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ÅTGÄRDER1 ARBETSLÖSHETMOT

På två års tid har arbetslösheten i Sverige stigit hån mycket låg nivåen
till nivå den högstaär under efterkrigstiden.en som Arbetskraftsdeltagan-

sjunkerdet efter ha stigit under lång tidatt och antalet ien personer ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder högreär någonsinän tidigare. Sverige har

kommitmycket kort tid till läge där andelenett utanför denpersoner
vanliga arbetsmarknaden signärmar den nivå under längre tid varitsom
förhärskande i många europeiska länder. Den långa .efterkrigsperioden
med full sysselsättning verkar över.vara

Under 1980-talets del låg tyngdpunkten i den ekonomiskasenare de-
batten på hur skulle kunna få inflationstakten, högreman i Sveri-som var

iän omvärlden, sjunka. Under 1993 intressetge att är koncentrerat till
sysselsättningen och till hur skall bekämpa arbetslösheten. Detta be-man
tänkande Politik arbetslöshet behandlar dennamot fråga. Hur skall- -

kunna uppnå hög sysselsättning samtidigt erhållaman alltförutan att star-
intlationsimpulserka

Det finns arbetslöshetsfrågorUflera En första fråga hurär skallman
undvika hamna i lägen det kännetecknaratt läget under 1993.som som

andraEn fråga hur skallär kunna återgå till läge med låg arbets-man ett
löshet. En tredje fråga hur lågår arbetslöshet skall kunna förenas med låg
inilationstakt. l betänkandet skall vi försöka besvara i vad mån arbets-
marlcnadspolitiken kan bidra till på dessa frågor. Det skallsvaren göras

bakgrund den internationellamot för denatt svenska ekonominav ramen
annorlunda iär början 1990-talet under tidigareän decennier. Denav

svenska ekonomin är tidigareöppen än det gäller såväl handel medmera -
och tjänster rörligheten kapital och arbetskraft.varor EES ochsom av ett

medlemsskap i EG kan i utvecklingsteg eko-ses öppnaresom moten en
nomi påbörjats tidigare. Denna utveckling kan ocksåsom påverka villko-

under vilka arbetsmarknadspolitiken kan bedrivas. Kanren vi fortsätta att
driva arbetslinjen på tidigaresätt Får arbetsmarknadspoliti-samma som
ken förändrad rollen

1 SeWadensjö1993.
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orsakas flera samverkande fakto-Krisen 1990-talets första årunder av
rer lågkonjunkturen.internationella Den svenska kon-En faktor denär

i de flesta andra länder. Blanddock denjunkturdämpningen större änär
västeuropeiska länderna Finland det enda landindustrialiseradede är som

iuppgång arbetslösheten procentenhe-haft kraftigare och snabbare aven
Orsaken Finlands svåra lägeåren. tillSverige under ärän senasteter

ökningenSovjetunionen.handeln med Merpartenbl.a. bortfallet av avav
faktor dentillskrivas interna faktorer. Enarbetslösheten i Sverige måste är

i efter devalveringarna i börjanSverige hamnadekostnadskris avsom
inflationstaktblev Sveriges högredevalveringama1980-talet. Efter än

devalveringsvinstema försvunnit följde problem medomvärldens och när
investeringar. Problemen förvärradesutrikeshandel, och närräntor ex-

låg-i fastighetskrisen ochbyggnadsindustrin bröts och medpansionen i
kontraktion. ökade privataDetkonjunkturen förbyttes ioch extremen

ytterligare till dämpabidrogskäl önskvärt,andrasparandet. är attsom av
mycket kraftigareEfterfrågenedgången blevekonomin.efterfrågan inom

prisutveckling-dämpa löne- ochforskulle kunna behövasvadän attsom

en.
arbetsmarknadspoli-varit detberedskapsarbetena1930-talet harSedan

syfte. Tankenkonjunkturstabiliserandeifrämsttiska medel använtssom
investe-främst offentligatidigareläggaomfördelaenkelt varithar att

in-Både direkta ochlågkonjunkturen detillfrån högkonjunkturerringar
bådadärvid viktiga. Under desysselsättningseffekternadirekta är senaste

karaktär. har främständrat Deberedskapsarbetenadecennierna har
delentjänsteproducerandeinom denlönesubventionerkommit bli avatt

fortsatthar dock längeKonjunkturanpassningenoffentliga sektorn.den
konjunktumedgången har be-innevarandeVid denmycket god.att vara

tidigare tillfäl-vidoch inmindre änredskapsarbeten använts satts senare
Nedgångenomläggning politiken.dennabetänkandet analyserasIlen. av

kraftig expansionmycketvarit sågångdock denna ävenhar attstor aven
upprätthålla syssel-klarahade kunnatinteberedskapsarbetena attensamt

konjunktumedgångenlärdomarutvinnaviktigtsättningen. Det är att av

2 FöreningenNationalekonomiskaden i1993 och debattenSe bl Finansplanen ava
1993för analy-Konjunkturrådets1993i EkonomiskDebattåtergiven samt rapportnr

krisen.uppkomstenav avser
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under början 1990-talet för bättre kunna hanteraav att liknande situatio-
i frarntiden. Det ocksåärner vikt hur destor arbetsmark-av att se nya

nadspolitiska åtgärderna ungdomspraktikplatser och arbetslivsutveck--
lingsplatser fungerar i praktiken.-

Den aktuella arbetslöshetsfråganmest hurär skall kunna återgåman
till läge lågmed arbetslöshet.ett Här kan arbetsmarknadspolitiken ha en
roll dock inte den dominerande. Arbetsmarlcnadspolitiken har redan- un-
der 1993 fått mycket omfattning och detstoren är olika skäl svårtav att
ytterligare expandera verksamheten. Såväl penningpolitiken kanskesom
främst finanspolitiken har härvid huvudroller vid återförandet ekono-av
min depressionen. Det däremotär mycketur angeläget analysera huratt
arbetsmarknadspolitiken vid återgång till högre sysselsättning skallen
kunna dras i takt integör blir inlästaner en att i åtgärder.som personer
Det därvid betydelsefulltär uppmärksamma de långsiktigaatt strukturella
problemen i svensk ekonomi.

De europeiska erfarenheterna visar det viktigtäratt snabbt fåatt ner
arbetslösheten den har blivit hög på grund någonom chock i ekonomin.av
Ett uppmärksammat problem är arbetslösheten i mångaatt länder ka-
raktäriseras tröghet i anpassningen persistenceav en innebär attsom

arbetslöshetennär väl har ökat tenderar den på högreatt permanentas en
nivå även sedan konjunkturennär åter vänder uppåt. Flera förklaringar till
sådana trögheter har framförts. En förklaring i litteraturen benämnssom
hysteresis, NAIRUär the Non Acceleratingatt Inflation Rate of
Unemployment den arbetslöshet förenligär med stabil inilationstalctsom-

har ökat direkt följd den höga faktiskasom arbetslösheten.en NAIRUav-
följer helt enkelt arbetslöshetens utveckling. Den kvardröjande högre
arbetslösheten kan exempelvis bero på långtidsarbetslöshetennär ökaratt
så innebär det de långvarigt arbetslösaatt förlorar del sinaen av
yrkesfárdigheter, deras självförtroende minskar varför dessa individers
motivation söka arbete också minskar. Dessutomatt det inteär ovanligt att
företagen använder långvarig arbetslöshet negativt selektions-ettsom
kriterium vid anställningsbeslut vilket ytterligare försvårar för de lång-
tidsarbetslösa få arbete. Om de långtidsarbetslösaatt ett har små eller inga
möjligheter få arbete innebäratt ett detnytt deras inflytandeatt ar-
betsmarknaden mycketär begränsad. De långtidsarbetslösas inflytande på
lönebildningen blir obetydligt vilket leder till mindre tryck nedåt påett
lönerna korttidsarbetslöshetän en motsvarande storlek. En ökningav av
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dämpandeord inte någon väsentligthar med andralångtidsarbetslöshet
löneutvecklingeneffekt på

arbetslösheten tillåtspolitik innebärsåledesSlutsatsen är attatt en som
stabiliseringspolitiska ris-år medför betydandehög under par treettvara

infla-möjligt minskavisar det tyckshittillsErfarenheternaker: attatt vara
Tillarbetslöshet.priset högretilltionstakten bara permanentenavmen

medför ekono-långtidsarbetslöshetframför alltkommerdetta storaatt
arbetslöshetsåväl de drabbassociala kostnader förochmiska somsom av

lågkonjunktur kan också innebärasamhället. En utdragenövrigaför det
flera års in-produktionskapacitet minskar så det krävsekonomins attatt

sysselsättningentill tidigareåtergå denvesteringar för att
rekordni-tillinnan arbetslöshetendet villUnder 1980-talet, säga steg

effekter löne-arbetslöshetensintensiv diskussionfördesvåer, omen
arbetsmarknadspoli-dediskuteratsprisbildningen. Frågan äroch omsom

stabiliseringspolitiska dilemmat,till lindra detbidrakantiska medlen att
inflation.sysselsättning och lågförena högdet lättaredvs göra att

fram-medelberedskapsarbetenaTraditionellt har ettsett somsomman
selektivi-konjunkturfaser. Enolikaefterfrågan mellanomfördelaralltför

förtalaåtgärderna skulle dock kunnaiplacerasvad gäller entet somvem
sysselsättning. Mot dettajämfört medlönedämpande effektviss annan

bidrarskyddsnätberedskapsarbeten utgörförekomstentalar ett somatt av
lönekrav.återhållsamma i sinamindreblirfackföreningamatill att

typiska for denmedeldesammanhang äri detta ärIntressantare som
vikti-rörlighetsfrämjande medlen. Dedepolitiken, dvsRehn-Meidnerska

ocharbetsmarknadsutbildningarbeten,ledigaförmedlingärgaste av
medel kundeframhöll dessaMeidnerochtlyttningsstöd. Rehn att enge

arbetslösa kundedelmarlcrtader. Deolikamellanbalansbättre ar-genom
omskolning kommaochellerflyttningsstödinsatser,betsförmedlande

På dettalediga platser.med fler sättdelarbetsmarlmadertill andraöver
ocksåochdelarbetsmarknaderpådämpas dessalöneökningamaskulle

ekonomin.totalt i

ä 1990Holmlundreferenseröversikt och vidareFör seen
4 förränteläget betydelsetillmäter det höga1988Se Fitoussi Phelps attstortex som

låg investeringsnivåi Europakapacitetsumyttjandeochförklara kombinationen högtav
1980-talet.under
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Denna modell betonar arbetsmarknadslägets roll för lönebildningen.
Mot denna hypotes står hypotes utgår från arbetsmarknads-en annan som
politikens roll skyddsnät för de förvärvsarbetande. Desom anställda ris-
kerar inte ekonomiska förluster de blir arbetslösasamma och fackfö-om
reningarna kan med denna garanti kräva högre löner. Denna modell be-

fackföreningarnas roll itonar lönebildningen och har också kommit att
kallas fackföreningsmodellen. Den framför allt fört fram denna hy-som

Calmfors.5Larsär Manpotes kan inte priori vilken hypotessägaa som
den bästa beskrivningen verkligheten. Endastger empiriskt inriktadav

forskning kan visa det. Resultat sådan forskning relevansär förav storav
bedömningen arbetsmarknadspolitiken medel för minskaav ett attsom
det stabiliseringspolitiska dilemmat.

Syftet med detta betänkande behandlaär hur arbetsmarknadspoliti-att
ken kan hjälp i lösa de arbetslöshetsproblemen:att 1vara tre hindraen
uppkomsten arbetslöshet omfattning den nuvarande,av 2 för-av en som
hindra hög arbetslöshet blir beståendeatt och 3 möjliggöraen lågatt ar-
betslöshet kan kombineras med låg inflationstalct.

Kapitel behandlarl bakgrunden till de aktuella arbetsmarknadspro-
blemen och kapitel 2 sammanfattning forskningsresultaten ochger en av
förslag till utformning arbetsmarknadspolitiken. Kapitel 3 7 omfattarav -
malcroanalyser kring arbetsmarknadspolitik, arbetslöshet och konkurrens-
kraft. I kapitel 8 redovisas och tolkas resultaten från genomförda mikro-
utvärderingar effekterna på individnivå arbetsmarknadspolitiska åt-av av
gärder.

Malcroanalysema innehåller bl.a. jämförelse arbetslöshetsut-en av
vecklingen i länder med olika omfattning och inriktning på arbetsmark-
nadspolitiken. En viktig fråga arbetslöshetsskillnaderär mellan länderom
enbart härrör från skillnader i arbetsmarknademas funktionssätt eller om
också skillnader i arbetslöshet avhängigär skillnader mellan länder vad
gäller arbetsmarlmadspolitikens omfattning inriktning.och Detta kan
närmare belysas bl.a. med utgångspunkt från forskningsresultat be-om
stämningsfaktorer för reallöne- och arbetslöshetsutvecklingen i Sverige
och andra länder. Av speciellt intresse i detta sammanhang skillnaderär
mellan länder vad gäller nivån på den arbetslöshetöppna motsom svarar
jämviktsarbetslösheten NAIRU och vad gäller graden reallöne-av
flexibilitet. Vidare diskuteras hur den svenska arbetsmarknadspolitiken

5 Forslund1992 godöversikt debatten omrâdet.ger en av
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har i den ekonomiskaanvänts politiken. Vilken roll har arbetsmarknads-
politiken haft i stabiliseringspolitiken i förhållande till övrig ñnanspolitik
Särskilt intresse alltså hurägnas arbetsmarknadspolitiken använts som
ackommoderande ekonomisk-politiskt medel. Vidare analyseras också
vilka effekter arbetsmarknadspolitiken har på löner och inflationstakt.

I kapitel 8 redovisas frånresultaten svenska utvärderingsstudier som
har analyserat effekterna arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i förstaav
hand arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten.
Denna resultatsanunanställning bildar underlag till rekommendationer för
utformningen arbetsmarknadspolitiken och utgör för framtidaav avstamp
utvärderingsprojekt. I detta sammanhang diskuteras också metodfrågor

förknippade medär utvärderingar arbetsmarknadspolitiska åtgär-som av
der och betydelse det gällerär bedömningennär tillförlitlighe-som av av

i beräkningarna olika åtgärders effekter.ten av
Kapitel 3 har utarbetats avdelningsdirektör Jan Johannesson, kapitelav

4 docent Henry Ohlsson, kapitel 5 ñl. dr. Johnny Zetterberg, kapitelav av
6 docent Yves Bourdet professoroch Inga Persson, kapitel 7av av pro-
fessor Eskil Wadcnsjö och kapitel 8 Jan Johannesson och Johnny Zet-av
terberg. Författarna själva för kapitlen 3-8 i betänkandet.svarar
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BEDÖMNINGAR SLUTSATSEROCH2

arbetsmarknadslägetaktuellaDet2.1

enligtuppgickArbetslöshetenarbetslöshetskris.i-ensigSverige befinner
1993 7,3tillkvartaletAKU under förstaarbetskraftsundersölcningarna

betydligtarbetslöshet har ökat änarbetskraften. Männens merprocent av
iforskettarbetslösheten har mänökningenkvinnornas. Den största av

påsatsningarkraftigaharUngdomsarbetslösheten25-34 år.åldrarna trots
vilket betyder10undersänkas attinte kunnatungdomsåtgärder procent,

utbild-ordinarieinte i detdem ärungdomfemte1993våren somavvar
arbetsmarknadspolitisk åt-iellerarbetslösantingen ärningssystemet en

sjunkitharsysselsättningenochArbetskraftsdeltagandet ängärd. mer
efterkrigstiden. Un-undergångenförstavilketåren, ärkraftigt de senaste

1992och under25.000medarbetskraftenminskade1991der personer
uppsägningar ärvarselAntalet stort85.000ytterligaremed ompersoner.

arbetslöshet.iresulterakommeroväsentlig del deminte attoch aven
År arbetsmarknads-konjunkturbetingadeiantalet1992 personervar

underökarLångtidsarbetslöshetenhittills.det högstaåtgärderpolitiska
allt flerocharbetslöshetentotaladenbetydligt snabbare än1993våren

till arbets-åtgärder återkommerarbetsmarknadspolitiskagenomgåttsom
arbetsmarkna-ordinariepå denfå arbetelyckasde inteförmedlingen då

den.
arbets-lägreåtergång tillsnabbmedutomordentlig viktDet är enav

markantlångtidsarbetslöshetenökararbetslöshettidsVid längrelöshet. en
återgå till densvårigheternaökararbetslöshetstider attstigandeoch med

påverkarfaktorerfleravisarForskningenarbetsmarknaden.ordinarie att
möjligheternaocharbetslöshetlägre attåtergå tillmöjligheterna att en

arbets-utformningenSåvälinflationstakt.lågmeddennaförena aven
lönebild-arbetslöshetsforsälcringssystemetochmarlcnadspolitiken som

betydelse.harningssystemet stor
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2.2 Bedömningar utifrån makroutvärderingar

2.2.1 Arbetsmarknadspolitik arbetslöshetmot

Skillnader i arbetslöshetsutvecklingen mellan olika länder under 1970-
och 1980-talet kan föras tillbaka på olikheter i såväl lönebildningssystem
och arbetsmarknadspolitik makroekonomisk politik. Arbetslösheten isom
länder med centraliserade lönebildningssystem lägre medan inflationenär
verkar oberoende förhandlingssystem.vara av

Forskningsresultaten redovisas i kapitel 5 arbetslöshetens be-som om
stämningsfalctorer visar arbetslösheten lägst i deär länderatt läggersom
ned påstörst aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder och högst iresurser
länder med arbetslöshetsunderstödgenerösa och förtidspensioner. Det
finns betydligt starkare tonvikt på aktiva åtgärder i länder med centralise-

löneförhandlingssystemrade i länder med decentraliseradeän system.
Resultaten visar vidare aktiv arbetsmarknadspolitik har positivatt en

påverkan på arbetsmarknadens funktionssätt och den motverkar lång-att
tidsarbetslöshet. Sverige intar sin starka satsning på aktiva arbets-genom
marknadspolitiska åtgärder särställning i länderjänuförelsen. Resultatenen
tyder på den svenska arbetsmarknadspolitiken bidragitatt till hålla nedatt
arbetslöshetsnivån. En utveckling leder bort från arbetslinjen skullesom
sannolikt medföra under längre tid stående högre arbetslöshet.en

2.2.2 Arbetsmarknadspolitikens påeffekter arbetsmark-
nadsutvecklingen

Arbetslösheten i Sverige har fram till den innevarande lågkonjunkturen
legat under 2 under högkonjunkturlägenstrax och omkring 3procent pro-

under lågkonjunkturer. Under den föregåendecent närmast konjunktur-
nedgången i början 1980-talet arbetslösheten i Sverige, intesteg änav om
i utsträckning i övriga europeiska länder. De avgörande skill-samma som
naderna visade sig under den efterföljande internationella högkonjunktu-

Det svenska skiljde sig dåmönstret från idet flertalet västeuropeiskaren.
länder. Sverige återgick till och underskred det tidigare låga arbetslöshets-
talet, medan många västeuropeiska länder ñck kvarstående hög arbets-en
löshet med andel långtidsarbetslösa. De mycket lågastor arbetslöshets-en
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talen under 1980-talet innebarslutet dock arbetsmarknaden blevattav
överhettad och starka inflationstendenser uppstod.att

Kapitel 4 och behandlar den svenska arbetsmarknadspoliti-som
kens förmåga stabilisera sysselsättningen, visar arbetsmarknadspo-att att

Åtgärdsvolymenlitiken spelade sin roll 1970- och l980-talet.väl under

uppvisade kontracyklisktklart och särskilt de sysselsättnings-mönsterett
skapande åtgärderna utomordentligt väl tidsanpassade.var

sysselsättningsskapande åtgärdernaDe beredskapsarbeten, rekryte--
ringsstöd konsekventoch ungdomslag och starkt kontracykliska,var-
vilket gjorde dem unika bland statsbudgetens utgiftsposter. Dessa åtgärder

i kontracykliska finanspolitiken.har hög grad utgjort den När arbetslöshe-

ökat har anslag till sysselsättningsskapande åtgärder snabbt bevil-ten nya
jats. medfört antalet i åtgärder har ökat efter kortAnslaget har att personer

Åtgärderna omfattning arbetsmarknads-tid. har därefter dragits i närner
arbetslösheten kunnat minska lö-läget förbättrats. På kort sikt har utan att

indikationerneökningama blivit högre. Slutsatsen det finns starkaatt
åtgärderna bidragit till stabiliserapå de sysselsättningskapande har attatt

minska arbetslösheten.konjunkturen och
och Frankrike i kapitel 6 visar såväljämförelse mellan SverigeEn att

sammansättning, inriktning ocharbetsmarknadspolitikens omfattning som
uppkomstenha betydelse för motverkatidsanpassning tycks attstor av

låglångtidsarbetslösa 1984 och 1985långtidsarbetslöshet. Då andelen

gjordes i Sverige omprioriteringpå stigande nivåerkvar höga och aven
och ungdomar.arbetsmarknadspolitiken i riktning långtidsarbetslösamot

ifor olika ledde till skillnaderSkillnader i åtgärdernas omfattning grupper
utveckling förlångtidsarbetslöshetens grupperna.

erfarenheterna,tidsanpassningen visar de utländskaVad gäller att
arbetsmarknadspolitiska åtgärder vidinmedlängre väntar sättaatt enman

krävasdesto insatser kommeruppgång arbetslösheten, större attsenareav
åtgärdertillbaka i För insattaför få långtidsarbetslösa arbete.de sentatt

pååtgärderna kommer behöva ligga kvari formhar kostnad att atten av
återhämtning.efter ekonomiskvolym långthög enen

låg nivå andraSverige från mycketiNär arbetslösheten steg en
heller underinte antalet i åtgärder. Intehalvåret 1990 ökade personer

arbetsmarknadspolitiska insatserna i sådan utsträckning1991 ökade de att
kraftig uppgång arbetslösheten Perioden 199091 kan därföri undveks.en

svensk arbetsmarknadspolitisk synpunkt karaktäriseras attur som
tidåtgärderna in och i begränsad omfattning. Vid denna skeddesentsattes
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omprioritering den ekonomiska politiken inflationsbekämpningen av mot
och dämpning inflationsförvänmingama. Allt sedan Finansplanenav
1991 har inrlationsmålet och inte full sysselsättning detnämnts som
övergripande målet för den ekonomiska politiken.

Under 1991 sjönk efterfrågan i den svenska ekonomin och 1992 steg
arbetslösheten i Sverige den högsta nivån under efterkrigstiden. Sam-
tidigt ökade antalet i åtgärder till sin högsta nivå någonsin. Såvälpersoner
arbetslösheten antalet i åtgärder i fortsatt stigande.ärsom personer

Förutom åtgärderna in och iatt mindre omfattningsattes i bör-senare
jan lågkonjunkturen tidigare, åtgärdssammansättningenän ärav helt
annorlunda denna gång. Beredskapsarbetena tidigare den främ-som var

stabiliseringspolitiska åtgärden har hittillssta hållits på mycket lågen
nivå. medan arbetsmarknadsutbildningen, arbetslivsutvecklingsprojekt
och ungdomspraktikplatsema har kommit spela huvudrollerna underatt
1993.

2.2.3 Arbetsmarknadspolitikens påeffekter löner och priser

Innan arbetslösheten i Sverige nådde rekordnivåer stod frågan det ärom
möjligt med arbetsmarknadspolitiska åtgärderatt förena hög sysselsätt-
ning med låg inflation i för debatten. Resultaten fråncentrum ekonomet-
riska undersökningar tydde på i åtgärder inte haratt ned-personer samma
pressande effekt på lönerna de arbetslösa.öppet Istället för under-som att
lätta det stabiliseringspolitiska dilemmat skulle ökade arbetsmarknadspo-
litiska åtgärder kunna förvärra det löneuppdrivande effekter.genom

åberopadeDe studierna skattningar arbetsmarknadspolitikensavser av
effekter på reallönen. För behandla dilemmat full sysselsättning ochatt
inflation krävs sambandenäven mellan arbetslöshetatt och nominallöner
skattas. Vidare bör hänsyn till åtgärdemas selektiva inriktningtas mot
dem eller kan förmodasär bli långtidsarbetslösa. Erfarenheterna frånsom
de decenniernas utveckling i Europa beläggsenaste för långtidsar-attger
betslösheten jämfört med kortidsarbetslösheten har lägre eller ingen ef-en

lönebildningenÅfekt på Det främst andelenär korttidsarbetslösa män som
påverkar lönebildningen.

I kapitel 4 och 7 redovisas skattningar olika arbetsmarknads-nya av
politiska åtgärders effekter på såväl real- nominallöner och på infla-som

1 Sekapitel 2 i den volym 0ECD:s EmploymentOutlook utkommerav som sommaren
1993.
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går påvisa de sysselsätt-inteHuvudresultatet dettionstakten. är att attatt
uppdrivande effekt på lönerna. Be-åtgärderna skulle haningsskapande en

ellerpå reallönemasigniiikanta effekterinte någraredskapsarbetena har
liksomberedskapsarbetenapånominallönema. kan beroDetta att ar-

harpå långtidsarbetslösa. Däremotinriktasbetsmarknadsutbildningen
funktionssätt. Enpå arbetsmarknadenspositiv effektåtgärderdessa en

ochtill beredskapsarbetenfrån arbetslöshetöverföring ar-personerav
arbetslösheten ilöneflexibilitet dåhögre stör-betsmarknadsutbildning ger

viktig iaktta-korttidsarbetslösa. Enbeståkommerutsträckning att avre
Sverige tillframgår kapitel 5 hörsammanhang äri dettagelse attavsom

reallöneflexibilitet, vilket innebär arbets-har högstländerde attsom
real-utsträckning skerianpassningarmarknadsmässiga större genom

viktig för-arbetslöshetsökningar. Enlönesänkningar än genomsnarare
arbetsmark-troligenlönetlexibilitethögatill Sveriges ärklaring att

påarbetslösabland delångtidsarbetslösaandelenhållitnadspolitiken en
utformningen denimplikationer förbetydelsefullanivå. harlåg Detta av

politiken.ekonomiska
åtgärdernaarbetsmarknadspolitiskaockså på detyderResultaten att

långsiktigt bi-och därmedarbetskraftenibehållabidragit till att personer
sysselsättning.dragit till högreen

lönesän-arbetsmarknadsutbildningen harpåpekarVissa resultat att en
Åtgärderna arbetshandi-forhelhet.arbetsmarknadeneffekt påkande som

huvud-sigvisarfor ungdomar översärskilda åtgärdernadekappade och
lönebildningen.effekter påobetydligahataget

arbetsmarknadspolitikenkapitelfrån 7dras ärkanslutsatsEn attsom
detochdilemmatstabiliseringspolitiskadetlösningen attunderlättar av

prisstabilisering. Re-hinder fordenför utgörentydiga beläggsaknas att
påverkasfrämstprisutvecklingenochlöne-pekarsultaten ar-avatt

arbetslöshetenochmellanåldersgruppemaiförbetsmarknadsläget attmän
antaletinte hellereffekt liksominte harandrafor perso-sammagrupper -
betydelse formindrehari dessaOmi åtgärder. somgrupperpersonerner

arbetsmarknads-tillarbetslöshetfrånöverförsprisutvecklingenochlöne-
obetydliga.prisnivåemaochpå löne-effekternaåtgärder såpolitiska är

aktivai densammanfattaskanmalcrostudiemafrånSlutsatsema att ar-
utvecklingfördelaktigtillbidragitbetsmarknadspolitiken har sys-aven

infla-påeffekterArbetsmarknadspolitikensarbetslöshet.selsättning och
arbetsmarknadspolitiskaOm desäkerställda påinte sätt.tionen är samma

påförankringfastfåhar svårtpåinriktasåtgärderna att ensompersoner
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arbetsmarknaden bidrar inte dessa åtgärder till driva inflationen,att upp
effekterna på arbetslöshetenmen blir betydande.

