, det svårt vinnaär marknads-att att-
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därför ungefärrelativprissänkningar ioch ökarandelar exportengenom
förväntasför tjänstervärldsmarknaden växa.takt somsamma

Disaggregerad nivå-
strukturbilden redovisades har beräknats medaggregeradeDen ovansom

långtidsutredningens emellertidarbete har utveck-hjälp MECMOD. lav
konjunktur-nivån i MECMODaggregerade stämtslingen på den motav

disaggregeradindustristrukturrnodell ISMOD harinstitutets en mersom
näringslivet.sektorindelning av

sysselsättningens fördelning förproduktionens och3.9 redovisastabellI
disaggregerade nivån.på den Denvaruproducerande sektorerna störstade

produktion. sektorskyddad Att denna är såvaruproducerande sektorn är
inkluderas.byggnadsindustrin jord- och skogsbrukberor på att samtstor

kunskapsintensivsektorernabland de varuproducerande ärNäst störst
maskinindustrin transportmedelsindu-domineras ochproduktion, som av

varuproducerandeproduktivitet inomtimmar och3.l0 Produktion, arbetadeTabell
1988-2000sektorer

Årlig 1988 priserförändring. årsprocentuell
Förädlings- Antal arb. Produk-

timmarvärde tivitet

1,6Kapitalintensiv produktion --2,3Gruvor - , -0,7pappersind.ochMassa- , -2,lplastind.Baskemisk-och , -0,6Raffmaderier . -2,7stálverkJärn- och - , -0, wDryckesvaruind. m. m. - ,
Arbetsintensiv produktion

livsmedelsind.Konkurrensutsatt
Sågverkm. m.
Träfiberind. m. m.
Gummivaror IIPlastvaror lMetallvaror

konfektionsind.Textil- och
tillverkningsind.Annan

produktionKunskapsintensiv
Maskinind.
Elektroind.
Transportmedelsind.
Varv lIlnstrumentind.

kemisk ind.Annan
produktionSkyddad

livsmedelsind.Skyddad
Trävaruindf IGrafisk ind.

stenvaruind.Jord- och
fiskeJord- skogsbrukoch samt

Byggnadsind.
o w mvaruproduktion uSumma I

Exklusive sågverk.
Källa: Finansdepartementet.
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strin. kapitalintensivaDen produktionen domineras ochav massa- pap-
persindustrin järn- och stålverk och den arbetsintensiva produktio-samt

Företag inom metallvaruindustrin.nen av
1 tabell 3.10 redovisas produktionen, sysselsättningen produktivite-och

disaggregeradenedbruten på den nivån. Bland de varuproducerandeten
sektorerna förväntas produktivitetsutvecklingenden snabbaste inom ar-
bets- och kunskapsintensiv produktion. Den långsamma produktivitetsut-
vecklingen inom kapitalintensiv produktion följd förväntadeär denen av
miljö- energipolitiken, främstoch företag inompåverka dennaantassom
sektor. Bland kapitalintensiva Företagende detär endast ochmassa- pap-
persindustrin ratñnaderierna sinbedöms öka produktion,samt som se

3.10.tabell
kunskapsintensivaInom den sektorn ökar samtliga branscher utom

sin produktion. Bland de arbetsintensiva företagen förväntas attvarven
produktionen inomökar snabbast metallvaruindustrin. förklarasDetta
bl.a. företag inom denna bransch i utsträckning produceraratt storav
insatsvaror till de kunskapsintensivasnabbt växande företagen.

3.4 Känslighetsanalyser
tabellerna 3.1 redovisasI -3.l4 resultaten känslighetsanaly-l antalettav

produktiviteten,när världsmarknadens tillväxt, arbetskraftsutbudetser
högutbildadeoch andelen varieras. förutsättning förEn samtliga känslig-

hetsanalyser bytesbalansen 2000 uppvisarär år överskott, mättatt samma
andel i basscenariot.BNP,som av som

basscenariot ökar produktiviteten i näringslivetI 1,8°/0med år ochper
2,2% högre produktivitetstillväxtBNP med år. 2,7%En på ârper per

innebär årliga BNP-tillväxten 2,9%,den ökar till tabell 3.11. Detatt se
medför naturligtvis behovet investeringaräven påverkas. beräk-Deatt av

Tabell 3.11 Försörjningsbalansensutveckling 1988-2000
Årlig förändring. priserprocentuell 1988års

Årlig produktivitets- Högre Högre Fler
ökning i näringslivet världs- arbets- högutb.

krafts-marknads------
2,7% 1,0% tillväxt utbud

BNP 2,9 1,5 2,2 2,4 2,3
Import 5,4 3.6 4,5 4,6 4.5

Tillgång 3,6 2,0 2,8 2,83,0
Privat konsumtion 2,9 1,2 2,4 2,4 2,2
Offentlig konsumtion 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Bruttoinvesteringar 3,3 0,8 1,8 1,9 1,8

Näringslivet inkl.
3,5bostäder 0,6 1,8 1,9 1,9

Offentliga 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Lagerinvesteringar . . . . . . . . . .Export 5,8 4,1 4,7 5,1 5.0

Användning 3,6 2,0 2,8 3,0 2,8

Källa: Finansdepartementet.



1988-2000sektorvisProduktionen3.12Tabell
Årlig priseri 1988sektorvis årsFörädlingsvärdetFörändring.procentuell

Årlig Flerproduktivitets- HögreHögre
högutb.ökninginäringslivet världs- arbets-

krafts-marknads-m-
utbud1,0% tillväxt2,7%

Kapitalintensiv
0,7 0,60,30,20,9produktion

Arbetsintensiv
2,2 2,21,81,32,9produktion

Kunskapsintensiv
4,73,9 4,53,35,4produktion
2,12,31,2 2,13,1produktionSkyddad
2,72,72,33,4 1,7varuproduktionSumma

1,3 1,21,20,3energi 1,7Bostäderoch
2,62,6 2,71,63,4tjänsterPrivata
2,42,42,23,2 1,4Näringslivet totalt

Källa: Finansdepartementet.

1988-2000sektorvis3.13 timmarTabell Arbetade
Årlig arbetstimmarMiljonerförändring.procentuell

Årlig Flerproduktivitets- HögreHögre
högutb.näringslivet världs- arbets-ökningi

krafts-marknads-å
utbud1,0% tillväxt2,7%

Kapitalintensiv
-1,61,9 1,41,6 -1,6produktion ---Arbetsintensiv

1,0-1,2 -0,81,0produktion 1,1 ---Kunskapsintensiv
1,30,8 1,41,01,2produktion

-0,7-0,3-0,5 -0,5-0,5produktionSkyddad
-0,30,0-0,2 -0,4-0,2varuproduktionSumma
-0,10,10,0-0,1energi -0,5ochBostäder

1,3 1,21,21,0tjänster 1,1Privata
0,40,70,4 0,40,4Näringslivet totalt

Källa: Finansdepanementet.

Vidbasscenariot.i1,8% årjämfört med3,3% åröka med enperpernas
forfinns detkonsumtionenoñentligaför utrymmetillväxt denoförändrad

2,1%jämfört med2,9% åröka medkonsumtionenprivata perden att per
produktivitetstillväxt pålägremedförliknande sättbasscenariot. Påiår en

bruttoinvesteringar-% år,1,5medBNP växer att% årendast 1 att perper
stiger medkonsumtionenprivatadenoch0,8% årmedökar attperna

%1,2 år.per
tjänster iochmedvärldshandelnbedömdesbasscenariot att varorI

känslighets-2000. l1988under åren% år4,8medgenomsnitt ökar perca -
världshandelnvärldsmarknadstillväxt atthögre antasmedkalkylen en

skallvärldsmarknadstillväxtsnabbare5,8% år. Förmed attökar enper
produktivitetenantingenkrävstillväxtenekonomiska attdenpåverka

påverkas.timmararbetadeantaleteller
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Tabell 3.14 Produktiviteten sektorvis 1988-2000
Årlig förändring.procentuell Förädlingsvärde arbetad timmeper

Årlig produktivitets- Högre FlerHögre
ökninginäringslivet världs- arbets- högutb.

krafts-marknads-j
%7 1,0% tillväxt utbud

Kapitalintensiv
produktion 2,4 2,21,8 2,1 2,2

Arbetsintensiv
produktion 4,0 2,2 3,0 3,0 3,2

Kunskapsintensiv
produktion 2,2 3,14,1 3,1 3,4

Skyddadproduktion 3,6 1,8 2,7 2,6 2,8
Summa varuproduktion 3,7 1,9 2,8 3,02,7

energiBostäderoch 2,2 0,4 1,2 1,2 1,3
Privata tjänster 2,3 0,5 1,31,4 1,4
Näringslivet 1,8totalt 2,7 1,0 1,8 2,0

Källa: Finansdepartementet.

Eftersom basscenariot förutsätts situation fullmed syssel-motsvara en
sättning kan antalet arbetade timmar inte öka. denna känslighetskalkyll
förbises vidare från eventuella positiva effekter investeringarnapå och
produktiviteten snabbare världsmarknadstillväxt. Den enda märk-av en

effektbara då återstår högre världsmarknadstillväxtär detatt görsom en
möjligt för exportföretagen sin produktion tillavsätta något högreatt
priser förbättrasoch därmed terms-of-trade. Den årliga exportprisökning-

beräknas i känslighetsanalysen bli %0,3 högre i basscenariot.änen ca
Förutsättningen bytesbalansen år 2000 skall uppvisa värdeatt samma

i basscenariot medför i kombination med de högre exportprisök-som
ningarna kan öka något långsammare importenochatt någotexporten
snabbare i basscenariot. Tillväxtenän i privat konsumtion därförökar till
2,4 % år.per

1känslighetskalkylen högre arbetskraftsutbudmed redovisas effekter-ett
utbudet arbetskraft under 1990-talet blir 2 procentenheterattna av av
ihögre basscenariot. Tillväxten iän BNP ökar till 2,4% vilketår,per

medförabedöms tillväxten i bruttoinvesteringarna ökar tion-medatt en
Vid oförändraddel. offentlig konsumtion innebär detta privatadenatten

konsumtionen kan öka 2,4°/0med år.per
Med hänsyn till historiska förutsättstrender i basscenariot andelenatt

högutbildade frånökar 13% arbetskraften 1987 till 16% år 2000.av
Känslighetsanalysen fler högutbildademed utgår ifrån andelen högut-att
bildade istället till °/0ökar 19 2000.år iDet sin medför generellantas tur en
produktivitetseffekt påverkar samtliga arbetstagare de lågut-ävensom -
bildade motsvarande ökning produktiviteten %med 0,1extraen av per-
år, dvs. denna produktivitetselfekt har lagts på exogent.

De högutbildade hari utgångsläget högre produktivitet lågutbil-deänen
ytterligare höjningdade. En produktiviteten uppkommer därför tillav

följd fler flyttasarbetstagare tillöver högutbildade medattav gruppen
högre produktivitet. Tillsammans medför dessa båda produktivitetselfek-

den genomsnittliga produktiviteten i näringslivet %ökar med 2,0ter att ca
jämförtår 1,8med år i basscenariot.per per
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högutbildade medför tillväxten iökning andelen BNP ökarEn attav
förfrån 2,2% i basscenariot till 2,3% Tillväxten bruttoinveste-år.per

förutsätts till 1,9% Vid oför-ringarna i näringslivet öka något år.per en
konsumtion medför privata konsumtionenoffentlig detta denändrad att
%kan öka med 2,2 år.per

redovisas produktionen sektorvis i olika känslighetskal-tabell 3.12 de
produktionen i kapitalintensiva sektorn varierar mindrekylerna. denAtt

näringsliveti övriga produktiviteten i varieras beror påsektorer närän att
förutsätts stabilare i övrigaproduktiviteten i sektor dedenna änvara

tabell 3.14.sektorerna, se
världsmarknadstillväxt genomsnitt-varken påverka denEn högre antas

liga produktiviteten i näringslivet eller arbetade timmar. endaantalet Den
diskussionen terins-of-effekt blir därmed, enligtdå återstår attovan,som

förbättras ökning privat konsumtion. medföroch snabbare Dettrade en av
i inhemska produktionen i utsträckning inriktassin den ökad mottur att

främst producerarhemmamarknaden och därmed de sektorergynnas som
tjänster.för skyddad produktion, bostäder ochhemmamarknaden, dvs. I

missgynnaspartiella känslighetsanalys således de konkur-denna mycket
världsmarknadstillväxt.industrisektorema snabbarerensutsatta av en

högutbildade sig, iökning andelen kanEn väntagynnar, som manav
första kunskapsintensiva produktionen. högutbildade fårhand den De en

flerlöneutveckling de blir och därmed ökar lönekostna-långsammare när
företag i basscenariot.för kunskapsintensiva något långsammaredema än

företag får möjlighet flerdå anställa och expanderaDessa att attpersoner
produktionsin snabbare.

Finansiella bilden3.5

tillKopplingen MECMOD

finns finansiell spegelbild,ekonominutvecklingenTill realaden somenav
ekonomin. arbetet medolika delar lfinansiella flödena mellanvisar de av

förFIMOmodell kallad använtsLångtidsutredningen 1990 har atten
för institutionella sektorer ochutgifterinkomster ochberäkna ensex

utlandetz.sektor motsvararsom
importenvärdet ochberäknas bl.MECMODl exporten av varora. av
transfereringsnetto ochsedan ränte-tjänster. FIMO beräknasoch I ettett

uppskattning bytesbalansen,därmed erhållesutlandet ochmotnetto aven
fördelari FIMOfinansiella sparandet landet.totalalika med detärsom

institutionella sektorer-finansiella sparandet på dedärefter det totala sex
icke-finansiellasocialförsäkringssektom, kommunerna,dvs. staten,na,

finansiella företag hushållen.företag, resp.
utgifter för sektor påinkomster och görsBeräkningarna resp. enav

detaljerad olikadatabaseftersom FIMO har överdisaggregerad nivå, en
hjälpskrivs fram medutgiftsvariabler. Variablernainkomst- ochtyper av 2 till Långtids-l bilaga lfrån modellenvariabler den realatill hämtastrender kopplade som utredningen 1987,Me-av

toder, modeller och be-genomförs därför efter realadefinansiella kalkylemaMECMOD. De
finnsräkningar", de-envariablema i FIMOfall, pensioner, beräknasI någrakalkylema. ex. redovisningtaljerad avfrån MECMOD ochkombination trender FIMO.prognoser.exogenaavgenom en
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variabler frånhämtas modellenDe över den reala bl.ärsom a.:
lönesummor för olika sektorer0
bruttodriftsöverskott för olika sektorerO
bruttoinvesteringar i olika sektorer0
olika konsumtion i fasta och löpande priser0 typer av
BNP0
prisindexar0

finansiella egentligen till reala modellenmodellen knuten denDen är
första iför fram till 1995. DetKOSMOS, har använts stegetsom prognoser

förlängerfinansiella innebär därför de reala beräk-kalkylemade att man
ningarna i KOSMOS fram till 2000 sådant återskaparår på sättett att man

finansiellafrån tidigare beräkningar i MECMOD. beräk-resultaten De
därför frånningarna till 2000 den modellkalkylenår utgår sträc-s. som

hjälpsig fram till 1995 och beräknats med KOSMOS.ker som av

Finansiellt sparande

för finansiella beräkningarnaEn utgångspunktema de skattetryc-är attav
avgifter förblioch i skall ungefär 56%,ket, dvs. skatter BNP,procent av

för medförberäknade nivån 1990. antagande i kombina-den Dettaärsom
utgiftsutvecklingen offentligation beräknade den sektornsmed den att

finansiella i genomsnitt bli 3,5%sparande beräknas BNP underca av
1990-talet, tabell lse

i långtidsutredningen förutsatta ökningen hushållensDen sparandeav
finansiella blimedför hushållssektoms sparande 2000 beräknas drygtåratt

% uppvisar finansiella0,5 Företagssektom underskott under helaBNP.av
förklaringarviktiga till före-l990-ta1et. Två de bestående underskotten är
för förinvesteringar i Sverige och deras utländskaräntekostnadertagens

direktinvesteringar.
inhemska femåriga statsobligationerDen långa räntan på harräntan

förantagits ligga nivå kring 13- 14% 1990- 1991 därefterpå åren atten
sjunka 8,5% vilkettill 1993, i paritet med den utländskaår är antagna

Årräntenivån. 1993 realräntan 5%. successivtär knappt Den sedanantas
3% internationellaminska till år 2000, vilket lika med denär antagna

realräntan.

3.15Tabell Finansiellt sparande
Procentuell andel BNP i löpande priserav

1990 1995 2000 1990-
2000

Offentlig sektor 3,7 3,1 5,2 3,6
Hushåll 1,0 0,0 0,7 0,1-Företag 5,9 -4,7 -4,4 -4,4-
Bytesbalans 3,1 1,6 1,5 -0,7- -
Källa: Finansdepartementet.
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Ofentlig sektor

Enligt tabell 3.15 beräknas offentliga finansielladen sektorns sparande
förbättras till % siffra finnsdrygt 5 BNP år 2000. Bakom denna dockav en

förbättring finansiellakraftig försämringsparande ochstatensav en av
socialförsäkringssektoms och kommunernas finansiella sparande, tabel-se
lerna 3.16-3.18.

få finansiellt lite 1°/oStaten beräknas 1990 sparande på drygtett av
in i självförstärkandeBNP. Under 1990-talet kommer staten en process

stabila finansiella möjligtmed överskott det pågör att amorterasom
vilket i sin minskarstatsskulden, räntekostnadema under år.tur senare

3°/0 förstärkerrealräntan successivt minskar till 2000Antagandet åratt
förmånliga utvecklingen.den

Tabell 3.16 Statensinkomster och utgifter
i priserProcentuell andel BNP löpandeav

1990 1995 2000

32,2 32,034,1Inkomster
26,2 24,8 25,1Skatter

Socialförsäkringsavgifter 4,4 4,6 4,6
0,9 0,71,5Räntor

Ovriga inkomster 2,0 1,9 1,7
Utgifter 33,0 30,0 26,3

8,5 7,8Transfereringar till hushåll 8,6
Folkpension 4,5 4,0 3,4

2,6 0,84,5Räntor
10,5Ovriga transfereringar 1,81 11,1

7,3 6,9 6,4Konsumtion
0,9 0,8 0,8Investeringar

2,2 5,8Finansiellt sparande 1,1

Enligt i kapitel i Långtidsutredningen 1990.modellkalkylen 9
Källa: Finansdepartementet.

3.17Tabell Socialförsäkringssektornsinkomster och utgifter
Procentuell andel BNP i löpande priserav

1990 1995 2000

Inkomster 16,5 15,5 14,5
Avgifter 10,3 10,4 10,4
Bidrag från 2,5 2,5 2,3staten
Räntor 3,2 2,5 1,7m. m.
Skatter 0,4 0,1 0,1

Utgifter 12,9 13,5 13,3
Transfereringar till hushåll 10,4 11,1 11,1

ATP 5,8 6,3 6,3
Övriga transfereringar 2,1 2,0 1,9
Konsumtion 0,4 0,4 0,3

Finansiellt 3,6 2,1sparande 1,2

Enligt modellkalkylen i kapitel 9 i Långtidsutredningen 1990.
Källa: Finansdepartementet.
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inkomster utgifter3.18 Kommunernas ochTabell
i löpande priserProcentuell andel BNPav

1995 20001990

25,8 25,324,9Inkomster
15,2 16,2 16,1Skatter

frånBidrag ochstaten
socialförsäkringssektorn 6,2 6,2 5,9

3,4 3,3Övriga inkomster 3,4
26,9 27,1Utgifter 25,8

lfransfereringar till hushåll 1,7 1,6 1,4
2,3vriga transfereringar 2,5 2,3

Konsumtion 19,7 21,1 21,5
2,0 1,9 1,8Investeringar

1,8Finansiellt 1,0sparande 1,1- - -
kapitel 9 i Långtidsutredningen 1990.aEnligt modellkalkylen i

Källa: Finansdepartementet.

3.19 Icke-finansiella företags inkomster utgifterTabell och
andel BNP i löpande priserProcentuell av

1990 20001995

Inkomster 16,0 16,8 18,4
Offentliga transfereringar

subventionerinkl. 5,4 4,7 4,5
Ovrigt 15,5 16,4 17,9
Subventioner 4,9 4,3 -4,1- -

Utgifter 27,6 26,8 26,7
Räntor 7,0 7,5 5,4
Skatt 1,9 2,5 3,2
Investeringar 13,8 12,111,7
Ovrigt 4,9 5,1 6,0

Finansiellt sparande -11,7 10,0 -8,3-
Enligt i kapitel 9 i Långtidsutredningen 1990.a modellkalkylen

Källa: Finansdepartementet.

finansiella minska frånSocialförsäkringssektorns sparande beräknas
3,6% till 1,2% 2000 främst till följd räntein-BNP år 1990 år lägreavav

socialförsäkringssektorn,räntenivå missgynnar harEn lägrekomster. som
finansiella förmögenter.stora

Även från °/ominska 1,0finansiella sparande beräknaskommunernas -
främst förutsatta°/o 2000. förklaras dentill 1,8 Detår 1990 årBNP avav --

troligtoffentlig konsumtion. knappast kommuner-ökningen Det är attav
igradvis underskott. Denföljd kan ha ökandelång årunder etten avna

därför utgiftsned-utvecklingen visar behovetredovisade påtabell 3.18 av
inkomstförstärkningar förskärningar kommunerna.eller

Företag

finansiellaicke-finansiella företagens samlade sparandeUnderskotten i de
1990-talet, 3.19.minska andel BNP under tabell Deberäknas av sesom

förklaringarna till utveckling lägreviktigaste denna antagandetär om en
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investeringsutvecklingen medför företa-beräknaderealränta, den attsom
utgifter för investeringar 2000 lägre andel BNP årår utgör änen avgens

från 16% tillinkomster beräknas öka BNP 19901990 derasattsamt av
%drygt 18 år 2000.

finansiella företagensSamtidigt minskar överskotten i de samlade spa-
främst räntenivån, eftersom finansiel-förklaras den lägre derande. Det av

finansiella förmögenheter.företagen har stora

Hushåll

finansiella sparande beräknas från 1,0 %Hushållens öka BNP 1990årav-
till °/o diskussionen0,7 år 2000. l samband med privata konsumtio-denom

utveckling diskuterades hushållssparandet.nens
för finansiella beräkningarna skatte-utgångspunkterna de ärEn attav

ungefär oförändrat. hindrar inteförbli Det dock hushål-trycket skall att
sjunker frånutgifter för inkomstskatter enligt beräkningarna knapptlens

20%22 °/o 1990 till 2000.BNP år årav

Bytesbalansen

enligt beräkningarna från -3,1°/0förbättras BNP årBytesbalansen av
till % viktigaste förklaringen1990 1,5 år 2000. Den är att exporten varorav

betydligttjänster öka snabbare importen och därmedoch beräknas än
förbättras tjänstebalansen. bidragoch Men även räntenettot ettgervaru-
till förbättringen.

Tabell 3.20 Finansiella företagsinkomster utgifteroch
Procentuell andel BNP i löpande priserav

1990 1995 2000

21,8Inkomster 30,4 17,3
Räntor 26,5 17,9 13,3
Ovrigt 3,9 3,9 3,9

Utgifter 24,6 16,5 13,4
Räntor 18,7 10,6 7,8
Skatter 0,5 0,7 0,3
investeringar 0,7 0,6 0,6
Ovrigt 4,8 4,7 4,7

Finansiellt 5,8sparande 5,3 3,9

3Enligt modellkalkylen i kapitel 9 i Långtidsutredningen 1990.
Källa: Finansdepartementet.
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Hushållens utgifterTabell 3.21 inkomster och
i löpande priserProcentuell andel BNPav

1990 1995 2000

98,0104,0 101,0Inkomster
60,4 59,9 59,8Löner

16,9Kollektiva avgifter 16,5 17,0
transfereringar 20,7 21,3 20,3Offentliga

3,9 2,75,6Räntor
Övrigt 15,217,2 16,0

105,0 101,0 97,3Utgifter
21,8 20,1 20,0Skatter
8,8 6,5 5,1Räntor

52,1 52,2 50,5Konsumtion
2,4 2,02,6Investeringar

Övrigt 19,7 19,8 19,7
0,0 0,71,0Finansiellt sparande -

inkomst 51,3 52,4 51,5Disponibel

Långtidsutredningeni kapitel 9 i 1990.° Enligt modellkalkylen
Källa: Finansdepartementet.

3.22 BytesbalansTabell
i priserandel BNP löpandeProcentuell av

20001990 1995

37,0 42,9lnllöde 35,2
33,8 39,9tjänster 31,5ochExpon varorav

1,8 1,7 1,6Transfereringar
2,0 1,31,5Räntor m. m.

38,538,3 41,4Utflöde
36,1tjänster 30,9 31,8ochImport varorav

2,9 2,8 2,8Transfereringar
3,9 2,54,5Räntor m. m.
1,6 1,53,1Bytesbalans - - 3,9tjänstebalans 0,6 2,0ochVaru-
1,2 1,2Transfereringsnetto 1,2 -- --2,5 2,4 -1,1Räntenetto -

Lángtidsutredningeni kapitel 9 i 1990.Enligt modellkalkylen
Källa: Finansdepartementet.
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MAMMA-modellenSimuleringar med4

Introduktion och översikt4.1

Syftet först främst fylligaremed den här ochäruppsatsen att ge en
simuleringarbeskrivning Långtidsutredningen haftnågra de harav av som

tillgång till. påverkat utredningens bedömningarHur de har och resone-
framgår syftehuvudrapporten. Ett sekundärt är att ettmang av genom

simuleringar mekanismerbelysa MAMMA-modellens och på såantal sätt
till tekniska modelldokumentationen ikomplement denettvara mer ap-

pendix
"Scenariosimulering finanspolitiskaAvsnitt 1990-2025, strategierl

illustrerar möjligheterna kalibreral990-talet modellenunder såatt att
för rimliga scenarios förden kan användas makrovariableratt generera

produktion, investeringar, konsumtion avsnittetsoch sparande. Isom
tjänar scenariot för effekternadel utgångspunkt studeraattsenare som av

ñnanspolitiska strategierolika under l990-talet.
OmvärldsefterfrågamAvsnitt 2 utbudsstömingar, lönebildning och

ekonomisk politik försöker etfektema minskad efterfråganbelysa delsav
från produktivitet i form höjda oljeprisetomvärlden, dels sänkt t.ex. av

förutsättningen finnsdet inslag imperfektunder konkurrens påatt av
avsnittets elfektemaarbetsmarknaden. del diskuteras olikaI senare av

ekonomisk-politiska strategier för lindra negativa effekternadeatt av
störningar.sådana

Avsnitt funktionssätt innehåller summarisk3 Arbetsmarknadens en
förtroendeskapandediskussion betydelsen återhållsam och stra-enom av

fackforeningarnas sida.tegi från
Avsnitt Skattereformen" redovisar simuleringar effekter4 tänkbaraav

fokuseras främstskattereformen. till ekonomins anpassningIntressetav
tiden eñektema inkomstfördelningenoch på mellan generationer.över

välfärdAvsnitt välfárdsorienterat5 "Bytesbalans och kontrasterar ett
perspektiv ekonomisk politik traditionella styrningenpå denmot mot
intermediära mål bytesbalansen.typ

kunna lösa modellen numeriskt krävs värden antalFör på ettatt para-
redovisas i appendix tillValet dessa detta kapitel och diskuterasmetrar. av

i tekniska modelldokumentationen iden appendix 3 "MAMMAnärmare
documentation for mediumthe 1990.terma survey-
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ñnanspolitiskaScenariosimulering 1990-2025,4.2

strategier 1990-taletunder

redovisas scenario för perioden 1990-avsnitt modellgenererat1 detta ett
olfent-basis tänkbar utveckling för arbetsutbud, skatter och2025 på av en

för elfekter-liga utgifter. scenario utgångspunkt studeraDetta tas attsom
1990-talet.ñnanspolitiska modifi-olika strategier under En någotna av

simulering redovisas i avsnitt 8.5.variant denna huvudrapportenserad av
inkomstfördelningenfokuseras till konsumtion, sparande ochIntresset

genomfördagenerationer. Simuleringama med MAMMA-mellan är en
identiskaversion inhemska och utländska och arbetsutbudetdär ärvaror

exogent.

Scenariosimulering

för scenariobeskrivningen antagandenUtgångspunkten radär somen
fram i Konjunkturinstitutets modellervuxit samspel mellanhar ett

fristående bedömningar.MAMMA, MECMOD, ISMOD och De över-
i bedömningama i huvudrapporten. Dendrag medensstämmer stora

intresserade hänvisas dit för diskussion antagandena.en om
% följd tekniskNäringslivets produktivitet med 2 år tillökaantas avper

framgårutveckling. Arbetsutbudets ökningstakt i procent tabell 4.1.av

Diagram 4.1 Offentlig konsumtionoch transfereringar
Procentuell andel BNPav

CD T I II l Im
/.. /LDV3 /

/- /r /V
/. /§2- / -m /

/O /EV /ZU " /-,xå-z / -/
to:
NI
,

-1 s

1 1l 1 1 1
2020 20 "751995 2000 2005 2010 20151990 1

period
Offentlig konsumtion
Transfereringar

Ökning arbetsutbudetTabell 4.1 av
Årlig ökningprocentuell

2016-20252006-20151996-2000 2001-20051989-1990 1991-1995SvenssonPerssonoch
genomför liknan-1987 -0.2-0.3-0.l0.6 0.70.9simuleringar.de
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Diagram 4.2 Investeringar
Procentuell andel BNPav

r r r r r 1.-

4

96

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
period

Investeringar

offentligaDen konsumtionen och transfereringama redovisas i diagram
4.1 andel BNP. Den huvudsakliga drivkraften bakom utvecklingensom av

såväl arbetskraftsutbudet de offentliga utgifterna demografrn.ärav som
Skattetrycket, mätt andel BNP, sjunka från 56 % 1990 tillantassom av ca
54% år 2000 därefteroch oförändrat. Följaktligen kommer olfent-devara
liga utgifterna exkl räntor understiga inkomsterna fram tillatt år 2005:
initialt BNPmed 4%motsvarande av

På grundval förutsättningardessa och uppsättning parametervär-av en
den redovisas i appendix modellen banor för såväl försörj-som genererar
ningsbalansens komponenter kapital- förrnögenhetsstockar.ochsom

Investeringarna beror i modellen på förväntad framtida avkastning och
kännetecknas dessutom viss trögrörlighet anpassningskostna-av en pga.