2.3 Bedömningar utifrån mikroutvärderingar

och2.3.1 Individ- samhällsekonomiska effekter arbets-av
marknadspolitiska åtgärder

De studier utifrån individdata analyserarsom effekterna på individemas
inkomst- och sysselsättningsutveckling och lönsamheten för samhället av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder mikroutvärderingar underlag förger- -
förslag till bättre fungerande arbetsmarknadspolitik.en

Arbetsmarknadsutbildning och intensifierad arbetsförmedlingsverk-
samhet har enligt hittills avslutade utvärderingsstudier framstått lön-som

såväl individ-samma ett samhällsekonomisktur ettsom perspektiv. Yr-
kesinriktad arbetsmarknadsutbildning har positiva individeffekter såväl
vad gäller sysselsättning inkomster. Effekternasom är särskilt starka för

saknar tidigare yrkesutbildning.vuxna som Arbetsmarknadsutbildning
upphov till betydande samhällsekonomisktger ett överskott. Detta gäller

framförallt för traditionellt på arbetsmarknadensvaga låg-grupper som
utbildade, invandrare och handikappade.

De här åsyftade utvärderingarna verksamheten antaletnäravser perso-
i arbetsmarknadsutbildning uppgick till iner genomsnitt 40.000. Prelimi-

resultatnära från pågående EPA-projektett arbetsmarknadsut-nu om
bildningens effekter 1989-1991, då verksamheten omfattande,var ty-mer

effekter.der på sämre Det kan finnas flera förklaringar till detta utöver att
omfattningen blivit det råder avtagandestor att avkastning. Konjunk-
turläget de åren har inneburitsenaste allt mindre delatt de arbets-en av
marknadsutbildade kunnat överföras till den öppna arbetsmarknaden. En
kompletterande förklaring är arbetsmarknadsutbildningenatt under senare
år kommit fungera medelatt uppfylla arbetsvillkoretettsom att för fåatt

tillrätt arbetslöshetsförsäkring och för utförsäkrade upparbetaatt rättny
till kassaersätming.

Intensiñerade arbetsfönnedlingsinsatser leder till kortare vakanstider
och betydande förbättringar för olika sökandekategorier vad avser sarmo-
likheten erhålla arbete,att antalet arbetslöshetsperioder och arbetslöshe-

längd,tens några undanträngningseffekterutan att kunnat påvisas. Den
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utvärderingarna resursför-kan dras från resultaten ärslutsats attavsom
sammankopplingeneffekt påarbetsförmedlingen harstärlcningar till störst

inte råder kraftig obalansdetarbetssökande och lediga platser närav
lediga platser.arbetssökande ochmellan antalet

sysselsättningsskapan-milcroutvärderingarendast fåtalDet finns ett av
beredskapsar-utvärderingar effekternaResultatenñånåtgärder.de avav
åtgärderUtvärderingarpositiva inkomsteffekter.visar påbeten av som

påstöd visar intelokaliseringspolitiskaindustri- ochlönesubventioner och
förefal-samhällsekonomisk lönsamhet. Däremotklar individ- ellernågon

arbetshandikappade i form lönesubven-försysselsättningsåtgärderler av
vid Samhall lönsamma.anställningtioner och

visaråtgärder för ungdomarsysselsättningsskapandeUtvärderingar av
positiv inverkan påhar starktutvecklingsplanförekomsten ung-att enav

utvecklingsplanarbetsmarknadssituation. Medframtidadomarnas menas
utbildnings-läggerarbetsförmedlanramed stödungdomarna upp enatt av

inom önskatmålet fast arbeteuppnåprakükstrategi föroch ettettatt yr-
kesområde.

avgjort bästa alter-visat sig detharinom planTillfälligt arbete varaen
arbetsmarknadspolitiskaAv defast arbete.erhållanativet för att senare

för de berördaklan bättrerekryteringsstödanställning medåtgärderna är
sin föredraiBeredskapsarbeteberedskapsarbete. ärungdomarna tur attän
uppnå fast arbe-sarmolikhetdet leder tillarbetslöshet dåframför större att

långtidsarbetslöshet.risken föroch minskarte

och arbets-arbetslöshetSysselsättnlngseffekter2.3.2 av
åtgärdermarknadspolitiska

sysselsättnings-sysselsättningscffektemastuderatUtvärderingar avsom
övergårmindre oftaåtgärderi dessavisar deltagareskapande åtgärder att

minskar deVisserligenarbetslösa.anställning detill öppetån är ar-som
antalet arbetslös-anställning medfåsannolikhetbetslösas permanentatt

först efterdetta skerlängd,arbetslöshetstidenshetsperioder och enmen
såledesarbetslösa hararbetslöshet. Demånadersperiod på cirka fyra en

demarknaden underövergång till arbete påtillhögre sannolikhet öppna
befin-jämfört med demarbetslöshctsperiodförsta månaderna somenav

sig i åtgärder.ner
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Sannolikheten för utträde arbetslösheten har visat sig öka medur ar-
betslöshetstidens längd. Den huvudsakliga förklaringen övergångenär att
till arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökar längre tid befunniten person
sig i arbetslöshet. Att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har positiva
sysselsättningseffekter för individerna visar sig denär väl avslutatattav
åtgärden sannolikhetenär fåatt anställning förpermanent större deen än
arbetslösa. Denna effekt förstärks längre tid varit i arbets-personen
marknadspolitiska åtgärder. Däremot ñnns det negativ effekten attav
upprepade gånger ha varit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

För sammanfatta: Medanatt individ beñrmer sig i arbetsmarknads-en
politiska åtgärder sannolikhetenär få anställning lägreatt för denänen

arbetslös,är åtgärdennär väl avslutadsom är är sannolikhetenmen fåatt
fast anställning högre. Effekterna förstärksen längre tid åtgärden varat,

försvagas fler tillfällen tillbringats imen åtgärder. Problemet försom
administratörema inom Arbetsmarknadsverket blir således balanseraatt
de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernas tillgänglighet och deras varaktig-
het vad gäller tänkbara deltagare.

2.4 Synpunkter på framtida forskning

2.4.1 Utvärderingsstudiernas inriktning

Mot bakgrund den höga arbetslösheten, allt flerav iatt sättspersoner ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder och åtgärder introduceratsatt bedö-nya

EFA forskningsbehovet på det arbetsmarknadspolitiskaattmer området
kommer öka markant de åren. Prioritetatt närmaste bör liksom tidigare

ntiloostudier direkt siktar tillges utvärdera olika åtgärder.som Un-att
der våren 1993 pågår inom för EFA:s verksamhet utvärderingarramen av
det tidiga 1990-talets arbetsmarknads- och Företagsutbildning och av ung-
domspraktikplatsema. Vidare utvärderas arbetsmarknadspolitikens effek-

på arbetsmatchning, arbetsutbudter och arbetskraftsrörlighet arbets-samt
löshetsersättningens betydelse för arbetslöshetstidemas längd och arbets-
marknadspolitiken medel förhindra långtidsarbetslöshet.att Plane-som
ringen utvärdering åtgärder för arbetshandikapppadeav pågår.en av

Inom området mikroutvärderingar olika arbetsmarknadspolitiska åt-av
gärder vill EFA framöver prioritera utvärdering beredskapsarbeten ochav
åtgärder utbildningsvikariat och lokalasom arbetslivsutvecklingsprojekt.
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arbetshandikappade såsom lönebidrag, of-Utvärderingar åtgärder förav
Samhall prioriterade. Detfentligt skyddat arbete. AMI och högtär är an-

arbetsmarknadspolitiskaolika insatsergeläget jämförelser mellangörsatt
åtgärder effekternakombinationer utvärderas. Förutomoch attatt avav

själva implementeringen genom-det viktigtåtgärderna utvärderas är att
åtgärderna analyseras.förandet av

den arbetsmarknadspolitiska forskningen kan ka-delInom den somav
studierna arbetsmarknadspo-makroutvärderingar börraktäriseras avsom

följas ytterligare. EFAstabiliseringspolitiska effekterlitikens menarupp
åtgärdemas effekter påinriktas belysa löne-forskning bör attmotatt mer

Framförallt bör de empiriska resultatenprisutveckling.anpassning och
kring löneeffekter överflyttningarundersökningartestas avavnyagenom

åtgärder. Ettarbetsmarknadspolitiskafrån arbetslöshet tillolika grupper
effekterna arbets-inriktas påforskningen börområde ärannat avsom

därför angelägetarbetslöshetsnivåer.vid olika Detmarknadspolitik är att
Företagsutbildning och beredskaps-arbetsmarknadsutbildning,utvärdera

med demjämföra resultatenlågkonjunktur ochinnevarandearbeten under
konjunkturlägen.andrautvärderingar underuppnåddes vidsom

omfattning iutformning ocharbetsmarknadspolitikensEftersom
ekonomin och arbets-utvecklingen igrad beroendemycket hög är av

forskningsin-stimuleranödvändigtockså framöverdetmarknaden är att
område skerarbetsmarknaden. På dettapåutvecklingstendensersatser om

Humanistiskt-Samhällsvetenskapli-EFA och HSFRmellansamarbeteett
omfattning ocharbetslöshetensUtvecklingenforskningsrådet. avga
också forskningområdet,härvidlag det viktigastesammansättning är men

förhögsta relevansarbetsmarknadtlyktingarnasäldres och ärde avom
omfattning.arbetsmarknadspolitikens

utvärderingsstudierförMetoder2.4.2

aktualiserarutvärderingsstudiema hargenomfördahittillsMånga deav
Även villfortsättningsvisforskningsinsatser.metodproblem kräversom

utvärderings-förinommetodutvecklingsarbetedärför stödjaEFA ramen
två projektinom EFAzs utvär-1993 pågårprojekt. Under våren somram

arbetsmarknadspoli-inkomstersysselsättning ocheffekterna påderar av
metoder, beaktarutvecklacentral uppgifttiska åtgärder där är att somen
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såväl individuella självval arbetsförmedlarnas inflytande på delta-som
gandet i åtgärd.en

Frågan vilken roll den experimentella utvärderingsmetoden, base-om
rad på slumpmässiga urval, respektive den icke experimentella metoden,
baserad på ekonometriska tekniker, kommer spela i framtidenatt är av-
hängig såväl etiska ochorganisatoriska överväganden tillgång påav som
longitudinella databaser.

Vid situation då utvärderingen gäller etablerade åtgärdsprogram be-en
de etiska och organisatoriska problemen på åtgärdsprogrammetror ärom

efterfrågestyrt eller utbudsstyrt. I efterfrågestyrda det deärprogram
tänkbara deltagarnas intresse deras deltagandeavgör i åtgärden.som
Detta fallet tillgångenär platser i åtgärden så god allaärom att som
vill också får delta. I utbudsstyrda finns inte plats for allaprogram som
vill delta, varför arbetsmarknadsmyndigheten urval blandgör dem.ett

Att experimentellgöra utvärderingsuppläggning med slump-en ett
mässigt urval tänkbara deltagare i experiment- och kontrollgruppav en
vid utbudsstyrda bör acceptabelt. Eftersom några iprogram vara personer
vilket fall helst måste nekas deltagande i sådana kan detsom program,
knappast oetiskt låta lotten deltagandet. Nära förbundetavgöraattanses
med detta situationer där villär eller inslag itestaman nya program nya
redan etablerade program.

Den icke-experimentella utvärderingsmetoden den endasyns vara
möjliga, då det gäller utvärderingar efterfrågestyrda åtgärdsprogram.av
Att neka deltagande i sådan åtgärd, för slumpmässigt väljaatt uten expe-
riment- och kontrollgrupp oetiskt. Om tillgången på longitudinellavore
arbetsmarknadsstatistiska databaser förbättrades skulle de icke-experi-
mentella utvärderingarna pågående såväl utbuds- efterfrågestyrdaav som

säkrare och robustare resultat. Att genomföra experimen-program ge en
tell utvärdering oftast betydligtär arbets-, och tidskrävande änmer resurs-

genomföra icke-experimentell. Den experimentella metoden skulleatt en
dock med fördel kunna vidanvändas utvärderingar i samband intro-med
duktionen utbudsstyrda åtgärder.av nya

Ett viktigt undantag från ovanstående s.k. naturligautgörresonemang
experiment. En slumpmässighet uppkommit i samband med uttag-som
ningen deltagarna i verksamhet då naturlig uppdelning iav en ger en
experiment och kontrollgrupp kan utnyttjas utvärderingsdesign.som som
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Några2.5 lärdomar för arbetsmarknadspolitikens
utformning

Den generella finanspolitiken och pemiingpolitiken spelar huvudrollen
vid återgång till balans i ekonomin. Här skall dock understrykas deten att
finns allvarliga strukturella problem i den svenska ekonomin. Utforrn-

makroekonomiskaningen den politken måste därför utformas såav att
hänsyn till dessa och nödvändigatas strukturella förändringar inteatt
förhindras. Arbetsmarknadspolitiken i allmänhet och de sysselsättnings-
skapande åtgärderna i synnerhet nödvändigaär för undvika beståendeatt
långtidsarbetslöshet föroch återgå till läge med låg arbetslöshet.att ett
Forskningsresultaten visar arbetsmarknadspolitiska åtgärder förbättraratt
arbetsmarknadens funktionssätt.

Arbetsmarknadspolitikens effekter beror på vilka arbetslösagrupper av
åtgärderna riktas I högre grad åtgärderna inriktas arbets-som mot. mot

marknadens outsiders positiva effekterstörre kan förväntas. Risken
för löneuppdrivande effekter åtgärderna minskar eftersom outsidersav
långtidsarbetslösa har begränsat inflytande på lönebildningen.ett
Samtidigt det viktigt arbetsförmedlingenär arbetar med tillsätta deatt att
lediga platserna så snabbt möjligt.som

Beredskapsarbetena har hittills hållits på låg nivå. En expansionen av
denna åtgärd framföralltbör inriktas långtidsarbetslösa. För dennamot

handlar det ofta tvingatsde lämna intern arbetsmarknadattgrupp om en
och det kan dröja innan de åter får tillträde till denna arbetsmarknad.att
De kan också behöva utbildnings- och praktikinsatser eller lönesubven-
tioner för få tillträde till arbetsmarknad. Att kraftigt öka utbild-att en ny
ningsinsatsema för arbetslösa förefaller svårt. Arbetsmarknadsut-vuxna
bildningen ligger redan på sådan nivå ytterligare ökning riskeraratten en
medföra den för vadgränsen samhällsekonomiskt för-att ärpasserar som

Ökadesvarbart. insatser i form rekyteringsstöd förefaller rimligare.av
För ungdomar kan utökade platser i det ordinarie utbildningssystemet

fungera arbetslöshetsregulator. För de ungdomar lämnatsom en ut-som
bildningssystemet behövs åtgärder för upprätthålla motivation, redanatt
förvärvade kunskaper och kontakt med arbetslivet. Här kan tillfälliga åt-
gärder ungdomspraktik inslag. Alltför omfattande åtgärder ärsom ettvara
dock inte problemfria då de kan tränga undan reguljär sysselsättning för
ungdomar.
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konjunkturenNär vänder uppåt och sig läge med inflations-närmar ett
arbetsmarknadspolitiken inriktastendenser det nödvändigt påär att grup-

har små effekter på lönebildningen bl.a. ungdomar, långtids-per som som
arbetslösa och arbetshandikappade. En överföring dessa frånav grupper

intearbetslöshet till åtgärder leder till löneökningar och inflation.
lågkonjunktur det formerI nuvarande djupa gäller utvecklaatt avnya

sysselsättningsskapandeåtgärder för drabbats speciellt hårtgrupper som
Vid förbättrat konjunkrurläge åtgärderarbetslöshet. kan sedan dessaettav

arbetsmarknadspolitiken isuccessivt dras ned och utsträckning in-större
rörlighetsstimulanser intensiñeraderiktas och arbetsförmedlingsin-mot

satser.
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3 ARBETSMARKNADSPOLITIK SOM EKO-

NOMISK-POLITISKT MEDEL

Arbetsmarknadspolitikens3.1 roll

Arbetsmarknadspolitiken led i den allmänna ekonomiskaär politiken.ett
Dess huvuduppgift minska arbetslöshetenär och lindra effekternaatt

förekommande arbetslöshet. innebärDet den har såväl allokerings-attav
och stabilisexings- fördelningspolitiska funktioner.som

Arbetsmarknadspolitikens allokeringspolitiska roll i samverkanär att
med andra ekonomisk-politiska åtgärder säkra effektivt fungerande
marknader. De aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, främst arbets-
förmedling och arbetsmarknadsutbildning, syftar härvid till förbättraatt
arbetsmarknadens funktionssått och därigenom höja sysselsättningen och
minska arbetslösheten tillupphov pris- löneökningsten-ochutan att ge
denser.

sinI stabiliseringspolitiska funktion skall den aktiva arbetsmarknads-
politiken tillsammans med övrig finanspolitik och penningpolitiken ut-
jämna konjunkturerna omfattningen åtgärderna tillattgenom av anpassas
konjunkturutvecklingen. Den passiva arbetsmarknadspolitiken i form av
arbetslöshetsunderstöd fungerar automatisk stabilisator då densom en
dämpar verkningarna på den inhemska efterfrågan vid konjunktumed-
gångar.

Arbetsmarknadspolitikens fördelningspolitiska funktion främstär att
säkerställa inkomster för de arbetslösa och de arbetshandikappadege sys-
selsättning. Vidare används åtgärderna för förhindra uppkomstenatt av
långtidsarbetslöshet och för uppnå jämnare regional fördelningatt en av
sysselsättningstillfallen.

I det följande beskrivs översiktligt hur den svenska arbetsmarknads-
politiken i den ekonomiska politiken.använts

För empiriskt belysa hur arbetsmarknadspolitiken inordnats i denatt
ekonomiska politiken krävs klassificering de arbetsmarknadspoli-en av
tiska åtgärderna efter vilka mål de knutna till. Det omöjligtär är att ge-
nomföra konsekvent uppdelning åtgärderna efter allokerings-,en av
stabiliserings- och fördelningspolitiska mål, eftersom de flesta åtgärder
har mål.än ettmer

Kapitel 3 harskrivits Johannesson.Janav
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Vi skall ändå försök belysagöra hur arbetsmarknadspolitiskaett att
åtgärder allokerings-,använts stabiliserings- och fördelningspolitiskasom
medel. Särskilt intresse härvidlagägnas hur arbetsmarknadspolitiken

ackommoderandeanvänts ekonomisk-politiskt medel konjunk-översom
turcyklema. Det har i debatten hävdats den antiinflationistiska stabili-att
seringspolitik aviseratsför 1990-talet innebär från densom ett avsteg
fram Åt-1989 förda ackommoderande arbetsmarknadspolitiken.t.o.m.
gärdsinsatsema skulle således inte längre öka i takt med den öppna ar-
betslösheten. Längre fram visas ökningen i arbetslöshet hösten 1990att
inte med expansionmöttes de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.en av

3.2 Arbetsmarknadspolitikens inriktning i praktisk politik

3.2.1 Arbetsmarknadspolitikens omfattning

I tidigare EFA-betänkanden har arbetsmarknadspolitik deñnierats som
de selektiva åtgärder direkt inriktadeär påverka sysselsätt-mot attsom
ningen och arbetsmarknadens funktionssätt Arbetsmarknadspolitilc un-
der omprövning, SOU 1984:31, 54. I praktiken karaktäriseras dennas.
definition liksom varje viss godtycklighet.annan av en

Vanligtvis åsyftas med selektiv arbetsmarknadspolitik de åtgärder som
ñnansieras via arbetsmarknadsverkets budget. Det ñnns emellertid åtgär-
der tidigare finansierades via denna budget, finansierassom men som nu
utanför den. Dessutom finns det åtgärder för påverka sysselsättningenatt
och åtgärder för arbetshandikappade aldrig, eller endast delvis, ñ-som
nansierats via arbetsmarknadsverket. För få någorlunda fullständigatt en
bild arbetsmarknadspolitikens omfattning kommer vi här liksom tidi-av

definiera arbetsmarknadspolitik samtliga åtgärder i syfteattgare, attsom
direkt påverka sysselsättningen och arbetsmarknadens funktionssätt som
ñnansieras via arbetsmarknadsverket, Samhall, kommunerna, landstingen,
skolrnyndigheterna, komplement regionalpolitiskt stöd ochsamt ettsom

industristöd.temporärt

En sådan sammanställning låter sig vad gäller utgiftsutvecklingen,göras
går på grund statistikbrist fullständigt genomföra vad gällermen attav

antalet direkt berörs åtgärderna. Därför kommer iävenpersoner som av
denna framställning arbetsmarknadspolitikens omfattning inriktningoch

i antal direktmätt berörda karaktäriseras viss ofull-attpersoner av en
ständighet. Det statistiska underlaget for framställningen återñnns i Jo-
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harmesson 1988, 1989 och 1991. Uppdateringar har gjorts till och med
1992.

Vid ingången till 1970-talet motsvarade utgifterna för de arbetsmark-
nadspolitiska åtgärderna enligt ovanstående definition 1,7 procent av
BNP Se tabell 3.1. Under lågkonjunkturen de första åren 1970-taletav

utgifterna till 3steg närmre BNP. Den världsomfattandeprocent kon-av
junkturdämpning inträdde 197374 i samband förstamed oljekrisensom
förstärktes i Sverige strukturella problem i främst varvsindustrin,av stål-
och gruvindustrin och skogsnäringarna. Den ekonomisk-politiska strate-
gin försöka överbrygga lågkonjunkturenatt sysselsätmingsska-genom
pande insatser återspeglas i utgifterna för arbetsmarknadspolitikenatt då

högst motsvarade 4närmare BNPsom 197778. Underprocent över-av
bryggningspolitiken på 1970-talet expanderade den offentliga sektom,
antalet tidsbegränsade arbeten för arbetslösa ökade och icke-traditionella
företagsinriktade åtgärder lagerstöd och företagsutbildning försom per-
mitteringshotade in tillsammans med tillfälligasattes industripolitiska åt-
gärder. Arbetsmarknadsutbildningen expanderade också kraftigt.

Även den andra oljekrisen 197980 följdes ökade arbetsmarknads-av
politiska insatser. Under budgetåren 198283-198485 motsvarade utgif-

4 BNP 6terna procent räknar in de tillfälliga indust-procentav om man
ristöden. Konjunkturuppgången vid mitten 1980-talet gjorde det möj-av
ligt dra ned på utgifterna för arbetsmarknadspolitiken.att De sjönk stadigt
fram till och med budgetåret 198990.

Under innevarande konjunkturnedgång låg utgifterna kvar på låg ni-en
vå under 199091 och kraftigt först under 199192, dåsteg de motsvarade
4,4 BNP.procent av

Statistiken över antalet direkt berörda olika arbetsmark-personer av
nadspolitiska åtgärder tabell 3.2 visar dessa under 1970-talet flestatt var
år 1979 med 154.000 i genomsnitt 3,6 arbetskraf-personer procent av
ten, och under 1980-talet flest år 1984 med 220.000 ipersoner genom-
snitt 5,0 arbetskraften. För 1992 detprocent genomsnittligaav var anta-
let i åtgärder 265.000 vilket motsvarade 5,9personer ca procent av ar-
betslcraften.

Arbetsmarknadspolitikens utgiftsutveckling i förhållande till BNP har
varierat kontracykliskt och dessutom ökat under varje lågkonjunktur jäm-
fört med tidigare lågkonjunktur. Samma sak gäller för högkonjunkturlä-

fram till början l980-talet. Under de s.k överhettningsårengen i slutetav
1980-talet sjönk arbetsmarknadspolitikensav omfattning i förhåll-
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Statistikeninledningen 1980-talet.vid överhögkonjunkturentillande av
kontracykliskmarkeradpååtgärder visari änantalet va-merenpersoner

exkluderas.för arbetsvårdåtgärdergällerriation. Detta än ommer
iutgiftsutveckling antali såvälvariationerBakom dessa personersom

åtgärdssammansättningenförändringar i bådeomfattandefinnsåtgärder
strategi åtgärdernaövergripandeekonomisk-politiskai denoch an-som

till.passats

allokeringspolitiska utfallArbetsmarknadspolitikens3.2.2

ekonominsvenskakännetecknades den1970-taletdelenUnder avsenare
sysselsättningsproblemväxandestagnation,industrielltillväxttakt,lågav

eko-197980 lades denoljekrisenEfter andraunderskott.finansiellaoch
eko-politik tillöverbryggandefrånstrateginnomiska stramareenenom

offentligadentillväxtenreduceragjordespolitik. Försöknomisk att av
industriella tillväxtendenstimulerades ettsektorn. Dessutom pargenom

ståndfå till1982 med syftet1981 ochdevalveringar export-att enstörre
soci-politik, dentredjedenInnebörden vägensexpansion.ledd somav

ökade vinsterna1982-1990 deförderegeringenaldemokratiska attvar
ekonomin isvenskaskulle få denexporttillväxtochinvesteringargenom

arbetslöshet.ökadåtstramning ochgenerellgåbalans övervägenattutan
arbetsmarknads-expansion krävdesexportleddunderlätta attFör att en

erforderligmedföretagenförsegrad inriktadespolitiken i högre attmot
ef-kravställdeDettaflaskhalsproblem.undvikaarbetskraft och attmot

flaskhalspro-riktadeutbildningsinsatserförmedlingsinsatser, motfektiva
insatserrekryteringsstimulanser. Nyaflyttningsstimulanserblem, samt av

förbättraförorganisatoriska reformermedslag tillsammans attdetta ar-
ord komMed andragenomfördes.arbetsplaceringarbetsförmedlingens

beto-arbetsmarknadspolitikenfunktionen hosallokeringspolitiska attden
stabiliseringspolitiskadendå framförallt1970-taletunderänmeranas

effektivtsnabbt ochHuvuduppgiftenförgrunden.ifunktionen attsattes
arbetsför-dentillleddetillsatteslediga platsertill rentmedverka attatt
de arbets-matchakopplamedverksamhetenmedlande att samman --

ikornplatsernaledigaoch desökande centrum.
undvekarbetsmarknadspolitikennyorientering attEn manvaravannan

Speciella20 år.ungdomar underförberedskapsarbeteninsätta ung-att
statsñ-minska påeftersträvadeintroducerades. Mandomsåtgärder att
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nansiellt dyra sysselsättningsskapande åtgärder för ungdomar. De traditio-
nella beredskapsarbetena inriktades främst långtidsarbetslösa.mot

Återgången till malcroekonomisk balans i den svenska ekonomin vid
mitten 1980-ta1etech den internationella återhämtningenav avspeglades i

nedgång arbetslösheten tabell 3.3. Denna sjönk frånen 3,5av procent
arbetskraften 1983 1,9 1987 och 1,4av 1989.procent Visser-procent

ligen innebar omläggningen AKU från 1 januari 1987 denav att nya
mätmetoden halv procentenhet lägre arbetslöshetstal jämförtger ca en
med den gamla metoden, nedgången i arbetslöshet ändå mycketmen var
markant.

Arbetslösheten ökade långsiktigt fram till 1983. Bakom ökningen låg en
tendens allt längre arbetslöshetstider. Denmot genomsnittliga längden per
arbetslöshetstillfalle ñån 10 veckor 1975 till 15steg veckor 1983. Bakom
arbetslöshetstalet 1983 på 150.000 eller 3,5 arbets-personer procent av
kraften, farms inströmning 10.000 arbetslösa vecka.en av ca nya per
Dessa kunde i genomsnitt förväntas arbetslösa i 15 veckor.

Från mitten 1980-talet till 1990 sjönk arbetslösheten. Bakom dettaav
låg såväl nedgång i arbetslöshetstidernas längd framförallten ned-som en
gång i antalet arbetslöshetstillfällen.

Under 1991 och 1992 ökade inilödet i arbetslöshet drastiskt och under
1992 nådde arbetslöshetstidernas längd sin hittills högsta nivå, cirka 20
veckor. Inilödet lediga platser till arbetsförmedlingen sjönk 65medav

mellan 1989 och 1992 och antalet arbetssökandeprocent ledig platsper
ökade från 2 till 32.

En uppfattning belastningen på arbetsförmedlingen och arbets-om om
förmedlingens matchningseffektivitet statistiken arbetssökan-överges av
de och lediga platser vid arbetsförmedlingen. Av tabell 3.4 framgår så-att
väl antalet arbetssökande under månad antalet kvarstående arbets-en som
sökande i slutet månaden minskade mellan 1984 och 1989. Samtidigtav
skedde mycket kraftigare minskning antalet kvarstående arbetssö-en av
kande för omedelbar placering vid månadens slut. Detta tyder på att man
på arbetsförmedlingarna under arbetet med så snabbt möjligt till-att som

de lediga platsernasätta prioriterat de sökande gått placera direkt.attsom
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Tabell 3.4 Arbetssökande vid arbetsförmedlingen 1980-1992, tusental

År Samtliga Kvarstâende KvarståendeX
arbetssökande arbetssökande arbetssökande

Kat. 1-8 arbete arbeteutan förutan
omedelbar pla-
cering Kat.
servicekod 1

1980 282,5 111,9 94,6
1981 312,3 140,7 123,0
1982 389,6 180,6 161,3
1983 440,1 198,1 178,2
1984 440,4 180,6 159,3
1985 412,8 162,2 139,4
1986 405,9 158,2 133,5
1987 399,4 146,0 117,4
1988 371,4 121,9 88,7
1989 323,3 105,5 65,7
1990 328,1 116,6 71,0
1991 458,8 198,5 137,7
1992 692,6 340,1 252,4

Källa: AMS.

Från statistiken lediga platseröver det möjligtär via uppgifter in-att om
flödet lediga platser och antalet kvarstående lediga platserav beräkna hur
länge de lediga platserna i genomsnitt varit registrerade tabell 3.3.

Inflödet lediga platser ökade kraftigt under delenav 1980-ta-senare av
let. Trots överhettningen i ekonomin blev vakanstidema kortare än un-
der konjunkturuppgångarna 1975 och 1980, vilket tyder på hög mat-en
chningseffektivitet. Den arbetsförmedlande verksamheten tycktes således
ha fungerat tillfredställande då tillgängliga vakanser fylldes snabbare än
under tidigare högkonjunkturlägen.

Från 1984 framstod bristen på yrkesarbetare och tekniker det främ-som
hindret för industriell expansion.sta Bristen accentuerades sistade åren

på 1980-talet och ledde till kraftiga kostnadsölmingar. Problemet härvar
utbildningssystemets bristande flexibilitet och anpassningmer och indi-

videmas incitament investera i utbildning och yrkesrörlighet,attsvaga än
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arbetsförmedlingens förmågasjälva koppla befintliga ledigaatt samman
platser och arbetssökande.

1980-talet varit rimligt arbetsmarknadspoli-hade under slutetDet attav
tiken allt grad inriktats utbildningsinsatser ochhögre mot att genom
flyttningsstimulanser företagens tillgång kvalificerad arbetskraft.öka på

Istället expanderade fram till 1985 sysselsättningsskapande åtgärdernade
beredskapsarbeten särskildatabell 3.2 och ungdomsåtgärder samtidigt

arbetsmarknadsutbildningen minskade. Arbetsmarlcnadsutbildningensom
197980 legat kring 50.000 i genomsnitt hölls under helasom personer

1980-talet på konstant nivå kring 40.000. Den yrkesinriktadenärmasten
arbetsmarknadsutbildningen omfattade 33.500cirka isom personer
genomsnitt 197980 ned till 28.500 i genomsnitt under åren 1984-drogs

1989. Vidare starthjälpsbidraget vid flyttning 1987,avskaffades hadesom
omfattat 35.000 flyttare innan. starthjälpsbidraget åter-året När

1989 inte gälla flyttningar till expansivaintroducerades kom det deatt
Omfattningen därför ringa, cirka 3.000storstadsornrådena. blev personer

år.per
i sjönk de-Kapacitetsutnyttjandet den svenska ekonomin under senare

len 1989 och under 1990 ökade kostnader och därmed förlo-genomav
lågkonjunkturen 1991marlcnadsandelar. Inte förrän faktumrade ettvar

arbetsmarknadsutbildningen.ökade
arbetsmarknadspolitiken sinövergripande slutsatsen speladeDen är att

matchningen tillgängliga vakanserroll väl under 1980-talet vad gällde av
mindre vad gällde arbetsmarknadsutbildning-och arbetssökande, välmen

omfattning åtgärder för geografisk rörlighet.ochens

utfallArbetsmarknadspolitikens stabiliseringspolitiska3.2.3

redogjordesInledningsvis för hur antalet direkt berörda arbetsmark-av
nadspolitiska åtgärder tabell 3.2.utvecklats Det kunde då konstateras att

i åtgärder varierat kontracykliskt haftantalet och tendens attpersoner en
innevarande lågkonjunktur åtgärderna föl-öka. Under har in enligtsatts

jande tidsmönster.

När arbetslösheten efter 1990 ökade inte antaletsteg sommaren perso-
i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, minskade jämförttvärtomutanner

med andra halvåret 1989. Arbetslösheten fortsatte stiga 1991underatt
och i årsgenomsnittökade 53.000med mellan 1990 1991ochpersoner
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samtidigt det genomsnittliga antaletsom i åtgärder ökade medpersoner
38.000. Perioden 199091 kan arbetsmarknadspolitisk synpunkt karak-ur
täriseras åtgärdsinsatsema inatt ochav för småsattes för för-sent var att
hindra kraftig uppgång i arbetslösheten. Motiveten för i detta skedeatt
inte öka de arbetsmarknadspolitiska insatserna kraftigare infla-attvar
tionsbekämpningen deklarerats det överordnade ekonomisk-politiskasom

öppenmålet, och ökad arbetslöshet tycktes fåsätt ned löneök-ettvara att
ningstakten.

Den exceptionella expansionen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som
sedan följde under 1992 kunde inte förhindra arbetslösheten enligtatt
AKU ökade med 92.000 i årsgenomsnitt mellan 1991personer och 1992.

Det har i olika sammanhang framhållits den antiinflationistiskaatt och
norrnbaserade stabiliseringspolitik bedrivits sedan 1990 skulle inne-som
bära från tidigareett ackommoderandeavsteg stabiliseringspolitik.en Vi
vill därför undersöka hur arbetsmarknadspolitiken utvecklats ack-som
ommoderande ekonomisk-politiskt medel under 1970-talet och 1980-talet
jämfört med under innevarande lågkonjunktur.

Genom relatera antalet i konjunkturberoendeatt åtgärder dvs ipersoner
beredskapsarbeten, ungdomsplatser, yrkesintroduktion och uppföljnings-

ungdomslagsärslcilda inskolningsplatser,program, relcryteringsstöd, in-
skolningsplatser, utbildningsvikariat, ungdomspraktikplatser och arbets-
marknadsutbildning till totala antalet arbetssökande definierat som sum-

de arbetslösa och de i konjunkturberoendeman av åtgärder erhålls ett
mått för belysa utvecklingenatt arbetsmarknadspolitikens ackommo-av
dationsgrad eller stabiliserlngspolitiska betydelse.

Ackommodationsgraden kan tolkas mått på sannolikheten förettsom
arbetssökande få del arbetsmarknadspolitisken att ta åtgärd. I tabellav en

3.5 redovisas utvecklingen arbetsmarlmadspolitikens ackommoda-av
tionsgrad 1968-1992. Det framgår vid jämförelse mellan de fem låg-en
konjunkturema 1968-1969, 1972-1973, 1978-1979, 1982-1984 1990-och

arbetsmarknadspolitikenatt haft lägre ackommodationsgrad under deen
två lågkonjunkturema vidsenaste slutetän l970-talet. Trots ökadav en
omfattning vad gäller utgifter och antal direkt berörda har arbets-personer
marlcnadspolitiken hittills under innevarande lågkonjunktur haft lägreen
ackommodationsgrad Ävenunder lågkonjunkturenän 197879. ackom-
modationsgraden för ungdomar 16-24 år under 1991 och 1992 lägrevar

vid lågkonjunkturåretän 1984, 50 respektive 55 jämförtprocent procent
med 67 För analysnärmareprocent. hur arbetsmarknadspolitikensen av
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åtgär-konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiskaTabell 3.5 De
ackommodationsgrad arbetslöshetendernasl och 1968-

1992

1+21 2
Ackommoda-ArbetslöshetAntal i åtgärderArbetslösa Arbetssökande

tusental tionsgrad% %tusental tusental

136 37 2,250 861968
121 3974 1,91969 47
107 45 1.51970 48 59

101 159 36 2,5581971
107 182 41 2.71972 75

79 98 177 45 2.51973
143 4480 2,01974 63
119 44 1,652 671975
129 49 1,6661976 63

55167 1,792 751977
53 2,294 2001978 106

88 191 54 2,11031979
2,086 156 451980 70

38 2,5108 173651981
40 3,223093 1371982

3.5270 441983 119 151
288 53 3,11361984 152

2,8245 491251985 120
2,7216 47101 1171986

174 52 1,990 841987
53 1,615482 721988

126 53 1,467 611989
48 1,569 132631990

225 46 2,71221991 103
45 4,8390175 2141992

Källor: Setabell 3.1.

hånförtsberedskapsarbeten,ungdomsplats,harTill konjunkturberoendeåtgärder1 yr-
ungdomslagsärskildinskolningsplats.rekryte-uppföljningsprogxam,kesintroduktion.

företags-utbildningsvikariat.ungdomspraktikplatserochringsstöd.inskolningsplatser,
arbetsmarknadsutbildning.och

kapitelvad gäller olika åldersgrupperackommodationsgrad utvecklats se
6.

1990-taletunder de första årenackommodationsgradenlägreDen av
arbetsmarknadspolitikens omfattning inte iföruttryckkan atttas ettsom

ackommodationsgra-konjunktumedgången. Den lågatid anpassades till
arbetsmarknadspolitiska åtgärderi1992, då antaletden under personer

arbetsmarknads-denågonsin tidigare, avspeglarstörre än attsnararevar
sig för vad möjligtomfattning taketpolitiska åtgärdernas närmar ärsom
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administrera inom den befintligaatt organisationen, och konjunktur-att
nedgången kraftigareär vid tidigareän tillfallen.

Beredskapsarbetena och andra sysselsättningsskapande åtgärder spelade
fram till och med lågkonjunkturen under första hälften 1980-talet hu-av
vudrollen ackommoderande arbetsmarknadspolitisk:som medel, medan
utbildningsinsatserna, arbetsmarlcnadsutbildningen och ungdomspraktik-

övertagitplatserna, hittills denna roll under innevarande lågkonjunktur
tabell 3.2 och kapitel 4. Vad gäller åtgärdssammansätmingen har det
således skett från den arbetsmarknadspolitikett avsteg tidigare för-som
des.

3.2.4 Arbetmarknadspolitikens fördelningspolitiska utfall

Arbetsmarknadspolitikens fordelningsfunktion främstär säkerställa in-att
komster för de arbetslösa och arbetshandikappade sysselsättning. Urge

grupperfordelningssynpunkt det intresseär undersöka vilka deattav ar-
betsmarknadspolitiska insatserna riktats och hur arbetslöshetsriskemamot
och arbetslöshetstidema utvecklats.

Av tabell 3.6 framgår kontantstödet vid arbetslöshetatt ökat sin andel
utgifterna for arbetsmarknadspolitiken. Förklaringenav denär ökade

arbetslösheten.öppna Från ha utgjort tiondedel utgifternaatt underen av
lågkonjunkturåret 197879 uppgick de 199192 till tredjedel. Underen

delenstörre 1980-talet fram till den kraftiga arbetslöshetsölcningenav
1991 låg utgiftsandelen for arbetslöshetsunderstöd konstantnärmast kring
20 procent.

Som framgår tabell 3.2 uppvisar åtgärderna for arbetshandikappadeav
inga konjunkturella variationer endast trendmässig ökning.utan Frånen

i början 1970-talet ha legat på årsgenomsnittatt 25.000av ett om personer
antalet till 55.000 år 1980, forsteg uppgå till 85.000 år 1992.att Ar-ca

betsvårdsåtgärdemas andel arbetsmarknadspolitikens utgifter uppgårav
till något 20över Sammanlagt uppgår de fördelningspolitis-procent. rent
ka ågärdemas andel utgifterna for arbetsmarknadspolitiken till 55av pro-

199192 30 under lågkonjunkturencent 197879.mot procent
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Den påtagligaste förändringen i arbetsmarknadspolitikens inriktning
gäller ungdomarna, andel antalet i åtgärdervars ökat kraftigtav personer

tiden.över I början 1970-talet omfattades cirka 2av procent av ar-
betskraften i åldern 16-24 år åtgärder. 1984 andelen cirka 12av var pro-

och 1992 cirka 13cent Antalet äldre 55-64 årprocent. berörssom av
arbetsmarknadspolitiskaåtgärder har hela tiden varit obetydligt.

Ur fördelningssynpunkt det intresseär undersöka det skettattav om
några förändringar vad gäller utvecklingen arbetslöshetsrisker ochav ar-
betslöshetstider. Detta kan ske med hjälp data genomsnittlig arbets-av om
löshet, inilöde i arbetslöshet och beräknade arbetslöshetstider. Sådana
uppgifter kompletterade med uppgifter andelen långtidsarbetslösaom
arbetslösa 6 månaderän i tabell 3.7.mer ges

Bakom ökningen i arbetslöshet från 1970 fram till 1983 låg framför allt
ökning i arbetslöshetstidemas längd. Speciellten gäller detta för de äldre

55-64 år, också uppvisade kraftig ökning i andelensom långtidsar-en
betslösa, medan arbetslöshetsrisken för denna låg på ungefärgrupp

nivå tidigare under jämförbara konjunkturlägen.samma som
Även för 25-54 år farms tendens till andel långtidsar-vuxna störreen

betslösa. För ungdomar l 6-24 år däremot andelen långtidsarbetslösavar
relativt konstant, ungefär 10 Inrlödet i arbetslöshet förprocent. ungdomar

under hela perioden betydligt för övrigavar större än och nåddegrupper
sin högsta nivå 1983. Utvecklingen innebar ungdomarnas arbetslös-att
hetssituation förvärrades relativt de under denna period.vuxnas

Från 1983 till 1989 skedde markant nedgång i arbetslösheten fören
samtliga Det rörde sig framförallt minskatgrupper. inrlöde iettom ar-
betslöshet. Nya inslag i arbetsmarknadspolitiken under denna tid var ung-
domslagen och relcryteringsstöden expanderade snabbt. Arbetslös-som
hetsminslmingen koncentrerades till tonåringar. De sysselsättningsska-
pande åtgärderna för långtidsarbetslösa hölls på hög nivå i börjanen av
perioden.

För sammanfatta, arbetsmarknadspolitikenatt kunde under 1970-talet
fram till 1983 inte skydda ungdomarna ökad arbetslöshet imot samma
utsträckning andra Under 1980-talet kom arbetsmarknads-som grupper.
politiken förskjutas ungdomar.Denatt påtagligaste förändringenmot un-
der decenniet ungdomarnas högre andel i åtgärder. Ungdomarnavar
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Tabell 3.7 Arbetslöshetstal, antal arbetslösa, totala antalet arbetslös-
hetstillfällen, arbetslöshetstillfällenas genomsnittliga

långtidsarbetslösa månaderlängd och andelen mer 6än
åldersgrupperför olika 1970-1992

b

16:25.21 2545.41: 51:64.21

t Langdds- f D Långtids- fD D Langtids-u u u
arbetslösa arbetslösa arbetslösa

a ab b b

1970 2,9 0,53 5,5 0,16 6,5 1,4 0,11 13,4- - -1971 5.1 0.60 8.5 6 1.8 0.15 12.3 10 0,1121,12,4 24
1972 0,50 11.3 2,0 1,12 16,85,7 11 17 2,3 0,06 35.6 33
1973 0,49 10,6 1,8 0,11 16,55,4 11 17 2,2 0,09 24,6 37

1974 4,7 0,50 8,1 8 1,3 0.14 9,7 15 2,0 0.08 26,1 35
1975 3,7 0,43 8,7 8 0,1010.9 15 0,11 13,7 331,1 1,5
1976 3.7 0,36 10,2 8 0.09 11.8 15 1,5 0,05 30,0 331,1

0,0815,31977 4,3 0,44 9,7 10 1,3 15 1,3 0,07 20,0 37

1978 5,5 0,60 8,9 9 1,6 0,11 13,7 19 1,9 0,08 23,5 42
481979 7,8 0,49 9,9 9 1,4 0,12 12,2 19 0 0,06 32,5

1980 4.9 0.51 9.8 8 0,11 12,2 1,6 0.05 35,0 481.4 17
1981 0,52 0,11 16,5 2,0 0,06 33,0 446,3 12,1 11 1,8 17

1982 7,6 0,55 13,7 13 2,2 0,12 18, 22 3,1 0,08 40,6 48
1983 8,0 0,68 11,9 2,4 0,15 15,4 25 3,9 0,09 42,7 5411

4,6 601984 6,0 0,49 12,4 2,2 0,12 17,6 24 0,11 42,911
10 2,0 0,12 4,0 0,10 42,2 631985 5.8 0,56 10,3 16,4 23

1986 4,7 0,46 10,2 9 1,6 0,11 14,5 20 2,1 52-c -c
531987 4,2 0,42 10,0 1,4 0,09 15,5 23 1,9 0,03 58,011

1988 3,3 0,34 9,6 10 1,2 0,07 17,7 21 1,6 0,05 31,0 54
0,06 16,6 0,03 491989 3,0 0,32 9.4 9 1,0 18 1,2 34,5

0,08 13,6 1,4 0,03 41,0 461990 3,5 0,32 10,8 157 1,1

Källor: SCB, Björklund 1981.AKU, uppdateringarav

inflöde fa Det relativa arbetslöshetstalethardelats i komponenterna i arbetslöshetupp
arbetslöshetstilltälleantalarbetslöshetsveckor avslutat Doch genomsnittligt per genom

identiteten:
U F

x1000chf x100ufxDdåru--
L L

enligt AKU.U Antal arbetslösa
L Antal i arbetskraftenenligt AKU.

vecka.F lnflöde i arbetslöshetantal personerper

b varit arbetslösa 6 månadervid mättilltället.Andelenarbetslösa änmersom

c För få observationer.
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skyddades ökade ungdomsâtgärder så de drabbades mindregenom änatt
tidigare arbetslöshet. För de äldre fanns tendens längre arbet-av moten
löshetstider och minskat arbetskraftsdeltagande.

Arbetslöshetsökningama från 1990 sig for mellanåldersgmppematog
främst iuttryck ökade arbetslöshetstider medan det for ungdomarna och
de äldre främst rörde sig ökade arbetslöshetsxisker. Under 1992 harom

.ökatinflödet i arbetslöshet kraftigt också for mellanåldersgrupperna,
samtidigt arbetslöshetstidema forlängts.som

3.3 Arbetsmarknadspolitiken 1991-1992

Under 1991 stod det klan den ekonomiska politik hade forts frånatt som
1982 inte hade lett till makroekonomisk balans. 1991 lades politiken om

norrnbaserad och antiinflationistisk stabiliseringspolitik.mot Genomen
knyta den svenska kronan till och stabiliseringsavtalatt ettecun genom

på arbetsmarknaden skulle inflations- och kostnadsproblemen lösas. Den
övergripande ekonomisk-politiska strategin for den regering, till-nya som
trädde hösten 1991, blev fast växelkurs, stabiliseringsavtal,att genom en
nedskärningar i den offentliga sektorn och skattelätmader för framförallt
företag och kapital få igång långsiktig tillväxt speciellt de små ochen av
medelstora företagen. Arbetsmarknadspolitiken har sedan 1991 för att
stödja denna strategi givits klar utbildningsproñl, medan beredskaps-en
arbetena hållits på markant lägre nivå tidigare. Den fastaän växelkur-en

kunde högamed realräntor försvaras fram till 1992.november Syssel-sen
sättningen inom industrin hade då minskat 20med sedan 1989procent
och befann sig i den djupaste lågkonjunkturen efterkrigstiden.underman

De beslut angående arbetsmarknadspolitiken riksdagen fattat medsom
anledning propositionerna 199192:100 budgetproposition, 199192:av
150 kompletteringsproposition 199293:5Ooch lcrisöverens- kommelse

åtgärder för stabilisera den svenska ekonomin innebär cirka 40attom att
miljarder kr anvisats for olika konjunkturberoende insatser mot ar-
betslöshet. Cirka 30 miljarder dessa medel arbetsmarknads-av avser
politiska åtgärder.

Inom arbetsmarknadspolitiken introducerades under budgetåret 199293
två åtgärder försöksverksamhet, ungdomspraktik och lokalanya som ar-
betslivsutvecklingsprojekt. För ungdomar under 25 år gäller skalldeatt
kunna få arbetsmarknadsutbildning i form ungdomspraktik. Ungdoms-av
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åtgärd i sista hand fåpraktiken tänkt ungdomarna inte kanär närsom en
reguljära utbildning ordi-arbete på den arbetsmarknaden eller inom det

utbildningssystemet. anvisasnarie Ungdomarna skall först åtgärd,arman
inskolningsplats 18-19 åringar,avtalad for arbete med relcryterings-som

utbildningsvikariat för 18-24 åringar och arbetsmarknadsut-stöd eller
bildning februari 1993 befann sig 93.100 ifor 20-24 åringar. I ungdomar

ungdomspraktik.

ersättning från arbetslöshetskassa skall för-Arbetslösa uppbärsom som
söksverksamhet erbjudas deltagande i åtgärd kallad lokalakunna en ny
arbetslivsutvecklingsprojekt. Under tiden den arbetslöse deltar i arbetsliv-

ordinarie ersättningen frånsutveckling uppbärs den arbetslöshetskassan.

i arbetslivsutveck-Cirka 50.000 månad beräknas kunna deltaperpersoner
Åtgärden infördes januari 1993, och omfattade i april 25.000ling. 1 per-

soner.

Sammanfattning och slutsatser3.4

karaktärisering färdriktningen for den svenska arbets-Försöket till av
1970-visar klart kontracykliskt Undermarlcziadspolitiken mönster.ett

arbetsmarknadspolitiken ochöverbryggningspolitik expanderadetalets
i för-framförallt stabiliseringspolitiska funktion stoddet dess somvar

företagsinriktade åtgärderSåväl beredskapsarbeten ochgrunden. som ar-
betsmarknadsutbildning ökade.

allokeringspolitiskaarbetsmarknadspolitikensUnder 1980-talet kom

1970-talet. stödja den ekono-funktion betonas under Förän attatt mer
devalveringar 1982 fåvia några 1981 ochmiska strategin, med störreatt

iexpansion, inriktades arbetsmarknadspolitikenigång exportledden
företagen erforderlig arbetskrafthögre grad förse med och attmot motatt

lediga ökade kraftigt underundvika flaskhalsproblem. lnflödet platserav
under1980-talet vakanstidema blev ändå kortaredelen änav mensenare

Arbetsmarlcnadspolitiken sin rolltidigare konjunkturuppgångar. spelade

arbetssökande,matchningen tillgängliga vakanser ochväl vad gäller av
arbetsmarknadsutbildningens omfattning ochmindre väl vad gällermen

for geografisk rörlighet. åtgärder drogs bristenåtgärder Dessa ned trots att
framstod viktigt hinder forpå yrkesutbildad arbetskraft fortsattettsom

industriell expansion.
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Arbetsmarknadspolitiken under 1970-talet kunde inte skydda ungdo-
ökad arbetslöshet i utsträckning andramotmama samma som grupper.

Under 1980-talet kom arbetsmarknadspolitiken förskjutas ungdo-att mot
En tendens somxfortsatt under början 1990-talet.mar. av

Arbetslöshetsölmingama från 1990 har för mellanåldersgruppen först
tagit sig uttryck i ökade arbetslöshetstider medan det för ungdomar och

ökadeäldre har sig arbetslöshetsrisker.rört Under 1992 har arbetslös-om
hetsriskema ökat kraftigt också för mellanåldersgmppema.

Under perioden 199091 inñationsbekämpningen det överordnadevar
målet för den ekonomiska politiken vilket ledde till de arbetsmark-att
nadspolitiska åtgärdsinsatsema in i föroch liten omfattning försattes sent

förhindra kraftig ökning arbetslösheten.att en av
Under 1992 arbetslösheten till de högsta nivåerna under efterkrigs-steg

tiden. Samtidigt ökade antalet i åtgärder till sin högsta nivå nå-personer
gonsin.

sammansättningen konjunkturberoendede aktiva arbetsmarknads-av
politiska åtgärderna har genomgått betydande förändring. Beredskaps-en
arbetena visade det klaraste kontracykliska fram till 1990-talet.mönstret
Därefter det arbetsmarknadsutbildningen, de särskildaär ungdomsåtgär-
dema och arbetslivsutvecklingsprojekten hittills spelat den störstasom
stabiliseringspolitiska rollen under innevarande konjunkturnedgång.



1993:43SOUekonomisk-politisktArbetsmarknadspølizik medel48 som

Referenser

SOU 1984:31Arbetsmarknadspølitik under omprövning.

Utredningsenheten1993. frånArbetsmarknadsutsikterna för Rapport
1992:8, AMS.