Ökningender. i arbetsutbudet 1990-taletunder driver fram investering-en
våg under simuleringsperiodens början. Detta illustreras i diagram 4.2

visar investeringsandelen EftersomBNP. arbetsutbudet förväntassom av
minska efter 2000år börjar investeringsandelen sjunka från knapptatt
21% i mitten 1990-talet till under 20% efter år 2000.straxav

Elfektema det offentligapå finansiella sparsaldot och bytesbalansen
framgår diagram 4.3. Det offentliga sparsaldot sjunker frånav monotont
dagens 4% BNP. Det är värt år 2005 sparsaldotär 2att notera attav av
BNP samtidigt offentlig konsumtion och transfereringarsom summan av

ungefärär lika med skatteinkomstema. Skillnaden avkastningenutgörs av
på offentligaden förmögenhet har ackumulerats under 1990-talet.som

Trots det offentliga sparandet är bytesbalansen negativstora i simule- 2 föränd-Förutsatt att
ringsperiodens början. Detta beror i offentli-dels på investeringarna, ringarna övrigade delsstora

inkomster of-och degapå på lågt isparande hushâllsektom. Det lågaett hushållsparandet förkla- fentliga investeringarnabl. hushållen väljer konsumera relativtatt eftersommycketattras a. av balanserar varandra.
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Diagram 4.3 Oñentligt finansiellt sparandeoch bytesbalans
Procentuell andel BNPav

v

m e

4
V.

20l5 2020 20252005 20W.W990 W995 2000
period

Offentligt finansiellt sparande
Bytesbalans

förväntar sig nettoinkomster i framtiden i formhögre lägre skatte-man av
förbättratmedelarbetstid. ochtryck och högre Ett hushållsparande en

i Förbättradnedgång investeringsandelen leder till successivt bytesba-en
Efter 2005 försämras kraftigt tilllans under 1990-talet. år bytesbalansen

följd i offentligadet allt lägre sparsaldot den sektorn.av

Finanspolitisk lägre .skaltetryckstrategi

simuleringI denna effekternastuderas offentligahålla detattav nere
sparsaldot sänka skattetrycket. Skatterna frånändras år år såatt attgenom

finansielladet sparsaldot noll underär de åren. övrigtnärmaste 15 I är
Förutsättningarna i sccnariosimuleringcn.desamma som

Resultatet konsumenterna 1990-talet väljerär under konsumeraatt att
del ökade nettoinkomsterna förde medan återstoden attaven sparas

jämna konsumtionsbanan tiden. tabell 4.2 framgåröver Av det denut att
privata konsumtionen l.9°/0 iunder 1990-talet i genomsnittär högre än
scenariot. Tillsammans offentligamed det lägre sparandet leder detta till

bytesbalansförsämring Efter-motsvarande 1.4 procentenheter BNP.en av
referensfalletutlandsskulden år 2000 i blir nationalförmö-är högre änsom

framtida konsumtionsutrymmetgenheten det 0.5 Sålunda,lägre.procent
initiala sänkningen försämraden skattetrycket tenderar ekonominsattav

omfördela från framtida till samtidatotala sparande och därmed att gene-
rationer.

Finanspolirisk högre ojentlig konsumtionstrategi II:

simuleringen effekterna offentligaI den andra studeras den konsum-attav
tionen inte kan hållas under de 15 åren, medan skattetryc-närmastenere
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strategi ochvid finanspolitisk ITabell 4.2 Simuleringsresultat
skillnad scenariot år 2000Procentuell mot

Genomsnittlig konsumtion
National-Bytesbalans/1990 2000:- förmögenhetPrivat Offentlig Total BNPSimulering

-0.50.0 1.2 l.41.9Lägre skatt -offent-Högre
2.8 -2.20.0 7.9 l.llig konsumtion -

3Procentenheter.

i scenariot. jämförelsens skull denket Fördetsammaär antas attsom
offentligaoffentliga precis sparsaldotkonsumtionen ökar så mycket detatt

offentligablir innebär den kon-noll under de 15 åren. Detnärmaste att
genomsnitt 7.9% i scenariosimu-sumtionen l990-talet i högreunder är än

leringen.
inkomster i referensfallet.desamma DessutomKonsumenternas är som

nivån offentliga konsumtionen har direktpå den någonantar att
vilketprivata konsumtionsvalet, kanpåverkan på det ses som groven

gjord syfte förenkla Till skillnad från simule-approximation i analysen.att
ringen därför inget ökat sparande hushållen,med lägre skatter sker hos

i försämradökningen i offentlig konsumtion slår bytesba-helautan ut en
effektenenligt tabell 4.2. negativalans - 2.2 procentenheter BNP Denav

konsumtionsmöjligheter därförframtida generationers starkarepå är
% scenariosimuleringen.l.l ilägre än

utbudsstömingar, lönebild-Omvärldsefterfrågan,4.3
politikning ekonomiskoch

försöker effektema omvärldsefterfråganDetta avsnitt belysa lägreav en
inslageller utbudsstörning förutsättning arbetsmarknaden harunder att av

konkurrens möjligheternaimperfekt avsnittets del studerasl attsenare
politik i situation. Analysen grundasanvända ekonomisk sådan påen

terms-of-tradesimuleringar MAMMA-version ochmed med endogenaen
monopolfackförening.en

Utgångspunkter

inegativt skift i omvärldsefterfrågan svenska produkter ellerEtt på pro-
arbetskraft.till efterfråganduktiviteten upphov till tendens lägre påger en

nationalekonomisk terminologiklassisk enligtekonomi medI enen
följd lönenivån sjunkertill såarbetsmarknad skulle denna tendens att

i avsnitt vi 3 1985sysselsättningen upprätthålls. simuleringama detta ska SachsI ochBrunoatt
genomför närbesläktademonopolfackförening försvåraristället på arbetsmarknadenanta att en simuleringar i modellenlönenivån.anpassningen av likartad struktur.med

5- 10-0788
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världsmarknadsefterfrágan4.3 Simuleringsresultat vid lägreTabell
referensfalletProcentuell skillnad gentemot

Syssel- Kapital- National-Terms Export lönår
sättning förmögen-of stock

hettrade

-0.2 0.0 O -l.8O -0.7 -1.4
-0.5 -0.7 -0.1 -l.5 -0.7 -l.85

-l.6 -0.9 -l.810 -0.4 -0.9 -O.l

År första simuleringsperioden.° 0 denär

produktivitetTabell 4.4 Simuleringsresultat vid lägre
referensfalletProcentuell skillnad gentemot

Syssel- Kapital- National-Terms Export lönår
sättning förmögen-of stock

hettrade

-2.3 0.0 -2.1 0 -2.80 1.0
-2.3 -l.6 -2.8-3.6 -O.25 |.5

-O.2 -2.5 -2.2 -2.810 1.7 -4.l

sina livs-maximera medlemmarsFackföreningen ha målantas attsom
densin monopolställning på arbetsmarknaden kaninkomster. grundPå av

avvägning mel-sker på grundvalensidigt bestämma lönerna. Detta av en
referensfall används i dettaarbetslöshet. dethögre lön och Ilan som

jämvikt °/oekonomin i långsiktig med 2 arbetslöshetavsnitt befinner sig en
från friktionsarbets-fackföreningens vi bortser härtill följd lönekravav

löshet.

världmarknadsefterfråganLägre

minskad utländskeffekternasimulering på studeragårDenna ut att av en
utländskanivån på detefterfrågan svenska produkter. Således harpå

referensfallet.jämfört2 med Där-efterfrågetrycket sänkts med procent
tillväxttakten oförändrad. kan tänkasunderliggande Dettadenäremot

sammanfattas i tabell 4.3.smakförskjutning. Resultatenillustrera en
förskiftar efterfrågekurvan svenskaomvärldsefterfråganDen lägre va-

i jämförtdriva terms-of-trade -0.7 år Oinåt vilket tenderar att nerror
anpasssningEftersom fackföreningen motverkarreferensfallet.med en av

med sysselsätt-oförändrad i O stiger produktreallönen,lönenivån år en
hushållsinkomsterföljd. tillningsminskning Det leder lägresenaresom

skiftar efterfrågekurvan för svenskaytterligarevilket varor.
utsträckning sysselsättningeni mindreKapitalstocken och något anpas-

skiftarför svenskatiden, dvs. utbudskurvannedåt över succes-varorsas
Årterms-of-trade. 10delvis fallet i sysselsätt-sivt inåt vilket motverkar är

natio-referensfallet, 0.9°/0 lägre ochi kapitalstockenningen l.6% lägre än
konsumtionsmöjlighet 1,8%framtida generationersnalförmögenheten

lägre.
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produktivitetLägre

simulering produktivitetenavsnitt redovisas där nivån på harI detta en
underlig-jämfört referensfallet. Däremot denmed 2 med ärsänkts procent

i produktiviteten oförändrad.tillväxttakten Detta kangande ex. ses som
sammanfattas ioljeprishöjning. Simuleringsresultatenillustration enen av

tabell 4.4.
arbetskraftskostnadenhöjaSänkningen produktiviteten tenderar attav

efterfrågan arbetskraft.vilket driver på Påproducerad enhet, nerper
fackföreningeni föregående simuleringen motverkardensättsamma som

tidigare simuleringenanpassning lönenivån. Skillnaden den ärmoten av
skiftarproduktiviteten till utbudskurvan årsänkningen i leder ävenattatt

1% i referensfallet,Sluteffekten of högre Otrade år änär äratt terms
förra% Liksom i% sysselsättningen 2.1 lägre. den2.3 lägre ochexporten

förskjutsanpassningen tiden till utbudskurvansimuleringen leder över att
År sysselsättningen 2.5%kapitalstocken 2.2 % lägre,ytterligare. 10 ochär

referensfallet.of % itrade 1.7 högre äntermsmen

Ekonomisk politik

nationalförrnögenheteffekter sysselsättningDessa negativa på såväl som
fråga sig olika ekonomisk politikintressant hur kandetgör att typer av

situationen.påverka
omvärldsefterfrågan respektive produktivi-fallen lägreDe två med lägre

snarlika. nämligen i viss givenegentligen resulterarBäggeär atttet en
i referens-faktorinsats avkastning i utländskalägre äntermerger av varor

ekonomisk politik traditionelltfallet. det klart slag harDärmed är att av
varjeeffekt i fallen. själva verket gäller dettabägge ltypsamma av

undersysselsättning i referensfalletsituation denna modell,med ävenex.
från falletsimuleringama utgångspunkt mednedan sker medAttovan.

därför försök illustrativ.produktivitet ska baralägre ett attses som vara

vid ekonomisk politikTabell 4.5 Simuleringsresultat
politikfallet ekonomiskProcentuell skillnad utangentemot

Genom-
snittlig

NationalSyssel- totalTerms Export LönFall
förmögen-of sättning konsumtion

fro år 0 hettrade m

Efterfråge-
stimulans

0.1 2.10 -2.6år 1 l - -2.7 -0.305 -l.2 0.1 l.15
-0.70.0 0.0 -0125 0 0 l.1

Utbuds-
stimulans

O9 2.1-0.4 1.4 - -- 2.4 0.9 1.3-0.6 1.35 14 - 1.218 1.3 2.6 1.325 -O.7 -
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syftar efterfrågeökandetill studerasimuleringarna nedanDe två att
återstäl-konstruerade så depolitik.utbudsökande Bägge ärrespektive att

Simuleringsresultatennivå.referensfallets0 tillsysselsättningen årler
fallet med lägreskillnadensammanfattas i tabell 4.5 gentemot pro-som

ekonomisk-politiska åtgärder.duktivitet utan
Förbrukningsine/ierfrâgeökande politiken ökarinnebärDen att staten

of l.l°/0tradedriverbudgeten. Dettaunderbalanseraroch termsupp
efterfråganpolitik eftersom påekonomiski fallet0högre år än utan

fallet i blirsidoelTekt dettaökar. En ärproduktersvenska exportenattav
refens-tillsysselsättningen återställsi 0.2.6% lägre årmarkant menmer

sjunker.produktreallönennivå eftersomfallets
arbetslöshetsunder-transfereringarskatteinkomster och lägreökadeDe

ifrånsysselsättningen långtärden ökadeblir resultatetstöd avsom
därförblir detutgiftsökningen. l längdenför balanseratillräckliga att

medfinanserna. sig detta skeroffentliga Varenödvändigt deatt strama
i simuleringen ellerutgifter vilket falletoffentliga ärhjälp sänktaav

konsumtions-sysselsättning och lägretill lägreskattehöjningar leder detta
i tabellillustreras 4.5generationer.för framtida Detmöjligheter avsenare

perioden år 0- 5konsumtionen underoffentligaprivatatotaladen +att
politik, vilket lederekonomisk2.7°/0 i falleti genomsnitt högre änär utan

iekonominframåt konsumerakanfrån och med år 5 ochtill att genom-
nationalförmögenhe-politikfallet ekonomiskO.3% mindre isnitt än utan

sysselsättningenpositiva effekten påO.3% år 25 denlägre. I ärär merten
Sammanfatt-ekonomisk politik.falletO.1% iupphävd lägre änän utan

sikt återställa sysselsätt-finanspolitik på kortexpansiv kanningsvis, en
sysselsättningframtida generationerstill prisetskerningen, det avmen

konsumtionsmöjligheter.och
labila/sökande politiken slags åt-innebär närmastkalladeDen så en

finansera mindre andelväljerstramning attstatenatt avengenom
fackföreningentill läggerutgifter. lederDettaarbetslöshetskassornas att

skillnadentidigare. avgörandesysselsättningsmålet Denvikt vid änstörre
politiken åtgärden sänkerefterfrågestimulerande ärjämfört med den att

ekonomisk politik. Detta deti fallet gör1.4°/0 Olägre år änlönen utan
Därmed tenderarsysselsättningen utbudetochökalönsamt att av varor.

politik,ekonomiski falletfalla O.4°/0 lägre 0of år äntrade utanattterms
förstaför det kanvärdaTvå sakervilket stimulerar är notera:attexporten.

2.6% 25 itiden högre år änsysselsättningen upprätthållas överden högre
framtidaochför kan bådeekonomisk politik, det andrafallet utan nu-

illustreras i tabell 4.5konsumtion.sin Detgenerationer öka attavsenare
O.9°/0 högre0 ochkonsumtionen mellan år 5 ärgenomsnittliga totaladen

nationalförmögenheten år 5ekonomisk politik, medanfalleti medän
1.3% högre.

funktionssättArbetsmarknadens4.4och SvenssonPersson
genomför likarta-1987

simuleringar dis-ochde diskutera mellan arbetsmarknadensavsnitt sambandetåtDetta ägnas att
ekonomiskhurkuterar sysselsättning Avsnittet bygger påinvesteringar ochfunktionsätt, ensitua-politik påverkakan

imper-från olika versioner medjämförelse två MAMMAresultatentionen. avav



4.6 Simuleringsresultat vid aggresivarefackligTabell lönepolitik
skillnad referensfalletefterProcentuell 10årgentemot

SysselsättningLön Nationalförmögenhet

2.2 -9.2 -8.7

möjliggörafekt konkurrens på arbetsmarknaden. Detta angreppsätt en
schabloniserade ekonomier.jämförelse Den kännetecknasmellan två ena

relationer fackförening arbetsgivarelångsiktiga och goda mellan ochav
icke bindandebindande kontrakt, den andra dess raka motsats

inedan tolkar detta "Konsekvent återhåll-kontrakt. Analysen termer av
lönepolitik respektive Aggressivare facklig lönepolitik.fackligsam

fackligKonsekvent återhållsam lönepolitik

finns monopolfackföreningUtgångspunkten det har målär att som somen
maximera livsinkomster framtidasina medlemmars ett nuvärdeatt av

transfereringsinkomster. Till skillnad från flertaletlöne- och och modeller
fackföreningsbeteende innebär fackföreningen sigdet bryr såvälattav om

somsamtida framtida inkomstmöjligheter. kraft sin monopolställningI av
väljer fackföreningen lönepolitik för detta mål. Härviduppnåatt taren

företagens förväntade framtidatill beteende, dvs. högaden hänsyn att
negativt investeringar sysselsättning.löner inverkar på och

princip fackföreningen incitament förannonseraI har återhållsamatt en
lönepolitik, invänta investeringarna därvid följer och reviderasedansom

aggressivare hållning.lönepolitiken i riktning Orsaken är närmot atten
investeringarna i viss utsträckning irreversiblaväl har skett så dessa ochär

arbetskraftsefterfrâgan förgiven kapitalstock relativt okänslig löne-med är
höjningar. uttrycka sak denEtt sätt ärannat att att notera attsamma

arbetskraftkortsiktiga efterfrågekurvan för den långsiktigalutar änmer
eftersom till faktiskt investeraden hänsyn det lönsamtärtar attsenare om
i kapitalstock elleren

referensfall i avsnitt ekonomin befinna sig i långsik-vårt dettaI ettantas
fackföreningen förtigt jämviktstillstånd, där konsekvent återhållsamen

lönepolitik förtroende för. liknas vidinvesterarna har Detta kansom en
situation fackföreningen bindande utfästelse framtidadär löner.gör en om
Till följd fackföreningens 2 vilönekrav arbetslöshetenär procentav ca

från friktionsarbetslöshet.bortser

facklig lönepolitikAggressivare

simuleringen syftar till innebörden aggressiva-andra studeraDen att av en
lönepolitik från fackföreningen. Simuleringen genomförs med MAM-re en

MA-version karaktäriseras fackföreningen giv-exploaterar denattsom av
kapitalstocken i varje period i syfte driva lönerna. Eftersomattna upp

fackföreningensinvesterarna medvetna mål och begränsningarär om
fackföreningens utfástelsergenomskåda detta beteende ochkommer de att
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framtidalåga fårlöner ingen trovärdighet. Detta kan liknas vidom en
situation där det inte finns någon möjlighet bindande utfästelsegöraatt en

framtida Följaktligenlöner. tenderar investeringarna och därmed denom
framtida kapitalstocken bli lägre i referensfallet.än Detta liktydigtatt är

investeringarnamed sker iställetutomlands for i Sverige.att Resultaten
vid 10-årshorisont sammanfattas i tabell 4.6.en

Enligt innebärtabell 4.6 aggressivare lönepolitik från fackföreningensen
sida lönerna °/odrygt 2är högre medan sysselsättningenatt och nationalför-
mögenheten ungefär 9%är lägre efter 10 år. I detta dramatiska exempel
leder alltså aggressivare lönepolitik från fackforeningamas sida tillen att
arbetslösheten drivs till ll inom 10 år dvs. till nivådenprocentupp som

igällt delar Västeuropa under l980-talet.stora av

4.5 Skattereformen

Syftet med detta avsnitt är belysa vissa effektertänkbara skatterefor-att av
Detta sker med hjälp simuleringar med MAMMA-version därmen. av en

inhemska och utländska identiskaär och arbetsutbudet är endo-varor
gent.5

Utgångspunkt

simuleringen marginalskatten arbetsinkomster från 50%I sänks på 1989
till 45% 35% 1991. Reformen finansieras huvudsakligen1990 och genom
höjda konsumtion kapitalinkomster. indirektaskatter på och Den skatten

höjs från 26%konsumtionsskatten 22% 1989 till 24% 1990 1991.och
kapitalinkomstbeskattningenverkliga omläggningen mycketDen ärav

komplicerad approximeras i kapitalinkomstskattesat-och modellen attav
höjs från 20% till 25 % 1990.sen

offentligNivån konsumtion från referenssimuleringpå hämtas meden
oförändrade olfentliga transfereringamaskattesatser, medan de beräknas

för i offentligaendogent upprätthålla balans den budgeten. Detatt senare
skattereformeninnebär klumpsum-balanserasatt nettot antas genomav

meskatter/-transfereringar.

5 iSimuleringama detta Långsiktiga efekter skattereformenavavsnitt Söder-byggerpå
Liknande si-lind 1990. avsnitt redovisar långsiktiga effekterna skattereformen,Detta de dvs.avmuleringar ipresenteras efter anpasssningen til långsiktig jämvikt har skett.att en nyKotlikoffAuerbach och

Skattereformen viktigaste mekanismer ärl987. Den första studi- att
det svenskaskatte-en i arbetskraftstillgångav öka hushållensvärdet denattgenomav genom-förinomsystemet ramen snittliga arbetsinkomster sjunkerskatten påliknande modell ären

fritid konsumtion marginalendyrare påAnderssonoch Norrman göra mätt termer av genom
l987. Auberbach och säkningen marginalskatten arbetsinkomster överstiger höj-påatt avKotlikoff har på uppdrag

ningen konsumtionskatten påFinansdepartementet avav
genomfört antal simu- konsumtion fritidett iii priset och idag i konsum-sänka på mätt termer avleringar, redovisassom tion fritid framtideni nettoavkastningenoch på sparandeattgenomi bi-på plats dennaannan kapitalinkomster generellt sänks.laga.
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första förmögenhetseifekt inkomstelfektDen mekanismen är en som
leder till konsumtion fritidsåväl och sparande tenderar öka.att attsom

substitutionsetfektDen andra mekanismen leder till konsum-mellanen
fritid,tion och där konsumtionen tenderar öka på bekostnadattav varor

fritid. tredje mekanismen tillDen leder på motsvarande kon-sätt attav
sumtion fritid tidigt i livscykelnoch tenderar öka på bekostnadatt av
konsumtion fritid sistnämnda väsentliga effekteroch Det kan hasenare.

olika årskullar konsumtion fritid.på den aggregerade över mängden och
effekterna framgårlångsiktiga enligt modellsimuleringen sistaDe av

i 6.9% i referensfalletraden tabell 4.7. Arbetsutbudet högre ochär än på
kapitalrörlighetengrund och antagandet konstantöver gränsernaav om

skalavkastning kapitalstocken produktionen.gäller detta också och Kon-
% referensfallet för-sumtionen likaledes 6.9 i och hushållensär högre än

11.8%mögenhet lägre.

Ekonomins anpassningsprocess

Simuleringen från formögenhetsstockargivna ärvda kapital-utgår och
lösningen anpassningsbanan1990 och beskriver hela till den långsikti-nya

jämvikten.ga
Anpassningsprocessen fyra viktiga faktorer. förstapåverkas detFörav

införs skattereformen i Förmögenhetsef-två det andra är störst.steg, varav
fekten skattereformen får full genomslagskraft 1990, vilketdock nästanav
tenderar driva konsumtion fritid och arbetsutbudet.och nedatt upp
Samtidigt relativprishöjningenslår endast del fritid igenom 1990.påen av
Slutligen konsumtion särskilt fritid relativt billigt jämförtoch 1990 medär

Diagram 4.4 BNP, arbetsutbud, investeringarreallön,
Procentuell skillnad referensfalletgentemot

O I |I |l |r

/
/ /
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skattereformvidSimuleringsresultat4.7Tabell
referensfalletskillnadProcentuell gentemot

Hushålls-
Bytes-Produk- lnveste-förmögen-Arbets-Konsum-år
balansringartionhettion utbud

-8.514.40.9 -1.3-1.91990 7.3
-3.112.24.11.47.9 5.31991 - -2.05.0 9.42.85.67.91993 - -1.37.93.8 5.55.87.81995 - -0.86.66.05.16.17.82000 - -0.66.57.3 6.46.42015 7.5 - -0.66.76.69.46.67.22040 - -0.56.9 6.911.86.96.9siktLång -

BNPdifferens i procentenheterav

tilldettalederskattereformen 1991. Sammantagetiefter det andra steget
referensfallet ochi°/0konsumtionen 1990 7.3 högre änärtabell 4.7seatt

i referensfallet1.9% lägreArbetsutbudet däremot än7,9% ärhögre.1991
5.3% 1991.högre1990 men

relativt långsamtgiven 1990 ochkapitalstocken växerandra ärFör det
kraftigakombination med denfaktum ianpassningskostnader. Dettapga.

utbudsöverskotttillleda1991 tenderari arbetsutbudetökningen ettatt av
i medjusteras uppåt taktFöljden blir låga löner attarbetskraft. som

och år1991 1.4Enligt diagram 4.4 lönernaärkapitalstocken växer.
referensfallet.i0.1 % lägre2000 än

äldremängd årskullar. Dehushållsektomtredje bestårdetFör storav en
vilka ärväsentliga förrnögenhetstockar,tillihopharårskullama sparat

Framtidens äldre kom-framtidens äldre kommer ha.dehögre attän som
lägregrund densina inkomster påmindre delatt avavspara enmer

haft högrede hasamtidigt kommerkapital,nettoavkastningen på attmen
förradominerar denEnligt tabell 4.7sin livscykel.nettoinkomster under

11.8% i denlägreförmögenheteftersom hushållens äreffektennegativa
jämförelsen de äldrereferensfallet. mellani ljämviktenlångsiktiga ännya

"inkomsteffektskillnadverkar dennai framtidende1990 och som en
förkla-framtidens äldre.för Detarbetsutbudhögretenderar ettatt gesom

imedan denhögretabell 4.7 6.12000 se ärvarför arbetsutbudet årrar
referensfallet.i6.9 högre änjämvikten detlångsiktiga ärnya

förhållandevis produk-lågakombinationen denfjärde lederFör det av
tabell1990 enligtinvesteringarnakonsumtionen ochhögationen och den

i bytesbalansenkraftigatill underskottreferensfallet14.4% ihögre4.7 än
procentenhetermotsvarande 8.5referensfallet påförsämringen gentemot

ökningen i arbetsutbu-väsentligtförsämring mildras närBNP. Dennaav
produktionen 1991.driverdet upp

för olikaVälfärdsejekter generationer

i diagram 4.5,generationer illusterasvälfärden för olikaEffektema på som
förmögenhetandel totalvariation procentuellvisar ekvivalent avsom

förfinansiell förmögenhetarbetskraftstillgången och realnuvärdet +av
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Ekvivalent variation procentuell andel total formogenhetsom av-

100 olika förmö-áreskullar. Detta mått speglar hur del den totalastor av
offra förrespektive beredd få skatterefor-genheten årskull är att attsom

positivt reformentill stånd. värde indikerar med andra 0rdEtt ärattmen
Årskullarna indikeras in i arbetskraften.önskvärd. med det år de trädde

enligt offra %1990 diagram beredd 4.3Den årskullen är 4.5 attunga av
förmögenhet för till skattereform.sin totala stånd Motsvarandeatt en

°/0 förför årskull har varit arbetsverksam i 30 2.2 ochvärde den år ärsom
20204.7%. generationerna vinnerden årskull Att deärsom ung unga

förstarelativt reformen de gamla har två orsaker. detpå än För ärsett mer
sin arbetskraftstillgång vilket kraftigt ide beroende värdet på ökarmer av

finansiellaskattereformen äldre generationernaoch med de harän som
innebär skattereformen viss förmö-förmögenheter. det andraFör att en

förmår finansiera mindre konsumtion fritid förutgenhet mängd och änen
nettoavkastning. sistnämnda faktorernalägreden Desamt att enger

överraskningsskatf finansiella förmögenheter,verkar slags påsom en
Framtidens generationer fårendast drabbar de äldre. ännusom unga

eftersomvälfárdshöjning de 1990 kapitalstocken och där-större än unga
tiden.lönernamed uppåt överanpassas

välfärdoch4.6 Bytesbalans
välfárdseñekterna bytesbalansunderskott meddetta avsnitt analyserasI av

första fallet investeringarna till följdhjälp olika scenarier. det ökartvå Iav
underliggande produktivitetstill-produktivitetshöjning. denUtöverav en

utvecklingen produktivitets-tekniskadenväxt äger antassom rum p. a.
fallet konsumtionennivån stiga 4% fram till 2000. det andra ökarmed år I
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4.8 SimuleringsresultatTabell vid investeringsökningen
Differens i procentenheter referensfalletBNP gentemotav

Sparandeår lnveste- Kapital-Bytes- BNP" National-
ringar balans stock förmögenhet

1990 1.8 0.6 -2.4 0 0 4,5-1991 -1.3 0.8 -2.l 1.4 2.2 4.8
1993 -0.3 0.1 -0.4 2,9 4.8 4.9

i Procentuell skillnad referensfallet.gentemot

Tabell 4.9 Simuleringsresultat vid konsumtionsökningen
Differens i referensfalletprocentenheter BNP gentemotav
år Sparande lnveste- Bytes- Kapital- BNP National-

ringar balans stock förmögenhet

990 2.2 01 2.2 0 0 0- -1991 -2.0 0 -2.0 0 2.2 -0.4
1993 -0.4 0 -0.4 0 4.8 -0.6

Procentuell skillnad referensfallet.gentemot

följd transfereringsökning till hushållen 1993. avveck-till år Dennaav en
fallensuccessivt fram till 2000. analyseras delas sedan år Bägge attgenom

referensfall förändringarjämförs dessa ochmed någotett utan utanav
bytesbalansunderskott.

Investeringsökning

produktivitetsniván medför produktionen därmedhöjning ochEn attav
produktionen inkomsterkapitalstocken Den högre störreväxer. genererar

humankapitel blirreallöner. Hushållens därmed högre. lnveste-och högre
medförgenomföra vilket investeringsuppgång-ringar kostsammaär att att

följd produktivitetshöjningen ocksåår. modellenunder I äruttas aven en
förstai förväg, varför investeringarna ökar redan under åretkänd av

framgår investeringskvoten i simuleringen ökartabell 4.8analysen. Av att
förstaväljer åretmed 0,6 procentenheter. Hushållen också redan att ta ut

förrnögenhetsökningen form konsumtion.i högre Orsakenden del ärav av
utjämna sin konsumtionsnivå tiden. Sparandethushållen vill överatt som

faller med 1,8 procentenheterandel BNP konsekvens dettaav som en av
första investeringar tillsammans med lägre sparandeunder de åren. Högre

blir 2,4%i bytesbalansen. Underskottet BNP underunderskottett avger
förstadet året.

i medför minskade utlandstillgångar.Underskottet bytesbalansen De
realkapital-investeringarna bidrar emellertid till inhemskahögre denatt

också den ökade utländska skuld-stocken snabbare. Detta uppvägerväxer
framgår nationalförrnögenheten,sättningen, vilket dagens konsum-attav

4,9% iframtida konsumtionen, blir högretion nuvärdet den änoch av
referensfallet 2000.år
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Konsumtionsökning

Ökade disponibla inkoms-medförtransfereringar hushållensoffentliga att
varföri förvägeller kändTransfereringsökningen annonseradstiger. ärter

konsumtionen. lnkomster-första ökaväljer redan under årethushållen att
fallerframgår tabell 4.9stiger emellertid inte. Somproduktionenoch avna

förstaprocentenheter året. Denmed 2,2andel BNPsparandet som av
ochmedförkonsumtionen med andra ord lägrehögre nettoexporten

framgår2,2% Dettai bytesbalansen med BNP.därmed underskottett av
oföränd-samtidigt investeringarnasparandet blir lägre ärockså att somav

rade.
inte minskadekonsumtion däremot defallet med ökadI uppvägs ut-

Nationalförmögenhetenrealkapitalstock.landstillgångama störreav en
År framtidareferensfallet. 0,6% lägre. Deti 2000 dennablir lägre ärän

blir mindre till följd den ökade konsum-konsumtionsutrymmet m. a. o. av
iskuldsättningenanalysperioden ökadetionen början denunder a.av p.

utlandet.
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Appendix parameterval-

Syftet tekniskt inriktademed detta appendix dels den intresseradeär att ge
försigáttläsaren chans vad har bakom kulisserna, delsatt atten se som

möjliggöra rekapitulering i framtida utvärderingresultaten Lång-av en av
tidsutredningen.

Modelldokumentationen MAMMA Documentation for Swe-A the-
medium i appendix beskriverdish Term Survey" 3 modellen, parametrar-

funktion standardparameterisering. appendix redovisasoch l dettanas en
i händelse avviker från iendast parametervärden de de modelldoku-attav

mentationen. kan skilja sig simuleringamaAtt mellan harparameterama
första olika modellversioner förtvå orsaker. För det har olikaanvänts

simuleringar. visat sig lämpligt varieraFör det andra har det paramet-att
till fråganågot med hänsyn den studeras. Det är ettrarna som senare

förfarande såvidarimligt tolkar simuleringama illustrationerman som
änsnarare som prognoser.

Scenariosimulering 1990 2025, m. m.-
dessa simuleringarI används modellvariant med arbetsutbud,exogenten

dvs inhemska utländska identiska,och full sysselsättningären vara varor
ingen fackföreningdvs och installationskostnad 1165. Där-typenen av

6,6,n,v, KfKh,för följandebehöver åsättas värden: 130,parametrar
§- w,x och Q. De ihar andra värden än modelldoku-parametrar som
mentationen redovisas i tabell 4A.l.

Omvärldsefterfrågan, utbudsstörningar, lönebildning och ekonomisk

simuleringarI dessa används modellvariant med arbetsutbud,exogenten
fackförening bindandemed kontrakt och och installationskostnaden av

1165. Därför följandebehöver åsättas värden: v,L9O.typen parametrar
iDe har andra värden modelldokumentationen redovi-änparametrar som

i tabell 4A.2.sas
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Tabell 4A.l Avvikande parametervärdeni scenariosimulering,m.m.
Produktion OffentligaHushållen sektorn export

0.41 0.961 enligt diagram 4.1a n
C0.30 -0.0535 0t2025, 0.1 t2025y g

6.598 enligt diagramK..,., 14.27 Llggg C 4.1
FAlggg TW

0.00
t 0.00

-0.40Bo

Tabell i omvärldsefterfrågan,4A.2 Avvikande parametervärden etc.
Produktion OffentligaHushållen sektorn export

0.41 -0.0655 0.30p uL0.75 6.374 1.00Y n
rt 0.04 0.00u

0.36n
0.69u
0.69n
0.00u
0.00u

Arbetsmarknadens funktionssätt

simuleringar modellvarianter med arbetsut-I dessa används två exogent
identiska, installa-inhemska utländskabud, dvs och ärvaror enen vara

monopolfackförening respektivetionskostnad Iis och medtypen enav
Därför följandebindande kontrakt. behöver behöver parametrarutan

Kh,O, 10, §- oo ochåsättas värden: De parametrarn, v, x.
modelldokumentationen redovisas ii tabellhar andra värden änsom

4A.3.

Skattereformen

inhem-simuleringar modellvariantl dessa används med dvs.en en vara
identiska, full sysselsättning ingenska och utländska dvs.ärvaror

fackförening. Därför Följandebehöver åsättas värden:parametrar
Q.0",0,r1,å,c&#39;,é- oo,x och har andra värden iDe änparametrar som

modelldokumentationen redovisas i tabell 4A.4.
G. för . från långsiktig jämviktsbanaKmFAo och alla är hämtade en

0.27, 0.50, 0.22 0.20.med t och
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Tabell 4A.3 Avvikande parametervärdeni arbetsmarknadensfunktionssätt
Produktion Hushållen Offentliga sektorn export

B 3.50 -0.0655 0.30p
L0.63 6.374 C 0.06a

r 0.04 0.69t"
t0.75 0.69y

0.00
r 0.00
Q 0.l265

Tabell 4A.4 Avvikande parametervärdeni skattereformen

Produktion Hushållen Offentliga sektorn export

0.36 -0.0053 beräknasa p
i 1.015 0.6 C beräknasendogent
r 0.067 0 2.4 t" l990:0.45.l99l-:0.35

l l990:0.24.l99l-:0.26y
t 0.25
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jämviktsanalys skattereformenAllmän5 av

pensionssystemetoch

Inledning5.1

skattereformen ielfektema ka-diskuterasLångtidsutredningen 1990I av
demografiska utvecklingen pensions-ochmellan denpitel och samspelet5

frågor förs hjälpmeddiskussionen dessai kapitel Delarsystemet avav
beräkningsbarnumeriskt allmänintertemporalsimuleringar med enav

simulering-kapitel resultaten dessajämviktsmodell. I detta presenteras av
detaljerat.ar mer

Alan Auerbach och Larryutnyttjats utveckladmodellDen är avsom
versionmodellversioner;sigKotlikoñ". själva det tvåI verket rör enom

versionför demografisk analys och ärspecialutforrnadär somensom
skatteförändringar. Modellen ellerförformulerad ananlyseraatt mo-

Fiscal Policy frånutförligt i Dynamicdellvariantema finns presenterad
redogörelse1987. därför kortareskall endastI detta sammanhang aven

modellen ges.
livscy-numerisk simuleringsmodell baseras påModellen är ettsomen

ekonomins utvecklingModellen beräknar överkelbeteende hos hushållen.
rationella förväntning-företag harhushåll ochtiden under antagandet att

inteekonomiska påinnebär de aktörernaantagandeDetta ettattar.
ekonomiska utveck-förväntningarfelaktiga densystematiskt harsätt om

därför inte beroendeförloppet blir hellerlingen. ekonomiskaDet anta-av
systematisk irrationalitet hos aktörerna.ellerganden typannan avom en

generationer, väljer nuvarande och55Hushållen, består av vuxnasom
livscykelhypotesen.fritid i enlighet medkonsumtion respektiveframtida

fritidsina arbetsinsatser och ochindividernainnebär planerarDenna att
förväntade livsinkomster, ochkonsumtion till räntormed hänsynsin

individen i tidigare ochföljer vanligenhypotesdennaskatter. Av att
inegativt sparandeväljer ha lågt ellerlivscykelnskeden att ettsenare av

i medelåldern.positivt sparandethögrekontrast ettmot
barndemografiska utvecklingen ävenanalysen denl representerasav

äldreversion lämnar depensionärer i modellen. I denna ävenoch genera-
modellversion alltsåefterkommande. ärtionerna till sina Denna merarv

skatteversionen.demografiska strukturen änelaborerad vad gäller den
kapital ochföretag använderProduktionssektorn representeras av som

Arbetskraften homogen arbeta-i produktionsprocessen. är ävenarbete om
produktiva förmåga.skiljer sig sin Företagetolika vad gällerålderre av

fullständig konkurrens.underaktiemarkanaden ochvärderas på opererar
framtidanuvarande ochproduktionsbesluten grundas påInvesterings- och

Auerbach, A. och L.efterräntabilitet skatt.
Kotlikoff, 1987 Dyna-gjorda antagandetsimuleringarna underflesta redovisade ärDe deav mic Fiscal Policy, Cam-

investeringsbeslut blir därmedekonomi. ochSparande-sluten bridge University Press.om en
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definitionsmässigt lika och den inhemska och lönsamhetenräntanstora
utvecklingen i beskrivningvariera oberoende omvärlden. Denna ärkan av

simuleringar variant förrealistisk varför antal medinte helt även ett en en
gjorts. version emellertid relativt schematiskekonomi Dennahar äröppen

huvudversionen.får stöd för simuleringen medoch ettsnarast ses som
gjorts liten ekonomiunder antagandetDen analys öppenom ensom

precistgiven utländskainnebär i princip den Merräntan är räntan.att av
företagens avkastning kapital efterformulerat på skattdetta såär att

efter i kapitalräntabiliteten skatt omvärlden. Dessutombestäms ärav
medförfullständigt rörligt olika länder.realkapital mellan Dettaäven att

omvärlden. Antagandetinhemska reallönen bestämsdenäven om enav
investeringsbeslutekonomi innebär också sparande och heltöppen att

investeringar likaSkillnaden mellan sparande och med bytes-ärsepareras.
balansen.

fiskala myndig-offentliga institutioner.sektorn består två DenDen av
finansieraroffentliga utgifter dessa skatterbeslutar ochheten genomom

pensionsavgifter förupplåning. Socialförsäkringssektomeller atttar upp
pensionsutbetalningar. offentliga vidarefmanisera Den sektorn måste

simuleringar gjortsbudgetrestriktion. deuppfylla intertemporal I somen
i precistantagits hela tiden balans, eller denhar budgeten är attatt mer

offentligafinansiella Vidareoffentliga sektorns sparande noll. är deär
utvecklingen.utgifterna demografiska äldre ålders-beroende den Enav

förexempelvis utgifterna för pensionermedför både ochstruktur att
konsumtion sjukvårdoffentlig etc. ökar.

hjälp antal aggregerade skattesats-skattesystemet modelleras med ettav
skatteversionen används bådeför olika modellenskattebaser. l aver

möjliggöragenomsnittliga för analysermarginella och skattesatser att av
progressivitet demografiskaeffekterna olika i skattesystemet. Denav

rudimentärtversionen har skattesystem.däremot ett mer
vilketBeskattningen bostadssektorn indirekt skatthar räknatsav som en

kapitalinkomstbeskattningen fråninnebär förändringen har rensatsatt av
i bostadsbeskattningen. effekter kapitalstockenförändringarna De på som

därför realkapitalet exklusive bostadskapita-fångas i simuleringarna avser
ikonsekvens detta har hushållens reala sparandelet. Som ävenaven

från ekonominsbostäder exkluderats nettosparande.
kalibrerats simuleringarna kan återgeModellen har så att grovt sett

utveckling 1960. Sparandet härskatternas sedansparandets och avser
nettosparande disponibel nationalinkomst.iekonomins totala procent av

kalibrerats tillSimuleringarna pensionssystemet har den beräknadeav
pensionsutbetalningar varje i förhållande till löne-ersättningsgraden år

Ersättningsgra-föregående lO åren i pensionssystemet.under desumman
för historisk period fram till 2040.och ården beräknad bådeär en

möjligt olika meka-det mängdModellansatsen gör vägaatt samman en
effektema.riktningen kannismer för på de samlade Dessutomavgöraatt

ungefärliga storleken förändringar fångas.förhoppningsvis på vissaden
kvantitativafår inte tolkas "prognoser" denResultaten dock översom

simuleringarna alltför schablonmässiga. Simule-utvecklingen, därtill är
partiella exempelvisringarna åskådliggör endast de resultatendessutom av7Exklusive hushållensre- inträf-viss demografisk utveckling. verklighetenskattereformen eller Ieni bostäder.ala sparande
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far naturligtvis fler förändringar påverkar ekonomin just deänsom som
i kapitel.studeras detta

5.2 Simuleringar skattereformenav
skattereformenl kapitalinkomstbeskattninganalysen har högreävenav en

oförändrad indirekt beskattningoch simulerats. simulering hushål-En där
lens arbetsutbud känsligare för förändringar i marginalskattenär har också
gjorts. Simuleringama beskriver för jämförtbana ekonomin meden en
referensbana skattereform. därförResultatenutan presenteras pro-som

ifrån referensbanan.centuella avvikelser
förl tabell och 2 återges de aggregerade skattesatser1 använts attsom

fånga i marginellahuvuddragen det svenska skattesystemet. Dessa denär
arbetsinkomsterårespektive genomsnittliga skatten arbetsgivaravgif-på

ter, formellaindirekta subventionerskatter och dennetto, samt re-
spektive effektiva reala kapitalinkomstskatten för före-hushåll respektive

framgår reformen i genomsnitt marginalskat-Det beräknas sänkatag. att
med 17,5 procentenheter och den genomsnittliga 10skatten medten ca

arbetsinkomster. finansierasprocentenheter på bl. med höjningDetta a. en
indirekta höjningde nettoskattema med 4 procentenheter ochav ca en av

kapitalinkomstskattema med marginalen.4 procentenheter på Denca
marginella skattekilen skillnadentotala mellan bruttolönekostnad och

efter arbetsinkomst- indirektnettolön och skatt sänks därmed med 10ca
procentenheter.

framgårresultaten arbetsutbudet beräknas öka. effektAv Detta äratt en
fritiden blir marginalen i konsumtiondyrare på termer attav av genom

minskatsänkningen marginalskatten. Tendensen till arbetsutbudav som
genomsnittligauppstår den skatten sänks hushållen har råd"när att

höjningenmindre den indirekta Storle-arbeta motverkas skatten.av av
arbetsutbudsökningen preferenser fångasken på beror på hur hushållens

med parametervärden ingår i modellen. har dock valtsde Dessa så attsom

Tabell för indirekta före efterSkattesatser arbetsinkomsteroch skatter och skatte-1
reformen
Procent
År Marginal Marginal 3Genomsn. Arbets- Indirekt Total lnklusive Iharginalef-

skattbidrag skatt givaravg. skattekil°skatt fekten från inkomstbero-
bidrag.ende

41960 36.40 1.00 19.91 1.64 15.21 47.78 inkluderasHär endast
42.20 1.00 21.95 3.69 l8.73 55.491965 avgifterde beär attsom

28.591970 47.40 3.00 6.l7 19.68 62.48 trakta skatter. Sålun-som
1975 53.40 5.00 32.49 15.05 16.74 69.90 da räknas hälftenendast
1980 55.00 5.00 34.58 20.97 17.39 72.68 avgifternaATPav som
1985 49.50 5.00 33.76 27.09 16.29 70.03 eftersom avgifternaskatt,
1989 52.30 5.00 35.94 27.01 17.77 72.36 explicitocksåär knutna
1991 34.80 5.00 25.45 26.33 21.52 62.62 till pensionsförmáner.

5 formellaDen skattsats-
marginaleffekten inkomstberoende avgifter bidrag.Avser och "statutoryav en avser cor-b indirektade skatterna och subventionerna. förAvser rate" före-nettot porate taxav

° marginalskattekilen arbetsgivarensAvser den totala mellan lönekostnaderoch definierassåsomden inet- tag
efter arbetsinkomstertolönen skatt och indirekta nettoskatter. King-Fullertonpå 1984.

m-NLIWRR
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efter skattereformenfKapitalinkomstskattesatser före ochTabell 2
Procent
År tce tcs tpt n

3.90.7 39.4 24.724.21960 - 7.042.0 37.330.3 -1l.21970
13.751.638.3 -27.5 30.41980

32.8 5.038.533.9 1.71985
5.030.0 29.029.9 1.01991

Anm:
effektiv marginalskatttotalt

effektiv marginalskatt för företagentce
1984definerad i King-Fullenonratetcs "statutory corporate tax som

i kapitlet "Sweden".ekvation 4.10
effektiv personlig real marginal skatttp
inflationn

tpl tcetce +t -
perioden 1960-ungeför noll 0 underkapitalinkomstbeskattningpersonliga ärDen

genomsnittliga skattenEfter skattereformen blir denexklusive bostäder.1989
imputeradmiljarder jämfört med30% skatteintäkt l3ungeför beräknad påen enca

miljarder kr.. Dennettoförrnögenhet på 1500procentig kapitalinkomst på3 real en
driftöverskotteti förhållande tillbeskattningen för företaggenomsnittliga direkta

bli ungefäroch beräknasungeför 20%under 1970-och 1980-talenärnetto sammaav
efter skattereformen.storleksordning

universitet.utförts Södersten,UppsalaBeräkningarna Jana har av

ungefärarbetsutbudsökningen med de eko-på överensstämmerstorleken
gjorts i skatteutredningennometriska skattningar har samband medsom

tillEftersom simuleringama inteLångtidsutredningen 1990. hänsyntar
institutionellai form avtal och trögheterrestriktioner på arbetsutbudet av

första efter skattereformen.ökningen redan det åretsker hela
Ökningen tilltill produktion därmedarbetsutbudet leder högre ochav

konsumtionen sparandet ökar. Det högre arbetsutbudet lederbåde ochatt
Eftersom kapitalstocken inte öka likatill investeringar. kanockså högre

första efter refor-faller dearbetsutbudet reallönen något årensnabbt som
förstärker investeringsuppgángen.Dettamen.

idagSkattereformen innebär i utsträckning be-skatterna större änatt
till arbetsinkomster.konsumtion i förhållande Dettalastar yngregynnar

yrkesaktiv tid antal kvargenerationer återstående och med årmed lång ett
sin konsumtionsbenägenhet andratill period har högsta medden när de -

omfördelas skattebelastningen för generationer tilldessaord ett senare
generationers blirlivscykeln. skattebörda där-i Nuvärdet dessaskede av

generationerna drabbasökar. De äldre däremotmed lägre och sparandet
färre yrkesaktivasamtidigt årindirekta skatterna, de harde högre somav

utnyttja marginalskattema. Dessaunder vilka de kan de lägrekvar genera-
minskar därför sitt sparande.tioner

generationerna sparbenägenhetsimuleringen högre änI har de enyngre
sparandeökningDärför generationernaskommer dede äldre. attyngre

sparandeminskning. genomsnittliga sparkvo-de äldres Denstörre änvara
nationalinkomstenför ekonomin i förhållande tillhela sparandetten

därför.ökar
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referensfalljämfört medeffekterskattereformens utanBassimulering ettTabell 3 av
ekonomi.skattereform. Sluten

procentenheterFörändring iförändring.Procentuell

År Reallön National- Ränta Spar-Kapital- Arbetade Konsum-
tion inkomst kvottimmarstock

3.222.38 4.81 0.43-0.01 6.46 1.551991 --1.21 4.88 0.33 3.036.16 2.901992 1.12
0.24 2.865.88 3.35 -0.89 4.942.181993

5.00 0.16 2.713.17 5.61 3.76 -0.581994
0.085.36 4.13 -0.30 5.04 2.571995 4.10

5.08 0.01 2.434.96 4.48 -0.041996 5.11
-0.06 2.294.88 4.81 0.21 5.101997 5.77

5.13 -0.l2 2.176.53 4.67 5.11 0.441998
2.055.39 0.66 5.15 -0.l71999 7.26 4.46

-0.23 1.947.96 4.26 5.65 0.88 5.172000
-0.285.90 1.08 5.19 1.838.64 4.062001

1.28 -0.33 1.723.86 6.13 5.192002 9.27
6.31 1.48 5.13 -0.38 1.582003 9.86 3.60

-0.42 1.4910.38 6.50 1.64 5.132004 3.44
6.68 1.78 5.13 -0.46 1.4010.85 3.292005

-0.49 1.316.85 1.91 5.132006 11.28 3.15
2.04 3 -0.52 1.2311.67 3.03 7.01 l2007

-0.54 1.162.94 7.17 2.14 5.142008 12.03
7.31 2.23 5.16 -0.5612.35 2.86 1.112009

5.19 -0.58 1.072.82 7.45 2.312010 12.66
-0.61 0.972.42 5.1312.94 2.65 7.552011
-0.72 0.171.53 7.93 2.87 4.452020 13.71
-0.59 0.327.74 2.35 4.522050 12.07 2.12

7.82 2.46 4.64 -0.62 0.392.132080 12.56
-0.67 0.432.11 8.07 2.65 4.812110 13.36

0.398.48 2.93 4.99 -0.732140 14.50 2.00
2.94 5.01 -0.73 0.402.01 8.48Lång 14.55

sikt

fler generationer arbetat under det skattesystemet1 takt med alltatt nya
effekt kapital-den högreökningen arbetsutbudet. Detta äravtar en avav

inkomstersparandet.bildning innebörden det högre Högre görär avsom
"råd" arbeta mindre.hushållen har attatt

kapitalinkomstbeskattning försämrar avkastningen påEn högre sparan-
tidiga ikonsumtion fritid det skedetstimulerar och underdet. Detta

blir och därmed långsammarelivscykeln. Följden lägre sparandeett en
Höjningen kapitalinkomstbe-reallönetillväxt jfr 3 och 5.tabellerna av

följersparandeökning denmotverkar således denskattningen som av ° 2 framgårtabellAv att
marginal-effektivadeneffekten dominerararbetsinkomster. emel-Densänkta skatten på senare kapitalin-påskattenandelblir ökning sparandetslertid det samlade resultatetså att en av av bostäderexkl.komster

nationalinkomsten. bli något lägreberäknas
si-skattereformen. 1efterförmögenhetsfördelningen mellanReformens effekter på inkomst- och

muleringarna som pre-välfårdsekvivalenter.hjälp Dettagenerationer studeras medkan av s. 3 ochi tabellernasenteras
finansiellakompensation i de totala kapital-fångar den emellertidmått blir4termer resurserav

inkomstbeskattningenvarje generationframtida arbetsinkomstertillgångar och nuvärdet somav procentenhethög-någonskattereformenvälfärden inte minskafor skulleskulle behöva att om marginalen. Denpåre
genomsnittliga ka-Generation ivälfärdsekvivalenter i diagram O högreåtergesuteblev. Dessa

pitalinkomstbeskattning-reformenbörjar precisdiagrammet betecknar de arbeta när genom-som dock resul-dominerarenjust pensioneras.generationen skallförs ZOD-åringar och -55 deavser som talen.
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referensfallskattereformenseffekter jämfört medBassimuleringTabell 4 ett utanavÖppenekonomi.skattereform.
Förändring i procentenheterförändring.Procentuell

År Konsum- National- Spar- Bytes-Kapital- Arbetade
timmar tion inkomst kvot balansstock

utländska
tillgångar

5.48 3.71 4.417.30 2.601991 -0.01
3.02 5.50 3.52 4.211.31 6.901992
3.38 5.52 3.36 4.046.511993 2.56

3.893.70 5.54 3.223.74 6.151994
4.01 3.08 3.745.80 5.561995 4.85

3.684.31 5.57 2.955.91 5.461996
2.81 3.786.91 5.12 4.59 5.561997

3.314.70 4.82 5.48 2.627.851998
5.49 2.50 3.235.081999 8.74 4.41

3.175.32 5.50 2.399.59 4.142000
2.29 3.043.88 5.55 5.512001 10.41
2.18 2.913.63 5.77 5.5111.192002

5.98 5.52 2.08 2.7811.91 3.392003
2.653.17 6.19 5.52 1.982004 12.59

6.38 5.52 1.89 2.5213.21 2.962005
2.406.57 5.52 1.802006 13.80 2.77

5.52 1.72 2.312.59 6.742007 14.34
2.42 6.91 5.52 1.63 2.172008 14.85

5.52 2.092.27 7.07 1.552009 15.31
7.22 5.52 1.48 2.1915.74 2.122010
7.34 5.46 1.37 2.061.922011 16.14

4.828.05 0.44 0.5917.69 0.562020
8.24 4.99 0.50 0.621.202050 16.51

0.711.18 8.30 5.11 0.582080 17.11
5.29 0.63 0.7718.12 8.542110 1.11

0.740.91 8.97 5.48 0.592140 19.56
9.01 0.60 0.7519.72 0.90 5.51Lång

sikt

Välfárdseüekter skattereformenDiagram av
Vdlfürdsekvivolenter

1.08-

1.07-

1.06-

1.05-

1.04

1.03-

1.02-

Generation
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framgår diagrammet framtida generationernaDet de ochattav yngre
skattereformen,vinner generationerna förlorarpå medan de allra äldsta

inågot. Observera denna analys har huvuddragen i skatterfor-endastatt
simulerats.men

demograñ pensionssystemSimulering och5.3 av
demografiska förDen versionen harmodellen använts analyseraattav

eifekterna olika pensionssystem. Följande simuleringar genomförts:harav
basscenario pensionssystem.Ett med dagens-
höjning i i realinkomstutveckling-En taket ATP-systemet takt medav-

en.
höjning pensionsåldemaEn med år under år 20001 och medav-

ytterligare år, år 2010.1
sänkning ersättningsgraden i pensionssystemet 20%En med underav-

perioden 1990-2000.
Åldersoberoende offentliga utgifter.-

skattereformenBasscenariot genomförd 1991.med år-

SlutenSimulering kapitalinkomstskatt i bassimuleringenñTabell 5 med högre än
ekonomi.

förändring. Förändring i procentenheterProcentuell
År Kapital- Reallön National- Spar-Arbetade Konsum- Ränta

tion inkomsttimmar kvotstock

-l.72 5.33 0.47 1.991991 -0.01 7.18 5.85
1992 0.69 6.99 6.20 -l.5l 5.38 0.41 1.85
l993 6.49 -1.3l 5.42 0.36 1.751.33 6.82

0.30 1.66l994 1.94 6.65 6.74 -1.l2 5.45
1995 6.49 6.97 -0.95 5.48 0.26 1.572.51

7.18 -0.79 0.21 1.491996 3.04 6.34 5.51
5.531997 3.54 6.20 7.37 -0.63 0.17 l.4l

l998 4.02 6.06 -0.49 5.55 0.13 1.347.55
0.094.48 5.93 7.72 -0.34 5.57 1.281999

7.87 -0.2O 5.58 0.06 1.222000 4.93 5.80
0.022001 5.39 8.03 -0.07 5.59 1.155.66

0.07 5.60 -0.02 1.092002 5.81 5.53 8.17
-0.052003 6.21 8.31 0.19 5.61 1.035.41

8.44 0.30 5.62 -0.08 0.972004 6.58 5.30
0.902005 6.92 8.55 0.41 5.60 -0.1l5.17

0.53 -0.l4 0.812006 7.23 5.00 8.64 5.55
0.722007 7.50 4.82 8.72 0.63 5.49 -0.17

8.82 0.71 5.49 -0.18 0.682008 7.74 4.76
0.662009 7.95 4.74 8.93 0.76 5.53 -0.2O

9.03 0.80 5.58 -0.2l 0.642010 8.14 4.73
9.09 5.52 -0.23 0.572011 8.33 4.60 0.88

3.49 9.12 1.20 4.73 -0.31 -0.172020 8.55
8.51 0.31 -0.082050 5.60 4.28 4.61 0.02

4.31 8.50 0.40 4.73 -0.10 0.142080 5.99
8.75 0.59 4.92 -0.15 0.186.79 4.302110

4.17 9.20 0.89 5.10 -O.23 0.132140 7.94
0.88 -0.23 0.147.93 4.22 9.24 5.13Lang

sikt

Kapitalinkomsbeskattningen i bassimuleringen.a 4 procentenheterhögre änär ca
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i nedanståendeResultaten tabeller. Simuleringsresultatenpresenteras
nivåerindexerade respektive disponibel nationalinkomst.procentavser av

Vidare resultaten utvecklingen effektiv arbetare. Den tekniskaavser per
effekterutvecklingens variabler nivåforinpå de i alltsåärpresenterassom

Förändringarna hänförbortrensad. sig därför tillenbart det experiment
genomförs i respektive simulering; exempelvis demografiskadensom

utvecklingen viss förändring pensionssystemet.eller Simuleringarnaen av
därför partiella i den meningen reform iär enbart analyseras.att tageten

inte faktiskResultaten skall tolkas någon tänktöverm. a. o. som prognoser
utveckling.

Mekanismerna i demografiskade simuleringarna desammaär desom
diskuterades skatterefonnen.det gäller demografiskanär I den analy-som

tillkommer effekternadessutom demografiskaden svenska utveck-sen av
lingen befolkningsförändringarnaoch hur pensionsutgiftemapåverkar och
den offentliga övriga utgifter demografiskasektorns som beror faktorerpå

försåsom kostnader skolor, barnbidrag, sjukvård etc.
Livscykelhypotesen för hushållens beteende, centraltär ett antagan-som
i tillde modellen, leder sparandet ökar vid stigande befolkningstillväxtatt

under perioder befolkningsstrukturenoch tyngdpunkten i förskjutsnär
relativt åldersgrupper. Detta betyder sparandet tenderarmot att attunga

öka under 1990-talet då de yrkesaktiva åldersgrupperna växermest som

SlutenTabell 6 Simulering medhögrearbetsutbudän i bassimuleringen. ekonomi.
förändring. Förändring iProcentuell procentenheter

År National- Spar-Kapital- Arbetade Konsum- Reallön Ränta
timmar tion inkomst kvotstock

1991 -0.0l 9.32 5.53 -2.2l 6.91 0.61 3.51
9.05 6.35 1.84 7.04 0.50 3.231992 1.25 -7.03 0.411993 2.40 8.79 -1.50 7.16 3.00

1994 3.45 8.55 7.64 1.20 7.25 0.32 2.78-8.32 8.20 -0.91 7.33 0.25 2.581995 4.41
8.70 7.39 0.181996 5.30 8.10 -0.65 2.40

2.221997 6.12 7.89 9.16 -0.41 7.45 0.11
0.051998 6.88 7.70 9.58 -0.19 7.49 2.06

7.59 7.52 9.96 0.02 7.54 -0.01 1.911999
10.31 0.22 7.57 -0.06 1.782000 8.27 7.34

2001 8.93 7.16 10.63 0.41 7.60 -0.1l 1.65
6.96 10.92 0.60 7.60 -0.16 1.512002 9.54

0.77 7.58 -0.20 1.372003 10.08 6.76 11.16
-0.242004 10.56 6.62 11.40 0.91 7.59 1.27

11.61 1.04 7.59 -0.27 1.172005 10.99 6.48
-0.30 1.072006 11.38 6.36 11.81 1.16 7.59

11.72 6.25 11.99 1.26 7.59 -0.33 0.982007
12.14 1.36 7.59 -0.35 0.912008 12.03 6.15

2009 12.30 6.09 12.30 1.43 7.61 -0.37 0.85
1.50 -0.39 0.792010 12.54 6.02 12.43 7.61

12.76 5.80 12.48 1.61 7.50 -0.41 0.662011
-0.502020 12.93 4.50 12.40 1.96 6.55 -O.14

1.21 6.41 -0.31 0.152050 10.30 5.14 11.54
-0.33 0.222080 10.62 5.22 11.64 1.26 6.54

5.29 11.97 1.39 6.75 -0.36 0.242110 11.25
2140 12.16 5.30 12.47 1.59 6.98 -0.41 0.21

-0.41 0.2212.16 5.31 12.45 1.59 6.99Lång
sikt
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efterminskar 2010-motsvarande sparandetbefolkningen. På sättandel av
befolkningen åldras.dåtalet

utgifterna för pensioner ochbefolkningen ökarSamtidigt åldrassom
pensionsavgif-utgifter. medföroffentliga Dettaåldersberoendeandra att

höjas. innebärDessa skatter resursöver-och andra skatter måsteterna en
fördesgenerationer. enlighet med detföring till läldre resonemang som

får konsekvens denskattereformen, dettadet gällernär attsomovan
frånfaller. överförs medgenomsnittliga Resursersparkvoten grupper en

meka-till med låg sparbenägenhet. Dennahög sparbenägenhet grupper en
finns iredan detill lägre sparandenism förstärker de tendenser som

inverkandemografiska faktorernas på sparandet.
resursöverföringarnapensionssystemet innebärFörändringar i attsom

innebär i konsekvens med ovanståen-till generationerna minskar,äldrede
Exempeljämfört det nuvarandeblir högre medde sparandet systemet.att

höjning pensionsåldern. Enförändringar simuleras ärpå sådana en avsom
realinkomstutvecklingen medför âindexering i takt medATP-taketav

generationernaöverföringarna till de äldresidanandra att av resurser
förstärka i sparandet.vilket skulle nedgångenmåste öka

Slu-pensionssystemet.utvecklingenochdemografiskaBassimulering denTabell 7 av
ekonomi.ten

År Indirekt Ar-Sparkvot Ersätt-Offentlig RäntaReal-
bets-ningsgrad skatt,lön konsum- nzo
givar-tion
avgift

794 0.00860.05l00.1115 I1.4667 0.0474100001960 1
0.02190.2270 0.l8370.123912.1668 004671.00521965
0.03230.l52l0.0904 0.l44O0.045412.91881970 l.0l43

0.l466 0.07350.02500.0437 0.009713.6983l.02791975
0.2249 0.11730.47000.007314.4926 0.04741.00031980
0.2629 0.13940.57000.00330.05l00.9760 l7.20601985
0.2610 0.14650.79330.0543 0.013617.06710.95581990
0.2606 14580.79050.016616.9715 0.055095151991

0.14540.7796 0.26330.02460.05750.9377 16.6 631995 l
0.15090.27060.76600.0598 0.024719.20652000 0.9256

16420.8000 0.28410.0612 0.02360.9186 21.27982005
0.3083 0.17750.0159 0.83400.062518.52602010 0.9120
0.3534 0.20150.88500.0662 0.005817.8837O.89492020

0.1949037020.0062 0.84600.07270.8674 20.96582030
0.3809 0.19870.84600.0773 0.010017.36960.84982040