Unemployment. Ekono-Studies the DynamicsBjörklund, A., 1981, in
Stockholm.Handelshögskolan,Forskxiingsinstitutet,miska

AMSUtredningsenheten,tabeller,Historiska

Marketand Labour Dy-Market Policy1988, LabourJ.,Johannesson,
Arbetsmarknadsdepar-EPA-rapport 17,Swedish Case.namics The m

tementet.

Swedishand OutcomeComposition1989, On theJohannesson,
Arbetsmarknadsdepane-20,Policy. EPA-rapportLabour Market nr

mentet.

Market P0-Swedish LabourOutcome1991, 0h theJ.,Johannesson,
Arbetsmarknadsdepartementet.24,licy, EPA-rapport m

Finansplanen,199091-199293:100 BilagapropositionerRegeringens
Arbetsmarknadsdepartementet.och Bilaga 11.



SOU 1993:43 Sysselsättningsskapandeåtgärder .rtabiliseringspolitiskzmedel 49som

ÅTGÄR-SYSSELSÄTTNINGSSKAPANDE4
SOM STABILISERINGSPOLITISKTDER

MEDEL

4.1 Inledning

ritar figur utvecklingOm konjunkturens under de tvåöver senasteman en
decennierna och därefter ritar in antalet i beredskapsarbete underpersoner

tidsperiod figureni ñnner mycket överenstämmelse.närasamma man en
Vid högkonjunktur beredskapsarbetarna få, vid lågkonjunktur deär är
många. Figur sådan figur. Den kontracykliska variationen4.1 är ären
uppenbar.

officiella for ochEtt de huvudmålen beredskapsarbeten andra sys-av
rekryteringsstödselsättningsskapande åtgärder främst erbjudaär att

marknadensysselsättning svårt ñnna arbete på dendet är öppnanär att
stabiliseringspolitiskt målenklassisk mål. De övriga åt-Detta är är attett

ungdomar arbetslivserfarenhet och de ska sysselsättagärderna ska attge
arbetsförmåga lokalpå grund ålder, nedsatt eller bunden-personer som av

på ordinarie arbetsmarknadenhar svårt få eller behålla arbete denhet att
arbetsmarknadssituationen.oavsett

högre utsträckningsysselsättningsskapande åtgärderna har iDe än
arbetsmarknadspolitiska varit kontracykliska. En vidareandra åtgärder

arbetsmarknadspolitiken i den ekonomiskafråga vilken roll har spelatär
kompliceras arbetsmarknadspolitiken ñnans-politiken. Svaret ärattav

statsbudgeten. Därmed på-politik i mening den direkt påverkarden att
investeringar of-offentlig konsumtion, offentliga ochverkar den direkt

fentliga transfereringar.

for arbetsmarknadspolitiken inom denfinns två tänkbara rollerDet
komplement tillekonomiska politiken. Den skulle kunna ett annanvara

komplet-stabiliseringspolitik. ñnans- och penningpolitikenDen allmänna
arbetsmarknadspolitik. arbetsmark-selektiva åtgärder Menmedteras som

Ohlsson. vill framhålla följande: Delegationen förKapitel 4 har skrivits Henry Hanav
forskning sammanfattasiforskning EPA har finansieratdenarbetsmarknadspolitisk som

ocksåi efter siffror. Janssonharkapitel. Niklas Frank oförtröttlig letandet Perdetta är
haft vistasvidmedanjag har förmånenassisteratpå Texten skrivenutmärkt ärsätt. attett

WadensjöochEconomics,University of Michigan, Arbor. USA. Eskilof AnnDepartment
bidragit värdefulla för dockJohnnyZetterberghar med kommentarer.Ansvaret ärtexten

naturligtvis mitt.
1 jag sysselsättningsskapandeåtgärder jag åtgärder finns eller harNär talar avser somom

Arbetsmarknadsdepartementets i nuvarandefunnits under anslagspost statsbudgetenmed
beteckningB5 Sysselsättningsskapandeåtgärder.
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nadspolitiken skulle också kunna försubstitut uteblivenettvara annan
generell finanspolitik. Detta skulle baseras på övertygelsemer atten om

arbetsmarknadspolitiken något skäl skulle föredra framför all-attav vara
finanspolitik.män

Låt hur omfattningen sysselsättningsskapande åtgärder haross se av
samvarierat med den ekonomiska aktivitetsnivån. I figur 4.1 visar den

antaletheldragna linjen i beredskapsarbete och med rekryte-personer
ringsstöd säsongrensad trendawikelse och den streckade linjen det in-

verterade värdet för industrikonjunkturen enligt Konjunkturinstitutets
konjunkturbarometer sammanvägning kapacitetsutnyttjande bristochav
på yrkesarbetare i industrin. Som framgår figuren har omfattningenav av

sysselsättningsskapande åtgärderna följtde konjunkturen mycket nära.
Om vi till vändpunktema har konjunkturbottnar andra kvartaletser

1968, tredje kvartalet 1971, första kvartalet 1978 tredje kvartaletoch
1982 följts för sysselsättningsskapande åtgärder tredje kvartalettopparav
1968, andra kvartalet 1973, första kvartalet 1979 fjärde kvartaletoch
1983 på i tillförskjutning medeltal fyra fem kvartal. Konjunkturtop-en-

1970,första kvartalet fjärde kvartalet 1974, första kvartalet 1980parna
och fjärde kvartalet 1988 kan förknippas med bottnar för sysselsättnings-

1970,skapande åtgärder första kvartalet första kvartalet 1975, fjärde
Även1991.kvartalet 1980 och första kvartalet här förskjutningen i deär

går inte förskjutningenflesta fall fyra till fem kvartal. Det avgöraatt om
nio kvartal vid den vändpunkten enstaka händelse ellerärsenaste en

resultatet genomgripande förändring arbetsmark-det ärom av en mer av
Politiken vid nästkommande konjunkturtoppnadspolitiken. kommer att

första indikation på vad fallet.ärvara en som
l figur 4.2 redovisas hur starkt sambandet mellan konjunktur och

åtgärder vid tidsförskjumingarsysselsättningsskapande olika seriernaär
förskjutning så antalet iemellan. En sysselsättningsskapande åtgärderatt

jämförs med industrikonjunkturen fem tidigarekvartal den högstager
korrelationen

2 linjerna i figuren visarDe heldragna två standardavvikelserför skattningar korrela-av
tioner. Standardavvikelsenför oberoendeobservationerberäknas antaletdär ärsom n n,observationer.Detta nedre serierna seriellt korreleradekan standard-år gräns. ären om
avvikelsen högre.vara
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Figur 4.1 Sysselsättningsskapande åtgärder industrikonjunk-och
första kvartalet 1965turen, första kvartalet 1992-
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Figur 4.2 Korrelationer mellan åt-sysselsättningsskapande
gärder och industrikonjunkturen
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Anmärkning: De heldragnalinjerna visar två standardavvikelserför skattningar korre-av
lationer.

Med tanke på industxikonjunkturen ledande indikator, alltsåär ochatt en
ligger tidigt i konjunkturcykeln, denna förskjutningär inte förvånande.
Produktmarlcnaden brukar dessutom ligga före arbetsmarknaden. Som
framgår ñguren korrelationemaär industrikonjunkturenmed tidigareav

Övrigakvartal betydligt högre två. standardawikelser.än korrelationer är
inom bandet eller utanför.strax
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De sysselsättningsskapande åtgärderna har uppfyllt det nöd-ärsom
vändigt för stabiliseringspolitiska åtgärder, omfattningen har varierat
kontracykliskt. Detta emellertid inte tillräckligt,är åtgärderna måste också
påverka sysselsättning och arbetslöshet på kontracykliskt Svaretsätt.ett
på denna vittomfattande fråga beror på hur ekonomin fungerar.mer svaret
Detta i sinär empirisk ñåga.tur en

migifråganJag ska närma de sysselsättningsskapande åtgärdemasom
stabiliseringspolitiska effekter trestegsraket där jag först besva-genom en

några närbesläktade frågor:rar
Det första är studera vilken betydelse desteget sysselsättningsska-att

pande åtgärderna ska tillmätas jämfört med andra medel regering ochsom
riksdag har for påverka den ekonomiska aktivitetsnivån. Dettaatt är äm-

for de två avsnitt följer I avsnittnet närmast. 4.2 problemställning-ärsom
Vilka åtgärder bland statsbudgetens anslagsposter har varierat meden:

konjunkturen Det visar sig arbetsmarknadspolitiken tämligenäratt en-
kontracyklisk utveckling. Hur betydelsefulla har de syssel-sam om en

sättningsskapande åtgärderna varit för arbetsmarknadspolitikengöraatt
kontracyklisk Avsnitt 4.3 visar de sysselsätmingsskapande åtgärdernaatt

Övrigahar varit avgörande betydelse. delar arbetsmarknadspoliti-av av
ken har inte haft kontracyklisk utveckling.en

Avsnitt 4.4 och avsnitt 4.5 syftar till andra studera huratt, ett steg,som
det har gått till de sysselsättningsskapandenär åtgärderna har blivit kon-
tracykliska. innebärDet följa hur ekonomins utveckling påverkaratt an-
slagen till sysselsättningsskapande åtgärder och därefter antalet ipersoner
dessa åtgärder. Vad det har bestämt omfattningenär de syssel-som av
sättningsskapande åtgärderna Avsnitt 4.4 sammanfattar studieen av
faktorerna bakom anslagens storlek. Arbetslösheten den viktigaste be-är
stämningsfaktom för anslag till sysselsätmingsskapande åtgärder. Det har
funnits stabil politisk reaktion på arbetslöshet under den studeradeen pe-
rioden. Hur lång tid har det dröjt innan utökade anslag har resulterat i fler

i åtgärder Denna fråga diskuteras i avsnitt 4.5. Det visar sigpersoner att
antalet i åtgärder börjar öka månader efter anslagsök-personer treca en
ning och når toppnivå efter åtta månader.en

I avsnitt 4.6, trestegsralcetens sista fas, diskuterarär jag vilka ef-som
fekter de sysselsättningsskapandeåtgärderna har haft. Avsnittet samman-
fattar resultat från skattningar modell där arbetsmarknadspolitik,av en ar-
betslöshet och reallöneförändringar ingår. Resultaten visar sysselsätt-att
ningsskapande åtgärder kortsiktigt ned arbetslösheten. Däremotpressar
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på längre Reallönetörändringamaåtgärderna inte några effekter sikt.har
sysselsättningsskapande åtgärderna med andra 0rdinte.påverkas De är ett

ef-stabiliseringspolitiskt medel med enbartpotentiellt klassiskt temporära
de inte påverkar löneförändringar-fekter på arbetslösheten samtidigt som
tidigare medel, tillskattningama den bilden dettaVidare bekräftar attna.

arbetsmarknadspolitiska medel, verkligen harskillnad från andra utnytt-
arbetslöshetsökningar.jats vid plötsliga

utgiftspo-Arbetsmarknadspolitikens i statligaroll den4.2
litiken3

försvåras detanalys statsbudgetensdepartementsvisEn attposter avav
återkommandeperioden har skett omfattande ochunder den studerade

flytningar anslagsposterdepartementsstrukturen ochförändringar avav
till denhar därför flyttatsStatsbudgetensmellan departement. poster om

budgetåretanslagshemvist rådde underochdepartementsstruktur som
för offentlig kon-med prisindexdataserier har detlaterats198788. Dessa

miljarderi och figurernaenhetensumtion. Om inte är textenannat anges
in-beviljats såväljag medelMed anslagbasåret 1980.kr med somavser

faktiska utgifternaskillnad från dedetsamma tillbudgetåret underfor som
betalatsverkligen harvad ut.somsom avser

i ñgurutgifter, visasoch reala faktiskareala anslagStatsbudgetens som
Däref-l980-ta1et.fram till mittenlinjära ökningar4.3, uppvisar nästan av

198990.budgetåretminskningar brytsföljer trendmässigater som
budgetöverskott.året på länge medefter det förstaTrendbrottet kom året

finanspoli-kontracykliskbedrivanågra försöksvårt finnaDet är attatt en
mindrelinje varierarheldrageni figuren. Utgiftemaåterspeglastik som

streckad linje.anslagenän

3 Ohlsson1991.sammanfattningDettaavsnitt är en av
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Figur 4.3 Statsbudgetens anslag och faktiska utgifter, 196970-
198990, fasta priser.

250

200

150

100

50 u

OLInILIILAI |.A1
1968197019721974197619781%O19B21984198619881990

analog faktiska----- 1
utgifter

Figur 4.4 Arbetsmarknadsdepartementets anslag och faktiska
196970utgifter, 198990, fasta priser-
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Arbetsmarknadsdepartementets anslag och faktiska utgifter däremotär
cykliska, figur 4.4. Anslagen är uttalat cykliska de faktiskaänse mer ut-
gifterna. Arbetsmarknadspolitiken för den andelenstörsta anslagsvarar av
och utgifter inom detta departement, här återfinns exempelvisävenmen
invandrarpolitiken. Som framgår ñguren uppvisar anslagen toppnivåerav
under budgetåren 197273, 197980 198485 och bottennivåersamt
197071, 197475 198182.samt
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utgiftsposter har konsek-frågan: Vilka statsbudgetensLåt ställaoss av
två decenniernaför stabiliseringssyften under deutnyttjats senastevent

fak-4.1 ArbetsmarknadsdepartementetsBeräkningarna i tabell visar att
industrikonjunkturen for föregående år. Korrelationenföljertiska utgifter

varitnegativ. innebär utgifterna har kon-serier Dettamellan dessa är att
tracykliska.

redovisar-korrelationema faktiska inkomster och utgifterforTabellen

industrikonjunkturen innevarande och föregående år. Sommed BNP och

flera inkomst- och utgiftsposter högt korreleradeframgår tabellen ärav
produktionsutvecklingen. många departementmed Förmed BNP, dvs är

negativ. innebär utgifternapositiv Dettakorrelationendock än attsnarare
indust-procykliska. Korrelationema medhar varitför dessa departement

i ekonomin,kapacitetsutnyttjandet ärrikonjunkturen, mätersom snarare
utgifterArbetsmarknadsdepartementet harEndastgenomgående svagare.

Ävenindustrikonjunkturenfkorrelerade mednegativtsigniñkantärsom
föregående är.industrikonjunkturenkorrelerade medanslagen negativtär

viktigastevarit detarbetsmarknadspolitiken hamening verkardennaI
utgiftsposter.5statsbudgetensmedlet blandstabiliseringspolitiska

åtgärdernas iroll arbets-sysselsättningsskapandeDe4.3

marknadspolitikenö

blandhaft särställningåtgärderna harsysselsättningsskapandeDe en
framgår figurSomarbetsmarknadspolitiska arsenalen.medlen i den av

haft klartrelayteringsstödberedskapsarbeten ochtill4.5 anslagenhar en
Övriga Arbetsmarknadsdeparte-inomanslagsposterutveckling.cyklisk

små fluktuationer kringmycketuppvisar däremot ensarnmantagnamentet
verkarstabiliseringspolitiska rollArbetsmarknadspolitikenspositiv trend.

åtgärderna.sysselsättningsskapandedeburitsi huvudsak ha upp av
reservations-har varitsysselsättningsskapande åtgärdertillAnslagen

tillgängliga undermedlen ñnnsgälleranslagstypanslag. För denna att

4 regression med diffe-med ellerseriernatrendrensasDetta gäller dessutomoavsettom
renser.
5 utveckling fördelar sighurdiskuterashär statsbudgetensfråga inte årEn besläktad som

politiska automatiskaförändringartill följd beslut, ochförändringar.mellan autonoma av
aktivitetsnivá.ekonomiskföljd förändradtill av

5 1988.delvis påOhlssonavsnitt byggerDetta
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budgetår.än Anslagen överskridas.7får däremot inteett Imer praktiken
har myndigheterna så många projekt destartat anslagna medlen harsom
tillåtit. Detta har inneburit det har krävts direkta beslutatt medelom nya

har önskat expandera åtgärderna ytterligare. Detta har kunnatom skeman
riksdagsbeslut i tilläggsbudgetar eller regeringsbeslutgenom ut-attom

nyttja ñnansfullmakten. Genom ñnansfullmakten riksdagen det möj-gör
anslåligt för regeringen ytterligare medel arbetsmarknadslägetatt såom

lcräver.

Figur 4.6 visar anslagen till sysselsättningsskapande åtgärder, den hel-
dragna linjen för totala anslag visar serie den streckade linjensamma som
i Figur 4.5. Anslagen under budgetåret har varierat betydligt änmer an-

inforslagen detsamma. Budgetåret 198384 undantag,utgör den dåett
nytillträdda socialdemokratiska regeringen valde satsninggöraatt storen

sysselsättningsskapande åtgärder redan inför budgetårets Annarsstart.
har principen varit de ordinarie anslagen ska konjunk-att vara
tumeutrala, dvs beräknade efter behoven vid normalt arbetsmark-ett
nadsläge. Fluktuationema i anslagen kommer istället från extraanslagen
under budgetåret. Behoven vid normalt arbetsmarknadsläge målenrörett

ungdomar arbetslivserfarenhet och sysselsättaatt har detge personer som
svårt finna arbete arbetsmarknadsläget.att oavsett

En central fråga variationema iär anslag har varia-om motsvarats av
tioner kostnaderÅi antalet i åtgärder, i utgifter och i Figur 4.7personer
visar anslagen och antalet i åtgärder. Under den studerade perio-personer
den har det skett gradvis förskjutning billigare åtgärder; från in-moten
vesteringsarbeten till projekt inom tjänstsektorn. Den nominella kostna-
den dag för i åtgärder har ökat imed genomsnitt fyraper en person pro-

årligen. Med andra 0rd har den reala kostnaden sjunkit. ñgurencent I
återspeglas detta linjen for antalet i åtgärder varierarattgenom personer
kring positiv trend medan anslagen varierar kring konstant nivå. Fi-en en

viktigaste budskap dock variationernaär i antal åt-igurens att personer
gärder följer variationerna inära anslag. Detsamma gäller utgifteräven

7 Arbetsmarknadsutbildninghar däremot finansierats förslagsanslag, kangenom som
överskridassamtidigt de anslagnamedlenbara tillgängliga underär det aktuellabud-som
getâret.
8 Allmänt gäller inte periodiserar. informationDen finnsatt staten utgifter. Förrörsom
beredskapsarbetengar det dock fram periodiseradeäven data.att Av källorsamma
framgår Arbetsmarknadsdepartementet,har föratt staten, 60-70genom svarat att procent

detotalakostnademaför åtgärdernamedankommunernaochav andrahuvudmänhar sva-
för denresterandeandelen.rat
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Tabell 4.1 Korrelationer faktiskamellan inkomster och utgifter
ekonomisk aktivitetsnivå.samt

BNP industrikonjunkturen

föregående år innevarande år föregående år innevarande år

0,54statsbudgetens 0,53 0,33 0,11
inkomstposter

statsbudgetens -O,38 -0,56 -0, 13 0,11
utgiftsposter

0,66statsbudgetens 0,65 0,30 -0,03
saldo

justitie 0,44 0,44 0,10 -0,07

0,61utrikes 0,53 0,29 -0,14

försvars -0,61 -0,09 -0,07 0,02

social 0,12 0,30 0,10 0,30

kommunikations -0,36 -0,29 -0,35 -0, 12

finans 0,62 0,44 0,29 0,32

utbildnings -0,49 -0,63 -0,09 -0, 18

jordbruks 0,65 0,48 0,45 0,13

-0,61arbetsmarknads .0,44 -0,35 -0,06

bostads -0, 10 -0,45 0,21 -0,27

.0,72industri -0,24 -0,18 -0,34

civil 0,09 -O,14 0,01 -0,35

miljö- och energi 0,01 0,12 0,15 0,16

Anmärkning. Kvartalsdataför BNP och industxikonjuitkturenhar omräknatstill budgetår.
serierna har trendrensats hjälpmed regression. Standardavvikelsenför skattadeav

n°-5korrelationer i urval med oberoendeobservationer där antaletstora är observa-ärn
tioner. 1 detta fall standardavvikelsencirkaär 0,22. Alla koxrelationer 0,40 indikeras2

fetmed stil. Resultaten känsliga förär valet trendrensningsmetod. fallDe då ävenav
trendrensning differensermed högakor-relationerindikerasmed .ger
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och kostnader. går alltså inteDet belägga åtgärderna varit for-haratt att
knippade eftersläpningar.med intentioner anslagen givitDe harstora som
uttryck för i fall inte forfuskatshar i den direkta verksamheten.vart

Figurens bekräftas i till sysselsättningsska-resultat tabell 4.2. Anslag
pande åtgärder antalet i åtgärder korrelationer medoch har denpersoner

aktivitetsnivån storleksordning.ekonomiska Korrela-ärsom av samma
medBNPtionema högst för innevarande år industrlkonjunkturenochär

år ñnnsför föregående Däremot inget samband mellan anslag till Ar-
innevarandebetsmarknadsdepartementet och BNP for år.

sysselsättnings-Figur4.5 Arbetsmarknadsdepartementet och
196970 198990,åtgärder, anslag, fasta priserskapande -

16

12

nutumk- beredda övrigt-

9 konelationer.Utgifter och kostnaderuppvisarmotsvarande
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Figur 4.6 Ordinarie anslag och extraanslag till sysselsâttnings
åtgärder,skapande 196970 198990, fasta priser-
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Figur åtgärder4.7 Personer i och anslag sysselsättningsskapande-
åtgärder, 196970 198990, fasta priser-
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Anmärkning: Antalet i åtgärderhar räknats till budgetársmedelvärden.personer om

Bakom detta döljer sig anslagen till sysselsärtningsskapande åtgärd-att
kontracykliskaär medan anslagen till övriga procyldiska.er är Omposter
till anslagen korrelationemaär med BNP högre för de ordinarieser an-

slagen förän extraanslagen. Resultaten dock beroendeär vilken trend-av
rensningsmetod används. Extraanslagen negativt korreleradeär medsom
industrikonjunkturen föregående såväl innevarande år. De ordinariesom
anslagen har hög korrelation med industrikonjunkturen föregåendeen år.
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hänsyn till budgetåretförsvinner emellertidSambandet atttarom man
korrela-de ordinarie anslagen. Dessavad gäller198384 specielltvar

sysselsättningsskapandefingervisning hur detionsberälcningar omenger
följande tvåmed konjunkturen. Devarieratomfattning haråtgärdernas

tillfrånförloppet anslagligger bakomvadavsnitten studerar närmare som
i åtgärder.personer

aktivitetsnivåekonomiskKorrelationer medTabell 4.2

industrikonjunkturenBNP

årår innevarandeår innevarande år föregåendeföregående

anslag

-0,6143,12 -0,22-0,10Arbetsmarknadsdepartementet

-0,35-0,56 -0,72-0,54sysselsättnings-därav
åtgärderskapande

-0,46 -0,02-0,65ordinarie .0,70därav
anslag

-0,424,53-0,19-0,14extraanslag

0,360,090,57övriga anslagsposter 0,52

antal åtgärderipersoner

-0,71-0,52 -0, 16sysselsättnings- -0,67
åtgärderskapande

serier.korreleradedifferenser högtTrendrensningmed ger

för ordinarie anslagenspeciellt de ärbudgetåret198384tillOm hänsyn att vartarman
medkvalitativa skillnadenväsentliga är-0,26 -0,05. Den-0.76, och-0.57.korrelationema

betydligt.minskarföregåendeârindustrikonjunkturenkorrelationenmedandraord att

sysselsättnings-tillför anslagenBestämningsfaktorer4.4

åtgärderskapande

anslagitharregering och riksdagframgick huravsnittetAv det förra me-
Syf-budgetåret.infor och underåtgärdersysselsättningsskapandedel till

10 1992.Ohlssonavsnitt byggerDetta
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med detta avsnitt är undersöka vilka faktorertet närmareatt bestäm-som
storleken på anslagen till sysselsåttningsskapande atgärder. En viktigmer

fråga politikernas reaktionsmönsterär stabilt.år Anslagen kanom ses
politikernas reaktion på det rådande ekonomiska läget. Jag undersö-som

ker politikerna på stabilt harsätt på hur hög arbetslöshetenettom reagerat
hurär, arbetskraften detär, valår.är Vidarestor undersöksom om rege-

rollringens färg spelar för reaktionsmönstret. Det visar sig det gåratt att
ñnna stabila åtminstone frammönster, till den konjunktumed-senaste
gången.

En hypotes arbetskraftensär storlek behovetatt avgör sysselsätt-av
ningsskapande åtgärder för ungdomar arbetslivserfarenhet och föratt ge

inte kan få arbete arbetsmarknadssituationen. Ar-personer oavsettsom
betslcraften har ökat imed genomsnitt knappt årligen underprocenten
den studerade perioden. Detta skulle då inneburitha behovet anslagatt av
för dessa syften också har vuxit. De medel anslagits dessa skäl börsom av
ha kommit inför budgetåret eftersom de hänför sig till normalen ar-
betsmarlcnadssituation. Detta innebär också variationer i antalet arbets-att
lösa bör ha påverkat extraanslagen inte de ordinarie anslagen.men

En hypotes valårär påverkar anslagens nivå, ytterligareattannan en
politikernaär känsligare förär arbetslöshet under valår. Jag harattannan

undersökt båda möjligheterna. Vidare kan regeringens färg ha påverkat
anslagens nivåer hur kraftigtäven regeringen på arbets-men pass reagerar
löshet.

Tabell 4.3 redovisar några skatmingsresultat för de ordinarie anslagen
budgetåret.beviljade inför De förklarande variablerna som provas avser

situationen under våren föregår budgetårets den tid då de ordi-som start,
narie anslagen föreslås och beslutas. Resultaten visar arbetskraftensatt
storlek har haft positiv inverkan på anslagen. I de fall då arbetslöshetenen

blandmed de förklarandeär variablerna visar skattningarna ökningatt en
arbetskraften med i medeltal 0001 under halvåret före bud-av personer

getårets leder till anslag för ytterligare 35 sexmånadersarbeten.start
Samtidigt har ökad arbetslöshet också inneburit högre anslag. Detta in-

nebär de officiella deklarationema ordinariede anslagen skaatt attom va-
neutrala med avseende på arbetsmarknadssituationen inte har följts ira

praktiken. Om emellertid särskild hänsyn till budgetåret 198384,tarman
då budgetpropositionen explicit de tidigare och senare princip-attangav

11 De nominella anslagenhar deilateratsmed hjälp de faktiska dagsvcrkskosmadema.av
Den beroendevariabeln har sedanräknats till antalet sexmånadersarbeten ansla-om som

räckertill.gen
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koefñcienten for arbetslösheten. Ytterli-halverasÖvergavs, nästanema
fore budgetårets har000 arbetslösa i medeltal under halvåret1 startgare

200 sexmåna-enligt skattningarna till anslag motsvarande drygtdå lett

dersarbeten.

kvadratskattningar, ordinarie till sysselsätt-Minsta anslagTabell 4.3
197071 198889åtgärder, budgetårenningsskapande -

532 41
-129,6-169,8 -142,l-l43,0-204,1konstant

03,87§94 4,663.053.61

0,0330,049 0,0370,0340,058arbetskraft,
halvårföregående 14,57 14,545.852.7314,21 .