0.18460.34490.0279 0.84600.08270.8309 20.72742050
0.18970.36880.84600.0799 0.03381895070.84042060

0.4313 O.21060.84600.0819 0005819.83950.83362070
0.17490.41290.0416 0.84600.09080.8052 18.1289Lång

sikt
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8 ATP-tak. Sluten ekonomiñTabell Indexerat
År Offentlig IndirektRänta Sparkvot Ersätt-Real- Ar-

ningsgrad skatt, bets-lön konsum- nzo
tion givar-

avgift

00474 0.1115 0.05l0 0.1794 0.00861960 1.0000 11.4667
0.1838 0.02191965 l.0O52 l2.l668 0.0467 0.l233 0.2270

l.0l42 12.9188 0.0455 0.0896 0.1440 0.1524 0.03241970
l3.6983 0.0437 0.0085 0.0250 0.l472 0.07351975 1.0277

1980 O.9998 l4.4926 0.0475 0.0058 0.4700 0.2258 0.1174
17.2060 00511 0.0014 0.5700 0.2645 013991985 0.9752

1990 0.9547 l7.0671 0.0545 0.0110 0.7941 0.2635 0.1477
0.0553 0.0140 0.7922 0.2634 0.l4721991 0.9504 16.9715

0.14751995 0.9361 16.6163 0.0578 0.0217 0.7845 0.2671
0.9233 19.2065 0.0603 0.0222 0.7750 0.2751 0.15372000

0.29012005 0.9l58 21.2798 0.0618 0.0211 0.8135 1689
0.9092 18.5260 0.0631 00124 0.8520 0.3180 0.18582010

0.0669 0.3760 0.22162020 0.8919 17.8837 -00013 0.9410
0.8590 20.9658 0.0748 -0.0066 0.9740 0.4086 0.22752030

0.0005 0.42182040 0.8335 17.3696 0.0819 0.9740 0.2290
08067 20.7274 0.0903 0.0194 0.9740 0.3847 0.21162050

18.9507 0.0876 00280 09740 04122 021742060 0.8151
04880 0245008056 19.8395 00907 -0.0037 0.97402070

18.1289 01014 00373 0.9740 04594 0203207763Lång
sikt

indexerat tillTaket bli reallönen.antas

Tvåårs pensionsålder.Tabell 9 högre Sluten ekonomi.
År OffentligReal- Ränta Sparkvot IndirektErsätt- Ar-

konsum- ningsgradIön skatt, bets-nzo
tion givar-

avgift

1960 1.0000 11.4667 00474 0.1115 00510 01794 0.0086
1965 l.0O52 l2.l668 00467 01244 02270 01836 00219
1970 1.0144 12.9188 00454 00917 01440 01518 00323
1975 1.0281 l3.6983 00436 00120 0.0250 01455 00733
1980 1.0010 l4.4926 00473 00100 0.4700 02234 0.1 170
1985 17.2060 0.050809773 00062 0.5700 02606 01391
1990 09578 l7.0671 00540 00158 07933 02582 01462
1991 0.9537 16.9715 00547 00185 07905 02578 0.1456
1995 09405 16.6163 00570 00249 07796 02607 0.1454

19.2065 006002000 09246 00313 07660 02576 01339
2005 09194 21.2798 00610 00289 08000 02692 01461
2010 09093 18.5260 00631 00312 08340 02771 01388

17.88372020 09014 00648 00227 08850 03098 0.1588
2030 08855 209658 00683 00174 08460 03263 0.1590
2040 08738 17.3696 00711 00210 0.8460 0.3319 0.1597
2050 08618 20.7274 00741 00338 0.8460 03018 0.1533
2060 08700 18.9507 00720 0.041 0.8460 03175 0.15061
2070 08668 19.8395 00728 00165 0.8460 03696 01691

08384 18.1289 00805 00470 0.8460Lång 03609 0.1399
sikt



ekonomi.ersittningsgrad i SlutenTabell 10 20% lägre pensionssystemet.
År Offentlig indirektReal- Ränta Sparkvot Ersätt- Ar-

ningsgrad skatt, bets-lön konsum- n:o
tion givar-

avgift

0.0086l.0000 1.4667 0.0474 0.1115 0.05l0 0.17941960 1
12.1668 00467 0.l282 0.2270 0.l826 002181965 10051

0.03221.0151 12.9188 0.0453 0.0951 0.1440 0.14981970
13.6983 0.0434 0.0148 0.0250 0.1428 007311975 1.0297

0.2204 0.11661.0033 14.4926 0.047O 0.0110 0.47001980
0.9790 17.2060 0.0506 0.0082 0.5700 0.2546 0.13351985

0.0539 0.7794 0.2441 0.12920.9580 17.0671 0.02341990
0.11830.9412 16.6163 0.0569 0.0380 0.6962 0.23841995

0.0584 0.0372 0.6130 0.2425 0.11942000 0.9330 19.2065
0.13042005 0.9290 21.2798 0.0592 0.0356 0.6400 0.2529

18.5260 0.0599 0.0293 0.6670 0.2710 0.14122010 0.9249
0.0200 0.7080 0.3048 16022020 0.9144 17.8837 0.0620

0.8959 20.9658 0.0660 0.0175 0.6770 0.3181 0.15562030
0.0189 0.6770 0.3269 0.15922040 0.8830 17.3696 0.0689

2050 0.8695 20.7274 0.0721 0.0375 0.6770 0.2915 0.1470
00411 0.6770 0.3122 0.15092060 0.8783 18.9507 0.0700

0.l6502070 0.8738 19.8395 0.0711 0.0189 0.6770 0.3607
0.0792 0.0478 0.6770 0.3559 0.l382Lång 0.8430 18.1289

sikt

demograñn.Sluten ekonomi.Offentlig konsumtion oberoendeTabell 11 av
År Offentlig Sparkvot Ersätt- IndirektReal- Ränta Ar-

ningsgradkonsum- skatt, bets-lön nzo
givar-tion
avgift

0.1115 0.05l0 0.1794 0.00861.0000 1.4667 0.04741960 1
0.1237 0.2270 0.1837 0.02191.0052 12.1668 0.04671965

0.0455 0.0902 0.1440 0.1522 0.03231970 1.0143 12.9188
0.0092 0.0250 0.1468 007351.0279 13.6983 0.04371975
0.0064 0.4700 0.11741.0002 14.4926 0.0474 0.22531980

0.13960.0511 0.0018 0.5700 0.26380.9757 17.20601985
0.0117 0.7933 0.2606 0.14681990 0.9553 17.0382 0.0544
00147 0.7905 0.2598 0.l46116.9346 005521991 0.9509
00225 0.7796 0.145800577 0.26051995 0.9368 l6.5411

0.2647 0.15142000 O.9244 190565 00600 00221 0.7660
0.2733 1650.0050 0.0615 00206 0.80002005 0.9168 21

0.178400629 0.8340 0.28362010 0.9100 180675 00150
0.8850 0.3052 0.20262020 0.8939 17.1398 00664 00083

0.3136 0.19590.8689 200214 00723 00097 0.84602030
00763 0.8460 0.3132 0.19982040 0.8534 16.4782 00155

0.3028 0.18512050 0.8383 200800 00805 0.0293 0.8460
0.190900784 0.8460 0.31452060 08458 18.1588 00336

0.8460 0.3538 0.21060.8409 18.8038 00798 0.01172070
17.6611 00891 00424 0.8460 0.373l 0.1749Lång 0.8105

sikt
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Bassimulering 1991.Sluten ekonomi.medskattereformTabell 12
År Offentlig Sparkvot IndirektReal- Ränta Ersätt- Ar-

ningsgrad bets-lön konsum- skatt, n:0
givar-tion
avgift

0.0474 0.lll5 0.05l0 0.1794 0.00861960 1.0000 ll.4667
0.l846 0.02201.0054 l2.l668 0.0467 0.ll88 0.22701965

0.032512.9188 0.0455 0.0819 0.1440 0.15501970 1.0137
0.0439 -0.0069 0.0250 0.1542 0.0744l.0264 13.69831975

0.2387 0.12000.9962 14.4926 0.0480 -0.0213 O.47001980
17.2060 0.0524 -0.0466 0.5700 0.2899 0.14501985 0.9671

0.7933 O.3127 0.15700.9376 17.0671 0.0576 -0.07661990
0.l3330.8844 16.6l63 0.0686 0.0495 0.7796 0.31981995

0.0688 0.0445 0.7660 0.3237 0.l3692000 0.8834 19.2065
0.l5150.8842 21.2798 0.0686 0.0400 0.800 0.33312005

0.0689 0.0328 0.8340 0.3490 0.16632010 08831 18.5260
0.19350.8775 17.8837 0.0702 00211 0.8850 0.38l12020

20.9658 0.074l 0.0122 0.8460 0.3983 0.19202030 0.8617
0.19870.8467 17.3696 0.0781 0.0042 0.8460 0.41392040

0.0826 0.0175 0.8460 0.3843 0.18332050 0.83l2 20.7274
018760.8389 18.9507 0.0803 00208 0.8460 040722060

00826 04536 020442070 0.83l2 19.8395 -0.0022 0.8460
l8.1289 01217 -0.1020 0.8460 05470 01781Lång 07304

sikt

ÖppenBassimulering. ekonomi.Tabell 13
År IndirektOffentlig Sparkvot Ersätt- Arbets- Bytes-

konsumtion ningsgrad givarav- balansskatt, n:o
gifter

0.05l0 0.1794 0.0086 -0.21071960 11.4459 01093
00218 -00177l2.1448 01253 0.2270 019001965

00759 01440 01709 00325 -0.03281970 12.8954
0.0250 01958 00758 -0.27771975 13.6735 -0.0411

00577l4.4663 -005 O.4700 03322 0.11721980 15
17.1748 -0.0090 0.5700 02664 01348 -0.10011985

00024 0.7933 02582 01412 -0.12451990 17.0362
01405 -0.117716.9408 00065 07905 025621991

-0080116.5862 00182 0.7796 02532 014021995
00158 0.7660 02602 01478 -0.06072000 19.1717

02739 01627 -0.05322005 21.2412 00120 08000
-0.059618.4924 0.0042 08340 02934 017612010

08850 03336 01996 -0.07562020 17.85l2 -0.0160
-0.0910209278 -0.0087 0.8460 03355 018792030

-0.00l4 0.8460 03391 01923 -0.05362040 17.3381
01746 -0.06l92050 206898 00350 0.8460 02889

00327 0.8460 03138 01839 001372060 18.9164
-0.07362070 19.8035 -0.0010 0.8460 03662 01993

18.0960 00226 0.8460 03507 0.1659Lång
sikt
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Tabell 14 Välfärdsekvivalenteñ.
Simulering

Gene- Tabell:
9 10 12 13ration 7 8 ll

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00-75 100.00 100.00
100.09-65 100.20 100.20 100.20 100.21 100.20 100.20

101.26 101.25 101.23 100.17-50 101.25 101.25 101.26
97.09 96.67 96.55 97.10 96.84 95.04-25 97.03

90.68-l0 91.72 91.84 91.30 91.87 91.97 91.41
91.04 90.93 92.10 91.38 91.66 91.410 90.94

87.2310 85.58 85.31 86.31 87.78 86.28 87.92
79.68 83.41 84.54 82.28 84.97 84.4425 81.00

84.1150 78.99 75.51 83.12 83.96 81.11 85.65
80.33 81.09 77.82 80.95 83.0575 75.46 71.02

76.87 81.04100 71.32 66.21 76.64 77.37 73.84
78.05 74.27 77.01 82.47125 72.21 67.04 77.41

76.27 82.5272.10 66.62 77.40 78.00 74.03150

i i finansiellaaDen kompensation uttryckt procent de totalatermer av resurser
varje generationtillgångar framtida arbetsinkomster skulleoch nuvärde somav

välfärden minska till demografiskabehöva för inte skall med hänsyn den utveck-att
lingen, pensionssystemetsutformning.skattetrycket och

áldersstruktur fdrsörjningsbörda.Tabell 15 Simulerad och
Ålder Försörjningsbörda

År 65-14 65-0-14 15-34 35-54 55-64 65-

63.71960 32.1 32.2 21.2 7.7 6.8 11.1
1965 32.8 21.6 7.8 6.9 60.930.9 11.1

8.0 7.0 58.41970 29.8 33.3 21.9 11.1
1975 33.6 22.3 8.1 7.1 11.2 56.328.9

56.41980 28.8 33.0 22.7 8.3 7.3 11.4
1985 26.8 33.2 23.8 8.6 7.6 11.6 52.5

7.9 11.9 49.51990 25.2 33.1 24.8 9.0
1995 25.1 32.2 25.3 9.3 8.2 12.3 49.8
2000 25.0 8.4 13.0 54.026.7 30.3 9.5

13.62005 26.6 29.5 25.2 10.0 8.8 54.7
2010 25.8 29.5 25.2 10.4 9.2 14.1 53.7

23.9 10.5 10.1 15.62020 25.0 30.5 54.1
16.12030 25.6 29.9 23.5 10.7 10.3 55.9

2040 30.2 24.8 9.7 10.6 16.4 54.724.8
30.3 14.9 52.62050 24.7 24.6 10.6 9.8

2060 25.8 29.0 24.4 10.6 10.2 15.9 56.1
2070 29.2 24.0 10.0 10.4 16.4 58.126.3

13.6Lång 28.0 31.1 23.0 9.2 8.6 57.9
sikt

befolkningenaBefolkningen 65 år dividerad med den yrkesaktiva 15-64över år
respektive icke-yrkesaktiva befolkningen 0- och 65 divideradden 14år år medöver

befolkningenden yrkesaktiva 15-64 år.
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APPENDIX 1
KOSMOS SWEDENAN ECONOMETRICMODEL FOR-

1 INTRODUCTION

KOSMOS1is model of the Swedish developed withina macro economy
the department of the National Institute of Economicresearch

NIER.Research The model will gradually be incorporated into the
forecasting of the effort improveinstitute in toprocess an
forecasting possiblemethods and make it to extend the forecasting
period to 2-3 The model will also be used by the Ministry ofyears.
Finance.

The of this is brief but completeto givepurpose paper a
presentation of the version of KOSMOSthat is used by the Medium

SurveyTerm 1990.

KOSMOSis semi-annual model. The main that quarterlya reason a
lsmodel developed is the quality of the Swedish Nationalnot poor

Accounts, which requires lot of data construction to be usefula
for modelling.macro

The model be characterized Keynesian model withcan as a macro
endogenous There the model.is yet monetary sector inwages. as no
Exchange rates and interest rates are exogenous.

In model there explicitthe standard version of the capacityare no
constraints in the producing sectors, and in this productionsense
is determined by demand. However the whole faceseconomy as a an
important supply-side restriction from the labour market.

iggrtsiktsmgdeii för §verige
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relations in the model estimated in error-correction form.Most are
the idea that economicThe error-correction approach is based on

relation between oftheory primarily describes equilibrium setan a
realation data and, if not rejected,variables. This is tested on

will then have long-runimposed the equation. The modelon
specified theoretical grounds. Equations inproperties that are on

form be interpreted adjustmenterror-correction can as an process
Variable affected the variation thewhere the dependent is by in

variables from equilibrium value.explanatory and the distance an
the dependent VariableThus, the error-correction term keeps on

long-run path aftertrack and that it will return to itsensures an
will bothoccasional deviation. Long-run model simulations give an

equilibrium solution, comparable to that of CGE model, and ana
adjustment path towards equilibrium.

2 DEFINITIONS ANDACCOUNTINGIDENTITIES

The behavioural equations of KOSMOS embedded into formalare a
input-output system linking supply and demand for goods in a
consistent The model distinguishes between the followingway.

of demand:components
-intermediate in productionuse
-private consumption of durables, non-durables and dwellings
-investment in machinery and buildnings respectively in

other industriesmanufacturing and
-investment dwellingsin
-investment in public sector
-investment in oil inventory
-investment in other inventory

manufactured goods-exports of
materials-exports of raw

of services-exports



95

-imports of manufactured goods
-imports of oil
-imports of other goods and services

Domestic supply dividedis into four domestic production sectors:
-manufactured goods
-other goods and services
-central government services
-local government services

This implies that the io-structure of the model is simplevery
indeed. Most components of demand be directly related to ofcan one
the two sectors producing market goods. Still it is tonecessary
keep the formal io-accounting throughout the model to thatassure
accounting identities in constant and current prices fulfilled.are

The accounting identity relating supply and demand for each good in
constant prices is written in simplified form:a

1 Qi IMPi ITi INSi FDDi EXPi+ + + +

where Qi domestic producersoutput of good i in prices
IMPi imports of good 1
lTi of taxes good isum on
INSi of intermediate of good 1sum use
FDDi of domestic final demand for good isum
EXPi exports of good i.

All 1demand variables the right hand side in defined inon are
purchasers prices. To simpiify the description thatwe assume
there is only of domesticcategory final demand, FDDi, thatone
there trade margins and that all good ITi,taxes, leviedare no are

FDDi only. Then good taxes in fixed priceson are

2 itkiFDDiITi

where itki tax rates in base prices.year
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good i is written:Intermediate ofuse

z3 insiJQJINSi
J

of good Jof good i unit outputwhere insij peruse

1-the systemEXPi separate equations,Given lMPi, FDDi and from
3 solved for output Qi.becan

i.e. implicitdemand deflatorscalculation of aggregateThe
goodprices of for i infrom the balancestarts out resources

andQi and IMPi knownthat pricescurrent prices. Assume areon
thatprice. Also pricesprices equals the outputthat export assume

of the good. This netfor allnet of good taxes theare same uses
good currentof for i incalled PZi. The balanceprice is resources

prices is then:

PZiINSi+FDDi1-itkilPQiQi-EXPi PIMPiIMPi4 +

output exportsPQi price of andwhere
PIMPi price of imports

ofof domestic demand net taxes.P21 price

"net price"4 PZi that isidentity defining theRelation is an
PZi is computed byof commodity i. In fact,to all usescommon

producers P01, with import prices,prices,weighting domestic
marketprices of homeweights the values in constantPIMPi. The are

4respectively. RelationQi-EXPi. and imports, IMPi.sales,
currentbalances inthe consistency of theguarantees resource

ofsides thethat expenditure and incomeprices. i.e. the gross
the model.be identical by definition indomestic product will

4 P21,that prices,behind is netThe strategic assumption are
the highgivenof the good. This is not trueequal between all uses

ofthe compositionmodel. For instance,aggregation in thelevel of
1 exportedgood different when it isis quitemanufactures
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the market. Thiscompared when it is absorbed domesticto on
Considering theproblem could be solved by further disaggregation.

and problems of collecting theof the model the data netuse
benefits would be small. In order to take account of some
aggregational effects have chosen to distinguish between exportswe

sales in the price setting behavior.and domestic

It take of commodity ITi,remains to account taxes, toproper
purchaserstransform P21 to prices. In the full model three

purchasersadded to each good balance to reach thecomponents are
prices level. These value added tax, other commodity taxesare
net and trade margins. They levied different items of theare on
good balance according to crude approximations of actual tax rules.

retailTrade differentiated consumptionmargins privateonare
trade gross trade.and other uses

1In the simple example given in there is only costone
purchaserscomponent, ITi, added to the good balance in prices. We

further leviedthat this component is tax current valueassume a on
excluding use.demandof domestic demand for intermediary The

purchasersaggregate demand deflator, i.e. the implicit price
index. FFDDi, is then by the following identity:given

5 PZi1-itkiFDDiPFDiFDDi pitiPFDDiitki&#39;FDDi +

where base;iti current tax rate / tax rate.year

Solving for PFDDI gives:

6 P2i1-itki/ 1-pitiitki.PFEDi

Given purchaserstae implicit price for each good of domestic
final demand, implicit calculated by dividingaggregated prices are
total ctrrent value by total value in fixed prices:

z Z7 PFDDiFDDiPFID / rom.

7-100788
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HOUSEHOLDINCOHEANDPRIVATE3 CONSUHPTION

The household block consists of detailed description ofa
disposable income to take of and transferaccount tax rules.proper
Net saving is determined by standard consumption function, whilea

h0useholdsreal capitalsaving net investment in fixed is
and net lending residual.exogenous

The dominating income-source is and salaries. Theywages are
computed from hourly earnings and number of hours worked, both of
which endogenous in the model. Taxes and transfers given byare are
identities make possibleto it to take account of changes of actual
policy Some insight into modelparameters. the sub be gained bycan
computing the partial effects disposable income from changes inon

and prices. The figures below show the results fromwages
simulations with the household submodei alone.

EFFECTSON NOMINALDISPOSABLEINCOME
Percentage difference from base case

Year 21 3 Average
long run

CPI +5% 0.3 1.2 1.2 1.2
wages +5% 3.5 3.5 3.3 3.3

Higher prices affect transfers to and from households. Main
components, such social insurance, accordingindexed toas are
existing rules. Other such child allowancecomponents, as are
indexed in the model if they tend follow historically.to prices
The first effect disposable isolatedincome of increaseyear on an
of prices by 5% is small. The from the secondincreaseconsumer

is due higher withto pension benefits which indexedyear are onea
lag.year
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When and saiaries rise with 5%, disposabie income immediatelywages
increases with Some social3.5%. insurance benefits, such healthas

parentsinsurance allowances,and wage-indexed and willare
increase proportionally. The long-run effect is slightly smaller.

Given disposabie income, consumption expenditure is determined by a
consumption function, which iooseiy basedis the permanenton
income hypothesis. In conformity with national accounting
definitions, householdall expenditures except for housing
investment treated consumption. No distinction is madeare as
between durabies and non-durabies.

0.62-0.0070Rt-0.0030dKPIt&#39;RDISPt+0.44&#39;PRIKOt-1PRIKOm

where PRIKO real private consumption expenditures
RDISP real disposabie income

percentR nominal interest rate
KPI price indexconsumer

and dZ theis annual growth rate of 2.

"normal"At levels of the interest rate and inflation the short-run
50%.propensity to is slightiy above increase theAn inconsume

interest rate with percentage point will lower the consumptionone
ratio by 0.7 points the short-run.percentage in The effectsame
is achieved by increase in the inflation rate by ;gg percentagean
points.

Total expenditureprivate consumption is allocated between
durables, non-durables and dweiiings with coefficients.exogenous

4 INVESTHENT

Fixed investment is divided into four categories according to
investing mining andsector: manufacturing, other industries,
dwellings and public Insector. the two industrial sectors net
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investment in buildings and machinery is determined by separate
functions. Investments in dwellings and public services are
exogenous.

The investment equations derived from model in which netare a
investment is explained by output growth and the difference between
the return fixed capital and government bonds The main equationson
in the follows:investment sub-model read as

aodKt-1 a1dQSt+ a2dQSL-1 a4QSt-2a3QSt-1dKt + + + +

dPK-dPKTtdPKTt dFVL+ + +a a a as 6 7 8

machinerywhere K fixed capital stock and buildings
respectively

machineryPK price of investment goods and buildings
respectively

PKT of composite goodprice investment
FV value-added

and dZ is growth 2.the rate of

The Variable QS defines relation between the of returnratea on
capital and interest government bonds.on

semi-annualNet investment is defined by:

dKcKL-2Nlz N12-1-

and investment by:gross

5Kt-1It NI: +

where 6 depreciation rate.

Finally, the capital stock accordingaccumulates to:

K:-1Kt NI: +
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tablethegiven lnfunctionsthe investmentKey inparameters are
below.

industriesOtherManufacturing

BuildingsMachineryBuildingsMachinery

0.780.800.810.43
0.0690.110.100.19

0.0120.068 - -
0.12 0.0620.11-

0.31 -a --4
0.073 ---

0.14-0.095-0.37 0.11
0.10 ---

0.00970.00073 0.0170.026aa
0.0200.0690.0150.0526

and other stocks,crude oildivided betweenInventory investment is
both of which exogenous.are

EXPORTS5

of servicesgoods and exportsmanufacturedExports of are
80%for thanaccountsestimated relations. Thisdetermined by more

materialsoftotal Exportsof exports. exogenous.areraw

exportswhich total68% ofmanufactured goods isThe equation for
assumed themodel. It is thatsimple error-correctionis based aon

determined by weightedSwedish exports islong-run level of suma
and the SwedishOECD-countriesin 14of and investmentconsumption

competitors the short-run, theprices. Inrelative toexport-price
growth and theaffected by marketalsoof experts israte of change

16% ofservices isExports ofrelative prices.change inrate of
equation foranalogous to theequation isThe exporttotal exports.

manufactured goods:



dEXPt a1dWDt a2dRPEt a3D1+- -

1nEXPt-1 1nNDm-1 1nRPt-1a +a- a +- a4 5 6 7

where EXP Swedish exports
WD index for export market
RPE price of Swedish exports relative to

competitors prices
D1 seasonal dummy

and dZ is the semi-annual growth rate of Z.

Manufactures 0.95 0.47 0.082 0.31 1.88 1.74 4.19
Services 0.60 -0.16 0.43 1.37 0.53 -10.31-

According to present estimates the short-run eiasticity of exports
of manufactured goods with respect to foreign demand is 0.95 while
the long-run elasticity is 1.88. The corresponding eiasticity for
Swedish imports is 1.90, cf below. The price elasticity is 0.47 in
the short-run and 1.74 in the long-run, which is close to the level
usually estimated Swedish data.on

For services, the long-run income-elasticity is only 1.37. Also the
price elasticity is less than for manufactured goods.

6 IHPORTS

Imports of manufactured goods and other goods and services.
respectively, determined by separate equations. Imports ofare
crude oil is exogenous.

The estimated import equations include activity and relative price
variabies both in the long-run relationsship and in the short-run
dynamics. The supply of imports to the Swedish market is assumed to
be completely elastic with import price. The activityexogenous
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weighted bygoodeachdemand forof domesticis thevariable sum
1980s shares:import

a2dRPMLa1dYtdIMPt + -
lnIMP:-1 lnRPMc-11nYc-1 + aaaa -- - s543

importswhere IMP
import-sharesweighted bydemanddomesticY

priceimportrelative toproducers priceSwedishRPM
Z.rate ofgrowthsemi-annualtheand dZ is

aaaaaa 854321

10.191.900.270.491.32Manufactures -
Other goods

5.340.921.520.950.86servicesand -

manufactured goodsofimportsestimated relationstheAccording to
The incomelongthedemand indomesticsolelydepend run.on

that iselasticitytheclose towhich is1.90,elasticity is
the shortgoods. Inmanufactureddemand forexportestimated for

other goodsForprices.weak relativea effect fromthere isrun
is1.52, whichiselasticityincomethe long-runservicesand

for priceAsof services.exportsSwedishforthanslightly more
side. Itimportthemixedbitresultstheelasticities onare a

to begoodsmanufacturedofthat importsnoted seemsshould be
the longinpricesby relativeunaffected run.

SUPPLYDEHANDAND7 LABOUR

theinrelationserror-correctionbydetermineddemand isLabour
sectors.:marketstwo

Ba41nAIl1 Ta3D1a2dWTRLa1dFVcdATt a a+ ---- Fvt1 5
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hourswhere AT labour demand
FV value added

hourlyVTR real labour cost earnings plus taxeswage
pricedeflated by value-added

D1 dummyseasonal
and dZ is semi-annual growth rate of Z.

Estimated parameter values shown below.are

Manufacturing 0.25 0.080 0.093 0.28 -0.014 -4.57
Other 0.38 0.030 0.61 -0.0063 -4.67-

in the long labour demand is given by output and trendrun,
determined productivity. The short-run eiasticity of labour demand
with respect to output is 0.25 in manufacturing and 0.38 in other
goods and services. This implies fairly strong pro-cyclical
fluctuations of productivity in the business sector whole.as a
Growth by 1% in manufacturing implies that labour demand increases
by 0.252, which improves productivity by 0.75% in the short-run.

Labour demand in manufacturing is aiso directly affected by real
costs in the short but the influence of this Variable iswage run,

small. A 1% increase in real will reduce labour demand bywages
less than 0.1%.

In central and local government labour demand is given by exogenous
public consumption and labour productivity:

AT FV/PRD

where PRD labour productivity
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Labour demand is coverted from hours to SYS, bypersons, an
MATID, hourscoefficient, for workingexogenous average per person:

ZSYS ATx/MATID

manufacturing,where the four production othersectors1 runs over
government.and services, central localgoods government and

Total supply of labour is affected by total employment with lag.a
Reduced demand for labour thus will not give rise to a
corresponding increase of unemployment. Someworkers assumed toare
be discouraged and to leave the labour force rather than stay as
unemployed:

0.65MAVG2dSYSdAUTB 0.0032+

where AUTB labour supply in persons
and MAVGZZis moving of Z 2 periods.a avarage over

Given demand for and supply of labour, relative unemployment is:

AUTB-SYS/AUTBUNP

8 HAGEFORHATION

The theoretical basis for formation in the model bewage can
described combination of elements from labour union models andas a
the called Scandinavian model. A basic assumption is that theso

manufacturingexposed sector determines in other insectorswages
the long-run. Wages in the exposed itselfsector given byare
relative bargaining of labour unions, expressed long-runpower as a
negative relation between andunemployment share ofopen wage
value added. Short-run deviations from the long-run path is
possible for several due unexpected changesto inreasons, e.g.
inflation, tax rates productivity.or
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Wages in manufacturing is given by:

66-d1ITxtO.50MAVG4dPRDt-1xPn-adUTh 0. + +

dPNBVt-z0.23MAVG2+ -

9.1MAVG3{UNPL-20.110.251nHSHiL-2+ +-

where UT1 hourly earnings
ITAX income tax rateaverage
KPI price indexconsumer
PWBV world market prices for manufactured goods
PRD1 labour productivity
NSH1 share in value addedwage
UNP of unemploymentrate

MAVGIZis moving of Z periodsa average over x
and d2 is annual growth rate of Z.

statedAs above. the iong-run level is "bargaininggiven bywage a
equilibrium" between the share valuein added and thepower wage

unemployment.rate of The higher the level of unemploymentopen
lowerthe the long-run share. If unemployment is raised fromwage a

long-run equilibrium by decrease in governmente.g. an exogenous
theconsumption. increase will slow down until the sharewage wage

has decreased to its long-run equiiibrium level. According tonew
the estimates, the share beto rather sensitive towage seems
changes in unempioyments ievels. Changes in unemployment wiil
therefore have strong effects the ofgrowth rateon wages.

Hages in the private services sector assumed be proportionaltoare
to in manufacturing in the long-run, while public sectorwages

in follow theturn private services sector. Estimateswages
suggests that in the rest of the close towages economy are
manufacturing in the short-run, though thewages even even
adjustment speed differ somewhat:may



0.13MAVG4dPFV2t-1PRD2t-1I0.78dUT1tdUT2L + -

0.661nUT2/UT10.21+

0.42-d1ITXLKPIt-1dUTSt 0.51dUT2g + -

-0.45lnUTS/UT20.26+

O.38°dKPIt-1O.54dUT2tdUTKt + 1-ITAXt

-O.501nUTK/UT20.27+

where UT2 in private serviceswages
PFV2 price of value-added in private services
UTS in central governmentwages
UTK localin governmentwages

9 PRICES

The output price in manufacturing is assumed dependto partly on
unit cost, partly world market price. Price differentiation ison
allowed for between domestic and foreign markets by giving
competitors prices and different weightscosts for sales homeon
and foreign markets respectively:

1nP.-2/PJv.-2dPe. axdcs: a2dPwt aa+ - -

where P price exports and sales domestic markets,on on
respectively

wages inputsCS pluscurrent costs material
worldPH foreign prices market prices and import

respectivelyprices.
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a aa a 41 2 3

0.15 0.075Price exports 0.83 0.22on
domesticPrice on

0.230.62 0.20 0.093sales

aligns Swedish pricesThe long equilibrium condition onrun
measured SEK.international levels inmanufactured goods to

accommodation is fairly slow. In the short currentHowever, the run
ofof wellcosts has major impact prices exports as asa on

domestic sales.

materials which implies thatThe export price ison raw exogenous.
completely absorbed by profitrelative cost increases will be

margins.

byOutput prices in production of services given exogenousare an
unitmark-up current costs.on
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APPENDIX 2
FOR SWEDENCGE MODELMECMOD MEDIUM TERMA-

INTRODUCTION1

MECMOD developedwhich ismodel systemmodel ratheris aa or --
MTS. replaces EMMAThe modelSurveyofficial Medium Termfor the

differentfor 10-15 inused by MTSwhich have beenand LEMMA years
versions.

make freshdecision tobehind theAt motives lieleast three a
firmthe modelsfirst is to giveMTS-modelling. Thestart in a more

from optimizingthe equationstheory by derivingbase economicin
possible.2 models whichsecond is to createThebehaviour faras as

Finally, thereapplications.adaptable to differenteasilyare more
handle and transfersimple tomake modelsis strong need to morea
the least importantis notThe last pointbetween different users.

where modelMTS-modelling,institutional setting ofin the usenew
of Financeseparated between the Ministrydevelopment isand model

NIER.ResearchInstitute of Economicand the National

CGE-model rather simple design.static ofMECMOD basicallyis aa
small with only eightit isCompared other models of this typeto

three factorsstandard Thereproducing the version.sectors in are

1gdium QGE-modelterm
2Cf and Svenssonearlier MTS-models in Perssonthe discussion of

modeldynamic general equilibrium is1987. Based their aon paper,
National Institute of Economicalso for the MTS by thedeveloped

Research
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of production fixed capital and two kinds of labour called-
"skilled" unskilledand labour. The supply of each of these
factors is for the whole, but all factorsexogenous economy as a

sectors.3freely between domestic Perfect competition ismove
assumed in all markets and there scale Foreigneconomies.are no
trade is modelled with finite elasticities. There is only typeone

netof The model is with investment andconsumer. run exogenous
closed with either current accountexogenous or exogenous
savings-ratio in the household sector

There five kinds of substitution mechanisms in the modelare
The first is between home goods and foreign goods ineconomy. one

exports,foreign and the second between home and foreignuse one
imports.goods in domestic These substitution possibilitiesuse

relate goods ofto the classification, The third oftypesame
substitution relates the consumersto representative choice
between goods of different classification. The fourth and fifth
substitution mechanisms the choice of factor intensities inconcern
production of goods and services. Each orrepresentative firm

agencygovernment is assumed first to choose optimal mix-ofan
skilled and unskilled labour, and then decideto the ofon use
labour physical capital. All substitution is derived fromversus
CES-functions

2 AGGREGATES

Within MTSthe Medium Term Survey MECMOD be used for analysismay
of wide of issues, taxation, policy, foreigna range e.g. energy
trade. Obviously there is unique definition of productionno
sectors, goods and factors that will suit all conceivable

3The model alternatively be with completely elastic factorcan run
exogenous pricessupply factor
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applications. There broadly speaking approaches to thistwoare
problem. model of number ofOne is to build large in termsa

all issuessectors and factors to make it possible to encompass
that building the model. The second approachforesee whenone can

"new"is to build model for each different application.a

The earlier MTS-models. Therefirst approach the chosen inwas one
approach.advantages associated with this The MTS-modelare some

framework for integration of sectoralto extentserves some as a
studies of which conducted outside the Ministry ofmost are
Finance. such sometimes taken directResults from studies are as

"stability"input in MTS-models. Some in the definitions of
is required make this smoothly. Also theaggregates to process run

results from MTS-scenarios often taken input intosectoral are as
Frequentother model-based analyses outside the MTS. changes of

classifications will possibility. Finally,reduce this the
empirical basis of the model be gradually strengthened ifcan
aggregates kept unchanged for time.someare

The approach, which has been chosen for MECMOD.implies thatsecond
specifications.are adjusted the applicationaggregates and to at

hand. approach the desire keep theThe rationale behind this is to
potential formodel within manageable size and still preserve a a

which have beenwide of applications, of notmay evenrange some
foreseen when building started. Models whichthe model are

be intelligiblegradually added will be too hazy to toto evensoon
the approach be describedmodel technician himself. The present can

"fresh starts" model specification cheap bymake in thetoas a way
theconstruction of model-system.preparing for them in the

Most model listed aboveof the advantages of general purpose area
models willlost On the other hand tailor-madewith this approach.

hopefully analyses of the issues atcontribute to penetratingmore
hand mechanisms and aggregates, andby concentrating essentialon
by from dead-weight losses duerelieving the model touser
superfluous details.
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far mainly theThe attempt maintain flexibilityto so concerns
databaseof factors of production. Thedefinition sectors and

permits sufficlentlyincludes data for 45 business sectors, which a
broad of aggregation possibilities for MTS-purposes. Alsospectrum

accordingdetailed for 25 types of labour tothe account some
potentialthe MECMODsocioeconomic status and gives systemsex a

for of related to the changing structure of theanalysis issues
labour force.

however,In MTS-applications it toseems necessary, use some
classification of sectors and factors to integrate resultsstandard

otherfrom partial analyses to produce input for models. As theor
analyse growth possibilities and structuralmain theme in MTS is to

classification ofchange in 10-15 perspective, sectorsa years a
appropriate..according to factor intensities seems

published study dealing with the growth ofIn recently prospectsa
industrys, subsectors defined andSwedish manufacturing are

foreignanalysed in terms of factor intensities and toopenness
MECMOD based definitionscompetition. The standard version of is on

this study. The model distinguishes between eight producingused in
public accordingsectors six business sectors and two services to-

table 2.1.

Haaland 1987.A similar approach is found in4

50hlsson and Vinell 1988.



TABLE 2.1 and export shareFactor intensity

Laboura, Capitaic. ExportShare
shared.skilledb,tot100 tot100

percent percent

1 Capital-intensive 63 14 76 55
2 Labour-intensive 108 10 45 36
3 22 43 68Skill-intensive 95
4 Protected 7 43 5104
5 Dweliings 24 16 381 0
6 Services 118 12 S3 11

125 26 79 0Centralg gov
k Local 12125 64 0gov

20TOTAL ;gg 13 ggg

Hour-sworked/valueaddedln 1988prices.
Skilled labour labourhours/total hours

1988Capital stock ln 1988prices/value addedln. prices.
Export in 1988prices/grass output ln 1988prices.

As be from column in the table, the labour-intensive1can seen
value added thansector labour hours unit otheruses more per any

goods producing The services producing sectors, howeversector.
except dweliingslfor could belabour-intensiveare even more as

expected. Skilled labour defined high level white-collaris as
workers and with academic education, plus middleentrepreneurs

training.Blevel white-collar From column 2workers with technical
it is also that the share of skilled labour in theevident
skill-intensive sector is twice high than in otheranyas or more

It should be noted, however, thatgoods producing sector.
of central higher shareproduction government services uses an even

6Definitions labour categories given in sectionof sectors and are
5.1.

8-10-0788
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of skilled labour defined in the model.as

Goods producing sectors do generally shownot highera
capital-output ratio than the service producing sectors, aparteven

dwellings.7from Private services include capital-intensive
building-capital.8communications and public services lot ofuse a

Among goods producing sectors the capital intensive sector uses
twice much capital unit of value added than theas or more per
other sectors.

The export share of displaysoutput distinct pattern.gross a very
The three first sectors, which defined exposed foreigntoare as
competition, outstanding. with than 60% export share inare more
the capital- and skill-intensive sectors.

To gain idea about possible general equlibrlum effects ofsome
changes in thevariables relative size of the andsectorsexogenous
their factor is it beimportant. that the share ofuse may e.g.
skilled labour in production of private services is not large.very
The size of the howeversector make it importantmay a very
employer in the market for skilled labour. Table 2.2 shows the

7The "dwellings"model sector also includes electricity, andgas
water, which highly capital-intensive.are
8The capital-output ratio in public services have beenmay

at leastoverestimated for two The first is that capitalreasons.
stocks for business sectors and public services respectively are
taken from different The public sector stocks takensources. are
from National andAccounts known be biased upwards. Thetoare
rather crude adjustment that made before including stocksthewas
in the database have been insufficient. The second formay reason

the publicoverstating capital-output ratio is that inoutput
public sectors measured by National Accounts does includenotas
profits. A higher level of value added would be had netreported
profits been included.
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capital and exportsdistribution of total value added, labour,
1988.between the eight model sectors in

1988Sectoral structure inTABLE 2.2
totalPercentage share of

Hours Skilled Capital ExportsValue
worked labour stockadded

4 24Capital-intensive 5
2 13Labour-intensive 5

15 4 42Skill-intensive 9 9
715 16Protected

53Dwellings 14 3 4
35 32 16 16Services 29

4 05 6 12Central gov
20 11 0Local 17 22gov

199 199 199 199T°TL 199

exposedthe table that the three sectors toIt is obvious from
theforeign small compared to most other sectors incompetition are

Together they account formodel in terms of output and employment.
all impulses from thethan fifth of GDP. Houever almostno more one

channeledoutside changing relative goods pricesworld via are
also onlythrough these The three exporting sectorssectors. use

labour. The relativelyfifth total supply of skilledof theone
thatin the public sector implieshigh intensity of skilled labour

fox public services have substantialdifferent growth rates may
indirectlyskilled labour and theeffects the market for onon

exporting in the modelof the most important sectorcompetitivenes
economy.

evident in thefor isThe potential competition even moreresources
physical capital between the capital-intensive sectonmarket for
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which for than fourth of total exports, andaccounts more one
dwellings. In the standard model with lntersectoral, but not

demandinternational, capital mobility, small changes in the for
strongly affect growth potential for thedwellings themay

capital-lntensive sector.

3 EQUATIONS

the standard version ofThis section presents the equations of
MECMODln the form they in the model Theprogram.same as appear
list complete, that it includesof equations is which means
calibration constants in the l0-system and discrepancies in the
National Accounts.

3.1 Demandfor goods

Private consumption

It is assumed that representative distributes givenaa consumer
of expenditures between goods according CES utilityamount to a

function.9 consumersReferring to section 5.3 the solution to the
producers minimization.decision problem parallel theto costruns

the expendlture function, l.e. the minimalDerivation of
achieve certain level of utility, givesexpenditure tonecessary a

the optimal demand for consumption goods PK as:

linear expendlture system has been estimated but putnot yet
into the model.
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spkPK|aki°pk1|:§lä;1 sz....s

of in the CES utilitywhere the elasticity substitutionisIpk
expenditures, PPK is thefunction PKL is total consumption,

of includingaggregate price and PPK is the price good |consumer
taxes.1°commodity

changesFixed and in stocksinvestment

each Since there isNet investment is in sector.exogenous no
quasi-dynamics into this model version thereattempt to introduce

link between capital stocks and netis endogenous whatsoeverno
investment, neither sectoral level in the aggregate economy.on nor
It done, introduce kind ofis possible, and in fact often to a

CGE-models by letting investment during period,dynamics into one
capital stock the period.five transform into in nextsay years,

This step taken in MECMODsince the intention is to theis not run
aggregated model inmodel together with truly dynamic manya

applications.

Even though each NINV1, isnet investment in sector, exogenous,
depreciation determined by depreciation rate deplis exogenousan

bylaand the capital stock Ci. Gross investment is then given

1°Note that according to the notational conventions stated in
"root" suffixsection 5.2 all variables have with prefixa or aa

appended lf Variable denotesit whenever applicable. theto name
"P"of Variable the prefix used, while the suffixthe price isa

"L" value. The itself denotes the Variable indenotes current root
prices, i.e. the base prices according to the vintageconstant year

of National used in the database.If there is indexAccounts no
Variable.attached, the refers to aggregateanname

lllndices from indicate that they relate businessrunning to to61
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k
INVZ:NINVl+deplCx+lNVR2

i1

where INVR is the discrepancy in National Accounts between sectoral
investment and total investment.

Changes in stocks, LA, are exogenous.

Intermediate demand

Gross output in each sector is produced from intermediate goods and
value added using Leontieff technology with fixed coefficients. For
technical the input coefficients, inslj, definedreasons are as
shares of total of intermediate goods, not shares ofuse as gross
output Qj. The value added share of output is fvj. The demandgross
for intermediate of good is:use 1

k

INSD|:ginslj1-fvJQJ3 x1,.,k;

Domestic demand in basic values

All components of demand measured in constant purchasersare
values. To determine the composition of demand for good in terms1
of domestic inproduction valuesbasic cif.and imports
domestic demand must also be measured in basic values, i.e.
excluding commodity taxes and trade margins. Thus the strict
adherence to National Accounts makes it to define twonecessary

of domestic demand in constant pricesmeasures in purchasersone-
values and basicin values. Commodity taxes leviedone are on
private consumption only, while trade margins apply allto

Indicessectors. running from to also include central1 k
government and local government Lq



PK
l4 +inv|INV+1alLA/1+hmk|DZ|INSDi+ 11p.,s;

1+1tk i

intermediate private consumption. inv|INVuse,INSD, PK|
investment, changes stocks1a1LA of domesticin componentsare

purchasersdemand values. A11 variablesfor commodity in are1
Commodity taxes. itkx, and trademeasured in constant prices.

reflect the rates validmargins, hmkl, measured in constantprices
for the base of National Accounts.year

Demandfor domestic output

of publicDomestic including firms and producersconsumers,
assumed domestic output and imports ofservices, to treatare

imperfect substitutes. This iscommodities of the typesame as
Armington-assumption.12 each thereferred For goodoften to theas

which constitutestrade-off is described by CES-function, ana
CESinner aggregation of different types of goods fornest in the

of domesticprivate consumption and Leontieff for other components
demand. With usual optimality conditions demand forthe
domestically derived from the unitproduced goods is cost

good.1311function Adding EXPl and thefor the composite exports
outputzliI0-residual domesticQRi gives demand for

Armington 1969.
13The 5.3. They apply thestandard formulas given in section toare

labour and value addedcomposite consumption good, composite
uniformrespectively in completely way.a

14The expenditure and supply is keptsectoral residual between
production volumes in theexplicit MECMODfor comparison ofin easy

National Accounts.model with
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sdzPDZIsdz -l.5 Q|aql DZ|+EXPl-QR1 1:1, ,s;

Value added is obtained by applying the value added shareexogenous
to output:gross

6 FV|fv|Qx l1p.,k;

Note that orproduction consumption in public sectors is
exogenous.

Demandfor imports

As with domestic output, demand for imports of good is obtained1
from the unit cost function of the ilhcomposite good

m:PDZsdz -l, _L7 IMP|aml 0x PIMPi 1

Exports

Foreign well domestic assumed to differentiateas as consumers are
between goods of the classification depending wether itsame ison
produced in Sweden elsewhere. From theoretical point of viewor a
this assumption, which is frequently used in CGE-modelling. does
not fit well with the notion of Sweden avery smallcommon as open
economy". For medium to long equlibrium model there isa run no
good defence for using this specification, except for the fact that

theory otherwise predicts muchpure stronger specialization ina
trade between countries than in fact observe. Even thoughwe can
Swedish goods treated imperfect substitutes for foreignare as
goods, it is not to that Swedish producers havenecessary assume
monopoiy in foreign markets. We add thepower assumption thatcan
Swedish producers compete perfectly themselves all marketsamong on
which is not realistic considering the fact that thevery number
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of small.exporting firms eachin sector is In fact havevery we
expanded the number of goods in modelthe with the number of traded
goods.

Even if Swedish and foreign goods of the classificationsame are
not perfect substitutes it is still possible to make them glggg
substitutes by letting elasticities importsin well exportsas as
be high.

The functionsexport are:

se|Pol
8 U UEXPÅ HM|ae 1 n .s.iPu| ,

where HH and PH indices of marketexport size and price levelare
respectively.

3.2 Prices

With constant scale labourreturns to and all factor inputs and
capital mobile between sectors, domestic supply is completely
elastic for each good. Goods prices determined only by factorare

givenprices by equilibrium factorin markets. Also supply of
imports is completely elastic. Import prices are exogenous.

Optimal factor allocation, CES-aggregationwith of composite labour
and capital to value added, and perfect thecompetition give value
added PFVl in ofprice terms factor prices NT and PCx:

i
i-sfvi-sfv 1-sfv ii+PC|/ac|9 url/auxPFV| i1,..,k;

This also applies to public services. Output prices PQX are
computed from value added prices FFV and prices intermediateon
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PD|:lsgoods
6

IPPI PD+1-fv10 PFV insPQfv li,..,k;ll Jl l |J1i l

PDZ|isdomesticcomposite good inof theThe basic price use
of domesticthe priceprice PIMPl andthe importcalculated from

assumedthePQ| according tobasic valuesinoutput
CES-aggregation:

l-sdzx il-sdzl
+PQl/aqlPIMPl/am11 PD2| i1,.6;

it leaves themarkets whengood domesticprice ofPDZl is the x on
reaches the ultimateBefore itharbour.plant-importcombined

assumedadded. It iscommoditymargins and taxestrade areconsumer
of theto allequal proportionadded intrade marginsthat usesare

obviously majorThis isexcept for exports.goodcomposite a
simplification.18 actuallytrade marginsthe first placeln aresome

Also tradefrom I0-data.which beexperts,levied seencanon
retail trade plusconsumptionfor privatemuch largermargins are

only.gross tradegoodstrade intermediatethan forgross
will greatlytrade marginsfordetailed accountHowever, morea

model.of thecomplicate the equations

1sThe definition ofNote theI0-calibration constants.PPIJ:s are
and inslfcoefficients fvtinput

66
fvi+1-fv|§:insJiE§:insJiE 1and1 11.,k;

1:1J: 1

1STrade of the ultimatesubstantial partmake formargins up amay
goods.price for some



It is assumed that the price of trade margins follows the price of
private services. PQ6, rather than the price of the good itself
This reasonable assumption in the medium and longseems a run.
Domestic prices PD including trade margins are:

12 PDxPDZl+PQ6tpm|/1+hmk1 x1,.,8;

Current trade be changed bymargins exogenously the parametercan
hmi. The hmklzs calibration constants.are

As with trade margins ofthe treatment commodity taxes is quite
simplified. There is only net tax which both VAT andone covers
other commodity taxes well subsidies. The net is adtaxas as an
valorem tax, while commodity taxes other than VAT and most
subsidies in fact the basequantity taxes. Also tax is assumedare
to consist of private only, although otherconsumption components
of demand taxable.are

Prices of goods PPK including commodity taxes givenconsumer are
by:

13 PPK|PPlPDil+it|/l+itkx |1p.,s;

where it is the current commodity net tax rate and PP1 and itkl
10-system.17calibration constants from theare

With demand derived from CES utility function the trueconsumer a

17The initkl is actually commodityconstant tax rate constanta
base-year becauseprices. It is to define such constantnecessary a
National deflators for purchasers values wellAccounts use as as

forbasic values both of which by definition equal to theoneare
base PP1 of clear-cut calibration and isis constantyear. more a

privaterequired to make I0-data fit with the aggregate consumption
deflator for arbitrary calibration year.an
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price index PPK be calculated from goods prices:consumer can

i
8 i-spk l-spk

1PPK
l14 PPK-

ll

Investments in ali assumed consist of thesectors toare same
Leontieff composite good making the aggregate price PINV theon

investment good equal to:common
8

15 PINVPP2 inv|PD|
|l

where PP2 is I0-calibration constant.an

Finally the price of investments in stocks is:

6
PLAPP3z16 ia|PD|

|l

with the caiibration constant PP3.

3.3 Demandfor factors of production

Each sector, including public services, three kinds of inputsuses
labourleskilled and unskilled together with capital in a- -

two-levei CES production function. In the inner nest the typestwo
of labour aggregated to composite labour, which is used withare
capital in the outer nest.

For each sector the aggregate cost hour NT is given by:perwage

18Ski1led and unskilled labour defined in section 5.1.are



1
1-sat1-sal 1-sat I|WTUwul/a1u|17 WTSWISx/alsiWTl

WTSand equilibriumWTU the labourtwo markets. Evenare wages on
though the two types of labour assumed beto perfectly mobileare
between sectors, observed levels in different forsectors eachwage
category not equal. The initial distributions of andare wages, us

respectively, unchanged in simulations.wul are

17.Derivation of which is the minimum cost unit compositeper
labour ATi, gives sectorai demand for each of labour ATStype and
ATUx:

satl
NT

ATS1a1sis°tx1- L18 ATI |1,..,k;
1

Sit
HT

ATUialu1s°tx1 W19 ATl x1, ,k,
1

The outer nest combines composite labour and capital vaiueto
added. Factor demand is obtained by derivation theof unit cost

9:function

sfVsfvnqNPl-Vx/WT|FV|;11,..,k20 AT|a1x

sfvisfv 121 PFV|/PCX FVac| 1 i1,...k;

The price of capital PC is defined the ofcost using unitas one
of physical capital measured in constant prices:
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PClriR+deplPINV22 |1.,k;

real of beforelevel of the rate returnwhere R is the avarage
of return capital betweenlabour the distribution towithtaxes. As

for the calibration isbe observedthatsectors, yearcanri,
19exogenous.

productionSupply of factors of3.4

markets be treated in two extremeFactor supply in all three can
factor pricessupply which makesEither the is exogenousways.

completely elastic withendogenous, factor supply is exogenousor
foralternative relevantprices. The second mostfactor may seem

MTS-version of MECMOD. Somecapital and is chosen for the
approachresults be obtained by applying this tointeresting can

that the time perspectiveskilled labour well, remembering mayas
andonly in goods-enough to treat the notbe long economy as open

of the labour market.capital-markets, but also in segments
with labour supply inNevertheless the model is run exogenous

MTS-applications.

1gThis of the model is dubious is the correspondingformulation as
for homogenous labour. Thereassumption about differentialswage

the observed sectoral differencesbe several explanations formay
of The obvious is that adjustment hasin real rates return. most no

Another is difference in risk. Also the factbeen made for taxes.
calibration unlikely exhibit longthat the is to runyear a

for all is important. For labourequlibrium position sectors one
fact that beneath the two categories of labourmight also add the

of skill that differ between sectors.there is structurea may
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3.5 Equilibrium in factor markets

theThe equlibrium conditions simply state that supply of each
factor equals demand:

k
LSS§:ATS|23

1:1

k
LSU§:ATUi24

x1

25 CS C

3.6 Closure rules and numeraire

Still relation is needed in the model linkto the incomeone more
and expenditure sides of the and to determine overalleconomy
savings, i.e. the current account. To be specific,more consumer

1expenditures PKL in not yet determined. This be done inare can
basically two Either household savings the currentways. or

trade balanceaccount is "closureThe choice of rule"exogenous.
differ between applications. If the current isaccountmay

the closure rule determines the consistent level ofexogenous
private consumption expenditures. If, the other hand, householdon
savlngs households disposable incomes must beare exogenous,
computed determineto consumption expenditures. This is done in
MECMODwith fairly elaborate but principally simple schemea very
that is fully consistent with the income and outlay tables of
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Accounts.2° model isstandard MTS-applications theNational In run
trade balance.with exogenous

foreign priceassumed fixed and thethe exchange rate isFinally,
levels in the modelwhich all pricelevel is the numeraire to are

related.

CALIBRATIONANDPARAHETERVALUES4

specific for whichCGE-models calibrated forMost ana yearare
calibration is alsoeiaborated database has been compiled. The year

facilitates the calibrationindex base for prices, whichchosen as
possible calibrate theMECMOD makes it toprocedure. The system

index base.and with pricemodel for different year asyears any
"natural" the the latestchoice of base isThe year same as

TermNational Accounts. In the present Mediumavailable complete
calibration.Survey, 1988 chosen base forwas as year

add complications toThe flexible calibration opportunities some
distinct advantages.calibration and model but have someprograms

possiblefor prices makes it toThe freedom to choose base year
whichNationalreproduce of GDP according to Accounts,components

figuresfeel familiar with actualhelp the model touser moremay
thesimulations interpretingin creating assumptions for or

results.

ZOMECMOD rmo, which isSimplified version ofincludes somewhata
the accountused by the Ministry of Finance decompose currentto

non-financial corporateinto net lending in six domestic sectors:
localcentral government,financial institutions,enterprises,

cf Metoder,householdssocial funds andgovernment, security
1987.LångtidsutredningenBeräkningar", 1Modeller och Bilaga
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calibration is potentiallyThe freedom to choose the year
usual calibration procedure often withoutimportant. The assumes,

equilibriumthat the is in in theexplicit discussion, economy
There also sometimes desire to choose thecalibration is ayear.

"fresh"fill the model withcalibration late possible toyear as as
calibrationfigures. be conflicting. With theThese aims may

MECMODand time series data base of the system it is atprocedure
of the choice of calibrationleast possible to test the importance

choose it at will.and toyear

Given series data-base and the choice of calibrationthe time year,
standard lines. Assuming staticcalibration procedures alongrun

perfect unknown constants in utililityequlibrium with competition,
solutionand production functions solved to make the model forare

quantities.21observed andthe calibration reproduce pricesyear
Using beCES-functions substitution elasticities must assigned
before table roughcalibration. The figures given in 4.1 are very
estimates.

Zlcalibration of factor demand functions is shown in section 5.4.

9- 10-0788
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Model parametersTABLE 4.1

Substitution elasticitiesExport price
Labour/ Skilled/elasticity Home/foreign
capital unskilledgoods

0.8 0.8 1.6Capital-intensive -4.0
0.8 0.8 1.6-4.0Labour-intensive

0.8-4.0 0.8 1.6Skill-intensive
0.4 0.6 1.6Protected -2.0
0.0 0.6 1.2Dwelling 0.0
0.2 0.6 1.2Services -1.0

0.0 1.2governmentCentr - -
0.0 1.2Local government --

elasticitles chosen for competing sectorsThe high export price
terms-of-trade effects. There to beavoid too strong seems some

literature for labour-capitalin the empiricalconsensus
1.0.22between 0.5 and The distinctionsubstitution elasticities

kinds of labour not to be inbetween different very commonseems
elasticity might depend theCGE-modelling. Moreover. the on

numbersThe only basis for thedefinitions of labour categories.
which the share ofseries of simulations ingiven in the table is a

10-year period. with lowlabour alteredskilled awas over
compressed too fast. Therelativeelasticities, areuages

consumption, finally, is 0.8.elasticity in privatesubstitution

22For example Caddy 1976.



5 DATA SOURCES,VARIABLENAMESETC

Definitions5.1 and datasources

Sector classification

MECMODdistlnguishes between eight producing sectors six business-
plus central The businesssectors and local government. sectors are

broadly defined according to to foreign competition andopenness
definitionstheintensity of factor Table 5.1 gives exact inuse.

Swedishterms of the Classification in National Accounts. The table
also gives the complete list of in the disaggregatedsectors
database. Time series generally the period from 1970.cover

All variables taken from Nationalrelated to production are
Accounts except for capital stocks, which longer putare no

Sweden.23together I0-table from 1988.by Statistics The basic is

Zaseries 1989.capital stocks taken from Hanssonon are
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sectors24TABLE Definiton of industrial5.1

2100 Iron mining1 §êElEêl:åEE§E§l§ ore
2200 Non-ferrous miningSQQQE ore

Other mining and quarrying2300
3120 Manufacture of beverage and tobacco
3421 Woodpulp industries
3422 Manufacture of and paperboardpaper

industrial chemicals3521 Manufacture of
3530 Petroleum refining
3710 Iron and steel basic industries
3720 Non-ferrous metal basic industries

3112 Import-competing food manufacturing2 Labour-intensive
3200 Textile industrles
3411 Saw mills
3423 Manufacture of fibreboards etc
3510 Manufacture of rubber products

of plastic products3523 Manufacture
3811 of metal productsManufacture
3900 Other manufacturing industries

of chemical products3 Skill-intensive 3522 Manufacture other
3812 Manufacture of machinery

of3813 Manufacture transport equipment
of professional measuring3814 Manufacture

equipment etc
of3830 Manufacture electric machinery

3843 Ship building and repairing

24Figures Swedish Nationalrefer sector number according toto
Accounts.
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huntingAgriculture,11004 E:9§§sEsés999§
and logging1200 Forestry

1300 Fishing
food manufacturingProtected3111

of wooden products3412 Manufacture
publishingand3430 Printing

mineralnon-metallicManufacture of3600
products

5000 Construction

dweliings8300 Letting of5 9§lllE8§
premisesLetting of other8400

supplyand hot waterElectricity, steam4100
and distributionmanufacture4200 Gas

and supplyworks4400 Water

retail trade6100 Wholesale andservices6 Other
and hotels6300 Restaurants

Transport and storage7100
7200 Communication

institutions8100 Financial
8200 Insurance
8500 Business services

services9510 Repair
Other Services

categoriesLabour

of labour betweendifferent kindsdistribution ofData theon
which is carriedHousehold Census, outfrom thetakensectors are

database includes theof theSweden. This partfifth inevery year
ofall of the 47 sectorslabour betweenof 13 kinds ofdistribution

accounted for bycategoriesall labourdatabase. Besides,the are
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For each category the number of employed sectorsex. persons per
and their labour income available.are

The labour categories defined in terms of socloeconomicare a
classlfication. The standard classification expanded forwas some

showto separately technical occupation The distributiongroups .
of employment between categories and broad sectors in the economy
is shown in table 5.2 and the labour income 5.3.in tableavarage

The definition of skilled labour in the model is chosen includeto
white collar workers at middle level with technical occupation, all
white collar workers high levelsat and all entrepreneurs with
academic education. This makes for 13 % of the labourtotalup some
force.

All employment and income figures adjusted Nationalto Accountare
levels by simple scaling. A major obstacle is that there is no
information hours worked in Household Census data. No attempt ison
made to adjust for possible biases in the computed hourly earnings
levels. This fact makes it hard to data for female-malevery use
classifications of the labour force.