0,240,210,37arbetslösa,
föregående halvår 3.622.783.54

5,02val under
budgetåret 11.911

5,77regeringborgerlig
anslagsprocessenunder 2.13

37,542,9 34,2198384dummy
,0601,78 65 ,62

5,216,137,3012,21 9,43SEE

0,930,890,830,730,51

i 0,910,870,69 0,810,48

Q9, 0.0300,7400.7780,3910.246p-virde
SEEinom19. Absoluta t-vårdenAnmärkning: observationerAntalet år parentes.anges

9 residualautokorre-Ljung-Boxstatistikan medstandardfeloch Q9skattningens ärär
signiñkansnivå 5vitt brus. Medresidualemalationer. Nollhypotesen ärär pro-att en

skattning 5 kanskattningarna1 4. Förförförkastaskan inte nollhypotesencent -
på 3,6 och lägre.signifikansnivåerförinte förkastasnollhypotesen procent

borgerlig regeringvalår och gränsenförkoefficienternaVidare är
varit högrenivåer harinnebär anslagenssignifikanta. Dettatill attatt vara

förkänslighetvisat högrepolitikerna harvid tillfällendessa än attsnarare
resultat.signiñkantajaghararbetslöshet. Det provat utansenare
extraanslag undervarjeforsig finna exakt datumgår i och forDet att

valtdockåtgärder. Jag harsysselsättningsskapandebudgetåret till att stu-
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dera extraanslagen månadsvis. Det finns inga exempel på anslagsminsk-
ningar, antingen har ytterligare medel anslagits eller också observatio-är

värde helt enkelt noll. För särskilt hänsyn tillnens att ta eventuellaatt an-
slagsförändringar bara kan gå i riktning har jag valt s.k. Tobitrno-en en
dell för skattningarna. Arbetskraftsundersölcningama månatliga.är Den
genomsnittliga tiden innandata för viss månad tillgängligaär tvåären
månader. När beslut öka anslagen kan detett därföratt inte baserastas på
information arbetsmarknadssituationen från arbetskraftsundersökning-om

tvåär månader.änarna som nyare
Tabell 4.4 redovisar skattningsresultaten. Arbetslöshetsvariablerna har

signifikant inverkan på extraanslagen. Den positiva koefficienten för ar-
betslösheten två månader tidigare betydligtär högre än desumman av
skattade arbetslöshetskoefñcientema. Anslagens nivåer har inte varit sig-
niñkant högre regeringen harnär varit borgerlig. Om vi ändå särskildtar
hänsyn till perioderna med borgerliga regeringar minskar absolutvärdet
och signiñkansen för arbetslösheten månader tidigare. Jag hartre även
undersökt valår har påverkat anslagens nivåer borgerligom samt om re-
gering och valår har påverkat känslighetenför arbetslöshet fåutan att
signifikanta skattningar, resultaten redovisas inte i detalj här.

Om däremot tillåter arbetslöshetens inverkan på anslagenman att va-
riera tiden visaröver skattningarna anslagens nivåer högre detatt är när är
borgerlig regering. Känsligheten for arbetslöshet har inte ändrats ti-över
den. Visserligen har den omedelbara effekten arbetslösheten två måna-av

tidigareder minskat det har också den motverkande effektenmen av ar-
betslösheten månader tidigare.tre

Sammanfattningsvis visar skattningarna det finns regelbundetatt ett
mönster bakom anslagen till sysselsättningsskapande åtgärder. De ordi-
narie anslagen före budgetårets början följer arbetskraftens trendmässiga
ökning. Därutöver har arbetslöshetenäven påverkat såväl de ordinarie
anslagen extraanslagen under budgetåret. Den empiriska analysensom
antyder också politikreaktionen på arbetslöshet har varitatt stabil ti-över
den och anslagsnivåema har varit högre regeringenatt varit borgerlig.när
Däremot har inte borgerliga regeringar varit känsligare för arbetslöshet.
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Tobitskattningar, extraanslag till sysselsåttningsskapandeTabell 4.4
åtgärder, 1971 februari 1987mars -

2 3 41
1,161,050,50arbetslösa, 0,50

tidigaretvå månader ansa0,392.322.33

-0,98-0,95-0,39-0,42arbetslösa,
tidigaremånader 0,84tre 2.34me0,00

9,115,37borgerlig regering
2.060,26

-0,0065-0,0055arbetslösa-trend,
tidigaretvå månader 0,002.68

0,00650,0056arbetslösa-trend,
tidigaremånader 2.52 2.71tre

14,2714,7515,60 15,42SEE
6,706.666,636,6l

0,850,840,830,83pseudo

-146,42-151,94 -l48,72-152,76LL

-2LLR LL, 0,0020,045 0,0060,040p-virdc-

163observationerpositiva och192. finns 29observationer DetAnmärkning: Antalet är
inomt-värdenasymptotiskavariabeln.Absolutanoll beroendeden paren-är angessom av

SEB skatt-i skattningar.säsongdummyvariablerfinns med alla ärkonstantochEntes.
-2LLR likelihood ratio däroch LLlog-likelihoodstandardfel, ärnin LL testär ettens -

förklarandesäsongdummyvariableroch ärkonstantendastlog-likelihoodLL närär en
signi-nagot.Medinte tillförförklarandevariablemadeNollhypotesenvariabler. är enatt

skattningar.för allaförkastasnollhypotesenñkansnivå 5 kanprocent

åtgär-ilång innan antaletdröjer dettidHur4.5 personer
ökarder

innantid detlångfrågor hurundersökatillavsnitt syftar tarDetta att som
efter detbörjar stigaåtgärdersysselsättningsskapandeiantalet personer

åtgärderibeviljats och antalet ärextraanslag har när somatt ett personer
antaletfor tidsproñlenekonometriska modellernahögst. De över personer

12 Ohlsson1993.avsnittbyggerpâDetta
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i åtgärder baseras på månadsdata. Den beroende variabeln förändringenär
antalet i åtgärder jämfört med föregående månad,av personer änsnarare

nivån för antalet i åtgärder. Som förklarande variabler koncent-personer
jag mig på fyra faktorer.rerar

Extraanslagen under och de föregående 24 månaderna deärvar en av
centrala variablema i den empiriska specifikationen. De skattade koefñci-

tidsproñlenvisar för antaletenterna i åtgärder efterpersoner ett extraan-
slag. Antalet i åtgärder ökar efter extraanslag, de månadsvisapersoner ett
förändringarna positiva. Dettaär visar sig koefñcienterna förattgenom
extraanslag kommit de föregåendenärmast månaderna positiva.som är
Därefter kommer antalet i åtgärder minska, de månadsvisa för-personer
ändringarna blir negativa. Koefñcientema för extraanslag kommer därför

negativa för extraanslag kommitatt längre tillbaka i tiden.vara som
En rimlig hypotes extraanslagen inteär har några långsiktigaatt effek-
på antalet i sysselsättningsskapandeter åtgärder. Om antaletpersoner per-

i åtgärder därför återgår till utgångsläget efter tid, har minsk-soner en
ningarna antalet i åtgärder varit lika de urspungligaav storapersoner som
ökrtingama. De positiva och negativa förändringarna varandra. I såtar ut
fall kommer de skattade koefficienterna noll. Det gårsumman av att vara
därför undersöka extraanslag till sysselsättningsskapandeatt åtgärderom
har haft långsiktiga effekter koefñcientema verkligenatt testagenom om

till noll.summerar
Extraanslagen ekonomiska öka antalet i åtgär-attger resurser personer

der. Det dock inteär säkert antalet i åtgärder kan ökas huratt personer
snabbt helst, det kan finnas kapacitetsrestriktioner. Tidigare föränd-som
ringar antalet i åtgärder under och de föregåendeav personer var en av
tolv månaderna ingår därför förklarande variabler. Dessa variablersom
ska fånga möjligheterna öka antalet i åtgärder kanatt be-att personer vara
roende hur kraftig expansionen har varit tidigare månader.av

De ordinarie anslagen påverkar givetvis också det genomsnittliga anta-
let i åtgärder under budgetår. Men eftersom dessa anslagettpersoner en-
dast kommer gång år lämpar de sig mindre väl för studera tids-en attper
profilen. Samtidigt det nödvändigtär hänsyn till de ordinarieatt ta att an-
slagen varierar i storlek för på korrekt kunna skattasätt extraansla-att ett

effekter. Det visar sig ñnnas samband mellan de ordinarie ansla-gens ett
nivå och storleken på ökningar-na antalet i åtgärdergens av personer un-

der hösten storleken på minskningarna under våren ochsamt sommaren.
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När de ordinarie anslagen ökningarna minskningarna kraf-ochär ärstora
tigare anslagen små.än när är

Skattningarna utformas för kunna hänsyn till säsongmönstretta attatt
ordinarie in-varierar med de anslagen på detta Detta skersätt. attgenom

kombinationer årsvisa ordinariekludera tolv variabler mellan deärsom
anslagen och säsongdummyvariabler bland de förklarande variablema.

såsongmönsuet blitillåter på så förstärkt högre de ordi-Jag sätt att mer
narie Om de skattade koefficienterna föranslagen dessaär. summan av
kombinerade variabler noll har ökningarna varit lika minsk-är stora som
ningarna. ordinarie anslagen har då visserligen påverkat förändring-De

i åtgärder budgetåret förändringarnaantalet underarna av personer men
tagithar varandra.ut

vanliga säsongdummyvariabler. Dessa variablerSlutligen ingår även
i åtgärderfångar säsongmässiga förändringarna antaletde av personer

dockde ordinarie anslagens nivå. Det gåroberoendeär att resone-som av
ordinarie anslagen. Om dedessa på liknande desättett som omra om

till noll ökningarna under höstenskattade koefficienterna tarsummerar
Dummyvari-våren och varandra.minskningama underoch utsommaren

i åt-Omi rent antaletablerna fångar så fall säsongmönster.ett personer
förändringarna itrendmässigt de månadsvisahar ökat kommergärder

kraftigareökningarna kommermedeltal positiva, änattatt varavara
visa sigminskningarna. skattningarna skulle dettaI att summan avgenom

noll.koefficientema skullede skattade större änvara
redovisarñnns i tabell 4.5. TabellenskattningamaResultaten från

variab-förklarandeför de fyrakoefficienterna grupperna avsummorna av
tidigare förändringarnakoefficienterna för deFrånsettler. avsumman av

Ensldl-statistiskt signifikanta.i åtgärder ingaantalet är summorpersoner
sig-Vid summering dock degivetvis signiñkanta.da koefñcienter är tar

variab-intevarandra. Detta hindrarniñkanta koefñcienterna testattut om
visar så fallet.tillför någotlema ärattsom grupper

noll eftersomlångsiktseffekternaskattade extraanslagDe är näraav
signifikantför extraanslag intekoefficientemade skattade ärsumman av

frånordinarie skildför anslagenskild från noll. heller de ärInte summan
säsongdummyvariablema inte någon trendSlutligen fångarnoll. utöver

inte signiñkanteftersom denna koefñcientsumrna ärsäsongmönstret även
skild ñån noll.

De enskilda koefficienterna givetvis också intresse.är av
Koefñcienterna för extraanslag två och månader tillbaka signiñkantärtre
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positiva medan koefficienten för extraanslag nio månader tidigare är
signifikant negativ. För de ordinarie anslagen koefñcientemaär for
augusti och september signifikant positiva medan de för juni och juli är
signifikant negativa. Föregående månads förändring antalet iav personer
åtgärder den viktigasteär de tidigare förändringarna.av

De effekter koefñcientema fångar är emellertidsom partiella. Vad sä-
extraanslagensskatmingama effekterger tidenom över vi även tarom

hänsyn till extraanslagen har indirektaatt effekter via tidigare förändring-
antalet i åtgärder Figur 4.8 illustrerarar av personer de säsongrensade ef-

fekterna under antagandet de ordinarie anslagenatt konstanta.är Den
skattade modellen kan användas för beräkna förändringarnaatt antaletav

i åtgärder för varje månad. Dessa förändringarpersoner har därefter räk-
till nivåer för antaletnats i åtgärder.om Den heldragna linjenpersoner i

figuren visar effekterna på antalet i åtgärder enligt skattningen ipersoner
kolumn 2 i tabell 4.5.

Antag extraanslag till sysselsättningsskapandeatt åtgärder motsva-
rande årligt genomsnitt på 000ett 1 den streckade linjen illust-personer

detta beviljas månad Enligt skattningenrerar kommer det skeatt en
gradvis ökning antalet i åtgärder under åtta månader.av Drygtpersoner
l 200 kommer i åtgärder månadpersoner att Därefter följervara en
minskning, från månad 10 till månad 14 antaletmen är i åtgärderpersoner
aldrig lägre 700. Månadän 18 antaletär i åtgärder tillbaka tillpersoner
noll. De direkta effekterna på antalet i åtgärder medär andra ord tempo-

Ungefärrära. 70 det totala antalet månaderprocent for i åt-av personer
gärder kommer under det första året. Något mindre 90än infallerprocent
under tolvmånadersperioden månad 3 månad 15.-

Det finns viktig konsistenskravett det går ställa på skatming-som att
vårtI exempel beviljades medelarna. motsvarande årligt genomsnittett

1 000 i åtgärder. Anslagetom medpersoner andra ord 12 000motsvarar
månader i åtgärder. Frågan vilket utfalletär enligt skattningama.är Detta
kan uppskattas antalet iatt åtgärdergenom enligtsummera skatt-personer
ningama för varje månad. Den sista raden i tabell 4.5 redovisar dessa

För värt exempel 12 900ärsummor. månader i åtgärder. Ett al-summan
ternativ beräknaär under linjernaatt i ñgur 4.8.ytorna I vårt fall är ytan
under den heldragna linjen ungefär lika med under den streckadeytan
linjen. Skattningama uppfyller därför kravet visa på utfallatt ett ärsom av

storleksordning anslaget.samma som
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i åtgärderantaletskattningamaSammanfattningsvis visar att personer
Antaletextraanslag kommer. ärmånader efter detbörjar stiga ettatttre

månader.efter åttahögstsom

förändringen antaletkvadratskattningar,Minsta4.5Tabell per-av
sysselsåttningsskapande åtgärder, -julijuli 1972isoner

1988

2 31

koefñcienter:skattadesumman av

0,530,51 0,51antalettidigare förändringar av
i sysselsättningsskapande 3.01 0,330,23personer

deåtgärder, och en avvar
12 månadernaföregående

-0,02 -0,l5-0,15deochextraanslag, var en av
månadernaföregående 24 0.03 0420.42

0,15 0,090,09budgetåret,underordinarie anslag
effekt för varjespecifik 0.67 oss 0.64

kalendermånad

O-2, 14säsongdummyvariabler
0.29

2,20 2,21 2,20SEE

0,900,90 0,90

å 0,86 0,860,86

Q39, 0.0940.244 0,094p-virde

-O,31-0,3O -0,04extraanslag,långtidseffekt av
förändringarsumman av

12,9 9,511,3extraanslag,effektsamlad av
nivåersumman av

noll.läststillkoefñcientemahara Summanav

TolvinomAbsolutatsvärdenobservationer 193.Anmärkning: Antalet parentes.är anges
SEEi specifikationema.ingar ärdärför ingen konstant.ochsäsongdummyvariabler,

39 residualauto-medLjung-BoxstatistikanQ39standardfel och ärskattningens
signifikansnivá 5Medresidualema vitt brus.ärNollhypotesenkorrelationer. är enatt

för någon skattningama.förkastasinte nollhypotesenkan avprocent,
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Figur på4.8 Effekterna åtgärderantalet i ettpersoner av
extraanslag motsvarande 1 000 i syssel-personer

åtgärdersättningsskapande årunder 1
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4.6 Sambanden mellan produktivitet, löner, skatter, ar-
betslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Frågan hur de sysselsättningsskapande åtgärdemas omfattning påverkar
viktiga makroekonomiska målvariabler återstår. Hur har åtgärderna fram-
för allt påverkat arbetslöshet och löner på kort och på lång sikt För att
studera sambanden mellan sysselsättningsskapande åtgärder och andra
makrovariabler jaghar skattat vektorautoregressionsmodell VAR-en

1990.13modell för perioden tredje kvartalet 1969 andra kvartalet Bland-
modellens variabler ingår antalet arbetslösa, antalet i sysselsätt-personer
ningsskapande åtgärder och antalet i arbetsmark-summan av personer
nadsutbildning och ungdomslag. Samtliga dessa variabler beräknas som
andelar arbetskraften. Därutöver ingår ytterligare variabler: Denav tre
första den procentuella förändringenär den reala produktionen, ärav som
företagens arbetslcraftskostnader inklusive skatter timme i förhål-per
lande till de försäljningspriser företagen erhåller. Den andra varia-som
beln den procentuella förändringenär produktiviteten, dvs produktio-av

13PeterEnglunds Dataanalys teoretiskaskygglappar i EkonomiskaRådetsuppsats utan
årsbok 1988 god presentation VAR-modeller.är en av
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timme, medan den procentuella förändringen prisskattelcilennen per av
variabeln.den tredjeär

Att skatta VAR-modell mycket förutsättningslöstär sökaatt möns-en
i tillgängliga data Till skillnad från empiriska specifikationer härleddater

från teoretiska modeller, förutsäger hur variablerna ska påverkasom var-
andra, lägger denna inga teoretiska restriktioner på hur variablernaansats

varandra.inbördes påverkar Istället ingår tidigare värden för samtliga va-
riabler förklarande variabler i samtliga ekvationer. I ekvationensom t.ex.
med arbetslösheten beroende variabel ingår arbetslösheten tidigaresom
kvartal förklarande variabel tillsammans med de övriga fem variab-som
lernas tidigarevärden kvartal. I denna modell inkluderas värden för fö-de

kvartalen.regående VAR-modeller kännetecknas läggatre att ton-av
vikten vid tidigare värdens betydelse. Den breda styrkan medäransatsen
VAR-modeller. Samtidigt den alltså deñnitionsmässigtär inte påbaserad
någon teori. Detta nackdel.är en

Med hjälp den skattade VAR-modellen kan vi bl.a. studera effek-av
ändrad politik, effekterna förändrad arbetsmarknadspoli-terna t.ex.av av

tik. Vi ska framför allt koncentrera intresset till två irnpulsresponsex-s.k.
periment med den skattade modellen i ñnnsappendix ytterligare infor--
mation modellen. Impulsresponsberäkningen innebär under-attom man
söker hur plötslig förändring de ingående variablerna påver-en av en av
kar alla andra variabler ingår i modellen. Detta gäller både vadsom som
händer på kort sikt och vad händer på lång sikt den plötsliga för-närsom
ändringen fortplantar sig modellen och till indirektaupphovgenom ger
effekter. Kanalen för detta de tidigare värdena förär variablerna in-som
går förklarande variabler. Effekterna extraanslag redovisadessom av som
i föregående avsnitt variant impulsresponsberäloiing förär en av en en
enstaka ekvation. Här studeras däremot flera ekvationer samtidigt. För
denna modell går det olika experiment, dvs plötsliga föränd-göraatt sex
ringar variablerna. För varje experiment går det i sin fåav en tur attav
fram tidsproñl för och variablerna.en var en av

14 Dennakil skillnaden mellan den reala produktlönenär och den reala konsumtionslö-
hushållensnettolön timme i förhållandeår till hushållensinköpsprisernen, som per

inklusive skatter konsumeradenhet. Prisskattekilen ändras indirekta di-ellerper om
rektaskatterändrasoch företagensvinstmarginalerändras.om
15 Den använda den enklastmöjliga,år de variablerutöver har beskrivitsansatsen som
ingår endastsåsongdummyvariabler.Det finns betydligt sofistikeradeansatsermer som

utnyttjar samtligavariablersnivåer, utnyttjar del variablerkan haLex att en gemensamma
identifierartrender. harsätt tolkningstmkturellsystemet ett som en etc.mer



SOU 1993:43 Sysselsâttningsskapandeåtgärder stabiliseringspølitisktmedelsom

Låt börja med vad händer i modellen vidatt plötsligoss ök-se som en
ning andelen i sysselsättningsskapande åtgärder. Det skaav personer un-
derstrykas det fråganär plötslig ökning, inteatt ökad känslighetom en en
för arbetslöshet. Antag ökningen andelen i sysselsättnings-att av personer
skapande åtgärder arbetskraften. Figur 4.9 visarmotsvarar procenten av
tidsproñlen för arbetslöshet, sysselsättningsskapande åtgärder och ar-
betsmarknadsutbildning. Arbetslösheten sjunker under det första kvartalet
medan arbetsmarknadsutbildningen oförändrad.är På längre sikt, ef-när
fekterna samtliga variabler påverkar varandra haratt värkt sjunkerav ut,
de sysselsättningsskapande åtgärderna långsamt tillbaka till utgångsläget
medan arbetslösheten återgår betydligt snabbare.

Det går irnpulsresponser.beräkna standardavvikelser föratt Det visar
sig ökningen andelen i sysselsättningsskapandeatt åtgärder under deav
fem första kvartalen första kvartalets minskning arbetslöshetensamt av
avviker två standardawikelserän från noll. Däremot övriga im-ärmer
pulsresponser noll. Reallöneölcrtingama visserligen positivaär de två
första kvartalen för sedan bli negativa. Dessa irnpulsresponser avvikeratt
emellertid inte i statistisk mening från noll.

Figur 4.9 Effekterna ökning iandelen sysselsättningsska-av en av
åtgärderpande med procentenhet under kvartal 1en
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15Dettasker hjälpmed s.k. Monte Carlo-simuleringar.av
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Figur 4.10 Effekterna ökning arbetslösaandelen medenav av en
procentenhet kvartal 1under
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viktigaste experimentet sysselsättningsskapan-Den slutsatsen är attav
ned reallönemaåtgärder kortsiktigt kan arbetslöshetende utan attpressa

arbetsmarknadspolitikens omfattning pâ-börjar öka snabbare. Frågan hur
kontroversiell. undersök-lönebildningen De olika empiriskaverkar är

aktuella tids-ningarna har kommit till skilda resultat. Resultaten för den

sig till deperioden valda entydiga. De anslutermed den här äransatsen
aktiv arbetsmarknadspoli-ñnner finns förstudier det ett utrymmeattsom

tik lönebildningen påverkas.attutan
arbetslöshe-börjar med plötslig ökningDet andra experimentet en av

arbetskraften.kvartaletunder det första motsvararten procent avsom en
de följande kvartalen,-På kort sikt arbetslösheten fortsatt högre underär se

4.10. kvartalen ökningarna arbetslöshetenñgur För de första ärsex av
Arbetslöshetsölcningen medförtvå standardavvikelser noll.än ovanmer

ökar. ökningi sysselsättningsskapande åtgärder Dennaandelen äratt
ifram till Andelen arbets-signifikant skild från noll och med kvartal

påverkas inte särskilt kraftigt arbetslös-marknadsutbildning däremot av
statistiskavviker från noll ihetsökningen. impulsresponsemaIngen av

17 1991återfinns omfattandediskussion. relevantaEkonomiskDebatt 4 De1 nr ennr -
också.referensernaförtecknas

18 identifiera modellenmåste antalomedelbaraeffekter underdet förstaFör kunnaatt ett
kvartalet till noll. Jagbl.a. valt omedelbaraeffektenden arbetslöshetsättas sättaatt av
sysselsättningsskapandeåtgärdertill noll. Detta konsistent redovisadeimedresultatenär
avsnitt avsnitt4.4 och 4.5.
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mening. Detta ytterligareär uttryck för detett sysselsättningsska-äratt
pande åtgärder, arbetsmarknadsutbildning,än harsnarare varit detsom
huvudsakliga stabiliseringspolitiska medlet inom arbetsmarknadspolitiken
under den studerade perioden. Under det andra och det tredje kvartalet är
visserligen reallöneölcningama positiva, för därefter negativa,att vara

inte heller detta experiment producerar impulsresponsermen för reallöne-
ärnsignifikantförändringarna skilda från noll.som

En plötslig ölming andelen i arbetsmarknadsutbildningav personer ger
inte upphov till signifikanta impulsresponser för arbetslöshet, för syssel-
sättningsskapande åtgärder eller för reallöneförändiingar. Andelen i ar-
betsmarknadsutbildning kommer däremot signifikant högre underatt vara
fem kvartal.

Sammanfattningsvis visar alltså dessa experiment med den skattade
modellen plötslig ökning andelenatt i sysselsättningsska-en av personer
pande åtgärder kortsiktigt ned arbetslösheten för den skullpressar utan att
leda till kraftigare lönestegringar. Vidare leder plötslig ökningen ar-av
betslösheten till ökning andelen i sysselsättningsskapande åtgärder.en av
Såväl andelen arbetslösa andelen i sysselsättningsskapande åtgärdersom

signifikant högreär under kvartal.sex

4.7 Avslutning

Det finns två grundläggande skäl till skepsis möjligheterna bedrivaattom
stabiliserande finanspolitik. Ett skäl övertygelsenär ekonominen fun-att

på sådant finanspolitiksätt inte kanett ha systematiska effekter.gerar att
Ett åsikten finanspolitikenär påverkasannat så mångaatt oberälcneligaav
fenomen, bl.a. i den politiska och den administrativa denattprocessen,
inte kan fungera i praktiken.

Detta har dock långt från hindrat politiker i sin retorik återkomman-att
de diskutera hur bör söka stabilisera den ekonomiska utvecklingen.man
De årliga ñnansplanema exempel påär allmänt uppmärksammade uttryck
for dessa ambitioner.