135

and in 1985TABLE 5.2 Employment sector categoryper
102Household Census, persons

OTHER TOTAL GOV TOTALMANUF
IND IND SECT

U§EB§Ä9EE§E§
Unskilled 3358 4863 8221 4267 12488
Experienced 2221 2629 4851 1687 6538
EEÅE§IE9ll§E-9E5§E53

2710Lou level I 563 1298 1861 849
Low level II 501 1798 2299 1461 3760
Middle 1407 236 1643level. techn 735 672
Middle level, non-techn 450 1459 1909 3068 4997
High level, techn 226 139 365 49 415
High level, 1059 1443 1893 3337techn 384non
§EEE§EE§E§E§§:
Academic techn 5 6 1 7educ, 1
Acad educ, 29 30 1 31non-techn 1

1120 10 1130Others 116 1004
Farmers 7 879 886 13 899
Qt§g§:° S36 1636 2173 1403 3576

TOTAL 9192 17475 26577 14940 41517
o

Pensloners, students etc
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TABLE 5.3 Labour 1985Income inper person
103Household Census, SEK

MANUF OTHER TOTAL GOV TOTAL
IND SECTIND

§99êl9:5§:§
Unskilled 88.3 77.2 81.7 68.1 77.1
Experienced 100.2 97.9 98.9 80.2 94.1
UElE§ZE9llêE9E5§E5
Low level I 83.1 79.8 80.8 74.4 78.8
Low level II 114.0 108.8 109.9 86.2 100.7
Middle level, techn 136.8 138.2 137.5 119.5 134.9
Middle level, non-techn 130.0 112.9 116.9 94.9 103.3
High level, techn 172.6 162.3 168.6 140.8 165.3
High level, techn 193.2 173.0 178.4 138.9 156.0non
§DEE§BE§E§EE§
Academic prof, techn 100.1 114.2 113.3 .O 113.3
Acad prof, non-techn 106.7 143.9 142.9 .O 142.9
Others 72.7 88.2 86.6 64.0 86.4
Farmers 60.1 47.1 47.2 47.3 47.2
Q§g§§§: 47.359.9 43.2 44.5 46.2

TOTAL 102.9 91.6 95.5 84.9 91.7
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Factor prices

capitaland costhourlabour costdefinedFactor prices perasare
Aggregatemeasured in 1988 prlces.stockphysical capitalunitper

eachNational Accounts fortaken fromlabour costs year.arewage
available onlyunskllled labourskilled andcosts forRelatlve are

computedPCCapital costsHousehold Census.1985 from thefor are
thesurplus OS divided byoperatlngNational Accountsfrom as gross

stock C:capital

PC%§ OSPFVFV-HTAT;

PFVFVvalue-added current pricesinwhere
WTAT costwage

goods PI and subtractlnglnvestmentsofPC by the priceDlviding
of returnthe net real rategivesdepreciation rate 6the on

taxes:beforecapitalphysical

R-ñ s

forequilibrating the marketinactually usedVariableR is the
thedefinitions abovethemodel. Fromcapital in thefixed

surplus be written:operating can

0SPFVFV-WTATPCC=R+ö&#39;PIC
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5.2 Variable names

"root" prefix suffix. wheneverwithEach consists of or aa aname
"P" thewhich denotes the price andprefix alwaysapplicable the is

taken current"L" that the variable is insuffix always meaningis
Variable denotes valueonly assigned itWhen the root isprices. a

"L"below only suffix isIn the list ofbaseyear prices.in names
in constantthat if Variable existsprinted. It is understood asa

thisalso exists. Ofprice indexwell current prices courseaas
for all varlables,relevantnotational convention is not e.g.

varlablesBusiness sectormeasured in hours.labour which is are
this index is"1". In suchwithindexed as wages,some cases,

"q"with indicesalso the government sectorextended includeto
government government.localcentral and k

in the model.endogenousVariables marked with are
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Variables

AT Hours worked. aggregate labouri
Ars Hours worked. skilled labour
ATUx workedHours unskilled labour
c Physical capital stocki
cs Supply of physical capital
DL| Domestic demand in basic values
DZLI producersDomestic demand in values
EXPL1 Exports
FVLx Value added basic valuesin
IMPL1 Imports, cif
INSDLl Intermediate of gooduse x
NINV1 Net investment by investing sector
INVL Total investmentgross
LAL Changes in stocks
LSS Supply of skilled labour
LSU Supply of unskilled labour

PKL| purchasersPrivate consumption in values
PP ,PPI 10-calibration constanti i
Pw Export market priceI

QL| Gross output in basic values
R Real rate of levelreturn, avarage

UNPC Excess supply of physical capital
UNPS Excess of skilled laboursuppy
UNPU Excess supply of unskilled labour
uu Index for export market1

UTS.U emp1oyersHourly and saiaries inci contributionwages
skilled, unskilled,social securityto levelavarage
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Parameters

production functionCapital parameter in
functionParameter in export

utility functionParameter in
production functionLabour parameter in

labourskilled labour in aggregateParameter for
in labourfor unskilled labour aggregateParameter

goodimports in compositeParameter for
goodproduction in compositeParameter for domestic

Depreciation rate
outputValue added share in gross

pricesTrade margin in current
Trade margin in base-year prices

coefficientInput
goodComposition of investment

pricesCommodity tax rate in current
pricesrate in bas-yearCommodity tax

of inventory goodComposition
distributionReal of returnrate

skilled andsubstitution betweenElasticity of
unskilied labour

andbetween domesticElasticity of substitution
goods in domesticforeign use

of export demandPrice elasticityse
between aggregate labourof substitutionsfv Elasticity

and capital
substitution in consumptionspk Elasticity of

skilled labourdistribution,Hage costws
labourunskilleddistribution,Hage costWU
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5.3 functionFactor demand with CESproduction

Throughout frequently used describethe model CES-functions toare
and consumption. Thesubstitution possibilities in production

of optimal decisions in static model be summarized inoutcome cana
few formulas summarized below. The formulas will bewhicha are

illustrated with functions relating optimal behaviour of firmto a
with CES production function. The value-added aggregator isa
written:

1
1-1/stv1-1/sfv 1-1/sfv

acCalATFV +

where FV va1ue added
AT hours worked
C capital stock
srvelasticity of substitution

and a1,ac calibration constants.are

Labour capital be fully mobile betweenand assumed toare
production and all exhibit constant returns tosectors sectors
scale. It be shown that the minimum cost to produce thecan
quantity FV is:

1
1-sfv1-sfvI-sfv

+PC/acHT/alCFV FV

With perfect competition profits exist in equilibrium,no so:

CFVPFVFV
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Shephards Lemma:Applying

ÖPFVBPFV C-FVä§E-AT-FV5wTr and

demand:gives factor

sfvsfv
EE cac"AIa1"" rvrv PCur

sfv-1 sfv
-E53-2

HTC ac

differentslightlyspecified inCES-function is oftenThe way as:a

1
1-1/sfv 1-1/sfv1-1/sfv

+1-BCFVa BAT

In this case:

1
1-sfv1-sfv;tvsfv 1-sfv1 FV+1-B PCCFVE NTB

sfvsfv
Estpl ca"ATa° 1-3 FVrv PCur
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sfv
BPC51:

1-BWTC

al.ac a.BThe relations between and are:

l
1-1/rv l-l/sfval1 1/ r 1 1/ rsv s V- -al and 8+aca

l-i/sfv l-l/sfval +ac

5.4 Calibration of factor demand functions

Recalling the CES-aggregator for value added:

1
l-l/sfv l-l/sfv l-l/sfv

a1AT +acCFV

The function includes three constants al, and the subsitutionac
elasticity Assuming that the is in equilibrium optimalsfv. economy
factor demand is:

sfv srvcac"$Aralsäx - -FV and rv

These expressions be solved for al andcan ac:

I 1sfv srv i-srvl-srvPFV F1. EErv and ac: PCC
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where:
FV value-added
PFVimpllcit price of value-added

workedAT hours
employersNT compensation of employees hour includingper

contribution socialto security
C capital stock in constant prices
PC compensati0n of capital including depreciation and taxes

unit capital in constant pricesper

al and for the calibrationGiven be calculatedsfv, ac can year

solution algorithm5.5 The

MODLERZS,The model solved in which straight-forwardis uses a
Gauss-Seidel algorithm. lt requires endogenous Variable betoevery
stated left-hand Variable in exactly equation, This posesas a one

specific problem in solving for equlibrium in factor markets, Thea
equilibrium condition the for skilled labour statedin market was

23hsection 3.5,in eq

k
LSS§:ATSS

1:

supply skilled labour, LSS, is To theHowever of putexogenous.
relation MODLER has solve residually forequilibrium into toone

demandemployment in sector and invert that specific labourone

25The MODLER, modelentire model system is written in i.e. the
integrateditself well all model infrastructureprogram as as are

fromwithin the software. This is great advantage not onlysame a
users thethe point of view but also in model development, since

simulationdistances between database, model proceduresprogram,
and display of results all shortare
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equation solve 18to for the level, in section 3.3.wage eq
Assume ATS is choosen residual employment:as

I/satik AT1-1/satl
ATS1LSS- NT1/wslATS and wTSalsl --

ATS|2 1

This formulation, which is algebraically correct, will almost
always fail to work with the solution algorithm. In the first
iteration the algorithm chooses base values for not yetyear
computed variables. These be far from equilibrium values.may away
In the example above, ATS accumulates deviations from equlibrium
for all skilled employment and produce value of WTS that ismay a
far from equlibrium. In fact, ATS often turns out negativeaway
during early iteration, which makes the WTS-equationsome
unsolvable.

To avoid this problem the equilibrium condition writtenwas as an
explicit negative function of supply:excess

ATSn n n-i
1-zwsUNPSWTS WTS UNPS1----;

LSS

Here is iteration number. If supply of skilled labour isn excess
positive in iteration the level will be adjusted downwardswagen,
compared to the previous iteration. The parameter be usedzws can
to accelerate dampen the adjustment This formulation ofor process.
the factor market equilibrium conditions has proved beto very
robust. It also makes "optimize"it possible to solution time
somewhat. In scenario when the equilibrium be farruns, new may

from the initial position, be small the solutionmust andaway zws
time increases. In effect analysis, with only fewa exogenous
variables changed, it be possible speedto the adjustmentmay up

and reduce solution time.process

IO-IGOH8
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quasi-dynamic model iskind ofObviously the step towards some
of levels. By lagging theexplicit adjustmentshort with this wage

throughbe analysedside WTS, the adjustmentright-hand process can
solvedof the model actuallyexperimental versionstime. Some were

that way.
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APPENDIX 3
MODELI|NTERTEMPORAL GENERAL EQUILIBRIUMMAMMA AN-

1 AND AN OVERVEWINTRODUCHON

Model history1.1

MAMMA2The model developed by Torsten Persson and Lars E.0was
Swedish Medium Term Survey 1987. PerssonSvensson to the and

1987 MAMAs high levelSvensson motlvates of aggregation and her
theory,foundation in modern macroeconomic gives thorough de-a

scription of the model structure and performs number of illustra-a
ting simulations.

Since early 1988. the MAMMAmodel has been developed further
and Svenssonin Joint effort by Persson and the National Insti-a

Konjunkturinstitutet.oftute Economic Research This work has
resulted in other things extensions of the model to includeamong
endogenous terms of trade, richer and Variable tax structure.a
endogenous labour supply and general production technology.a more

1989.SöderlindPart of this is documented in

1By Kon-Söderlind, InstitutePaul National of Economic Research
junkturinstitutet and The Institute for International Economic
Studies. The author thanks Torsten Persson and Lars Svensson for
help and guidance.
2"Much Analysis"Aggregated Macromodel for Medium-Term
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Taken together, these refinements alter the model equations
quite bit. Therefore this makes fresh start in the deri-a paper a
vation of the model, rather than discussto each noveity at time.a
Hopefuily, this will not obscure the fact that the basic model
structure is unchanged from that 1987.of Persson Svenssonand

1.2 Overview of the paper

After brief overview of the model in section 2.1, sectionsa
2.2-2.3 contain fairly carefui derivation of household and firma
behaviour. The government behaviour, foreign demand for exports and
national accounts outlined in sections 2.4-2.6. The descriptionare
of the standard model is completed with the equilibrium conditions
in section 2.6. An alternative model of the labour markets based on

setting by monopoly trade union rather than market clearinguage a
is derived brieflyand discussed in section 2.7. Finally, dif-two
ferent welfare described in section 2.8.measures are

Appendix ZA summarizes all model variabies and parameters.
while appendix 2B brings together all relevant model equations in a
numerically solvable form. The solution method is described in
appendix 2C.

A number of parameter values has to be chosen in order to
solve the model. This choice is discussed in section 3.

2 THE MODEL

This section gives fairly detailed description of the modela
structure. The model variabies and equations found in appendic-are

ZA and 2B. The technique for solving thees model is described in
appendix 2C.
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2.1 Description of the model

The market structure

The following figure illustrates the interaction between the 5
markets and the 4 sectors in the model:

The restHouse- Govern-Firms of theholds mentSec- world

UT/V rv.l| /.l/xt
"a" tmDomestic Domestic Markets forkets: nationallabour market for domestic foreign bondmarket shares goods goods market

V

The households supply and the firms demand labour the do-- on
mestic labour market. The government does not demand labour
since all domestic production is assumed to take place in the
firms. The rate equates supply and demand.wage
The households supply and demand shares the domestic market- on
for shares. Hence, the firms assumed beto owned by theare
domestic households. Investments made ofout retainedare
earnings and the remaining profits distributed to theare
shareholders.
The households, the "thegovernment and rest of the world"°
demand netand the firms supply domestic goods the marketon
for domestic goods. There intermediate goods in theare no
model. Hence, the firms do only demand goods for investments.
The households, the government and the firms demand "theand-
rest of the world" netsupply foreign goods the marketon
for foreign goods at given world market price.a
The households, the government and the rest of the- world de-
mand and supply bonds the international bond market aton a
given world market interest rate. Since the firms finance in-
vestments out of retained earnings and distribute the rest of
the profits, they do not act the bond market.on
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transfer structureThe tax and
and trans-illustrates the flows of taxesThe following figure

fers

capital Incomeandincone,Hage
consumption taxes

transfers
payroi l taxei

The restGovern-House- Firms of theSec- holds ment worldtors:

capital andThe government receives income, incomewage con-
from the households and payroll taxes from thesumption taxes

households. The offirms. Finally, it transfers to the restpays
directly affected by domestic taxes transfersthe world is not or

dynamicThe structure

foresight about almostThe agents assumed to have perfectare
variablesa.all The only exception is that the individual household

has uncertain life time. Household dynamics stem from the factan
that households generally live than and ableperiod tomore one are
lend/borrow capital market. Hence, the path of consumptionon a

be separated from the path of earnings. For the firms, the dyn-can
amics from combinationthe of adjustment costs forcome convex
capital and less than total depreciation of the capital stock. As a
result, it is profitable to look ahead and spread out investments
during long periods. thirdA of dynamics is due to the factsource
that the accumulatesgovernment debt, which in turn is assumed to
affect government consumption. For both households and firms. the
dynamic structure be described by the following picturecan

3The importance of the degree of foresight is studied in Ballard
1985.and Goulder
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Expectations Expectations
about prices, about prices,

andtaxes and transfers taxes transfers

Equilibrium Equilibrium
in period t in period t+1 etc

Stocks Stocks Stocks
in period t in period t+1 in period t+2

of capitalThe stock in period is byassets t given his-or
Togethertory. with expectations about the future, temporarya

equilibrium is established. The intertemporal equilibrium is char-
acterized by fact that thethe expectations correct. i.e iden-are
tical to the values in the of temporary equilibria.sequence

2.2 Househoids

Yaari-B1anchards4The households modelled by approach toare
overlapping generations.

The objective function

The representative household in generation maximizes the
expected life time utility of consumption of goods and leisure

Mu1 E-LCsvcsø s:E 1WL c

st
ch, cr, Ewhere is the time preference rate, and and thep are

consumption of home goods, foreign goods, labour endowment and la-
bour supply, respectively.

The household has the probability to survive into the nextn

See 1985Blanchardeg
5The subscript indicating generation j droppedis in order to sim-
plify the notation.
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1/1-u.period, giving expected life time of with perfect fore-an
sight about all other variables the expected life time utility sim-
piifies to

H" uc -øjE ulicC U K
It

The utility function is assumed to have constant intertemporal
elasticity of substitution 0

1-1/0Uuc..L.-L. å 1: 2me:

inU, otherwise,

where U, is index of composite consumption in periodan i.e ofs,
both goods and leisure. The index U, is the value of the nested
subutility function

1
1-1/n 1-1/nc.""+ o.E,-L§u. 3a,

where

v-v1-ux-0ctU[c:1UC, 3b

3aIn is the atemporal eiasticity of substitutionn between lei-
E,-L: and utility weighted indexsure of consumptiona of goods

C. 3b.defined in is the0 weight of leisure. In order to get
constant labour supply ina with growth, it isan economy necessary

functionsto either separable subutility egassume Cobb-Douglasa
"productivity" Ägrowth in leisureor a which is equal to the

growth rate of the rate. The second approach is chosenwage here. v
is the value share of home goods in the basket of goods.

The homothetic specification of the nested subutility function
makes it possible to interpret the normalized expenditure function

3acorresponding to price index of composite consumptionas a

ssee King, Plosser 1988and Rebeloeg
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1
1" 1""1,n w

+ 0A

consumption of goods defined bywhere the price index ofis

p.l+rivps(l+tfji&#39;v 4bL .

1 tcthe4a-bIn the income tax rate,is rate. con-wage wagew
1 the price of home and foreignrate, and pretaxsumption tax

goods, respectively.
å function, haveBy the properties of the expenditure we

U IIap. ap.EuI-:Cu un
ap: uâu.1-t.l

api apin rC and C-c,c, ,i .âp{1+t:âp.1+t.

3a-bFor the subutility function this gives

H
Pa PrualøPaus GÅ

E

+r frw -r w -tc cP-J w

C Llgglgågigå1Ei--c Sa-dand
p.1+tf p.1+r§

Two special outturns to be important in the simulationszcases
When the preference ofweight leisure is the subutili-6- zero,

Li3afunction collapsesty to U, C, and labour supply
E,7.equals labour endowment The of compositeprice consump-

pstion becomes equal to the price of private consumption of

This will of affect the level of and hence the scale ofcourse
the production. The scale is veryimportant, butnot ofper se can

be easily adjusted by simply changing L.course
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pi.goods
3bWhen home goods identical to foreign goods, equationare-

is longer strictly valid. Rather, C, is straightforwardno a
quantity of consumption of goods. Using the conventionmeasure

p:1, pithat the price of goods be-private consumption of
1+t:Lequal tocomes

The budget constraint

The dynamic budget for householdconstraint isa

ilå:i;LÅ: PU:."L1T:Ez 6A101

trans-where A private assets, taxpost interest rate and Sare r
fers from the government. Thus, A.., defined assets inare as per-
iod t+1 inclusive of interest payments received in the beginning of

r,r:1-rtt+1. The post tax interest rate is defined by where
is the world market interest rate and the capital income tax
rate.

1+r./uNote that the household has the return 1 theiron-
assets. This is because the households sign life insuranceso con-
tracts. These contracts stipulate that

A household leaves all its assets to the insurance in- company
Thuss,of death. the receivescase company

1-HAl+w.(1-t:EL+S.-pYU.) in the beginning periodof t+1.
which immediately gives interest thepayments of amount

A.+u.1-z{E.+s.-p:m.1-1r...
A household "premium"receives addedthe toassets the- a on

rateinterest if it survives. The outlay insuranceof the
nAl+w.1-r:EL+S.-pYUlis thus "premium".times thecompany

With profit this premium 1+n,,1-u/n.turns out to bezero
"premium"Adding 1+r... 1+r..|/1,the to gives which is

the effective discount rate for household.a
3Iterated recursion and assuming that assets at sioweron grow a

limitgrate than the interest rate in the have the intertemporalwe

8For convenience, in this section, but not in the model, it is as-
sumed that the size of the generation in period equalt is to one.
9This is "No-Ponzi-game"usually called condition.a
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budget constraint

Z ll u. 7,Al -
L 1+r.,/1tn1+Tl|t vt

Furthermore, define human capital the discounted of expectedas sum
endowment1°"full transfersincome plus the value of labour

å
s,

Tgç- 1+r,/unt" tv

The 7intertemporal budget constraint then be rewrittencan as
U

IIp.u. n.Al Ht,fuu U§1+r./u1rlst

which that the present value of composite consumption equalssays
total wealth, i.e the of private assets and human capital.sum

The maximization problem

The 1household maximizes 2-subject to the constraints
4 7.and The first-order conditions are

-0
s-UO-O nU, Ä, få 9;st,t1,t+2,...co

s
g§1+rv/uT;;:

and the budget 7,constraint where A, is the Lagrange multiplier
for 7.the constraint

The first-order conditions be shown to give the followingcan
function for the value of composite consumption

pfv. AAA. H0. 10+

1°It is possible to let the productivity and hence the rate ofwage
worker be dependent, to mimic freely chosen retirement. Seea age a

1985.Blanchardeg
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11AL .

J
g§1+r./nTzçz

Sa-d. 6, 8. 10 11Equations and give complete descrip-a
tion of the behaviour of the household.

Aggregation of household behaviour

The population gen-consists of infinite number of cohortsan
erations. The generation born in period t has the initial size

G,u.G. and in period the size of this is Since composites
consumption linearis in total weaith, aggregation is straightfor-
ward: if denotes ofconsumption goods in period t by house-Jc. a
hold thein generation born in period the aggregated consumption
is defined by

Z ef" 12,cp
-m

Aggregate private assets and human capital defined inare an ana-
logous way.

In applicationsmost and in steady G.1-nstate. will letwe
which makes the total population equal to In order to simplifyone.
the notation this assumption is maintained for the rest of the

More realistic paths for the population have in factpaper. been
implemented in the model.

One thing deserves to be mentioned, namely the difference be-
tween the rate of return for households and generations. The rate

1+r.n/hof return for household is since the surviving membersa
of "premium".generation receive As pointed out in sectiona a
2.2.2, the total of these "premiums" is equal to the value of the
assets of the deceased members of the generation. Thus, forsame
the generation "premiums"whole and bequests to the insuranceas a

balance. Hence, the effective rate of return assets iscompany on
1+r,H 1+rL.,/hthe aggregated level. In spite of this, ison
still the correct discount factor in the definition of human capi-
tal. This is because human capital cannot be left bequest toso as
the insurance company.
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6Consequently, the aggregate equivalent to is

1+rL..A, pTU,.w.1-tYE, 13A... S.+ -

What the characteristics of this model householdsofare

1/1-nThe lifefinite expected time diminishes the for- scope
intertemporal substitution.

uThe constant probability of survival that all- means gener-
ations have the expected remaining life time. Hence, thesame
propensity to out of wealth is the for allconsume same gener-
ations. This makes aggregation straightforward.
New generations born each and there bequests.- are year are no
Thus, generations currently alive expect that future taxescan
to extent will be paid by others. This that thesome means
"Ricardian equivalence" result does holdnot in the model ex-
cept for the special when n1.case

includingThe companiescapital market the insurance is- per-
fect, which greatly enhances the possibility of intertemporal
substitution.

2.3 Firms

The representative competitive firm maximizes the present
value of the cash flow under installation costs for capital,convex
taking prices given all markets. "q"This gives -equationas on a
for investment. This 1982.approach follows Hayashi

The arbitrage condition

For domestic investor the following arbitrage condition musta
be fulfilled

1+1-rf..rI..1-rfn. 1-zt..v...-v. rZ..1-rt..v.. 14+

where is the capital income tax rate, D dividends and V the the
value of domestic shares.

The LHS capitalis the post income tax return of buying
shares in period t. This is the immediate post tax dividends
1-rtD. 1-Ttnr:"which is invested in bonds, giving the return
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thein period t+1 plus post tax capital gain in t+1
1-t%..Vl,.-V.. This must be equal to buying bonds for the

V.amount and receiving post tax interest payments equal tosame
rI..1-:f..v. the RHS.

Assuming that V at slower rate than the interest rategrows a
in the limit, 14repeated recursion giveson

Z gLbL, 15
HITFSH
vt

1+i-tr..r:..1-tf/(1-tt.|Lwhere øl

VThe value of the firm is the post tax present value of current
cashand future flow.dividends

The maximization problem

The dividends D. are
pTFJKULt pix. w|1+t:L|,n. me- -

where is F.K.Lthe product price, the time dependent constant
returns to scale production function Kwith capital stock and

hours Llabour arguments. the price of investment goodsas
t°and is the social contribution rate Note that investments are.

financed out of retained earnings.
The Iinvestment cost includes the installation cost and is

defined by

Fi./K., 17+

F°where is installation cost function. The formulationa convex
of the installation cost function makes overall production technol-

i.e production function and adjustment functionogy cost taken
together linearly homogeneous L,K.i.in

The capital stock evolves according to

Kl., 1-öK., 18+

where 8 is the depreciation rate. The capital stock is composed of
both home and foreign goods according to
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m1nK{/e,Kf/e, 19Kl

where theand amount of home and foreign goods in theare
capital stock, respectively. and the correspondingare
shares. This carries to investment and define the priceover we can
index for investment as

ehp efpf. 20+

Total investment including installation costs of home and foreign
goods are

I ehl. eIl. 21a-band

15 16-20Maximizing subject to gives the following first
conditionstlorder for st,t+l,...,m

pärm u,1+z2 22a0,-

psol qsv|löh ipsHFsvLK psHisHI-SOLK O+ wsqs"Li
1+rs.2

pls1 +1srs.|rs 04 qs Zac

18.and equation q,The shadow theprice of installed capital
multiplier 18of the restriction is parallel Tobinstoa
Haavelmoss "q".marginal

It is worth noting that when home and foreign goods ident-are
19ical collapses to straightforward quantity Further-a measure.

pgand become equal tomore,

Solution using explicit functional forms

The installation functioncost is
POS/Ks 7is/2Ks 23

This gives, together with the first order conditions the investment
12function.

11Partial derivatives denoted by subscripts.are
12ln applications, the trade union version of the model, itsome eg
is crucial to have kind of decreasing returns to scale in thesome
production technology. This is introduced by the following time
dependent installation cost function
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q,/p: 1x,/7 24-

22b.and evolves according toq
linearly homogeneous CESA production function assumedis

ä:I
1-1/B1-aAL.1-1/BF.1.,L. 25v. aKls +zl .

where is total factor productivity, B the elasticity of substitu-2
tion, distribution parameter and Å the labour augmenting tech-a a
nological growth.

25 23 22b 24Using and in gives together with de-a
scription of investment behaviour. Employment is found by taking

25the derivate of 22a.with respect to L, and substituting in
The aggregation of the representative competitive firms is
straightforward.

2.4 Government and taxes

The government spends consumption, transfers, inter-money on
est payments the debt and it collects taxes. The value ofon

p°G C9government consumption is fraction ofan exogenous
production net of installation costs. In order to make the govern-
ment obey intertemporal budget constraint of the typean same as

1,1+mm ur

22bThe first-order condition becomes
W201PIOIFIOI,Kh 22b0+ qsn Wsqso1+r,.3

If the functionwe use

11,/2.°r,1, 23

where Å is growth factor of labour productivity, geta we
qs/pi- gas/y 240

and evolves 22b.according toq
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for the households, the government consumption is further assumed
to be negatively affected by the debt

p:v. pånm. cha..1:20. 26- -

where is the price of government consumption. Government con-
householdsia.sumption does not give utility to theany

We that government consumption is composed of constantassume
nh Kffractions of home and foreign goods

nhc. JG..and 27a-b

Accordingly, the price index is
xhp Krp{. 28+

CsGovernment transfers is assumed to be fraction of neta pro-
duction wellas

çfp{v. p{1.r..J.s. 29-

1"Taxes levied with the income tax rateare andon wages wage
Ta,roll tax rate private consumption ofpay goods and capitalon

Ik,rcandincome with the tax rates respectively. The total tax
revenues are

zfpfc.A.°ku ar.w.L,nx, 30+ r. n. . j .

Government debt evolves according to
° 91Tu|Bc TÅXiJ-Bun PtGt St. 314

2.5 National accounts and foreign demand for experts

Foreign assets defined byare

FA, A, V, B.. 32- -
The V.firms assumed to be owned by the domestic households.are
Thus all capital gains V.-VP.losses fall A.. FA. andor on

13It is possible to let government consumption enter the utility
function in additively separable form without changingan household
behaviour. But this would of alter the form of the indirectcourse
utility function.

11-10-0788
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predetermined variables, ie determined in period t-1, while V.are
and hence forward looking variablesA. that Jump inare can reac-
tion to information.new

foreignThe demand for home goods assumedis to follow

pg/pü-Ezgf, 33x,

Ewhere elasticityis price and Variable for the scale ofa x a
foreign demand.

2.6 Equilibrium conditions. price level and recursivity

Equilibrium conditions and the price level

Equillbrium the domestic labour market requireson

L.. 34

Equilibrium the market for domestic goods requireon
c.+c&#39;.+1&#39;.&#39;+x,. 35

Equilibrium the domestic formarket shares is implicit inon
the 14.arbitrage condition

The price level of the is determined by fixing toeconomy
unity in all perlods. With this convention all other prices becan
thought of relative prices. the price of home goods isas eg
equal to the terms of trade.

A note the recursivity of the modelon

The model in its general formulation is entirely simultaneous.
PhBut lf the terms of trade eg when the exportare exogenous

price elasticity E-m if home and foreign identicalgoodsor are
the model exhiblts long recursivity. The supply of capital isa run

r.perfectly elastic at the given world market interest rate and
the overall production technology is linearly homogeneous thein

runt..long With the world market interest rate equal to adjustedan
value of marginal product of capital, the capital-labour ratio and
thus the defined impllcitly in the long Thegross wage are run.

14The production homlfunction K,Lis in and the installation
hom0cost function K,i.is in
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long effect of domestic factors is onlyrun to determine the level
of production through the labour supply.

Another kind of recursivity is obtained if in addition to the
Lsterms of trade also labour supply which is theare exogenous

OO.if There is then feedbackcase from the rest of the modelno
to the production side. Hence, the model is in that recursivecase
in period.every

2.7 Imperfect competition the labour marketon

A of economic questionsrange relatedmacro to the labourare
market, the relation between the formationeg invest-wage process,
ment and shares.export It is of interest to study of thesesome
questions within the intertemporal framework of MAMMA.To meet this
aim special trade union version has beena developed.

It is assumed that single trade union organizes alla workers
in the and exercises monopolyeconomy This that thepower. means
trade union unilaterally sets taking unemployment benefitswages,
0.Åt. taxes and the firms decision rules given. It is furtheras

Läassumed that labour supply is ie 3a.0O inexogenous,
On the aggregate level unemployment benefits be mergedcan

with the other 29transfers into

c7b2v.pinñi MANLT-s. La. 29-

The objective of the trade union is to maximize the human
capital defined in section 2.2. This approach draws deron van
Ploeg 1987. The definition of human capital is restated below for
convenience

w,1-t:ñ,+ S. 8
Sn IJÅWW"m".8:0. t

The decision rules of the firms derived in section 2.3. Theare
accumulation equation for the capital stock is restated below for
convenience

Kl., 1-öK.. 18+

For simplifying the notation, define the restricted profitwe func-
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periodtion in s as

maxp:F,K,,L, w,1+r:L,.II,w,1+1::,K, 36-
L.

22alabour demandproperties of the profit function,By the can
tteniswribe

22aL, -n,,..

is assumed be of the formThe adjustment cost function to
F.i,. effectively that there decreaslng returnswhich means are

crucialthe overall production technology. This is forto scale in
demand have finite elasticity with respect tolabour to wagesa

long Hence, using the definition of the profitalso in the run.
22bfunction, equation be rewrittencan as

ø.l4r:+2q. hum 22bqaol _
iPanH-ö 1-8

trade union is able to make binding commitmentlf the toa a
8of current and future maximizing subject towage,sequence

29. 18. 22a 22b" theand gives following first order
conditions for st,t+1, ,m. . .