Hur detöverensstämmer sagda med det gjorda Om börjar medman
enkla jämförelser visar det sig omfattningen de sysselsättningsska-att av
pande åtgärderna har varit klart kontracyklisk. Det visar sig också att
dessa åtgärder tämligenär detta bland statsbudgetensensamma om ut-
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sysselsättningsskapande åtgär-dedärförmening hardennaIgiftsposter.
finanspolitiken.kontracykliskautgjort denutsträckningi högderna

sysselsättningsskapande åtgärderna ärvisar deanalysEn attnoggrann
kontracyklisktfåinte gårdetinvändningen ettmotexempel till att po-att

stabilt ochfunnitsharDetfungera. ettlitisktadmirtistrativt attsystem
harökathararbetslöshetenreaktionsmönster, när an-politiskt nyasnabbt

.Det sambandstabilt och närafunnitsocksåharbeviljats. ettsnabbtslag
beviljats harharväl anslagenåtgärder,antal i närochanslag per-mellan

Åtgärdernas minskatsomfattning haråtgärder.iinslussatssnabbtsoner
haråtgärdernasysselsättningsskapandeDeförelegat.behov haringanär

endast temporära.syftetuppfylltdärför att vara
ñnartspolitikåtgärdernasysselsättningsskapande attdevisarSlutligen

ökningplötsligpåpekarResultateneffekter. avsystematiskahakan en
arbetslöshe-nedkortsiktigt kanåtgärdersysselsättningsskapande pressa

blir högre.löneökningarprisettilldettaintesker attDessutom avten.
sysselsättningsska-dedärförblirslutsatsensammanfattande attDen

undermedelstabiliseringspolitisktpotentielltåtgärderna sompande är ett
poli-fungerandesåväl hasigvisathardecenniematvå ende senaste

arbetslösheten.minskasystematiskt kunnatisldadministrativ process som
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VariansdekomponeringAppendix

VAR-modellernasirnpulsresponser brukar de skattadeVid sidan egen-av
hjälp variansdekomponering.beskrivas med Förskaper ofta göraatt enav

störningarnödvändigt transformera desådan uppdelning det förstär att
variablerna såpåverkar och de beroendeeller feltenner som var en av

variablernas störningar inte korrelerade varandra.respektive medde äratt
störningarnaunderlättas ocksåTolkningen irnpulsresponser äromav

varandra. För denna modell innebär dettaoberoende stör-t.ex. attav
variabel inte skaarbetslösheten beroendei ekvationen medningen som

ekvationen för sysselsättningsskapandestömingen ikorrelerad medvara
prognosfel, förtransformation har skett beräknas dedennaåtgärder. När

för samtligamodellen Detta skerperioder framåt,viss antalett som ger.
hänförasfel kanhur delar dessavariabler. Slutligen beräknas stora av som

respektive variabel.förändringar itill
tidshorisonter,för tvåvariansdekomponeringarredovisarTabell 4.Al

ande-förklaras deframgår tabellenkvartal. Som störstafyra och tjugo av
varian-stömingarna. detta berorUtövervariansema delarna av egnaav

sikt i rela-fyra kvartalsåtgärderna påsysselsättningsskapandeför desen
bety-Arbetslöshetensstörningar i arbetslösheten.utsträckning påtivt hög

minskarkvartal. Dettatidshorisont påfördelse är störst sexensom
sysselsättningsskapandestörningar isikt. Vidare haremellertid på längre

arbetsrnarlcnadsutbildningensbetydelse föricke försumbaråtgärder en
tidshori-vidvariansen högsttillsikt. Bidragetvarians på längre är ensom

på tolv kvartal.sont
betydelse förreallöneförändringarstörningar isiktPå lång har stor ar-

haråtgärdernasysselsättningsskapandebetslöshetens varians. De stor
på kvartalvid tidshorisontperspektivetriktigtbetydelse i det korta etten-

andelen 14är procent.
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Tabell Variansdekomponering, kvartalet 19694.Al tredje andra-
1990kvartalet

störningar ivariansen kvartal beror
för framåt procent

ssk AwAq Ae uamu

222 l67 2 54ssk
16 151320 32 11 14

2 280 210 54amu
9 7520 24 48 7

1373 75 114Aq
10 143 65 420 4

3 012 812 24Ae
653 12 7120 3

73 965 14u
3217 301620 2 4

828 52 1 24Aw
7312 720 2 2 4

Anmärkning: Förkortningama i tabellen står för:

åtgärderandel i sysselsättningsskapandessk
arbetsmarknadsutbildningandel i och ungdomslagamu

procentuell förändring produktivitetDq av
Dø förändring pris-skattekilprocentuell av

arbetslösaandelu
procentuell förändring real produktlönDw av
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ARBETSLÖSHET,5 ARBETSMARKNADS-
POLITIK OCH LONEFORHANDLINGS-
SYSTEM

5.1 Problembakgrund

spårenI oljekriserna 1974 och 1979 ökade arbetslösheten mycketav
kraftigt i flertalet västeuropeiska länder. Vad främst har utmärktsom
denna utveckling den markantaår ökningen andelen långtidsarbets-av
lösa. Arbetslösheten har på högre nivå tidigareänpermanentats ävenen
efter det konjunkturen har uppåt i ekonomiema.väntatt Denna utveckling
har dock inte karaktäriserat alla europeiska länder. I Sverige har både
arbetslöshetsnivån och andelen långtidsarbetslösa varit betydligt lägre än
genomsnittet för OECD under 1970- och 1980-talen. I debatten har detta
aktualiserat frågan orsakerna till den relativt arbetslös-om gynnsammare
hetsutvecklingen i Sverige.

En förklaring det centraliseradeär löneförhandlingssystemet harsom
medfört reallöneutvecklingen i Sverige varit återhållsamatt änmer
utvecklingen i länder med decentraliserade löneförhandlingssystem.mer
Denna förklaring anknyter till års arbetsmarknadsekonomiskasenare
forskning betonar skillnader i institutionella förhållanden på arbets-som
marknaden orsaker till skillnaderna i arbetslöshetsutvecklingen mel-som
lan länder: En grundläggande hypotes i denna forskning löne-är att
bildningen påverkar arbetsmarknaden olika beroende på hur centralise-
rade löneförhandlingarna Intresset förår. löneförhandlingssystemets ut-
formning bestämningsfaktor för arbetslöshetsutvecklingen harsom en
motiverats på empiriska grunder: Flera studier har pekat på länder medatt

hög grad centraliserade löneförhandlingar har haften av en gynnsammare
makroekonomisk utveckling länder medän decentraliserade löneför-mer
handlingar. Dessa empiriska iakttagelser har sedermera kunnat teo-ges en
retisk motivering. En slutsats i denna forskning företagensär realaatt
lönekostnader i genomsnitt blir lägre centraliserade löneförhand-mer
lingama Orsaken iär. är centrala förhandlingar omfattaratt parterna som
hela arbetsmarknaden tvingas samhällsekonomiskastörre hänsynta än
vad lokala löneförhandlare behöver göra.

Kapitel 5 har skrivits JohnnyZetterberg.Författaren tacksamförår synpunkterav av
Bertil Holmlund ochEskil Wadensjö.
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andra förklaring utgår från SverigeEn fört aktiv arbetsmarknads-att en
politik i till andra länder vilka förlitar sig på passivmotsatssom en-
arbetsmarknadspolitik med tonvikt på kontant arbetslöshetsunderstöd -
motverkar uppkomsten långtidsarbetslöshet. forskningslinjeDennaav
drivs brittiskamed emfas bl.a. ekonomer Richard Layard.t.ex.av som
Enligt argumentering stigandedenna den långtidsarbetslöshetenär en

arbetsmarknadenskonsekvens funktionssätt försämrats. Samtidigtattav
mål arbetsmarknadspolitikencentralt för minska jämviktsarbets-är ett att

lösheten förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. En huvud-attgenom
slutsats dras i denna litteratur aktiva arbetsmarknadspolitiskaär attsom
åtgärder kan upprätthålla och det effektiva arbetsutbudet vilketöka i för-
längningen positiva stabiliseringspolitiskaockså har effekter attgenom

lönetrycketJ Länder för passiv arbetsmarknadspolitikdämpa börsom en
övergå till aktiv arbetsmarknadspolitik.en

arbetsmarknadspolitikensDetta på roll för arbetslöshetsutveck-synsätt
inte oomtvistad. forskningslinje,lingen dock En andra främsteär vars

företrädare Calmfors, funnitsLars det sedan länge tendensär attmenar en
till, åtminstone i svenska debatten, värdetden arbetsmarknads-att ta av
politiken given lcritiskt granska grundläggandedenna. Ettattutansom

den aktiva arbetsmarknadspolitiken kostnaderna förärargument mot att
vilket försvagar fackföreningarnas incitament tillarbetslöshet reduceras

återhållsamhet de ställer lönekrav. I extremfallet blir konsekvensennär att
arbetsmarknadspolitiken driver reallönerna och därigenom trängerupp

sysselsättning. Calmfors flera empiriska studierundan reguljär attmenar
hypotesen arbetsmarlcnadspolitiken löneuppdrivande effek-stöder haratt

ter Detta innebär inte arbetsmarknadspolitiken vid lågkonjunktur-att
kan positiva sysselsättningseffekter. enligtlägen ha Men huvudslutsatsen

denna argumentering varken centraliserade förhandlingar ellerär att
arbetsmarknadspolitiken förklarar den svenska arbetslöshetsutvecklingen.

arbetslöshetsutvecklingenIstället förklaras den svenskagynnsamma av en
reallöneflexibilitet i kombination devalveringarna 1977, 1981hög med

1982. Det ligger utanför syftet kapitel redogöra föroch dock med detta att
argumentering ligger till för alternativa förklarings-den grund dennasom

till arbetslöshetsutvecklingen.hypotes den svenska

1 effektivalångtidsarbetslöshetinnebär det arbetsutbudet minskar. Konsekven-Hög att
lönehöjande effekt eller löneutvecklingen i mindredetta blir dämpasatt ut-senav en

långtidsarbetslösheten lag.sträckning ärän när
2 genomgång.Sekapitel för7 närmareen
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Syftet med detta kapitel utifrånär i huvudsak resultat frånatt årssenare
makroekonomiska forskning sammanfatta kunskapsläget i vilkenom
utsträckning arbetsmarknadspolitik bestämningsfaktorär för denen agg-
regerade arbetslöshetsutvecklingen. Tonvikten ligger på med utgångs-att
punkt från arbetsmarknadens funktionssätt försöka bedöma vilken bety-
delse arbetsmarknadspolitiken har för arbetslöshetsutvecklingen. En vik-

dentig avgränsning blandär svenska ekonomer livligt debatteradeatt frå-
arbetsmarknadspolitikens eventuellt löneuppdrivande effekter integan om

har någon framträdande plats i detta kapitel eftersom denna fråga diskute-
i kapitel inärmare 7 detta betänkande.ras

Infallsvinkeln i detta kapitel arbetsmarknadspolitikensär betydelseatt
for den svenska arbetslöshetsutvecklingen utvärderas studeraattgenom
arbetsmarknadspolitikens omfattning och inriktning i länder med olika
grad centraliserade löneförhandlingssystem grad korporatism. Detav av
finns åtminstone två skäl för makroutvärdering den svenskaatt en av
arbetsmarknadspolitiken bör ha sådan infallsvinkel.en

För det första det principiellt viktigt vidär makroutvärderingen av en
åtgärd eller åtgärdsprogram beakta effekterna eller effektivitetenatt att

åtgärden i utsträckning avhängig detär institutionellastorav system av
och ekonomiska villkor inom vilket den verkar. Varje utvärdering som
inte beaktar riskerardetta dra felaktiga slutsatser åtgärdens elleratt om

effekter.3åtgärdsprogrammets För korrekt utvärdera arbets-att t.ex.
marknadspolitikens roll for arbetslöshetsutvecklingen det således nöd-är
vändigt utvärderingen sikte på den institutionella inom vilkenatt tar ram
arbetsmarknadspolitiken verkar utvärderaän arbetsmarknads-attsnarare
politiken oberoende komponent i institutionellt regelsystem påettsom en
arbetsmarknaden.

Det andra skälet anknyter till Rehn-Meidners for den ekono-program
miska politiken. En implikation det Rehn-Meidnerska ärav programmet
nämligen målen for den ekonomiska politiken bara kan uppnåsatt om
arbetsmarknadspolitiken samverkar med andra policyåtgärder. så-Det är
ledes aktiv arbetsmarknadspolitik i samverkan med fack-dengenom en
liga lönepolitiken och finanspolitiken stabila priser och full syssel-som

uppnåsfsättning skall Denna samverkan skall ske med lönepolitiken

3 SeBlank Freeman1992.
4 Huvudbudslcapeti detär enbart effektiviseringarär ochprogrammet att ökadgenom
stnikturrationaliseringar näringslivet målenför denekonomiskapolitiken kan nås.av som
Omflytmingen arbetskraftskall åstadkommas de till följd den soli-av attgenom som av
danskalönepolitiken förlorar sinaarbeten,med stöd arbetsmarknadspolitiskaåtgärder,av
formasflytta näringslivetstill expansivadelar.över Det stnikturomvandlingsbudskapsom
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förutsätter löneförhandlingssystemet har utformning.viss Rehnattsom en
och Meidner understryker centrala avtalsförhandlingar avgörandeäratt av
betydelse för den fackliga lönepolitiken skall genomföras ikunna formatt

solidarisk lönepolitik. Sedan mitten 1950-talet har centralaav en av
avtalsförhandlingar dominerat lönebildningen i Sverige. centraliseratEtt
löneförhandlingssystem utgjorthar alltså viktig del den institutio-en av

kringgärdarnella den svenska arbetsmarknadspolitiken. I dettararn som
perspektiv framstår det således rimligt i makroutvärdetingattsom en av
arbetsmarknadspolitikens roll för arbetslöshetsutvecklingen också beakta
löneförhandlingssystemets betydelse.

Framställningen i detta kapitel kommer koncentreras på frågoratt av
följande slag: Skiljer sig arbetsmarknadens funktionssätt mellan länder

Ärmed olika centraliseringsgrad i löneförhandlingarna arbetsmarknads-
politikens omfattning inriktning ioch olika länder med centraliserade

respektive decentraliserade löneförhandlingssystem iKan skillnader ar-
betsmarknadens funktionssätt mellan länder förklaras olika omfattningav

inriktning arbetsmarknadspolitikoch av
I praktiken det svårt precisera innebörden begreppetär att av

funktionssätt.arbetsmarknadens En länderjärnförelse sådant slagettav
utvecklingenfår nöja sig med studera med utgångspunkt från antalatt ett

indikatorer på funktionssättet hur mycket reallönerna varierar vidsom
förändringari arbetslöshet reallöneflexibiliteten, stabiliteten i sambandet

mellan arbetslöshet och vakanser U-V-kurvan, storleken på jämvikts-

arbetslösheten vid inilationstaktkonstant NAIRU osv.
Kapitlet disponerat på följande avsnitt redogörsI nästkommadeär sätt:

några gäller centralise-för teoretiska vad sambandet mellanargument
ringsgrad i löneförhandlingssystemet och lönebildningen. dis-Dessutom
kuteras några empiriska problem förknippade indelamedär attsom

efter centraliseringsgrad. avsnitt 5.3 primäraländer I det syftetär att
undersöka arbetsmarknadens funktionssätt skiljer sig mellan länderom
med olika förhandlingssystem på arbetsmarknaden. jämfö-Försti görs en

arbetslöshetsutvecklingen periodenrelse och NAlRUzs storlek underav
1960-1990 i länder med olika grad centraliseringsgrad i löneförhand-av
lingarna. Därefter jämförs storleken på olika indikatorer på arbetsmarkna-

faktiskamodellenförmedlaråterspeglasocksåi den utformningen arbets-den svenskaav
marknadspolitiken. inslag i dennaBetydande rörlighetsinriktade arbetsmark-utgörs av
nadspolitik arbetsmarknadsutbildning.tlyttningsbidrag,arbetsförmedlingsverksamhetsom

aktivavad brukarbetecknas arbetsmarknadspolitiskaåtgärder.JämförRothsteinosv. som
1986 utifrån statsförvaltningspolitisktperspektiv diskuterar till denorsakernaettsom
aktivaarbetsmarknadspolitikeni Sverige.
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dens funktionssätt i länderna. Slutsatsen jämförelsen detär svårtärav att
finna belägg för generellt sambandatt mellan arbetsmarknadensett funk-

tionssätt och graden centraliserade löneförhandlingssystem. I avsnittav
5.4 diskuteras vilken omfattning och inriktning arbetsmarknadspoli-som
tiken har i länder med olika löneförhandlingssystem. I detta sammanhang
sammanfattas resultaten från de studier empiriskt har undersökt hursom
arbetsmarknadspolitikpåverkar arbetslöshetens utveckling. Den över-
gripande slutsatsen dras i detta kapitel arbetsmarknadspolitikenärsom att
sannolikt medverkar till förhindra uppkomsten långtidsarbetslöshetatt av
och hysteresiseffekter.

5.2 Löneförhandlingssystem och lönebildning

En ekonomi ständigt för olikautsätts slag störningar chockerav som
kan rubba balansen på arbetsmarknaden. Hur arbetsmarknaden utvecklas
kan bero på både storleken och karaktären stömingamaantas ochav
arbetsmarknadens förmåga stömingama, vad oftaatt anpassa som
benämns arbetsmarknadens funktionssätt. En aspekt på arbetsmarkna-
dens funktionssätt förmåganär sammanföra matcha arbetslösa indi-att
vider med lediga vakanta jobb. Arbetsmarknaden kan karaktäriseras

dynamiskt med och kontinuerliga flöden individerett system storasom av
går in i arbetslöshet eller lämnar densamma. Sådana flödensom som

uppstår individer frivilligt väljer byta jobbnär eller individerLex. näratt
lämnar arbetsmarknaden eller går in på arbetsmarknaden. Detta samman-
hänger bl.a. med företag har vissa kvaliñkationslqav på den individatt

skall anställas samtidigt individen ställer krav villkoren försom som
anställning. Konsekvensen detta bliratt acceptera ävenen attav om

lediga arbetskraftsresurser skulle kunna matcha de lediga platser ärsom
tillgängliga det ändå osannoliktär samtliga friställda eller arbetslösaatt
individer omedelbart ñnner passande anställning. Arbetsmarknadenen
kommer härigenom i varje tidpunkt utmärkas samtidig förekomstatt av en

lediga platser och arbetslösa individer. fungerandeEn väl arbetsmark-av
nad utmärks hög matchningseffektivitet vilket uttrycks korta arbets-av av
löshetstider för dem drabbas arbetslöshet.som av

En aspekt på arbetsmarknadens funktionssätt hur lönernaärannan
lönebildningen på störningar. Ju utsträckningstörrereagerar exogena
störningar reablöneförändringar, desto mindreanpassas genom genom-
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fårslag sådana störningar på sysselsättningen och arbetslösheten. Arbets-
marknadsutvecklingen kommer således i utsträckningstor att vara
avhängig arbetsmarknadens funktionssätt i sin beror på hurturav som
lönebildningen fungerar. Detta har aktualiserat frågan det finns löne-om
förhandlingssystem fungerar bättre andra.änsom

1980-taletUnder har det vuxit fram litteratur betonar löne-atten som
arbetsmarknadenbildningen påverkar olika beroende på graden korpo-av

ratism i det samhällsekonomiska beslutsfattandet. Begreppet korpo-
ratism dock mångfacetterat. vanlig definitionEn ekonomiär är äratt en
korporatistisk löneförhandlingssystemet centraliserat dvsärom upp--
byggt kring fåtal förhandlingsorganisationer företräderett sorn ar-
betstagare respektive arbetsgivare och regeringen in-bereddär attom-

medverkagripa och avtalsuppgörelserna. Se Pohjola 1992.

däremot finns inte någon definitionMen tillräckligt entydig förärsom
möjligtdet skall rangordna länder i korporatistiskaatt att termervara av

ekonomier. empirisk konsekvens detta existerar olikaEn det fleraär attav
olikamått betonar aspekter korporativistiskt l denett teo-system.som av

forskningen följden blivitretiska har fokuserat intresset på denatt man
begreppet korporatism nämligen vilkenbetydelsen betydelsesnävare av

centraliseradegraden löneförhandlingarna har haft på lönenivå ochav
se 1990.jämviktsarbetslöshet Holmlund

forskning i genomsnitt blirEn slutsats från denna företagens realaär att
sysselsättningen högre,lönekostnader lägre och centraliserademer

löneförhandlingarna Till grund för denna slutsats ligger antagandet att
förhandlingarnacentraliserade desto samhälls-är, tar parternamer mer

förekonomiska hänsyn de ställer sina lönekrav. Utgångspunktennär
argumenteringen vid decentraliserade löneförhandlingar kan detär att mer

indirekta exrernaliteter löneökningaruppstå effekter är nega-av som- -
övriga ekonomin varje enskild intetiva för delar lönesättareav men som

incitament påverka. Litteraturen flera exempel på i centrali-har att attger
fackföreningama incitament interna-serade förhandlingssystem har att

lisera sådana extemaliteter.
arbetslöshetsexternaIiIetÃ Vid förhandlingarEtt exempel s.k.är

nivå svårt för den fackföreningen någotlokal kan det lokala attvara se
samband mellan de lönelcrav vid förhandlingarna denställs och totalasom
arbetslöshetens storlek i ekonomin. Om fackföreningen driver upp

5 Andra slag extemaliteter diskuterasi litteraturen relativlöneextemalitetetochärav som
faktorsubstitionsextemalitetet.Se Holmlund 1990 och Pohjola 1992 för närmareen
genomgång.
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bidrarlönerna detta till öka arbetslöshetskön. Den indirekta effektenatt av
detta den negativa extemaliteten för de individerär redan äratt som
arbetslösa försämras anställningsmöjlighetema eftersom den längre ar-
betslöshetskön innebär sannolikheten för få jobb minskar. Enatt att ett
nationell fackförening organiserar arbetskraften i eko-merpartensom av
nomin bortser däremot inte från den totala arbetslöshetens storlek när

centraliseratlönekraven ställs. I löneförhandlingssystem kommer där-ett
för denna extemalitet intemaliseras facket incitamenthar tillatt attgenom

återhållsamma lönekrav.mer
Ett exempel skatteexternalitetär sammanhänger med beho-annat som

skatteñnansiera olika arbetsmarknadspolitiska åtaganden. Iattvet av
exemplet konstaterades den lokala fackföreningen kan betraktaattovan
de lönekraven oberoende den totala arbetslösheten. Dettaegna som av
innebär också den bortser från skattekonsekvenserna denatt av egna
lönepolitiken. den nationella fackföreningenFör dock sambandetär
mellan ställda lönelcrav och arbetslöshetens storlek utgifternaoch därmed
för arbetslöshetsersättning uppenbar. Om lönekraven ställs fört.ex. mer

kanhögt sysselsättningen minska och behovet arbetsmarknadspolitiskaav
åtgärder måste skatteñnansieras öka. förlängningenI kommer skatte-som
höjningarna drabba de medlemmarna varför det ligger i denatt egna
nationella fackföreningens egenintresse moderera lönekraven. Denatt
nationella fackföreningen intemaliserar härigenom de skattextemaliteter

uppstår vid decentraliserade löneförhandlingar. Ovanståendesom mer
iakttagelser implicerar således det ñnns positivt samband mellanatt ett
reallönens känslighet för variationer i arbetslösheten reallöneflexibilitet

centraliseringsgradoch graden i löneförhandlingar.av
sådant sambandEtt delvis den makroekono-motsägs av gynnsamma

miska iutvecklingen USA och Japan, länder med starkt decentraliserade
förhandlingar. Detta har föranlett Calmfors Drifñll 1988 ifråga-att

existensen relation mellan intemaliseñngseffektersätta monotonav en
och centraliseringsgrad. Den alternativa eller kompletterade hypo-snarare

löneökningarde framför hålls tillbaka marknads-ärtes attsom om
kraftema får inflytande på lönesättningen. Utgångspunktenstörre ärett att
det existerar s.k prisexternaliteter decentraliserad lönebild-gör attsom
ning på företagsnivå skapar incitament för återhållsamhet i lönelcraven.
Grundidén det lokal nivå ligger i både facketsär och den enskildeatt
arbetsgivarens intresse inte förhandla fram löneökningar riskeraratt som

minska det företagets marknadsandelar och leda till lägre syssel-att egna
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sättning och vinster. Denna intressegemenskap minskar centrali-mer
serad lönebildningen Vidär. ökad centralisering det flerär företag i eko-
nomin omfattas och löneavtal. Men flersom ett företagav samma som

löneökningaromfattas större möjligheternaär av konkur-av samma
rensskäl övervältra lönekostnadsökningama påatt konsumenterna genom
höjda varupriser. För.det enskilda företaget blir härigenom de negativa
konsekvenserna for höga löneökningar mindre vid ökad centrali-av
sering. Härvidlag indikeras icke-linjärt eller puckelforrnatett samband
mellan centraliseringsgrad och reallöneflexibilitetstelhet. Slutsatsen av
detta i ekonomierär med antingen starktatt decentraliserade eller starkt
centraliserade förhandlingar finns det starkare incitament hålla tillbakaatt
reallönema i länder 5intermediärän med centraliseringsgrad.

5.2.1 Att indela länder i olika löneförhandlingssystem

Avsaknaden teoretiskt entydig deñnition begreppetett korporatismav av
har tidigare framhållits medfört det existerar flera olika empiriskasom att
mått på korporativistiska Ett problem varje klassiñceringsystem. är att
rangordning länder korporativistiska eller centraliseradeav som
oundvikligen subjektivär och den därmed i någon mån blir godtycklig.att
I Calmfors Drifñll 1988, Freeman 1988 och Jackman 1990 defi-
nieras korporatism enbart i grad centralisering itermer löneför-av av
handlingarna, dvs i den utsträckning det sker samordning eller formasen
koalitioner mellan lokala fackföreningar och mellan arbetsgivare i sam-
band med löneförhandlingar med se Calmfors Drifñllmotparten
1988. Men denna definition beaktar inte det också i förhandlingaratt
kan finnas inslag samarbete consensus mellan de forhandlandeav

Denna aspekt korporatism beaktasparterna. i utsträckningstörreav av
bl.a. Bruno Sachs 1985 och Tarantelli 1986. Tabell A5.l i appen-
dix visar klassiñceringen länder efter graden korporatismatt skiljerav av
sig från den baseras centraliseringsgraden i länderna. Som ocksåsom
framgår längre fram i detta kapitel resultaten frånär ekonometriska

5 Dettapuckelformadesambandhump-shaperelation bygger Mancur Olsons1982
idé fåtal intresseorganisationeratt ett år skadligaom de i kraft sinnär storlekmestsom av

tillräckligt förär starka orsaka störningaristörre samhållsekonominatt samtidigt desom
inte tillräckligt för det skall ligga i derasegenintressestora att intemaliseraallaatt ex-
ternaliteter derasaktiviteter upphovtill.som ger
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skattningar pris- och löneekvationer inkluderar korporatism käns-av som
för hurliga begreppet deñnieras.