-u-rinr... tt-rim- n.n....1+r: immun: 0.- -
1 373

uü-öww s1-Txwu- nn.2 37bQIÃ 113.22 O:4 un u:- Trä

8w- meo .Mom
1+r..zqo.1r 1+r..| p.7

18 22b". 37a-cand equations and In andw... 51,., are pre-
22b" 18,value shadowsent prices of the constraints and

37brespectively. Note that lI,,20 in since the production
25function characterizedis by constant returns to scale. More-

w,0 since is free Jumpto in to informationover, q; response new

lssubscript denotes the partial derivative thewith respect to. w,1+r:.first argument: subscript with respect to the second2
argumentzK,
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characterizing the thing is toAnother ofi period t. saysameway
history.given by Accordingly,supplied inelasticallythat KL is

rather inelastic and the tradelabour demand in period t isthe
high rate.union setcan a wage

373-C will be valid if thedescribed by notThe behaviour
stick themake binding commitment to totrade union cannot an-a

why: the trade unionnounced of It is toeasy seesequence wages.
and according the discussion aboveoptimizing in period t tostarts

st.somewhat lower Sinceit sets high and announces a wsa w,
not current this will inducedepend futureinvestments wages,on

periodrelatively high capital stock in period t+1. Moving toona
Ku. is again given, and it is opti-t+1, the capital stock once

trade exploit this fact. The will be true formal for union to same
period after Levery

and theBut, since the firms of the objectives con-are aware
lowstraints of the trade union, the announcement of future wages

only behaviour ofwill not be credible. Rather, the credible the
exploits the fixed capitaltrade union will be the that stockone

st,t+1...,min This to setting w,O andperiod. amountsevery
the followswage

u-rhus- nsns,|11+t:-u-rhng, 37a0.-

Without binding this is the only behaviourcontracts time consistent and thus
the only possible equilibrium.

2.8 Welfare measures

A monotonic transformation of the indirect utility function
corresponding to the problem in section 2.2 beconsumer can

for Jwritten generation

JALHL 38JVt A11/0-1

p",where denotes the birth of the generation. Note that AyearJ
and H do differ between households ofnot different generations
see 2.2.4.section

38Based two appreciations of welfare be put forward.on can
The first is based the expenditure function corresponding toon
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38 and household welfare from private consumption. It ismeasures
suitable for evaluating reforms that affect the private budget con-

7,straint ie prices, taxes, transfers interest rates.wages, or
The eguivalent variation for household in generation J isa

A1/o1
FTm-Jmün Jawa.EV raw-

l l

where denotes values after the reform. A picture of the effect on
the inter generational distribution is obtained by comparing JEV.
for different generations perhaps percentage of theiras a re--

,A.+H.Lspective total wealth
The second is kind of 38generalization of withone a an-

aim to evaluate welfare due to both private and government consump-
tion. Furthermore, it is neutral with respect to intergenera-more
tional distribution since it summarizes the consumption possibil-
ities of all currently alive and future generations. The consump-
tion possibilities summarized in the national weaith, which isare
defined by

v IEE_4__;EL_i_-Nu FAI 40+
1 pirrnt oE 1+rl.. vt

In order to be able to something about inter generationalsay
distribution it is convenient to define the growthpermanent
adjusted sustainable total consumption annuity nationalas an
wealth

NW,c+c{ 41

01+rVvt

41Note that explicitly that total consumption shouldassumes at thegrow
rate A.the productivity This is clearlysame as normative but quitea

reasonable statement.
This permanent consumption could the be compared with a

of the growthInitial adjustedmeasure totalaverage consumption
during period 0 to t-1
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NHO-NW.1OC+G1 42,t1 t1 .1+r,° ns1 Å-§59 i+ron v0
1+r,vO

so

where it is assumed that tO the firstis simulation period.
It possibleis to split the initial consumption into its two

growth adjustedcomponents by defining the initial government
consumption

:-1

2 p°G10 s s1.1.0 n p1+T:vO
s0o 43c. - ,h

1+r§ F Ä
Ä 1+r:vO

so

growth adjustedand the initial private consumption

c G+c O 44G..-

3 PARAMETERIZATION

This section describes base parameterization of thea case
mode1.A number of parameters must be chosen in order to solve the
model. Relevant Swedish empirical studies extremelyare scarce.
Even though international studies be used to extent, thiscan some
still leaves little evidence number of key parameters. Inon a gen-
eral, vaiues for such parameters have been chosen that they willso
be in line with related models while still making the model solu-
tion resemble Swedish data 1980s.during the The uncertainty about
the most adequate parameter values makes it important to perform
sensitivity analysis. Some efforts in that direction documentedare

19891.in Söderlind
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3.1 Production parameters

2518.eqof1. Elasticity substitution This is perhaps ofone
the most investigated structural parameters in economics although-

levelnot at this high of aggregation. Unfortunately, there is also
lot of disagreement. In general studiessection arrive ata cross

values while time series studies aroundproduce estimatesnear
1986 "central0.5. Mansur and Whalley values"summarize tendency

from the literature. The overall tendency points towards valuea
around 0.8. B0.8

eq 252. Distribution parameter is calibrated la-to givea a
inclusive taxes net productionbour share of payroll of GDP

equal 68% whichto is in line with Swedish data during 1980s.the
aO.45

3. Labour eq 25augmenting technological growth Ä is chosen to
be in line with the ofrate productivity growth in Swedishthe pri-
vate sector during 1980s.the Ä1.02

4. Depreciation eq 18rate 6 is constructed by calculating an
adjusted weighted Hanssons 1989of depreciation ratesaverage
for machinery and buildings respectively, with the shares theof
total capital stock weights. The adjustment amounts to disre-as
garding part of the stock of buildings since the imputed ofrent
private dwellings probably underestimated in the Nationalare
Accounts. The idea is to keep the NA definitions and adjust the
composition of the capital stock accordingly. This amounts to give
machinery greater weight and the effect is higher depreciationa a

ö0.1rate.

5. World market real eq 6814interest rate is notoriously
hard to estimate due to the problem of measuring inflation expecta-
tions. Similar models do often produce value seearound 5-7%a eg

1987Auerbach and Kotlikoff 1988.and King, Plosser and Rebelo

1sThe equation numbers refer to the most important ofappearances
the parameter in question.
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n0.05r

6. eqAdjustment 23.cost parameter Given the other7 par-
ameters, is calibrated to give investment share of 19% which7 an
is in line with Swedish experience during 1980s.the This gives a

around 14, which is lower than the estimates by Abel and7
1986.Blanchard 714

7. Total factor eq 25.productivity z1z

8. Share of home goods eq 19in investment themeasures
directtotal and indirect goodsvia intermediate share of home

goods in total investment. The value is taken from input-output
6hO.67tables for 1980 and 1985.

6 1-6".9. Share of foreign goods in investment eq 19 is
e0.33

3.2 Household preference parameters

10. Intertemporal elasticity of substitution eq 2. 1988HallG
concludes that might be and probably not above 0.2, whilec zero
Grossman 1981and Schiller tend to favour value around 0.25.a

1986Altonij investigated the intertemporal elasticity of labour
supply for married and concluded that it is between 0 and 0.35.men

1988Blundell summarizes studies of micro data and states that U
is probably less than 0.5. øO.333

11. Probability of eq 1survivai is chosen to give expect-n an
ed remaining life time that is reasonable for the entirea average
adult population. This expected remaining life time is assumed to
be 33 u0.97years.

12. Atemporal elasticity of eqsubstitution 3a between goods and
leisure Mankiw, Rotemberg 1985and Summersn. cannot arrive at
reasonable estimates which is interpreted violating theas new
Classical model of labour supply. Wales 1979and Woodland theon
other hand get estimate of nO.83, which is also the resultan of
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1975l. n0.8Ghez and Becker

eq 3a is calibrated to give13. Leisure preference rate ü an
endowment. ü2.5labour supply of about 40% of theaverage

eq 1. few observa-There direct14. Time preference rate arep
caiibrated givetime preference rate. It is totions of the apure

Tosavings ratio.reasonable consumption profile and aggregate
of sub-this spite of the low intertemporai elasticityachieve in

G Ä lowand growth in real has to bestitution verya uages, p
r. p-0.038relation to the after tax interest ratein

eq 3bshare of home in the basket of goods15. Value goods v
consumptionthe total value share of home goods in privatemeasures

andvalue tables for 1980of goods. The is taken from input-output
1985. vO.72

3.3 Government parameters

eq 2616. Government is calibrated match dataconsumption to
g°0.271980s.for the

eq 2617. Reaction parameter is chosen large enough to guar-
antee that the government obeys intertemporal budget constraintan

Eb0.1of the type for the households.same as

Kh 27eq18. Share of home goods in government consumption
the total share goodsof home in government consumptionmeasures

netThe government consumption of 20%consists around purchases
of goods and services from the private sector and 80% value added.
The latter is assumed to be produced domestic theby the firms in
model. According to input-output tables for 1980 and 1985, home

xh0.94goods has 71% share of the purchases.a

19. Share eq 27of foreign goods isin government consumption
1-n". e0.o6

S eq 2920. Government transfers has twofold function in thea
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hasthe transfers thatthat part ofFirst, capturemodel. to no
the withassumed to stayfees rest isdirect link individualto

Second,of GDP.payer/reciplent estimated to 15%which bethe can
for income taxesthe scheduleintercept in taxto provide wagean -

ço.2sGDP.corresponding to 107. of

t"eq 4a830. The income weightedlabour income21. Tax rate on
tax rates forand theof the marginal tax rates averageaverage

respectively. Toand 36.5%,estimated be 52.3%1989 have been to
ratesmarginal and taxbetweenthe differencecapture aaverage

ru of GDPand transfer sharemarginal ratecombination of the tax
t"0.5Eu see above used.is

eq 14830. of capitalThe taxation22. Capital income tax rate
total capital income taxIn fact theincome is heterogeneous.very

heavily taxed.negative, while certain assets are veryrevenues are
the effects ofobviously aggregated to captureThis model is too

Nevertheless, itat present.the capital income tax system can pro-
of capital income taxa-ideas about how the general levelvide some

less arbitrary.tion affects savings. The choice of is more or
Tk0.Z

eq 4b83023. computed by relating VATConsumption tax rate is
of subsidies to total pri-and other taxes goods minuson a range

t°O.22vate consumption.

Ta 16830eq24. Payroll tax rate is that part of the actual pay-
that individual benefitsroll taxes have little relation tonoor

Es.seefor the employee discussion about This part becan re-
t°garded taxes. 0.24as pure

33E eq25. Export elastlcity is taken from the longprice run
Ernsäter17elasticity Lars and implemented in theestimated by

§2.5KOSMOS Research.model of The National Institute of Economic

eq 3326. calibrated giveLevel of foreign demand is to ax

i7See 1989Ernsäter and Rosenberg
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trade balance that is slightly positive. Note that since there is
intermediate goods in production, the export is effectivelyno ex-

port of value added. Since the import content in exports disre-are
garded both sides of the trade balance scaled down in the modelare
in relation to the National accounts. x1.7

27. Unemployment eqbenefits Q 29 is calibrated to give an un-
employment around 5 percent. This figure is intended to capture
total unemployment, ie unemployment plus certain labour marketopen

QO.20programs.
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3.1 OF MODELVARIABLESAPPENDIX LIST

model variablesEndogenous

of consumptionIdeal price index composite
Relative price private consumption
Consumption of goods

" home goods
" foreign

Labour supply
Humancapital
Composite consumptione
Propensity tol consume
Private assets

Value of firms
including installationTotal investment costs

Capital stock
Relative investmentprice
Total of home goodsinvestment

foreign goods"
Labour demand
Tobins marginal q
Physical investment
Production

Government consumption
of home goods"
of foreign goods"

Relative price government consumption
Government transfers
Tax revenues
Government debt
Foreign assets
Export

Hage rate
Relative price domestic production

unionsTrade shadow price of constraintE: on q
unionsTrade shadow price of KconstraintE on

Exogenous model variables
rr.1-Iknet tax:Interest rate of

Discount factor cash flow:w

uu-rf..rI..u-rt/u-z:..›o.
Price foreign goods

Production parameters

B Elasticity of substitution
Distribution parametera

Å Labour augmenting technological growth
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Depreciatlon rate
World market real interest rate
Adjustment cost parameter
Total factor productivity
Share of home goods in investmentH foreign goods" "

Household preference parameters

Intertemporal elasticity of substitution
Probability of survivai
Atemporal elasticity of substitution
Leisure preference rate
Time preference rate
Value share of home goods in the basket of goods

Government and foreign demand parameters

Government consumption share of net production
Reaction parameter
Share of home goods in government consumption

foreign goods" "
Transfer share of net production
Tax rate labour incomeon
Capital income tax rate
Consumption tax rate
Payroll tax rate
Export price elasticity
Level of world demand
Unemployment benefits
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3.2 EOUATIONSMODELAPPENDIX LIST OF

eithersection. Theylisted in thismodel equationsThe areare
In themanipulated.2 somewhatfrom sectiontaken directly or

denoted with extraequationslatter the Lare ancase,

Households
composite consumptionPrice index of I

1-n 1-n
pUI n ..."t:7 43+

0A

goodsconsumption ofPrice index of

p.l+rfupi(l+tfhvp 4b

goodsConsumption of n UCPL Pzut Sa
Cl e

l-n w1-ps
ox

Labour supply
w.1-tt

ox pfm/øa
ShLz LL I-"

Wlåltgn u
+

OA

goodsConsumption of home
vpTC. 5ch°t TTP|1T;

Consumption of foreign goods
1-vpfC, Sdrcl f cPL1T

Humancapital

Z w,1-rSl-.,+SK 8Ht
K 1+r./nn1+st Vt

equationin the form of forward looking differenceor a
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CTjäna", wlU-tULl . 1ss.++
Okr.1-rl rlwhere

Value of composite consumption
pm 10H.AAA. +

Propensit toy consume
mA.

1S
U:1+rv/uT7

equationin the form of forward looking differenceor a
11A, 1

FH1 1+ u
Ã1+p°1+r,,.1 V P- t1

Difference privateequation assets

pm1+r...A. u.1-z{1. 13A... s.+ + -

Firms
Value of firms

G psüatys pila- ws1+T:L-s
.15 1

s D1"rvnnst vt
in the form of forward looking difference equationor a

Wt1Tf-t1 HsuW1PYt Filt
1rtn

hom1 K,L,iusing the fact that the overall technologyproduction is inor

Lh-öm. p§1.r.,.x. 000pTF... 15v. + -CTtn

1+1-r.1r:n1-tr/(1-tfnlwhere

Total investment
il gn/zxn 171 +

Difference equation capital stock
1-öK. 18Kl.. +

12-10-0788



178

Price index Investment
l hh ff 20PteP19Pt

home goodsTotal including installation costs ofinvestment
I ehl, 21a

including installation costs of foreign goodsTotal investment
eI. 21b

Employment h Gw.1+t. 22aplFlL
25usingor

-B/B-1B1w,1+t./Å plz. BKL 22ac ha 1-a--Z
Å

a1-aB

TobinsDifference equation marginal q
2PtzluruukPåugbâJ qu115i 22bå . .q:

tfhhtruz

1/B-1

a+1-aÅt1%ilL 25where Fl,,.K fromazl
L+1

Physical investment 1EqL/Pt UKM 24

Production im
B-11-1/31-aÅ1-1/B t 25Yi aK. +z.

Government and taxes
Value of government consumption

P:71:2h 26b9 9PLG: PLY: ClBtC: T l

Government consumption home goods
G xhc. 27a

Government consumption foreign goods
nrG. 27b

4l

å
1
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Price index government consumption
ghh fi 28PzKPzKPL

Government transfers
CPYL 2l 29Sv.

Tax revenues
t: TUWLL-t tfpfctTÅXL 30At

ler 1.1

Difference equation government debt
l P36:1"Tv.nBt TAXIBlu S: 31"

National accounts and foreign demand for exports
Foreign assets

FA Vi 32- -
in the form of difference equationor a messy

1+rI.,rA. 32FAl,. +
"-|L1T:no. lrzn1TtWtL-f PSC:St.

um.1-rf/1-r{..[p{v. pil. utöva.- -

UkPgct1r:1 liUTYTTW1I-tSv. °

Exports §h r tpt/pmX. x.Å 33

Equilibrium conditions
Equilibrium the domestic Iabour marketon

L 34

Equilibrium the market for domestic goodson
h h hYL5":GLIL*xt 35

Trade union
17.Total investment replaces-

71./2A° 17°1,1 +

22b.Difference equation Tobins marginal replacesq -

PksnFnnxqu115Ä 22b"qi.
@z1FL2
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24Physical investment replaces-
q,/p{- IJÄt/y 24

26.Value of government consumption replaces-
plana .-h bq 9PLG: 26C1 PLYL clBlT

ZÄ

Government transfers inclusive of unempioyment benefits replaces-29

p|1il2ljt+ 0h Ls snia-l Lt.29,s: C1 Ä
ZÅ

implicit functionVage 34rate replaces-

H U260. 15u-rt u--øbup ätlvzf mi,+ +
37a

where
5-2-i8-1 a aELJJ HLÅÅÅIL ÅlÅILl1aBwl1+tf/Äpfzt-B -UL, t h L hÄ ÅPtzt Pczt

1/Kpand Ulz,
Lu

Difference 18equation shadow price of
1-6xn.n.,.2 f-:g-1-r.w.- 771.22 mbo+ u... u.- -

where
22a.-nm/x.-nm, and -n.. is defined by

22b.Difference equation shadow price of

"Ätlltn15Wu11ru1 3700, wo0ml.,-111"v.o2WLW 1Tn1Pt7

if t0 is the first simulation period.

37a.Without binding contracts wtO V1 37b-cin and are
dropped.
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3.3APPENDIX SOLVINGTHE MODEL

General description of the solution problem

based intertemporalThe behaviour in the model is optimiza-on
expectations about the future formed rationally. Thetion with as-

sumption of perfect foresight simplifies matters considerably and
makes the model manageable. The formulation of the model guarantees
that steady growth On theit to state path. steadyconverges a
state growth path where all variables and parametersexogenous are
kept evolveconstant, the variables according to

growth:rate of
Ä-l 0
c,c",c,H,u,A,v,1,K,1,1, ph.p".p°.Ls.A.px.L.q.p°.u
1,v,G,G,G.s,TAx,B,rA,x,u,u

see 3.2Using this in the model equatlons appendix gives a
system of equations for the steady state which is easilyeconomy.
solved using standard methods for solving systems of non-iinear
equations. Thus, have end point values for those variables thatwe

jump variables.determlned by expectations of the future Forare
predeterminedthe variables that inherited from the past vari-are

ables there start values. The model is system of non-iinearare a
difference equations that ties these two types of variables to-
gether

Setting the model to make solvableitup

The following steps taken in order solveto the modelare
8.. 11i Theforward looking difference equations and

15 8.substituted for the 11infinite andare sums
15 L

p,Ii Define At, H., V., L., and the Jump vari-q,, u. as
OLLables

iii The starting t0values of Kg, FAO, Bo and is the firstwo
periodsimulation given. Thus K., FA., B, andare areul

K.Lthe predetermined variables
IV Since FAO is predetermined and Ao Jump in tocan response un-

lossesexpected capital VOLgains the ofstock shareson
Aprivate assets defined byare

At FA, 32V.+ +
32.Land FA obeys the difference equation

laln the literature this kind of problem is called two pointa
boundary problem.
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Description of the solution algorithm

The algorithm used in solving the model developed bywas
1983FairTaylor and 1987.used by PerssonSvensson laterAwas

refinement inspired by related idea 19891.of Wilcoxen Thewas a
computer for the simulations is written in the PC languageprogram
GAUSS, using GAUSS-supplied Newton algorithm for solving thea
system of non-linear equations.

Define 1 K. ofvector predetermined variablesin ta
ii "jump01 "

of..111 " Osexpected in :+1

®.@Kl,,,D.;Kl,0f,.OMoreover, let be the system of non-linear
difference ieequations the model given in 2Aappendix inas per-
iod t.

The algorithm contains the following steps where t0 is assum-
ed to be the first simulation period:

0 Calculate the steady state growth path solution.
1 s1,2,...,TGuess and that the value in tT beassume can

approxlmated by the steady thusstate value T large.must be
2 Given Ko, ie inherited values of the predetermined variables,

solve
,n.,;u.,,o$ komo., 0 solve for 011,00 given

Q1K2a°|§K1-o: KMD:0 u 2201 "

°T-|UK1°1-|S|KY-1°: KT-nu:0 " KTJD1-1 H

3 Update the s1,2,...T,of using the formerguess guessand the solution s1.2,...Tfor D, according to

051Wof 1-aofn. +a +-an...

for tT-1,T-2,...,0

where denotes the iteration number1
is dampening factor0sasla a

ant is matrix of partial derlvatives of theae601.01
jumpers with respect to the ngn in the forward
looking difference canequations easily be numeri-
cally approximated.
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and 0, is2-3 betweenuntil the differenceIterate neg-on
ligible.

1-3. CompareT repeatT andperiod4 terminalChoose newa
isdifferencet0-T. If theforsolutionthe formerthis and

1-4.iterateotherwisesolution,accept thesmall, on

solu-of thisof the uniquenessproofavailableisThere no
of minor im-problemthis issuggests thatexperiencetion, but a

byalgorithmFair-Taylororiginalof theThe refinementportance.

{pfg-migam 1-1| thereducetotermtheintroducing execu-seemsauf..

non-linearsystem ofSolving thefactor 3-4.withtion time equa-a
the algorithm.ofburdensome partthe mostrepeated times istions
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Appendix 4

i långtids-Analysen arbetsutbudetav

utredningarna

Inledning1

ilångtidsutredningar har arbetsutbudet LUi tidigarePå sättsamma som
från statistiska centralbyrån. Dessaerhållits90 avsergenom prognoser

förmedelarbetstid antal be-ocharbetskraftsdeltagande,utvecklingen av
förmodellperioden. Prognosernafolkningens olika åldersklasser över

framskrivningar ochmedelarbetstid baserats påförvärvsfrekvens haroch
arbetstidsför-gjorts kommandeantaganden bl.Antaganden har oma.

i olikaför kvinnorförvärvsfrekvensenutvecklingenkortningar och av
Härigenom har det totalai åldrar.jämfört föråldrar med den män samma

långtidsutredningari tidigareerhållits, vilketi ekonominarbetsutbudet
varitlänge medvetenEftersom sedanin i modellen.lagts exogent omman

tillvägagångssättz arbetsutbudethar dockmed detta gettsnackdelarna en
gjorts beroendearbetsutbudetharbehandling i 90, bl.a.bättre LU av

KOSMOS, dvs.i modellernatidigare periodersysselsättningen i en av
ogeniserats.delvis en

varit otillfredställandearbetsutbud harFörfarandet med exogent av
syfte intedåligtdet med LU:sflera första rimmadeskäl. För det att vara en

diskussio-föråskådningsexempelsystematiskt räkne- ochettutanprognos
politiken.utvecklingen För detekonomiska ochframtidadenner om

arbetsutbudetsforskningens kunskapförfarandetinnebarandra att om
teori empiriUtifrån ekonomisk ochutnyttjades.bestämningsfaktorer inte

påverkasframtida arbetsutbudetförvänta detnämligenkan att avoss
skatter.i reallöner ochövriga variabler modellen såsomutvecklingen i

skilda värden beroende påför givet årarbetsutbudetVidare torde ett anta
olikaprisutveckling, idvs.löne- ochde antaganden görs ex.som om

förbätt-i avseendeförfarandet dettaberäkningsaltemativ. Dock har även
skattereformens inverkantill påtagit hänsynhari LU 90 sårats att man

gjorts i 90 vadvissa framsteg således har LUarbetsutbudet. Men även om
förfinns fortfarandedetarbetsutbudet, såanalysengäller utrymmeav

bidraga till.villförbättringar, vilket denna uppsats
översikt sådankortfattadi följande överdetJag kommer att ge en

bestämningsfakto-empiri för arbetsutbudetsteori svenskekonomisk och
jagVidare, diskuterar hurför långtidsutredningama.har relevansrer som

iför arbetsutbudet deanvändas analyserakunskap skulle kunnadenna att
fram förslag till hurläggeri LU-arbetet ochanvändsmodeller ettsom sid. 102ff.SeLU 87

SCB1986.och
2Tidigare LUs behand-
ling arbetsutbudet ochBertil iKarl-Gustaf löfgren, Holmlund och deltagarna arbetsmark-" vill tackaJag av
prognosinstitutets metodförnationalekonomiska institutionen, Uppsala universitetnadsseminariet vid vär-

kriti-ochharfinansdepartementet Westin,och Helen presenteratsdefulla synpunkter Lars Engström,samt
Wadensjö 1980.idataanskaifning databearbetning.arbetslivscentrum för hjälp med och serats
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problemen med analysen arbetsutbudet skulle kunna lösas i framtidaav
Avslutningsvis redovisarLU. diskuteraroch jag resultaten simule-deav

ringar jag gjort på tidsseriedata kvinnorsöver och mäns arbetsutbud
1963-87.

Teorin för2 bestämningsfaktorer3arbetsutbudets

ekonomiska teorin förDen arbetsutbudet analyserar individens valsåväl
intemellan yrkesarbeta och yrkesarbeta arbetstimmarvaletatt som av per

förår eller vecka den yrkesarbetande. Bestämningsfaktorema förklarar
skillnader i arbetsutbud mellan individer vid given för-tidpunkt ochen
ändringar i individens arbetsutbud tid.över

Den välkända arbete-fritid modellen följande bestämningsfak-genererar
för realaarbetsutbudet: timlönen, arbetsfriaDen inkomstendentorer egna

transfereringar kapitalinkomst preferensernaplus och för konsumtion av
kontra konsumtion fritid. Alla individer reservations-haantasvaror av en

lön den lägsta vid vilkenär lön individen vill förvärvsarbeta. Teorinsom
forutsäger ökning individens arbetsfria inkomst, allt lika,att annaten av
kommer höja hans/hennes reservationslön och sänka hans/hennesatt ar-

förutsattbetsutbud, fritid är normal dvs. villatt en vara, en vara som
konsumera inkomstdå vår stiger. Effekten ökningmera av av en av
timlönen, allt lika, sannolikheten förpå individen skall förvärvs-annat att
arbeta enligt teorin alltid positiv eftersomär sannolikheten för lönenatt
skall överstiga reservationslönen stiger. effektenDäremot lönehöj-är av en
ning timmar,på antalet arbetade givet individen förvärvsarbetar,att teo-
retiskt substitutionsefektenobestämd. Om fritidendvs. blivitharatt

dominerar inkomsteüktendyrare över dvs. har råd medatt man mer
fritid i det aktuella inkomstintervallet blir effekten på arbetsutbudet
positiv, inkomsteffektenoch dominerar effektenblir negativ. detIom
förra fallet får vi positivt lutande utbudskurva medan vi i det andraen
fallet får böjerutbudskurva ovanförbakåt viss lönenivå.en som en

Denna modell har utvidgats till tillhänsyn skatter. Om skatten äratt ta
proportionell inkomsten kan effekten på arbetsutbudet skatte-mot av en
höjning jämställas effektenmed sänkning den timlönen; denav en av egna

teoretiskt obestämd. inkomstskattenär Då är effekten påprogressiv är
arbetsutbudet skattehöjning visserligen också teoretiskt obestämd,av en

kan inte analyseras analogt med lönesänkning. eftersomDettamen en
3Detta avsnitt byggerpå såväl marginalskatt nettotimlön beror det valda arbetstim-antaletsom avkapitel 2 i Sundström dvs. de endogena i förhållandeär till arbetsutbudet. Dessutom kom-mar,1987. För uttöm-en

budgetlinjenmande bara linjär i vissaöversikt, intervallKil- nettotim-att attmerse vara p. a.lingsworth 1983. skiljer sig från intervalllönen till beroende årsinkomstpå ochett ett annat4Utmärkta genomgångar årsarbetstidf Hur helst kan vi till listavår över arbetsutbudets be-hur somskatter påverkarav
arbetsutbudet, empiriska stämningsfaktorer foga marginalskattesatsen genomsnittsskatten.även och
resultat och skattnings- finns, vidare,Det modeller sin utgångspunkt i individentar attsommetoder återfinns i

tillhör familj finnsdär det arbetsdelning och specialiseringBlomquist och där1985, en
l988a, l988c. gemensamtffattasutbudsbesluten dessaI modeller har fört in tid förman5l Gronau 1977 presen- skiljerhushållsarbete, dvs. mellan arbetstid på marknaden och arbets-manochteras sådantestasen
modell. tid i lång tidhemmet. Hur åt hushållsproduktionägnas beror desspåsom
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marknadentimme påOmskugglönen.lönsamhet, den germerens.
kanhushållsarbete så väntatimmeekonomiskt utbyte änstörre ossen

marknads-istället åtvilken ägnasmed timme,minskarhemarbetetatt en
priserna pålönsamhet berorfritid. Hemarbetetsökadellerarbete av
hushållstor-daghem ochhemproduktionförmarknadssubstitut avex.

bestämningsfaktorer förytterligareföljandeFamiljemodellernaleken. ger
familjemedlemmarnaslönsamhet,hemarbetetsarbetsutbud:individens

preferenserfamiljemedlemmarnasfamiljeinkomster ochtimlönen övriga
hemproduceradefritid delsochvarukonsumtion kontragäller delsvad

hemarbe-Teorin förutsäger bl.a.marknadsproducerade. attkontravaror
stiger,timlönen alltentydigt den annatminskakommer atttet egnaom

blirhemarbetetentydigtökaarbetsutbudetlika. kommerDessutom att om
faller.skugglöneneftersommindre lönsamt

iefterfrågelägetförväntavi, vidare,modeller kan attUtifrån dessa oss
lågkonjunktur uppkommer, åarbetsutbudet. lekonomin påverkar enaen

reallöner-arbetsutbudetsubstitutionselfekt pånegativ attsidan, genomen
reservations-falla undermarknadslönenHärigenom kommerfaller. attna

arbetsmarknadenlämnavilka således kommerindividerför vissalönen att
Åworker-effekten. andradiscouragedarbetstidsin denförkortaeller s.

varige-inkomstminskadblivit arbetslösfamiljer någonfår därsidan de
arbetsutbudicke-arbetslösasdeinkomstetfekt uppstår påpositivnom en

addedarbetstid den k.sineller utökarförvärvsarbetabörjardessaså s.att
antalieffekten uppträder störreförraEftersom den etteffekten.worker

dominerar. Dessutomförvänta dennavikandenhushåll än attosssenare,
lågkonjunktur. Såle-iuppträdaransoneringsfenomen väntasolikakan en

vakanstaletnegativ ocharbetslöshetsnivån hardes väntakan attoss
arbetsutbudet.effektpositiv på

allokeringindividensanalyserardemodellertredje ärEn somgrupp av
för individeninförs möjlighetenlivscykelnf modellerdessatid Iöverav

individenHärigenom kanperiod tillfrån nästa.lånaelleratt enspara
iförinkomstdennalivet ochperioder attvissaunderarbeta sparaavmer

sina utbuds-individernafattarVidaremindre.livsperioder arbetaandra
icke-arbetsinkoms-ochframtida lönerförväntadebasis ocksåpåbeslut av

konsumtion kontraframtidagällerpreferenser vadsina varoravsamtter
Över till arbete,tid inte baraindividen sinanvänderlivscykelnfritid.

upplärning. Genomutbildning ochtillocksåhushållsarbetefritid och utan
höjaindividenidag kanupplärningutbildningför ochtidavdelaatt mer

variantkapital-modellerna ärenligt humanframtida desin lön som ens.
livscykelmodellerna.7av

modellerdessaför arbetsutbudetbestämningsfaktorerVilka genererar
socialfdrsäkringar-utformningenfår viförsta hypotesFör det att avomen
föräldraförsäkring-bl.Sverige hareffekt arbetsutbudet. Ipåhakan a.na
fördelar sitt arbets-individernahurpåverkakanATP-systemetoch somen des-° presentationEn avutbildningen påverkaväntasandra kandethvscykehm Förutbud över Weissfinns imodellersa

1986.utbildning har högremed högresåarbetsutbudet på sätt att personen 7 modellerl denna typ avmedfler timmar änoch arbetarförvärvsarbetasannolikhet personatt en framtida lönendenär en-
utbildningsinvestering.sinavkastningen påutbildning för hemlägre dogen.att ta
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studier svenska datafrån på3 Resultat

relativtarbetsutbudetforskningen är ännuempiriskasvenskaDen om
avanceradeutförts i vilkaempiriska analyserantalDock harbegränsad. ett
endogeniteticke-linjäriteter och denför hantera demetoder använts att

jag främstföljande kommermedför. detprogressiva I attskattersom
bestämning och hurstudier. Skugglönensdessabehandla resultaten av

kvinnors arbetsutbud hargiftapåverkarrelation till marknadslönendess
1987. Den1985 och SundströmGustafsson Jacobssonanalyseratskor-Betydelsen ett avav

skattningsförfaranderekt Blomquistlivscykel-modellhittills ärstudie använtenda svenska ensomdiskuteras ibl. a. 1988b.Blomquist 1985. I
för-Blomquist l988a från studier använtresultat avancerattabell1 1 ettpresenteras som

varför utbudsesti-klaras budgetrestriktionen. Elasti-för helaskattningsförfarande representeraattmationer påbaserade
för variablema,de oberoendevid medelvärdenaberäknatscitetema harbruttotimlöner inte kan

för slutsatseranvändas för oberoendegenomsnittsvärden deindividför medde gällerdvs. enskatteelfekter.om löneelasticiteten° Slutsky-elasticitetenkompenseradevariablema. Den° föränd-procentuell
positiv.utifrån teorinsubstitutionseffekten och väntasmått påring i individens arbets- är ett vara

utbud då den lönenegna inkomstetfekten denlnkomstelasticiteten ochförstås påmåttär ettochökar l procent in-löneelasticiteten" Coumot-elasticiteten ärokompenserade nettot avklumpsummeinkoms-
denminskassåmycket gäller högresubstitutionsetfekten. Allmäntochten att komst- sett att

individen befinner sig på inkomstelasticite-negativlöneelasticiteten ochärokompenserade merursprungliga inditTe-sin
följd marginalskat-tillminskar arbetsutbudetdestoär,ten av ex. enrenskurva. mer

° föränd-procentuell tehöjning.
ring i individens arbets- positiv effekt pånettotimlönen harstudier visar den realaDessa att enindividensutbud då

arbetsut-höjda marginalskatter reducerarinnebärvilketklumpsummeinkomst arbetsutbudet, att
ökar 1procent. till arbetsutbudet.arbetsfri inkomst sänkabidrarVidare högrebudet. att" föränd-procentuell församstämmiga för medan demycket män,Vi också resultaten ärattserring i individens arbets-

lönen för kvinnorutbud då den elasticitetemai från varandra. De högreliggerkvinnor längreegna
ökar l procent därmedkvinnor löner ochhar lägre än mänibland förklarats medhar attz SeBlomquist 1985

utbudskurvan. studierUtländskaintervallflackarebefinner sig i ettsid. 10211. av

från studier där hela budgetrestriktionenär representeradTabell Resultat svenska

Okompenserad Kompenserad InkomstFörfattare UrvalData
löneelast.bet löneelast.obetb elast.