Ett ytterligare problem jämförelser olika för-accentuerassom om av-
handlingssystem omfattar längre tidsperiod centraliserings-är atten -
graden i länderna inte nödvändigtvis oföränderlig tiden.är Ettöver nära-
liggande exempel den svenska arbetsmarknadenär kännetecknadessom

lönebildningcentraliserad fram till början 1980-talet för där-en attav av
branschavtal.7efter övergå till förhandlingssystem imed huvudsakett

Sedermera bestämdes Rehnbergsavtalet som gäller för 1991-93 å andra
inomsidan, för strikt centraliserad förhandlingsordning.ramen en

Ovanstående iakttagelser visar således intedet självklart huräratt
länder skall indelas efter olika löneförhandlingssystem. Dessa problem

samtidigtbör beaktas de inte bör överdrivas slutsatser drasnärsom om- -
vilken roll graden centraliserade löneförhandlingar korporatismsom av
spelar för den makroekonomiska utvecklingen. För nå säkra slut-att mer

kan känslighetstest undersöka hur slutsatsernagörasatser attman genom
påverkas olika slag rangordningar mått används ochnär attav genom

stabilitetrangordningamas olika delperioder.undertesta
Framställningen i detta kapitel Calmfors Drifñllsanvänder 1988

indelning länder i olika förhandlingssystem rangordnar länderav som
löneförhandlingarnasefter graden centralisering i Till länder medav

centraliserade löneförhandlingar deräknas nordiska länderna Danmark,
Österrike.Finland, Norge och Sverige och USA,I Japan, Kanada, Irland,

Schweiz, Italien, Spanien, Schweiz, Frankrike, Italien Storbritannienoch
löneförhandlingama i huvudsak tilldecentraliserad företagsnivåär även

det också finns inslag branschförhandlingar i de sistnämndatreom av
länderna. Till intermediära lönetörhandlingssystem räknasgruppen
Tyskland, Belgien, AustralienHolland, och Nya Zeeland. I de törst-tre

löneförhandlingarnämnda länderna sker i huvudsak på branschnivå
imedan lönebildningen Australien och i inslagNya Zeeland har bådeav

centralisering decentralisering. Se Calmforsoch Drifñll 1988 för

referenser. Som jämförelse till detta mått centraliseringsgrad används

7 Detta ytterligare dimension klassiñceringsproblemetnämligen centrali-att ettger en
avtalssystemkan innebäralöneförhandlingar flera nivåer. Påden svenskaarbets-serat

marknaden löneförhandlingarför privataden på nivåer:äger sektorn centralt, för-trerum
bundvisoch lokalt. samspelet mellan dessaavtalsnivåer slutligabestämmerdet löneut-
fallet. Begreppetcentraliserat löneförhandlingssystem dåhar olika innebördberoende

vilken relativ betydelsedecentralalöneavtalenhar för anställdasde löner.
Skälet till detta dels centraliseringsgradenhar starkareteoretiskär förankringatt änen

graden korporatism. Calmforsdels Drifñlls rangordningtillhör de citeradeiattav mest
litteraturen.
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två ytterligare mått dels bygger på Tarantellis 1986 indelningsom av
länder i korporativistiska respektive icke-korporativistiska delssystem,
anknyter till Calmfors Drifñlls hypotes puckelformigt sambandettom
mellan reallöneflexibilitet och arbetslöshet. Det måttet erhållssenare

länder enligt rangordningen ländernas centraliserings-attgenom som av
grad CENGRAD definieras starkt decentraliserade fårsystemsom en

länderhögre position med intermediäraän i rangordningen sesystern
appendix tabell A5.1. Däremot faller det utanför för syftet medramen
detta kapitel undersöka måttens stabilitet för olika delperioder. Dettaatt
har veterligen tidigare heller inte gjorts i litteraturen på området.

5.3 Den makroekonomiska utvecklingen i länder med
olika grad centraliserade löneförhandlingarav

5.3.1 Phillipskurvan NAIRUoch

Under 1960-talet byggde de stabiliseringspolitiska övervägandena på en
föreställning farmsdet stabilt samband mellan inflation ochatt ettom
arbetslöshet. Detta samband illustreraskunde den s.k. Phillipskurvanav

beskriver hur arbetslöshet och prislönestegringstakt varierar medsom
konjunkturläget. Vid lågt kapacitetsutnyttjande arbetslösheten hög ochär
inflationen sjunker. Vid högt kapacitetsumyttjande gäller omvänt att
arbetslösheten låg samtidigt inflationstakten hög. stabilaär Detärsom
sambandet uppfattades ekonomisk-politiska beslutsfattare hadeattsom
möjlighet politikmed välja lägre inflationstakt på bekostnadatt en av
högre vicearbetslöshet eller Vilken mix inflation och arbetslös-versa. av
het land valde kunde sedan åtminstone tillskrivasdelvis politiskaettsom
preferenser.

Under 1970-talet kunde den ursprungliga Phillipskurvan inte längre
beskriva stabilt samband mellan inflation arbetslöshetoch i industri-ett
länderna. karaktäriseradesIstället ekonomiema inflationenatt steg utanav

arbetslösheten föll eller stagflation. teoretiskaDen omprövningenatt av
Phillipskurveanalysen hade dock påbörjats Friedman och Phelpsav av

redan i slutet l960-talet. Den tidiga Phillipskurveanalysen hade starkaav
keyensianska fortecken och byggde antagandet individer enbartatt
faster avseende vid nominallönen. Implikationen detta det där-är attav
med skulle möjligt med hjälp hög inflation hålla sysselsättningattvara av
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inflationoch på högre nivå vadän möjligtpermanent viden som vore en
låg inflationstakt. Den lcritik framfördes individer och fackligasom attvar
organisationer åtminstone i längre perspektiv ställer sina lönelcrav iett
reala Om arbetstagarna har förväntningartermer. inflationenattom
kommer stiga de sina nominellaatt lönekrav uppåt för bibe-anpassar att
hålla köpkraften. Genom introducera reallöner och förväntningsbild-att

Phillipskurveanalysenningen i ledde detta fram till helt andra politikslut-
tidigare.än Enligt detta ñnnssatser detsynsätt samband mellan infla-ett

tion och arbetslöshet på kort sikt däremot inte på lång sikt.men
En efterfrågestimulerande politik driver inflationen kan barasom upp

förbättringartemporära arbetslösheten. När arbetstagarnage inserav att
deras reallöner så småningom urholkas den stegrade inflationen ökarav
de sina löneanspråk. Företagens efterfrågan på arbetskraft minskar och
arbetslösheten kommer så småningom återgå till sin ursprungliga elleratt

med Milton Friedmans terminologi -naturliga arbetslöshetsnivå men-
vid högre inflationstalct. Den naturliga arbetslöshetsnivån somen är

struktur- och friktionsarbetslösheten speglar situation dåsumman av en
inflationstakten inte längre ökar, dvs konstant. Enligtär denna analys
finns det med andra ord jämviktsarbetslöshet, eller vad ocksåen som
brukar approximeras med NAIRU Non-Accelerating-Inflation-Rate-of-
Unemployment.9 Centralt för NAIRU-hypotesen jämviktsarbets-är att
lösheten oberoende inflationstakten,är dvs förekommerdetävenav om
betydande svängningar i arbetslösheten återgår denna till långsiktigtett
jämviktsläge.

Den stabiliseringspolitik förtshar från slutet 1970-talet i USAsom av
och i många västeuropeiska länder har haft antiinñationistisk inrikt-en
ning. Föreställningen har varit NAlRU-hypotesen approxi-godäratt en
mation ekonomins funktionssätt. En kontraktiv politik temporärtav som
ökar arbetslösheten minskar företagens och löntagarnas inflationsför-
väntningar. När aktörernas inflationsförväntningar så småningom har
växlats ned kommer arbetslösheten återgå till sitt långsiktiga jämvikts-att
läge till lägre inflationstakt. Härigenom kommer långsiktigadenmen en
Phillipskurvan förskjutas nedåt.att

Den vedertagna uppfattningen i såväl USAär i Västeuropaatt som
lyckades politiken få inflationstakten. Däremot har tidigareatt ner som
konstaterats arbetslösheten i de flesta länder inte minskat iställetutan ten-

9 l själva verket NAIRUär specialfall denjämviktsarbetslöshetett sammanfallerav som
medden naturliga arbetslöshetsnivån.SeJohansson1992 för kritisk granskningen av
NAIRU-begreppetsinnebörd.
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bli på hög nivå. varia-derat kvar Samtidigt finns det betydandeetten
tionsmönster i arbetslöshetsutvecklingen mellan länder. I vilken utsträck-

skiljer utvecklingen löneförhand-ning sig då mellan länder med olika

redovisar inflations- arbetslöshetsutveck-lingssystem Tabell 5.l-5.5 och

i löneför-lingen i 19 OECD-länder indelade efter grad centraliseringav
handlingssystemet.

tabell vadframgår 5.1 finns det skillnader mellan länderSom storaav
decennierna.gäller utvecklingen inflationstakten under de tre senasteav

i genomsnittliga inflationstal mellan olika för-skillnadernaDäremot är
tämligen hälften 1970-talet, efterhandlingssystem små. Under senare av

medoljekrisen, inflationen något snabbare iden första ökar gruppen
1980-förhandlingar i tvådecentraliserade de andra underän grupperna;

iinflationen snabbast denna För hela dentalet faller däremot stu-grupp.
varit något i länderperioden inflationen i genomsnitt lägrederade har

länder.i övrigaförhandlingssystemmed intermediära än
i arbetslöshet mellanfinns skillnaderTabell 5.2 visar detatt stora

1960-talet ochockså ländergrupper. Underenskilda länder och mellan
arbetslösheten högstgenomsnittligatill början 1970-talet denfram varav

förhandlingar. ökning i arbetslöshetendecentraliserade Deni länder med
i länderoljekrisen blev tämligen begränsadefter förstaföljde densom

övrigakraftig i länder.förhandlingar mycketcentraliserademed men
i medfortsatt kraftigt länderarbetslösheten ökaUnder 1980-talet har att

8 medanlöneförhandlingar till nivåerdecentraliserade procent,runtmer
centraliserade for-i medvarit cirka 4,5arbetslöshetstalet procent gruppen

handlingar.

decentrali-i länder medstigande arbetslöshetstalenBakom de kraftig
börjandelen 1970-talet ochunderserade förhandlingssystem avsenare av

tabell 5.3.ungdomar seökning andelen arbetslösa1980-talet finns aven
iungdomarfaller samtidigt andelen arbetslösaperiodUnder samma

1980-taletförhandlingar. slutetcentraliserade I ärländer med ung-av
icirka tredjedelarbetslöshetenandel den totaladomsarbetslöshetens enav

samtliga ländergrupper.

10 Pohjola 1992länderjämförelser redovisasi Jackman1990 och visar dess-De som
kapitalbildningBNP, produktivitetsutveckling. ochtillväxt förändrad realattutom ex-
centraliseradelöneför-portutveckling heller skiljer sig ländermedavviker inte mellan

övrigahandlingssystemoch länder.
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Tabell 5.1 Inflationen i OECD 1960-1991 procent

Centraliserade system

1960-73 1974-79 1980-85 1986-91

Sverige 4,9 10,7 9,0 7,3
Danmark 6,6 10,1 7,9 4,0
Finland 6,5 12,6 8,7 5,1
Norge 5,0 8,2 9,4 2,6Österrike 4,5 6,1 4,9 2,9

Genomsnitt 5,5 9,5 8,0 4,4

Intermediåra system

1960-73 1974-79 1980-85 1986-91

Belgien 3,9 8,1 5,4 2,8
Holland 5,8 7,5 3,8 1,5
Västtyskland 4,2 4,7 3,4 2,9
Australien 4,6 11,9 8,6 6,1
Nya Zeeland 5,2 14,3 10,9 8,6

Genomsnitt 4,7 9,3 6,4 4,4

Decentraliserade system

1960-73 1974-79 1980-85 1986-91

Frankrike 4,8 10,6 9,9 3,4
Irland 6,7 14,5 11,9 3,0
Italien 5,2 17,2 15,2 6,7
Schweiz 5,2 3,8 4,3 3,9
Spanien 6,6 18,3 11,8 7,2
Storbritannien 4,9 16,1 9,0 6,1
Kanada 3,6 10,1 7,2 3,6
USA 3,3 7,6 5,9 3,7
Japan 5,9 8,0 1,7 1,3

Genomsnitt 5,1 11,8 8,5 4,3

Källa: Jackman1990 ochOECD 1992.
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procent1960-1991OECDArbetslöshet iTabell 5.2

Centraliserade system

1986-911980-851974-791960-73

1,92,41,51,5Sverige
8,99,35,51,8Danmark
4,95,14,42,0Finland
3,82,61,81,9Norge

Österrike 3,53,01,51,4

4,64,52,9Genomsnitt 1.7

Intermediära system

1986-911980-851974-791960-73

9,211,36,32,4Belgien
8,610,15,11,5Holland
5,66,03,20,8Västtyskland
7,67,65,02,1Australien
6,53,90,8Zeeland 0,3Nya

7,57,84,11,4Genomsnitt

Decentraliserade system

1986-911980-851974-791960-73

9,88,34,42,0Frankrike
16,112,67,65,2Irland
76,44,63,9Italien
2,31,71,0Schweiz 0,1

18,216,65,32,5Spanien
8,810,55,12,9Storbritannien
8,69,97,25,0Kanada
5,98,06,74,8USA
2,42,41,91,3Japan

8,88,54,9Genomsnitt 3,1

1992.OECD1990 ochKälla: Jackman
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Tabell 5.3 Ungdomsarbetslösheten i OECD 1970-1990
procent total arbetslöshetav

Centraliserade system

1970-73 1974-79 1980-85 1986-90

Sverige 35,2 39,1 36,3 35,2
Danmark - - - -Finland 39,3 37,5 31,4 27,5
Norge 57,0 56,1 45,9 43,3
Österrike 38,9 21,3 18,6 33,9

Genomsnitt 42,6 38,5 33,1 35,0

Intermediära system

1970-73 1974-79 1980-85 1986-90

Belgien 32,4 46,2 41,7 37,2
Holland 36,9 35,8 44,5 38,2
Västtyskland 20,4 28,3 28,4 20,0
Australien 40,7 51,3 50,1 44,2
Nya Zeeland - - - -
Genomsnitt 32,6 40,4 41,2 34,9

Decentraliserade system

1970-73 1974-79 1980-85 1986-90

Frankrike 18,8 39,3 43,0 32,0
Irland - - - -Italien 60,5 61,1 52,2-Schweiz 42,1 42,0 32,1-Spanien 43,3 51,0 52,6 44,5
Storbritannien 28,2 40,4 40,8 32,2
Kanada 45,8 47,1 41,0 31,7
USA 49,3 48,1 41,4 36,8
Japan 35,7 23,9 22,0 24,7

Genomsnitt 36,9 44,1 43,0 35

Källa: OECD 1992.
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LångtidsarbetsarbetslöshetenTabell 5.4 OECDi 1979-
1990 procentuell andel kvarvarande arbets-

månlöshet efter 6

Centraliserade system

1979 1980-85 1983 1986-90

Sverige 19,6 22,8 24,9 20,2
Danmark 60,6 54,2- -Finland 34,1 30,6l 25,7-Norge 11,0 18,6 20,0 23,7
Österrike 19,4 22,8 25,8 24,4

Genomsnitt 16,7 24,6 32,4 29,6

Intermediära system

1979 1980-85 1983 1986-90

Belgien 74,9 76,9 84,7 86,5
Holland 49,3 62,0 75,1 66,8
Västtyskland 39,9 64,846,9 65,6
Australien 38,0 45,5 52,7 45,0

ZeelandNya 32,2- - -

Genomsnitt 50,5 57,8 69,3 59,2

Decentraliserade system

1979 1980-85 1983 1986-90

Frankrike 55,1 63,4 67,0 64,0
Irland 47,9 53,0 64,7 82,3
Italien 83,0 86,1- -Schweiz - - - -Spanien 51,6 68,9 71,0 73,2
Storbritannien 40,0 68,052,3 59,8

15,6Kanada 22,3 28,7 22,0
USA 8,8 16,6 23,9 12,1

36,7Japan 34,2 l 31,5 39,3

Genomsnitt 36,5 54,844,4 54,7

Anmärkning: statistikeninte jämförbar mellanperioderna.ärattanger
Källa: OECD 1992.
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LångtidsarbetsarbetslöshetenTabell 5.5 i OECD 1979-1990 pro-
centuell andel kvarvarande arbetslöshet efter mån12

Centraliserade system

1979 1980-85 1983 1986-90

Sverige 6,8 9,0 10,3 7,1
Danmark 33,0 30,4- -Finland l 13,4 9,8- -Norge 3,8 5,7 6,3 9,9
Österrike 8,6 9,4 9,0 12,5

Genomsnitt 6,4 8,0 14,4 13,9

Intermediära system

1979 1980-85 1983 1986-90

Belgien 58,0 61,5 66,3 73,8
Holland 27,1 38,8 50,5 50,8
Västtyskland 19,9 24,4 39,3 47,8
Australien 18,1 24,9 27,5 25,8
Nya Zeeland 14,1- - -

Genomsnitt 30,8 37,4 45,9 42,5

Decentraliserade system

1979 1980-85 1983 1986-90

Frankrike 30,3 39,8 42,2 44,2
Irland 31,8 34,7 l 36,9 66,4
Italien 35,8 43,5 57,7 68,6
Schweiz - - - -Spanien 27,5 48,5 52,4 58,7
Storbritannien 24,8 32,0 147,0 42,7
Kanada 3,5 7,2 9,8 7,6
USA 4,2 9,0 13,3 7,1
Japan 16,5 14,5 12,9 19,1

Genomsnitt 21,8 28,7 34,0 39,3

Anmärkning: statistikeninte jämförbarär mellan perioderna.attanger
Källa: OECD 1992.
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långtidsarbetslösheten särskilt intresse. måttUtvecklingen Ettärav av
långtidsarbetslösheten erhålls hur andel denpå beräknaatt storgenom av

arbetskraften fortfarande efter viss tidsperiod. Iarbetslöstotala årsom en
tabell5.4 och tabell 5.5 redovisas långtidsarbetslösheten mätt som pro--

kvarstående efter 6 månader respektive eftercentuell arbetslöshetandel
Ävenarbetslöshet för länder och delperioder år.månader total12 av -

andelen intelångtidsarbetslösa för vissa länderuppgifterna ärom om
statistikomläggningar markerattiden grundjämförbara pådirekt över av

finns klara olikheter mellan länder-det ändå uppenbart detmed är att
långtids-centraliserade förhandlingar andelenI länder med ärgmppema.

decentraliserade förhand-mindre i länder medarbetslösa markant ån mer
ökalångtidsarbetslösheten tenderarlingar. Vidare gäller även attatt om

med1980-talet den ökat något i ländertycks hagenerellt under mer
decentraliserade system.

inflationenutvecklingensåledesOvanstående iakttagelser visar att av
ellercentraliseratförhandlingssystemetoberoendetycks ärvara av om

arbetslöshetsutvecklingen under dedecentraliserat. tycksDäremot senaste
medutformning. I länderförhandlingssystemetsdecennierna bero påtre

särskilt långtids-ochlöneförhandlingar arbetslöshetencentraliserade är
låndergrup-genomsnitt betydligt lägre i de två andraiarbetslösheten än

pema.
i pris- ochpå korporatismintroducerat måttEmpiriska studier harsom

visar resultatPhillipssarnband för olika länderarbetslöshetsekvationer
infla-korporativistiska länder harindikerar att gyrmsammareenmersom

länder.övrigalägre NAIRUarbetslöshetsutveckling elleroch äntions- --
dock1983,1986. Samtidigt tycks1985, McCallumSachsBruno

studiernämndakorporatism definieras. Ikänsliga för hurresultaten vara
löneförhandlingarcentraliseradekorporatism både gradeninkluderar av

arbetsgivare.ochmellan arbetstagaremått på gradenoch ett consensusav
centrali-gradenienbart defmeraskorporatism däremotOm termer avav

11 centralise-bådestarktför med1988 redovisasbelägg länderCalmfors a DriffillI att
positiv arbetslöshets-löneförhandlingar haftdecentraliserade harstarktradeeller meren

intermediäraför-perioden 1974-85 länder medsysselsåtmingsutvecklingunderoch ån
Även puckelformatempiriskt för1988 finner stödhandlingssystem. Freeman ett sam-

utifrån andrasysselsåttningsutveckling,låtcenualiseringsgradochband mellan ut-vara
och branschlö-fackliga organisationsgradenanvänder dengångspunkter. Freeman

institutionella förhållandena på arbetsmarknaden.nespridningen indikatorer desom
branschlö-eller mycketfrån studien länder med mycket litenSlutsatsen är, storatt

förhandlingarpåcentraliserade decentraliseradestarkt ellernespridningoch länder med
mel-sysselsättningsutveckling ländermedhaft bättrearbetsmarknaden.har mycket änen

spridningstal.centraliseringsgradochlanliggande
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sering i löneförhandlingssystemet tycks resultaten inte längre gälla. Calm-
fors Driffill 1988 hur resultatentestar påverkas i McCallums 1983
respektive Bruno Sachs 1985 estimationer indikatorvariabeln förom
korporatism medersätts indikatorvariabel för centraliseringsgraden och
finner koefñcientestimaten for sådan variabel foren centralise-
ringsgrad genomgående insigniñkant.är Inte heller finner någonman
statistiskt effektsäkerställd på priser och löner variabeln för korpora-om
tism ersätts med det puckelformsrelaterade måttet på centraliseringsgrad
HUMP

Att centraliseringsgraden skulle sakna betydelse för utvecklingen av
NAIRU dockmotsägs resultaten från studier.av I ambitiöstsenare en
upplagd empirisk studie Layard m.fl. 1991 analyserasav arbetslöshetens
bestämningsfaktorer för 19 OECD-länder för perioden 1956-1988. Ana-
lysen bygger på ekonometriska skattningar dynamiskt specificeradeav
pris- och lönekvationer. Med utgångspunkt från dessa skattningar estime-

sedan för ländernaras arbetslöshetsekvationen inkluderargemensam som
beaktar länderskillnaderargument vadsom gäller institutionella förhål-

landen utformningent.ex. löneförhandlingssystemetsom ochav arbets-
löshetsförsäkringen. Utifrån ekvationen det möjligtär beräkna mått påatt
jämviktsarbetslösheten eller NAIRU för olika länder.

Resultaten dessa beräkningar iav tabell 5.6. Sompresenteras framgår
tabellen varierar NAIRU starktav inte bara mellan länder också överutan

tiden. I de flesta länder har NAIRU ökat markant under 1970- och 1980-
talen. En förklaring till detta den i mångaär länder kraftigt stigande ande-
len långtidsarbetslösa under dessa årtionden. Samtidigt ñnns vissa belägg
for löneforhandlingssystemetsatt utformning betydelseär både bådeav
för storleken och utvecklingen NAIRU. Under 1960-talet nivånav är på
NAIRU högre i länder med decentraliserade iän de två andrasystem

länder medan förändringengrupperna NAIRUav under de två efterföl-av
jande decennierna mindreär i länder system.med centraliserade Reg-
ressionsskattningar redovisas i fotnot 14 konñnnerarsom NAIRU äratt

12 Måttet på korporatism bygger i detta fall på Bnmo Sachs1985 rangordningavkorporativistiskaländer vilken inte sammanfallermedTarantellis 1986. Måttet cent-raliseringsgrad Calmforsär Drifñlls indelning länderna.av
Dennabild ändrasinte nämnvärt extremvärdena i länderom med decentra-gruppenliserade Irland. Spanien.Schweizsystem och Japan exkluderas beräkningarna.ur
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å jâmviktsarbetslösheten NAIRU5.6 Estimerade värdenTabell
OECD 1960-1988 procenti

Centraliserade system

431 2
Differens

3-11969-79 1980-881960-8
0,81,9 2,41,6Sverige
5,14,6 7,32,2Danmark

4,7 3,32,61,4Finland
0,42,2 2,52,1Norge

3,0 2,10,50,9Österrike
4,0 2,32,4Genomsnitt 1,7

Intermediära system

4321
Differens

3-11969-79 1980-881960-8
3,27,04,83,8Belgien
5,87,34,31,5Holland
3,64,01,9Västtyskland 0,5
3,86,14,02,4Australien

3,9 3,52,00,4Nya Zeeland
4,05,73,4Genomsnitt 1,7

Decentraliserade system

4321
Differens

3-11980-881969-791960-8
6,17,83,91,8Frankrike
7,09,1 13,16,1Irland
1,15,44,94,3Italien

1,4 1,30.80,1Schweiz
10,415,09,74,6Spanien
5,47,95,22,6Storbritannien
2,78,17,05,5Kanada
1,46,46,05,0USA
0,61,8 2,11,6Japan
4,07,5Genomsnitt 3,5 5,4

Table 436.m.fl. 1991, 14Källa: Layard s.
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Tabell 5.7 Samband mellan påstorleken NAIRU och grad av
korporatismcentraliserade löneförhandlingar.

CENGRAD HUMP KORP

-0,44NAIRU6O -0,66-0,14

NAIRU70 -O,43 0,go-133

NAIRU80 -0,27 -O,46 -0,71

Anmärkning: Talen mått Spearmansär rangkorrelationskoefñcientermed statistisk
signifikans på 5-%-nivå respektive 10 %-nivå . NAIRUÖO, NAlRU70 och
NAIRU80 estimat NAIRU för delperiodema1960-68.avser 1969-79och 1980-88.

Källa: Egna beräkningarutifrån uppgifter från Layard m.f. 1991, Table 14 436-437
coh tabell A5.l iappendix.

signiñkant lägre i länder med centraliserade löneförhandlingar i län-än
der system.med decentraliserade

Mot bakgrund diskussionen i avsnitt 5.2.1 det befogatärav ställaatt
frågan i vilken utsträckning storleken på NAIRU varierar med andra mått
på korporatism centraliseringsgradenän I tabell 5.7 enklapresenteras
sambandsberälaiingar mellan NAIRU:s storlek under olika delperioder
mellan 1960-1988 och olika rangordningsmått på korporatism där
CENGRAD rangordning länderna efter centraliseringsgradanger av som
hittills har HUMPanvänts, denär rangordning länder följerav som av
puckelforrnsrelationen medan KORP Tarantellisär indelning länder-av

korporativistiska.na som
denI första kolumnen visas jämförelse beräkningar sambandetsom av

mellan centraliseringsgrad och NAlRUzs storlek och korrelationema for
delperiodema bekräftar vad tidigare har kommenterats. Som framgårsom

tredje kolumnen sambandetär NAlRUzsav storlekatt med gradenavtar

14NAIRU60 3,5 1,8CEN Lam- -
6,4 2,0 2,0

NAlRU70 5,4 3,0CEN 2.0INT- -
6,9 2,3 1,5

NAIRU80 7,5 3.5CEN 1,8INT- -
6,6 1,9 1,0

där CEN indikatorvariabelär för länder tillhören centraliseradesom ochgruppen system
INT indikatorvariabelär för länder tillhör intermediära löneförhandlingssystem.som
Absolutat-värden ianges parentesen.
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påmåttet korpo-delperioder. För det tredjesamtligakorporatism underav
iakt-dessaSlutsatsensambandetHUMP däremotratism är avsvagare.