Män
gifta 25- 55 år 0.08 0.12 -0.04Blomquist 1983 LNU 74
gifta 0.021987 Skatteund8l 25-64 årLjones Ström
gifta 25-55 0.117 0.136 -0.019Blomquist 1988c LNU 81 år

ââffeggfr-tfhflâiåâg gifta 0.08 0.46 -0.38HINK 81 27-64 än

Kvinnor
Skatteund81 gifta 25-64 år 0.57 0.97Ljones Strøm 1987

gifta 1.2 1.34 -0.LNU 74 20-64 år 14Jacobsson1982
H 1988Aabem m gifta 0.0981 27-64 år° 0.13 0.22HINK1988Anderson m.

förändringen timmar för förvärvsarbetande.elasticiteten i antal arbetade debetingadeDeni avser
förvärvsarbeta förlika betingadeplus förändringen i sannolikhetenelasticiteten med denDen obetingade är° att

förvärvsaktiva.ickede
förvärvsarbetande kvinnor ochinkluderar endast män.Urvalet°

för urvalsbias.förvärvsarbetandekvinnor i urvalet, korrigeratEnbart4



visar känsliga för frågaockså resultaten val urvalsgränser iäratt av ex.
bam.förekomst Kritik stegvis linjäraålder och metoden medmotom av

framförts ibudgetrestriktioner har preliminär MaCurdyuppsatsen av
skattnmgsförfarandet förutsätter1988. De hävdar b1.a. ochattm. -

därför positiva substitutionselfekter. ierhåller kompenserade En debatt-
fråga förts Ekonomisk Debattdenna i 3 1990.har Nummer l och

Ljones Ström 1987 1988 fl.I Aaberge och Andersonsamt m. m.
kvantitetsrestriktioner1988 läggs på arbetstiden, explicita i demer senare

i första studien. innebär restriktioner frånden Dessa observera-än denatt
de frekvensfördelningen koncentration veckotimmar förmed dess 40runt

och 20, 30 respektive veckotimmar för kvinnor40 läggs på denmän runt
funktionen frihet väljapredicerade så individens arbetstid elleratt att

egentligen: välja budgetrestriktionen kraftigt.punkter på begränsas Här-
restriktioner.igenom elasticitetererhålls lägre Somän utan synes ger

förfarandet elasticitetema för kvinnorutslag på de harstörst attp. a.
variera sin vilkastörre arbetstid i högre grad arbetarän män,utrymme att

full tid. Min åsikt inte kvantitetsrestriktionerbör lägga på dåär att man
årsarbetstiden variabeln eftersom individen relativtden beroende harär

frihet variera sin arbetstid över året arbetastor att att extra, tagenom
etc.5 förklaring varförledigt Restriktionema till erhållnaär den löne-en

förelasticiten kvinnor lägre i dessa studier i Jacobsson 1982. Härtillär än
variationen i arbetstid eliminerad ikommer del Aabergeäratt storen av

1988 Anderson fl. 1988 eftersom urvalet tilloch där begränsatsm. m.
förvärvsarbetade beskattningsbarhushåll där båda makarna och hade

inkonmt
till studiernal de nämnda erhöll Klevmarken och Flood 1990motsats

negativa koefficienter för marginallönen i sina analyser kvinnors ochav
1984. emellertid intemarknadsarbete Deras resultat kan användasmäns

för inkomst- substitutionseffekterberäkna och denatt typav som presen-
i eftersom användning variabelntabell Detta deras utbildningteras av

fångar del lönevariationen samtidigt det saknasstorupp en av som en BlomquistSet.ex.variabel för arbetsfri inkomst och budgetrestriktionen specificerats.har 1985.
arbetsfriaSåledes påverkar löner, skatter och inkomster kvinnors och i" demonstrerasDetta

1988fl.AndersonGustafssonarbetsutbud. Härutöver har och Jacobsson 1985 m.mäns och
fl".sid. 27Sundström funnit omfattningen1987 kvinnors förvärvsarbeteatt av 5 uppfattningDenna om

möjligheterindividernas
arbetstidvariera sinatt

iframförs ocksååretTabell Regressionskoelflcienterför kvinnors 1963-82 över2. mänsoch veckoarbetstid
sid.1988cBlomquist

25-64 Kvinnor 25-64Män år år behandlasFrågan avl 2 1 2 1988Björklund som
omkring 60visarbl. atta.
anställdadeKonstant 52,01 53,65 18,76 18,37 procent av

frånhinderuppleverVR 2,53 0,72 -0,95 0,55 ar-
utökabetsgivarenwml-l -0,51 -0,58 attmot

förkorta sin arbets-ellerwmt -0,52 -0,22
anställdaAndelentid.wm1-t-ww1-t 0,09 0,13 -0,23 -0,04

önskarrealiteteniwwl-t -0,l6 -0,15 som
arbetstiden dockärändra-O,24 -0,30wwt

samtidigtväsentligt lägreTrend 0,28 0,33
vanli-R1 extrarbete är0,91 0,99 0,77 0,94 som
upple-bland deDurbin Watson 0,65 2,03 0,77 1.58 somgare
utökahinder mot attver

arbetstid.Källa: sinsid.Burtless1987 237-8.
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jämförtlönsamhetockså beror marknadsarbetets med hemarbetets.av
förras höjtslönsamhet har särbeskattning och utbyggnadDet genom av

offentligt subventionerad faktornbarnomsorg. Betydelsen denav senare
bekräftas ytterligare i studie Gustafsson Stafford 1990, vilkenochen av

effektvisar barnomsorgsavgifter positiv signifikantockså lägre har ochatt
sannolikheten förvärvsarbeta i de kommuner där platserna intepå äratt

intressant i Gustafsson ochresultat och Jacobsson 1985ransonerade. Ett
effektvidare inkomst inteSundström 1987 hade någonattvar mannens

negativ1980, effekten signifikantpå hustruns arbetsutbud medan ochvar
Stafford liktydigt1967 1973. Gustafsson 1990 erhöllsåväl och ettsom

för Förändringen för anpassning till1984. kan uttryckresultat ett envara
socialförsäkrings- vilka fördelaktigt för kvin-och skattesystemen, detgör

förvärvsarbeta varje inte nödvändigtvis heltid,år, på oavsettattnan men
inkomst. från studier vidare denmakens Resultaten dessa tyder på att

effekt för-arbetslöshetsnivån negativ sannolikhetenlokala har på atten
arbetstimmar.värvsarbeta och på antalet

jämförtBlomquist 1988b har skattat och vanlig atemporal utbuds-en
funktion intertemporal specifikation för giftamed svenska 25- 55mänen

för timlö-1980. De resultat erhölls med de båda modellernaår t.ex.som
koefficient lika. Blomquist livscykelas-mycket drar slutsatsen attnens var

mindre för konsumtionen fritid förpekten har betydelse dvs. arbetsut-av
för konsumtionenbudet, Dock återstår detstörre attmen av varor.

förmöjligheten livscykelaspekten kvin-undersöka har större betydelseatt
förutbudsbeslut mäns.ännors

skall LU-analysen förbättras4 Hur arbetsutbudetav
från mikrokomma tillHur makro

framgår variabler reallönerna,hittills LU:s detdet sagda ärAv att av
arbetslösheten arbetsutbudet.kan påverka Kanskatterna och väntassom

elasticiteterna på dessa sambandredovisade användas måttde somovan
hjälp utbudsfunktion för LU-modellenbildaså med deras kanatt man en

mikro-studier,därför studiernainte. de nämnda ärDet kan Detta attman
elasticiteterna för individ med egenskapergällerdvs. motsvararsomen

variablerna.genomsnittsvärdena på de oberoende LU-modellen, däremot,
elasticiteter vilkamakro-modell kräver aggregeradeär netto-angersomen

utbudsförändringar videfekten samtliga individers ändrade löner,Wadensjö 1980 avSom
efterfråge-framhåller kan mikro-studier.utifrån nämligenberäknas Man måsteskatter och kanetc

i ekonominläget även individer arbetstimmar, skatter,till fördelningen löner,känna hur över avnettoim-påverkaväntas
för beräkna aggregeradearbetsfria inkomster kunna demigrationens storlek och ut attm.m. ser

totaladärmed det ar- opti-inte skattningen i individernaselasticiteterna kommer skeattannarsbetskraftsutbudet. Onsk- mipunkter.inklu-ävenvärt attvore
emellertidför immi- elasticiteter beräknas. Problemetdera samband Aggregerade kan således är

emigratio-grationens och för förstaberäkning inte alla. det ändrasdenna kan göras gång Föratt enbestämning i LUsnens politikenerhållits i mikro-studien skattesyste-de sambandsid. om ex.modell somA. a.
7 exempelpå så-Ett medför progressivaförändras väsentligt. det andra skatter endo-met Fören

återfinnsberäkning idan icke-linjära budgetrestriktioner, vilketgenitet i b1.a.arbetsutbudet och1988Anderson m. inte finnsskattesystemet detsammainnebär det ärävensid. 24 att enom- -
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aggregerad elasticitet givenär gång för alla. Ty vid löne- ellersom en en
skatteändring förändras alla inkomster och skatter och därmed även ar-
betsutbudet. Hur mycket förändrasde beror på i vilket intervall skatteänd-
ringen sker, hur individermånga befinner sig där Dessa problemsom osv.
kan förklara varför resultaten blev statistiskt oacceptabla då Lindquist
m.fl. 1988 använde transformerade elasticiter från tvärtsnittsstudier

priori restriktioner på de aggregerade utbudsfunktionernasom ia studieen
för den norska statistiska centralbyrån.

Förslag för framtida långtidsutredningar

En lösning på den andra problem tilltypen är LU-modellernaattav ovan
koppla minimodell beräknar arbetsutbudet utifrån bl. bruttotim-en som a.
Iöner, marginal- och genomsnittskatter. En sådan minimodell bör omfatta
kvinnor och l6- fördelademän 74 år på åldersgrupper och kan konstrue-

på basis studier liknande Blomquist l988c därras iav parametrarna
nyttofunktionerna har skattats så preferenserna kanatt representeras.
Samband för olika åldersgrupper behövs för skall kunna varieraatt man
befolkningens åldersssammansättning över modellperioden. Man kan då
låta arbetsutbudet bestämmas även andra relevanta variabler ingårav som
i studien, såsom arbetsfria inkomster, tillgång på daghemsplatser och
arbetslöshetstal alternativt vakanstal. givetDet är i störreatt ut-man
sträckning frigår från problem 1 den använda mikrostu-typav ovan om
dien färskär så möjligt och inga politikförändringarstorasom om genom-
förs under modellperiodenl. Mitt förslag beträffande behandlingen av
arbetsutbudet i framtida långtidsutredningar således efterär skat-att man
terefonnen skall låta studiegöra arbetsutbudet för kvinnor och mänen av
och på basis denna konstruera minimodell kopplas till LU-av en som
modellerna.

mindreEtt ambitiöst förbättrasätt analysen arbetsutbudetatt är attav
tidsserieanalysergöra över arbetsutbudet på aggregerade data. Sådana

analyser har genomförts för Sverige Burtless 1987 föroch Norgeav av
Lindquist fl. 1988.m.

Burtless 1987 skattade följande funktioner för åren 1963-82 för män
m kvinnoroch iw åldrarna 20-24 år och 25-64:

Hmao+a,VR+a2wm l -t+a3wmt°+a4wm l -t-ww -t,l
Hwbo+b,VR+b2ww1-t+b,wwt+b4wml-t-ww(l-t),

där H är de sysselsattas faktiska medelarbetstid vecka över året divi-per
derad befolkningsantalet,med VR antaletär vakanser i relation till arbets-
kraften, och deär genomsnittliga reala bruttotimlönema för manli-wm ww

respektive kvinnliga industriarbetare, t marginalskattesatsenär förga en
genomsnittlig heltidsarbetande industriarbetare och denär genomsnittli-t

skattesatsen för halvtidsarbetande industriarbetare.ga en
Resultaten visade vakanstalet hade positiv effekt påatt medelarbetsti-

den, tabell För hade höjdmän marginell nettolön negativ effektse en
föroch kvinnor hade höjd genomsnittlig nettolön negativ inverkan på s SeLindquist m.medelarbetstiden. effektDenna motverkas dock 1988skatten sid.wmt° 10ff.attav resp
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i nettolönDifferensenriktning.negativimedelarbetstidenpåverkadewwt
medelarbets-effekt påinsigniñkantpositivhadekvinnor svagtmän men- partiellaDenkvinnor. netto-negativ förochstarkareförtiden män, men

kon-genomsnittsskattenmarginalskattehöjning,effekten procentsav en
dvs.0,5l-O,52-0,09wm,medlikaochförnegativ mänblir dåstant,

R Durbin-ochvärdet påhöjdetrendtermlnkluderandet-0,10wm. enav
förkoefficientemamedfördekvinnor, attochför både mänWatson men

Burtlessinsignifikanta.blevkvinnormänlöneskillnadenochvakanstalet - 1982medelarbetstidhaft lägreskulle hasvenskarnaslutsatsen endrog att
inteinvändakandetta att1963-82. Mot manskattehöjningar manutan

förändring-påindividernas utbudsresponsallsslutsatsernågradrakan om
slutsat-sådanaFöranalyser. attfrån dennamarginalskatter typi etc avar

informationpåbaserasanalysen ommåste,dras sagts,skall kunna somser
kommerindividertimlöner överarbetsutbud, etc annarsfördelningen av

optimipunkter.individernasiskeskattningeninte att
genomsnittligadenhurnågotsägadäremotkanTidsserieanalyser om

utgångspunktmedföretasdåde börekonomin bestämsiarbetstiden men
fackföreningsmodell kanEn varateorielement. ex.från andraockså s.

vadbeslutsfattandekollektivtinslagetomfattandedetrelevant avp. a.
fack-ochArbetsgivarnedan.diskuteraskommerocharbetstiden attgäller

ökningenförväntadedenhur pro-förhandlar avorganisationerliga om
arbetstidoch kortarehöjda lönermellanfördelasskallduktiviteten

orsak-verkan.intemakronivå ochsubstitut påblirdessavilket gör att
bestäm-preferenserÄven facketsdet ärvi skulle somattantaVidare: om

troligtintedetsålön ärhögrefritid kontragällervadutfallet mermer
prefe-måsteAlltsåhärvidlag.preferenseridentiska enharmedlemmarna

majoritets-enlighet medifackföreningeninomrensaggregering äga rum
rös-medlemmarnasförviktolikamedmodellen,medianväljarprincipen,

änsätt. dennaHurpåsenioritet eller processannatpåbaseratter ex.
ävenindividersallaresultatetmedlikainteresultatblir desstill så avgårarbetstid9 kortareMed iellermarknadatomiseradpå enutbudsresponsfackmedlemmarslägre icke enäven pen-menas

längresionsålder, individererhållsnettoeffektsemes- falleni dedet aveftersommodell, ensenareetc.ter föränd-för allaviktmedarbetsutbudsittminskaroch sammaökaraggregering-° somFråganom
ipreferenserna ringar.aven dis-harfackföreningarna förenliga,resultattvärsnittsstudiemasBurtless och varakanSåledesFarberbl.kuterats a. av desig såförhålla attkanDetskildainformation ex.Stu- processer.1074 omsid.1986 men ge

timmar änflerfackföreningarnas arbetarnettotimlönerdier högretidpunkt hargivenvidav ensomharlönernapåinverkan visar.tvärsnittsstudiernavilketlika,alltnettotimlöner, annatlågameddeanslutnafackligtvisat att medelarbetstid översjunkandetillledanettotimlönerhöjdaSamtidigt kankortarehararbetare ar-
fackan-icke höjd lönbetstid än ytterligareframförarbetstidkortareföredrardetiden somom1980Parsleyslutna, se skattekilamamedförVidarebeslutsprocessen.kollektivadendominerarskill-dennaOmsid. 10.

fritid ochökadförkostnadenför- socialafacklig denpå underskattarnad beror individernaatt
påellerhandlingsstyrka preferensernaaggregeradedeförstärkadärförkanmarginalskatterhöjdafångarfacket uppatt tillpreferensernavridaocksåkanlnflationsförväntningarfritid.för ökadmedian"-medlemmens

inne-i alltiddet arbetstidsförkortningmedanpreferenser eftersomarbetstidför kortareförmån enföre-fackanslutetickeett individen.förintäktrealekonomiskbär en"marginelle"denärtag faktiskt arbe-variabel;beroendeBurtlessinvändapreferenser vidarekan motManarbetarens
Freemandominerar deldenendastutbudetintesom mäter utan avsysselsattafortimmartade1984 åter-Medoñ"och uppfattasdärför lika gärnakan enResultaten somrealiserats.utbudet somklarlägga.står att



efterfrågefunktionen. En bättre på arbetsutbudetskattning mätare ärav
förarbetskraften medelarbetstiden sysselsatta underochprodukten av

timmarvill lika många de sysselsat-de arbetslösa arbetaantagande att som
ta.

fackföreningsmodell5 för medelarbetstidenEn

karaktäriserasfackföreningarnas beteende kanhuruvidaFrågan som
falli skall harnyttofunktion denna såoch hurmaximerande utseen

litteratur." 1988Holmlund och Pencavelomfattandeidiskuterats en
målfunktion vari löneinkomster-maximerarfackföreningarnaantog att en

medel-referenslönen wo ochN,efter antal sysselsattaskatt t,whna
bivillkorFunktionen maximerades underarbetstiden h argument. avvar

arbetstimmar,arbetskraft respektiveforefterfrågefunktionerföretagens
ochföretagen antal sysselsattaochfackföreningama bestämde lönendvs.
ochfrån den svenskaanvände datamedelarbetstiden. och PH gruv-

förkoefficienten medelar-skattadetillverkningsindustrin 1950-83 och
arbetstiden varken kanvilket visadenoll ochbetstiden till mellan attett,

timlönen förmultipliceras medmålfunktionenfrån eller baraelimineras
arbetskraft respektive timmarEfterfrågan pålöneinkomsten.bildaatt

skiftva-antalvilken endogen, ochfunktion lönen, är ettantogs avvara en
produktpri-inkomst ochenergipriser, disponibelriabler råvaru- ochsom

ochantal sysselsattanegativt samband mellanoch P erhöllH ettser.
resultatenefterfrågekurva. Docknegativt lutandereallönen, dvs. gaven

efterfrågekurva förnegativt lutandeför existensenstödbara ett svagt enav
arbetstimmar.

lönenfacket inte bara bestämmermodell därsyfte skullevårtFör en
arbetstimmar, dvs.timlönkombinationen och typävenutan en avav

modelltestade sådanintresse. H och P ävenutbudsfunktion, envara av
fannnämnda. Despeciñcering underlägsen denfann dennaatt varmen

efterfrågantill påi förhållandemedelarbetstiden intevidare att var exogen
i förhål-passiv rollföretagen skulle havilketarbetskraft, motsäger att en

för bestämning detfackföreningsmodelltill medelarbetstiden. Enlande av
förhållakanvärd Detdetta välarbetsutbudet äraggregerade att testa.trots

förinteenskilt fackförbundförarbetstidensig så är ettatt menexogen
ingåskulle då elementsikt. sådan modellhuvudorganisationen lång Ipå en

konsumtionslönen.ochefterfrågekurva, bl. produktlönenfrån företagets a.

Historiska6 simuleringar datamodell och 1 själval verket översti--
den önskadeveckoar-gertidsserieana-genomförtjagdiskussion harovanståendebakgrundMot av betstiden för arbetslösa

arbetsut- genomsnittligahar den1963- 87. Jag mättarbetsutbudkvinnors och mänslyser vec-av koarbetstiden för syssel-arbetskraftstalet,relativa-fi, där akakiVARBTIDiUbudet, Ni, som satta.fför sysselsatta,veckoarbetstid åretgenomsnittlig överVARBTID n För sammanfattan-en
de översikt och diskus-kvinnor Data:i eller mänfrånvarotalet ochgenomsnittliga respm sion olika målfunk-avkvinnorför och1963-87 mänutveckling årenVariabelns överAKU. tioner fackföreningar-för

figurvisas i16-74 år25-59 respektive 1989.år Holmlundna, se

13-10-0788
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följandeJag har oberoende variabler:använt

relativaVR vakanstalet, dvs. antalet kvarstående lediga iplatser
relation till arbetskraften.totala Data: AMS och AKU.

Rai relativa arbetslöshetstalet for i kvinnor 16-74män resp
år. Data: AKU.

marginell nettotimlön förWmi real genomsnittlig manlig, giften
heltidsarbetande gift kvinnlig, halvtidsarbetande industri-resp

Kr.fori k respektive kvinnor,arbetare, mänm,
genomsnittlig nettotimlön forWai real genomsnittlig gift manlig,en
heltidsarbetande respektive gift kvinnlig, halvtidsarbetande in-

fördustriarbetare, i k respektive kvinnor,män Kr.m,
marginell timme för gift heltidsarbetandeTxmm skatt medper en
genomsnittlig industriarbetarlön, Kr.

timme for giftTxak genomsnittsskatt halvtidsarbetande medper en
genomsnittlig kvinno-industriarbetarlön, Kr.

Dwmmk Wmm Wak, Kr.-
daghemsplatser 0-6Dag antal barn år. Data: SCB.per

Lagni arbetsutbudet laggat år.ett

Figur l Kvinnors och 1963-87,mänsarbetsutbud timmar/vecka.

veckaTimmarper

M
40-1

Kvinna2559

Mån16-74

Kvinnor16-74

löner ochData över
frånerhållitsskatter har

för1985 årenTegle
19701960 195082 från1963 och skatte-- fi-ekonomiska enheten,

förnansdepartementet
Serierna1983- 87.åren

länkats.har
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Resultat7

minsta kvad-vilka gjorts medsimuleringama,medproblemetDet största
flertaletmultikollinjäritetgradenvarit den högaharratmetoden, av -

Appendix. Vikorrelationsmatris i harsekorreleradevariabler starktär
l-4, dvs. slumpterrner-autokorrelation för ekv.måttockså ett stort av

sig i värdenvilket visar lågaför år,korrelerade med de nästaFör år ärettna
statistikan.Durbin-Watsonpå

specifikationjaghar2 i tabell 3 och 4ochekv. 1 testatI somsamma
R2 Durbinoch WatsoniResultaten bättreanvände. ärBurtless termer av

Jfr tabell 2.förför i 2 mänekv.för kvinnor sämreBurtlessän men
skiljer sig.tidsperiodvariabel, och åldersgruppberoendeObservera att

R2värden påspecifikationer högreemellertid prövatävenJag har gersom
använda den beroen-nödvändigtdetDurbin Watson. För mänoch attvar

medanför acceptabla värden,i ledetår högervariabeln laggadde attett
se ekv 5. Denerhållas ändåvärden kundekvinnor godtagbara teore-för

variabelendogen ärinkludera laggadtilltiska motiveringen attatt en
denvariabler påverkarallai modeller,dessatänker att exogenaoss,

varianttidsforskjutning. Då laggadperiodsvariabeln medberoende enen
emellertid Durbin Watsoningår i ledetvariabeln höger ärberoendedenav

Durbinautokorrelationförekomstenbra mått påstatistikan inte något av
gjort.jag också har FörDurbins vilketdå beräkna70. Istället börl man

autokorrelationenberäknats gällerDurbins h harekvationer däralla attde
låg.är

1963-8725-59 årRegressionskoeiñcientermän3.Tabell
86 7542 31
21,320,920,8 6,249,4 26,848,950,3konst

6.7 6,671,l316,4 3,l7l3,2 20,0l6,06
2,613,940,760,89VR

-0,68-O,6l-0,63 -0,401,211,24Ram - - 2.95 3.165.35 3.126.97
-0,25,15-0,18-0,20-0,36 -0,21-0,43Wmm

0.07 0,081.72 2.552.133.52 2.34
-0,21Wam

1,65
-0,26-0,19-0,21-0,4O-0,43 -0,41-0,47Txmm

3.18 3.056,77 3,669,729,20 5,34
-0,1O-0,004 -0,100,02Dwmmk

1.560,580.23 0.05
0,650,610,63 0,95Lagnm

4.79 4.944,94 11,73
0,190,06-0,01-0,03Trend

1.092.840.25 2.490.70
-0,070,03Dag

2.32 0.74
0,9840,977 0,9830,967 0,9840,968R 0,9460,948
2,432,212,361,33 2,310,82 1,360,91DW
230,9241,0 274,0135,0 284,0177,5110,0 85,8F-v
1,37-0,66-0.96 -0,96h -

förekomstenDurbins h och mäterinom hi tim/v. t-värden ärmedelarbetstidvariabelBeroende parentes. avAnm.
förkastavariablerna. För skalloberoendeingår bland devariabellaggadberoende attautokorrelation när en

95% nivån.1,64påautokorrelation skall h värden övervi harnollhypotesen antaatt
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Resultaten överenstämmer med Burtless såtillvida vakanstalet haratt
positiv signifikantoch effekt på antalet arbetade timmar,en medan de

marginella och genomsnittliga nettolönerna liksom de marginella och ge-
nomsnittliga skatterna har negativ inverkan. Skattekoefficienten dockär

istörre absolut värde än nettolönekoetficienten i alla specificationer,
varför den partiella effekten på arbetstimmama höjning marginalav en av
respektive genomsnittskatten blir negativ. Så blir den partiella effek-ex.

på männens medelarbetstidten höjning marginalsskatten medav en av
1 allt oförändrat, likaprocent, med 0,21-0,41+0,10wm,annat dvs.
-0,l lwm, estimaten från ekv vilka3, signifikantaär och trend,om utan
används. Om beräkningen grundas på ekv. 8 blir kortsikts-effekten
-0,04wm, medan effekten på lång sikt blir större, -0,34wm dvs.
0,04/ -O,651 wm. För kvinnor blir effektmotsvarande också negativ men
större. Ekv. 3 exempelvis nettoeffekt 0,40-O,67+0,04ww,påger en
dvs.
-0,31ww, kvinnorspå arbetstid, medan effekten enligt ekv. 5 blir
-0,27ww. Aven lángsiktseffekten blir för kvinnor,större -0,625ww enligt
ekv. 9.

jämförelseEn övriga koefficienter för kvinnor och visarmän bl.av atta.
medan relativa arbetslöshetstalet har effektstörre än vakanstalet på män-

arbetsutbud så är fallet för kvinnornasmotsatsennens utbud. Daghemsva-
riabeln fungeratycks trend-variabel för både kvinnor ochsom män,en
dock användandet denna, jämte trend och laggadger beroende variabel,av
bättre anpassning för förmän än kvinnor jfr för ekv.män 5 och 8 och
för kvinnor ekv. 8 och 9.

Tabell 4. Regressionskoefficienterkvinnor 25-59 år 1963-87

l 2 3 4 5 6 7 8 9
konst 40,4 40,4 47,0 46,9 47,2 6,24 10,29 10,3 9,6

20.41 19,83 27,4 25,7 28,2 l,64 2,40 2,23 4,46
VR 0,68 0,67 0,29 0,35 0,35 0,35

l9.7 l9,3 2,45 2,99 2,90 2,94
Rak -1,30 -1,29 -1,30

723 6,77 7,30
Wmk -0,06

1,5
Wak -0,32 -0,32 -0,40 -0,40 -0,41 -0,10 -O,10 -0,12

3, 9 3J0l 5171 5,54 180 229 1.97 273
Txak -0,7l -0,7O -0,67 -0,66 -0,67 -0,22 -0,25 -0,25 -0,27

532 4,04 8,38 5,68 6,74 2,55 3,11 2,66 3,28
Dwmmk -0,12 -0,11 -0,04 -0,04

0,81 0,76 0,43 0,37
Dag 0,00 0,05 0,04 0,04

0,00 154 309 0,73
Lagnk 0,83 0,74 0,74 0,76

9,38 7,39 6,47 7,21
Trend -0,004 -0,004 -0,00 0,08

0,10 0,17 0,03 2,95
R2 0,976 0,975 0,988 0,987 0,989 0,991 0,992 0,992 0,992
DW 1,01 0,99 1,79 1,76 1,92 1,84 1,96 1,95 1,97
h 0,44 0,12 0,14 0,10
F- 244,8 186,2 467,6 354,9 448,0 507,7 583,7 459,5 565,9v

tabellAnm. se

Figur l Kvinnors och mänsarbetsutbud 1963-87, timmar/vecka.
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