årtiondenaunder de ärstorlekNAIRU:ssåledestagelser senasteär av-att
deochellerlöneförhandlingarcentraliseradeländema,harhängigt omom

korporativistiskaär system.
för SverigeNAIRUskattningarderelateradärefterLåt somavoss

med bör förststudier. Detfrån några andraresultat5.6i tabellredovisas
tidigarepå olika Som nämntskan beräknasNAIRU sätt.påpekas att

1991 förhållan-m.fl. medLayardjärnviktsarbetslösheten iberäknas en
NAIRUberäknametodik för ärenklaremetod. Ensoñstikeraddevis att

detta fallrandom walk. 1följer s.k.inilationsprocessenanta att enatt
förändringintlationstalçtenshurskattningarutifrånNAIRUberäknas av

flera studierfinnstidstrend. Detarbetslöshetensamvarierar med samt en
Sverige.förNAIRUberäknametod försådanhar använt attensom
redovi-från deminteavvikerstudier nämnvärtfrån dessaResultaten som

1990 ochPersson1987, BourdetWadensjö5.6. li tabellsas
storlekNAIRU:s ärskattningarredovisasl990,l993Holmlund somav

kapitelocksåse2-3i intervallettabellen,idenågot högre procentän
NAIRU kanpå7.15 också storlekenindikerarskattningarHolrnlunds att

säkerställt.statistisktinteresultatet ärtidenökatha ävenöver om
NAIRUskattningarnaiosäkerhetdetñnnsSamtidigt sam-somaven

vilkenkänslig förberäkningsmetod tycksdennamedmanhänger att vara
används.statistikkällavilkenoch föromfattarskattningarnaperiod som
förändratsharjämviktsarbetslöshetenhurbedömasvårtdetDetta gör att

denskattningarnai ärosäkerhetdennabeaktandeMedtiden.över av
storlek iNAIRU:siakttagelserovanståendeslutsatsen attsammantagna av

2,5-3i intervalletbörjan ligger1990-talets procent.Sverige vid

15 modellspecifücationmedutifrånocksåNAIRU1993 skattar ar-Holmlund en annan
3,1NAIRUi fallvariabeloch får detta år procent.beroendebetslösheten attsom Åberg16 studiestudiemed1987jämföra WadensjösexempelbelysandeEtt är avenatt

iUndersökningsperiodendenberåkningsmetod.använderstudierna1989. Båda samma
1967-1985.sistnämndastuderar1963-1985medandenstudien däremotförstnämnda är

inflationen med kon-approximerararbetslöshetsdatafrån AKU ochWadensjöanvänder
Åberg OECD ocharbetslöshetsmåttfrånstandardiseradeanvändersumentprisidexmedan

visarWadensjös skattningarintlationsindikator.BNP-deflatom attanvänder som
Åbergsberäkningarvisar där-för 1985.2,7ochför 1963 1,7NAIRU är procent procent

Johans-Jämförocksåför 1985.2,03,1 ochför 1967NAIRU år procentprocentemot att
1992.son
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Är5.3.2 arbetsmarknadens funktionssätt olika i länder med
olika förhållandeninstitutionella på arbetsmarkna-
den

Den trendmässiga ökningen storleken på NAIRU har inte bara medförtav
relevansen NAIRU-hypotesen har ifrågasattsatt också inneburitav utan
forskningen har frågor arbetslöshetensatt rest mekanismer. Ettnya om

uppmärksammat problem arbetslöshetenär i många länder karaktärise-att
itröghet anpassningen persistence innebärras av en närattsom

arbetslösheten väl har ökat tenderar den på denna högreatt permanentas
nivå även sedan konjunkturennär åter vänder uppåt. Flera förklaringar till
sådana trögheter har framförts. En hypotes i litteraturen benämnssom
hysteresis, NAIRU har ökatär direkt följd denatt höga fakt-som en av
iska arbetslösheten, dvs NAIRU följer helt enkelt arbetslöshetens utveck-
ling. Vad den makroekonomiska forskningen under 1980-talet därför har
inriktats på förklaraär orsakerna till hysteresis och tröghetema iatt
arbetslöshetens anpassning. Detta har också medfört tidigare förkla-att
ringsmodeller arbetsmarknaden har modiñerats och utvecklats.av

Lönesätmingskurvan och arbetskraftsefterjrdgan

I till traditionell analys arbetsmarknaden utgår denmotsats modernaav
arbetsmarknadsanalysen från arbetsmarknaden karaktäriseras im-att av

konkurrens.perfekt ofullständig Jämvikten på arbetsmarknaden
bestäms negativt lutande efterfrågekurva på arbetskraft som vidav en
antagande monopolistisk konkurrens på varumarlmaden benämnsom
prissättningskurvan och lönesättningskurva. figurSe 5.1a. Denen sena-

visar högre sysselsättningsgrad lägre arbetslöshet leder tillattsomre,
högre löner, kan härledas utifrån effektivitetslönemodeller eller modeller

17Traditionell neoklassiskteori utgår från arbetsmarknader kännetecknas perfektsom av
konkurrensdär utbud och efterfrågan arbetskraftbestämmerreallönenoch sysselsätt-
ningen.Genom priser och löner fullständigt flexibla jämviktdettaatt antas garanterar att

alltid råder arbetsmarknaden.nästan keynesianskal modeller karaktäriserasdäremot
arbetsmarknaden eller mindre obalanserojämvilcter grundav mer permanenta av
olika pris- och lönestelheter.Varför stelheter uppstår förklaras däremot inte i Key-
nesmodeller dessa givna 1980-taletslönebildningsforskningutan harantas utvecklatsom
modeller utgångspunktmed från det råder imperfekt konkurrenspå arbetsmark-som att
naden förklarakan reallönestelheter.Fackförenings- förhandlingsmodelleroch och ef-s.k.
fektivitetslönemodellervisar det kan lönsamt för fackföreningaratt och företagvara att

lönersätta högre deår än balanspåarbetsmarknaden.som somger
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företag. Implikationen dessamellan fack ochför förhandlingar av
etableras på arbets-lönenivå högre denmodeller är änär ensom somen

lönesättningskurvankonkurrens vilket betydermarknad med perfekt att
förtraditionella utbudskurvanligga till om denkommer vänsteröveratt

således syssel-etableras innebär lägrearbetskraft. jämviktDen som en
konkurrens.sättningsnivå i fallet med perfektän

5.1a illustrera och karak-möjligtMed hjälp ñgur detär närmareattav
1980-arbetslöshetsproblemet under 1970- ocheuropeiskatärisera det

talet.19 arbetslöshetsutvecklingentill kraftigt stigandeförklaring denEn
arbetskraftsefter-kanmitten 1970-taletfrån och med attatt trotsvaraav

aggregerade efterfråge- och utbudschock-till följd olikafrågan minskade
illustreras isina lönekrav. Dettainte fackföreningarnaförändradeer

lönesättningskurvanförskjuts nedåt efterefterfrågekurvanfiguren attav
sysselsättning och reallön lägre.därpunkten A till punkten B ärfrån

i lö-trögheterarbetskraftsefterfrågan ochKombinationen minskandeav
gick lång-anpassningen lönernasarmoliktnebildningen innebar att av

sysselsättningen. Följden detta blevanpassningenän attavavsammare
något jämviktslägeinte etableradesåtminstonedet temporärt attutannytt

C.lönesättningskurvan i punktenovanförkom liggalönerna att
sysselsättning torde dessutomanpassning löner ochitrögheterDessa av
sammanhänger medhysteresiseffekter närha attaccentuerats somav

nivånpå den högretenderar dennaarbetslösheten ökar att permanentas
påkan beroökningen har ebbat Dettaorsakerna tillefter detäven ut.att

långa perioder förlorarsig i arbetslöshet underbeñnnerindivideratt som
samtidigtdeprecierasChumankapitaletyrkesfardigheterdel sinaaven

också minska den arbetslösesminskar. kansjälvförtroendet Dettasom
långtids-blir dessutom denRåder lönestelhetmotivation söka arbete.att

dekonsekvensarbetsgivarna.attraktiv för Enarbetslöse mindre attav
påinflytandefå arbete derassvårtlångtidsarbetslösa har är attatt ett nytt

långtids-eftersom andelenmycket begränsat. Alltlönebildningen blir
jobben ochtillgängligademinskar konkurrensenarbetslösa stiger om

blirarbetslöshetsförändringarlöneförändringar ochsambandet mellan
trycktill ökatsåledes intearbetslösheten lederEn ökning ettsvagare. av

i figurenhysteresiseffekter visaspå Konsekvensernanedåt lönerna. avav

18 mellan real-fackföreningsmodellerimplicerar sambandviktig distinktionEn år ettatt
mellan nominell lö-Phillipssambandetvisar relationlönenivå arbetslöshetmedanoch en

neförändring arbetslöshet.och
19JämförCalmfors1991.
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Figur 5.1 a
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Källa: Calmfors 1991
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för-blir i punkten B kommerarbetslösheten störretemporärt änatt om
lönesättningskurvan så småningomefterfrågekurvan ochskjutningar av

D.2°jämvikt i punktenetableraatt nyen

arbetskraftsefterjiâgans IöneelasticitetochReallöneflexibilitet

sysselsättningeffekten på löner ochñgur 5 .lb framgårAv att exogenaav
efterfråge-lutning. Lutningen påavhängigt kurvomasstörningar är av

löneelasticitet, dvs hur denikurvan brukar stortermer procen-anges av
medblir lönekostnadema ökarsysselsättningsförändririgentuella när en

påefterfråganpå lönelasticiteten innebärvärdeEtt attprocent. stort
lönekostnadsstegringar. Löne-förhållandevis mycket vidarbetskraft faller

arbetslös-i reallönemasbrukarsätmingskurvans lutning termer avanges
given ökningvidreallönerna fallerhetselasticitet myckethur aven-

elasticitetpåvärde dennaekonomi har högtOmarbetslösheten. etten
i första hand skerstörningarindikerar detta att genomanpassasexogena

i arbetslös-förändringarmindrereallönerna ochförändringar i genom
på arbets-viktiga indikatorerelasticiteterpåStorleken dessa ärheten.

empiriskt intresse.och såledesfunktionssättmarknadens är stortav
löne-arbetskraftsefterfrågan minskar närvisarEmpiriska studier att

påpå lång siktefterfråganfaller änallmänhetkostnaderna stiger. I mer
absolut;löneelasticiteten något högrelångsiktiga harsikt, dvs denkort ett

löneelas-kortsiktigaligger denflertalet länderkortsiktiga. Ivärde denän
på långlöneelasticiteten0,1 medan0,8 ochi intervallet mellanticiteten
Sverige5.8.0,3 se tabell Förmellan ochintervallet lsikt ligger högre, i

storleksordningenilångsiktiga elasticitetenrespektivekortsiktigadenär
andravadkonsistent medvilket någorlundarespektive 0,70,4 år som

funnit. sammanhangviktig iakttagelse i detta ärsvenska studier En att
dvs arbets-löneelasticitetema,de högstaharSverige tillhör de länder som

20 reallräntanarbetslöshetsproblemeteuropeiskaförklaring till det äralternativEn att
utgårargumenteringUSA.västeuropeiskaländerna i Dennaivarit betydligt högre de än
kapi-nedgångikapitalstockensstorlek ochberorfrån jämviktsarbetslösheten attatt enav

berorinvesteringsvolymenutbudschock.Eftersomtalstocken ekvivalent medår aven
arbetslöshetfaktorpriser efterfrågesituationeni ekonominkommer änoch är störresomen

investeringarna.Samvariationenmellan hög arbetslös-jåmviktsarbetslösheten minskaatt
realkapitalbristfallande leder så småningomtill situation medhet och investeringar en

kraftiga fall i reallö-sysselsättningen sikt vidomöjliggör ökningar kort ävensom av
1988 1992.SeFitoussi Phelps ochPhelpsnerna.21 6 i SOU 1984:31för referenser.Seappendixtill kapitel



SOU 1993:43 Arbetslöshet.arbetsmarknadspolitikoch länejörhandlingssystem J05

ArbetskraftsefterfrågansTabell 5.8 påIöneelasticitet kort sikt
lång1-2 och sikt 3 i OECD-länderolika

LångKort sikt sikt

1 2 3

Sverige -0,30 -0,55 -0,66
Danmark -0,45 -0,61-Finland -0,05 -0,48 -0,7l
Norge -0,08 -O,18 -0,14
Osterrike -0,12 -0,32 -0,5O

Belgien -0,19 -0,21 -O,87
Holland 0,07 -O,11 -1,15
Västtyskland -0,26 -0,53 -0,47
Australien -O,44 -0,28-Nya Zeeland -O,23 -0,23-

Frankrike -0,05 -0,17 -0,62
Irland -0,21 -0,30 -1.03
Italien -0,09 -0,13 -O,37
Schweiz -0,58 -0,83 -0,94
Spanien - - -Storbritannien -0,18 -0,40 -O,63
Kanada -0,35 -0,42-USA -0,63 -O,61 -O,48
Japan -0,15 -0,36 -1,02

Genomsnitt -0,21 -0,37 -O,62

Anmärkning: i absolutamarkerar värdet tal överstiger absolutvärdeti genomsnittatt
för samtligaländer.

Källa: Kolumn uppgifter1 från Newell Symons1985 och kolumn 2 3är och
från Beanmfl. 1986 Table 3 s.9.

lcraftsefterfrâgan i Sverige känslig för lönekostnadsstegringarär änmer
vad efterfrågan i flestade andra länder.är

Hur då sambandet mellan reallöner och arbetslöshet I vil-öppenutser
ken utsträckning faller lönerna arbetslösheten stiger I tabell 5.9när re-
dovisas skattningar reallönemas arbetslöshetselasticitet på kort ochav
lang sikt. Det genomgående ökad arbetslöshet nedmönstret är att pressar

långa Ävenreallönema både i det korta och i det perspektivet. i detta fall
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kort sikt l-3arbetslöshetselasticitetTabell 5.9 Reallönernas
lång OECD-ländersikt 4 i olikaoch

Långsikt siktKort
i

2 3 41

-12,162,314,62 7 ,77Sverige - -- 0,49 0,66 1,740,87Danmark -- -- 2,10 0,48 1,554,40Finland - -- - 1,96 -10,597,46 5,93Norge -- --10,20 1,43 3,113,69Osterrike ---

0,65 4,062,281,59Belgien - - -- 0,66 2,282,84 0,77Holland - --- 1,013,31 0,55Västtyskland 2,12 - --- 0,56 0,732,77Australien --- - 3,230,84 1,71ZeelandNya -- --

4,352,93 2,221,87Frankrike ---- 1,820,802,831,11Irland ---- -12,942,070,030,67Italien -- ,33-23,30 1,32 7Schweiz 4,55 --- 1,210,170,71Spanien -- -- 0,980,980,531,05Storbritan. -- -- 2,380,500,79Kanada -- -- 0,940,320,280,91USA -- -- -l4,506,40-41,00-14,72Japan -

1,36 4,576,00Genomsnitt 3,32 ----

genomsnittiabsolutvärdeti absolutatal överstigerAnmärkning: värdetmarkeraratt
samtligaför länder.

2Table kolumnAlogoskoufis Manning 1987frånuppgifterKälla: Kolumn l är
1991 Tablem.fl.4 från Layard3 kolumn 3 och1986, Tablefrån mflBean s.

406.

sikt. iOECD-ländemapå Försikt kortpå långeffekten änstörreär ge-
arbets-lång siktcirka 4,5 påmedreallönennomsnitt minskar procent om

framgårSamtidigt4.se kolumnprocentenhetökar med attlösheten en
redovisarSverigeFörländer.varierar kraftigt mellansambandets styrka

skullepå lång siktindikerar reallönenkoefñcientvärdetabellen attett som
arbetslösheten.enprocentig uppgångvidmed 12falla drygt procent aven

i andraredovisatsvad harnågot högrekoefñcientvärdeDetta änär som

22 fjärde kolumnenuppgifternai den tredje ochjämförelsenslutsatsbyggerDenna av
1991. m.fl. 1986 påpe-studie, m.fl. Beanfrån Layardvilka hämtade ochär sammaen

trovärdigt.Exklude-rimligt ellerelasticitetsvärdetför Japanvarkenkar det äratt extrema
minusungefärgenomsnittligaelasticitetenvärdetför Japanblir denras
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studier. Den viktiga slutsatsen iakttagelserdessa dockär i likhetav att
med de nämnda löneelasticitetema också reallönensär arbetslös-ovan
hetselasticiteter i absoluta termer betydligt högre i Sverige eller lö-att-
nesättningskurvan änbetydligt brantare förän genomsnittet i OECD-om--
raden

Den relativt höga reallöneflexibilitetensvenska viktig förklaringär en
till varför Sverige har haft lägre arbetslöshet de flesta andraän länder ien
Västeuropa. SverigeI har störningar i form oljelcriserexogena av anpas-

reallönesänlcningar medan i länder med litensats reallöneflexibil-genom
har anpassningsbördan lagts på arbetslösheten. En central frågatet dåär

vilka faktorer förklarar reallönemas känslighet för öppen arbetslös-som
het.

Inom för förhandlingsmodell igäller princip vid givenramen en ar-
betskraftsefterfrågan reallönemas känslighet för arbetslöshet äratt av-
hängigt fackföreningens avvägning mellan den välfardsölcning som upp-
nås hög reallön för de medlemmar får behålla sina jobb ochav en som
den välfardsförlust uppkommer för medlemmar tvingas lämnasom som
företaget till följd reallönekravet. Ju högre kostnader iarbetslöshetav av

välfárdsförluster för fackets medlemmar desto fackfö-termer större ärav
reningarnas benägenhet hålla tillbaka lönekraven och blirstörreatt
reallönekänsligheten. Av detta följer faktorer reducerar välfärds-att som
kostnaderna arbetslöshet också bidrar till höja faclcföreningamasattav
lönekrav minskaoch reallönens arbetslöshetselasticitet. Till sådana fakto-

hör, vid given nivå på arbetslösheten, bl.a. arbetslöshetsförsäkring-rer en
utformning ersättningsnivån och varaktighet och de ersättningarens

utgår vid medverkan i arbetsmarknadspolitiska Sesom program.
Forslund 1992. En ytterligare faktor kan påverka reallöner-antassom

förkänslighet arbetslöshet löneförhandlingssystemets utformning.ärnas
Som diskuterats har fackföreningama olika incitament beaktaattovan

effekter extemaliteter de ställer lönekrav beroende pånärexterna om
förhandlingarna på nationellsker eller lokal nivå. Det finns starka teore-
tiska skäl för fackföreningarna vid samordnade centraliserade för-att
handlingar i utsträckning lönekraven till risken förstörre arbets-anpassar

företagsnivå.löshet vid förhandlingar på bransch-än och Den aggrege-

23 I Calmfors Nymoen 1990 förredovisas Sverigeestimat reallönenslångsiktiga
arbetslöshetselasticitetfrån nio olika studier. Beräknas genomsnittligt estimat utifrånett
dessastudierblir dennacirka 6.5 procent.4 I förhandlingarmed bransch-och företagsnivåhar de medlemmarett system som
förlorar sitt arbetealternativet jobb i företag.andra I där enbart natio-att ta ett system en
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rade arbetslöshetsnivån spelar således mycket roll vidstörre centralise-en
rade förhandlingar och kommer därmed ha inverkanstörre på lö-att en
nema.

vilkenI utsträckning finns det empiriskt förstöd samband mellanett
förhandlingsystemensutformning och flexibiliteten på arbetsmarknaden
Utgångspunkten i några de studier empiriskt har undersökt effek-av som

korporatisni centralisering på arbetsmarknadens funktionssättter ärav att
först skatta reallöneekvationer bl.a.med arbetslöshet förargument attsom
få estirnat på reallönens känslighet för arbetslöshet. Storleken på deett
erhållna estimaten har därefter rangordnats och korrelerats med mått på
ländernas rangordning korporativistiska eller centraliserade löneför-som
handlingssystem.

Bean m.fl. 1986 finner empiriskt förstöd reallönemas arbetslös-att
hetselasticitet kort sikt ihögre absoluta termer iär korporatistiska

länder.25länder i övriga Calmforsän Drifñll 1988 dettatestar om
resultat påverkas estimaten på reallönens känslighet istället relaterasom
till mått på graden centralisering i löneforhandlingarna. De ñnnerett av

storleken på både den kortsiktiga långsiktigaoch elasticiteten posi-att är
tivt korrelerad centraliseringsgraden.med Samtidigt bör understrykas att
Calmfors Drifñll också sambandet med utgångspunkt från esti-testar

erhållits i fem andra studier. I endast fall finner demat ettsom att sam-
bandet signifikant. Dessutom gjordes korrelationerär mellan estimaten på
arbetslöshetselasticitetema och den rangordning länder följerav som av
puckelformssambandet några signifikanta samband kunde inte påvi-men
sas.

I tabell 5.10 rangkorrelationsberälcningar sambandetpresenteras nya av
mellan olika mått på korporatismcentraliserings-grad och olika indikato-

på flexibiliteten på arbetsmarknaden. Flexibilitetsindikatorema ärrer es-
timat från skattade prislöne- och arbetslöshetsekvationer redovisassom
för antal länder i Layard m.fl. 1991 medan estimaten på löne-ett stort
elasticitetema från Bean m.fl. 1986 jämför 5.8 5.9.är tabellerna och
Som framgår den första raden i tabellen ñnns signifikantdet ettav nega-
tivt samband mellan persistensen eller trögheten i arbetslöshetens anpass-

nell fackförening förhandlar för hela arbetskraften arbetslöshetdet enskilde medlem-år
endaalternativ till sysselsättning.mens25 Somframhållits finns det teoretiskaockså för återhållsamheti lönekra-ovan argument

vid starktdecentraliseradeförhandlingar. I dessafall det andramekanismerårven genom
arbetslösheten leder till lönemoderationån se avsnitt 5.2.som26 l dennastudie mått korporatismanvänds utvecklats Bruno Sachsett som av

1985.
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Sambandet arbetsmarknadsilexibilitetTabell 5.10 mellan och olika
korporatismcentraliseradegrad löneförhandlingarav

CENGRAD KORPHUMP

Arbetslös-
hetens per-

-O,48 -0,66-0,23sistens

Reallönemas
arbetslös-

0,12 0,17hetselasti- 0,13
citet

siktkort

Reallönemas
0,03 0,25 0,16arbetslös-

hetselasti-
citet
lång sikt

Arbetskrafts-
0,39 0,45efterfrågans -0,10

löneelasticitet
kort sikt

Arbetslaafts-
-0,1 0,08efterfrågans -0,1 1 1

löneelasücitet
lång sikt

statistiskrangkorrelationskoefñcienterAnmärkning: på Speannans medTalen måttär
CENGRAD gradrespektive 10%-nivå .signiñkans på 5%-nivå avser av

justerademått påCalmfors Driffrlls 1988löneförhandlingar,HUMPcentraliserade är
puckel-formssambandet och KORP gradlöneförhandlingarcentraliserade avanger

persistensiklassificering länder. Arbetslöshetenskorporatism Tarantellisenligt termerav
arbetslöshet.estimerade på laggadvärdenav

uppgifter frånarbetskraftsefterfraganslöneelasticitet BeanKälla: byggerVärdema
m.fl. 1991, 406-413.uppgifter från Layardm.fl. 1986 övriga hämtade9 medan ärs.

medCalrnfors DrifñllsKORPkorporatismning och graden samtav -
centraliseringsmått.justeradepuckelformsambandetbeaktande av -

karaktäriserar arbetsmark-främstdessa trögheterSambandet indikerar att
Vidare indi-löneförhandlingssystem.intermediärai mednaderna länder

löneelasticitetarbetskraftsefterfrågans kortsiktigapå ärkeras storlekenatt
tabellen detframgårkorporativistiska länder. Men äristörre som avmer

måttenkorrelerad medflexibilitetsindikatoremaövrigainga de ärsomav
löneförhandlingama.korporatismcentraliseringsgrad ipå
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Ett alternativ till korrelationsberälcningar skattaär regressionsek-att en
vation med estirnaten på flexibilitetsindikatorema beroende variabel.som
Detta i Layardgörs mil. 1991 skattar modeller där den estimeradesom
långsiktiga reallöneflexibiliteten förklaras antal institutionella för-ettav
hållanden korporatisrrtcentraliseringsgrad, arbetslöshetsförsäkring-som

nivå och varaktighet, strejkfrekvens, facklig organisationsgradens osv.
Resultaten visar varken korporatism KORPatt eller puckelforrns-
relationen HUMP påverkar reallöneflexibiliteten. Däremot finner de ett
signifikant positivt samband mellan centraliseringsgraden CEN-GRAD

särskilt starktär då detta mått preciseras isom gradentermer- av av
arbetsgivar- och fackföreningssamordnade löneförhandlingar och-
flexibiliteten. I dessa skattningar det dockär arbetslöshetsersättningens
varaktighet den förklaringsfaktor,är har starkt negativtsom som genom-
slag på reallöneflexibiliteten, dvs långa perioder med arbetslöshets-
understöd minskar flexibiliteten.

Det svårtär bakgrund ovanstående iakttagelseratt mot dra slutsatserav
eventuella samband mellan löneförhandlingssystemens utformningom

och reallöneflexibiliteten: därtill resultaten från de empiriska studiernager
alltför blandad bild. Ett grundläggande problem tidigareär fram-en som

hållits det svårt preciseraär innebördenatt begrepp korpo-att av som
ratisrn centralisering. I många fall använder studierna olika mått på kor-
poratism centralisering vilket begränsar möjligheterna till jämförelser.
Calmfors Drifñlls replikationstester visar också måtten på korpo-att
ratism inte sammanfaller med måttet på centraliseringsgrad. Om någon
slutsats skall dras det i så fall det inte finnsär något generellt sambandatt
mellan löneförhandlingssystemets utformning och flexibiliteten arbets-
marknaden.

Varför dåär reallönetlexibiliteteten högre i Sverige i de flesta andraän
länder En förklaring Sverige harär relativt få långtidsarbetslösa. Somatt
tidigare konstaterats det mycketär talar för långtidsarbetslösa isom att
liten grad påverkar lönebildningen. Detta försvagar sambandet mellan
förändringar i löner och förändringar i arbetslösheten. I den utsträckning
det begränsade antalet långtidsarbetslösa i Sverige beror den aktivaattav
arbetsmarknadspolitiken har förhindrat uppkomsten långtidsarbetslös-av
het skulle detta implicera åtminstone indirekt samband mellan reallö-ett

känslighet för arbetslöshet och arbetsmarknadspolitikens utforrn-nemas

mng.
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Beveridgekurvan

intresse huruvida observerad ökningfrågeställningEn ärstort avenav
i ekonominefterfrågetrycket har minskat ellerarbetslösheten beror attav

arbetsmarknadens försämrats, sådana föränd-funktionssätt har dvsattav
medfört frik-och anpassningsprocessen hari matchnings-ringar attsom

vid givet efterfrågeuyck.tionsarbetslösheten ökat
funktions-för studera hur arbetsmarknadensvanlig utgångspunktEn att

påeffekterna olika störningar arbetsmarknadenutvecklats ochharsätt av
Beveridgekurvan teoretisktden s.k.använda UV-kurvan ellerär att som

1990.matchningsmodeller se Pissarideshärledas frånkan
samband mellan vakanstal och arbetslös-negativtUV-kurvan ettanger

hetsta1.27 ledigaarbetslöshetstalen eftersom flerVid lägre vakanstal ökar

det blir svårare för de arbetslösaarbetsmarknaden innebärpåplatser att
iefterfrågetrycketförändring det aggregeradefå anställning. Enatt av

t.exrörelser given UV-kurvaupphov till utmedekonomin således enger
arbetsmark-innebär försämringarñgur 5.2a. Däremottill ifrån A B av

UV-kur-givet efterfrågetryck,vidnadens funktionssätt, aggregerat attett
5.2a.från UV till UV i figurskiftar utåt Lexvan

vilkenför vakanser V S-kurvanutbudskurvanGenom introduceraatt -
sambandlönesättningskurvan ochutifrånteoretiskt härledaskan ett

ocksåmöjligtPissarides 1990 detmellan selöner och vakanser är att-
kombinationerVS-kurvan deroll i analysen.integrera lönernas avanger

sysselsättningde löner ochvakanstal arbetslöshetstaloch motsom svarar
jämvikt. skifta till högerVS-kurvan kommerigäller att om exem-som

arbetslöshet eller detfaller vid givenpelvis på arbetskraftefterfrågan om
jämviktslönen.29arbetslöshetsersättningen ökarökningsker somen av

skiftarUV-kurvanVS-kurvan respektiveSamtidigt bör närnoteras att
viktig kvalitativ skillnadfinns det ärvänstertill höger eller avsomen

27 arbetskraften.idividerat antaletantalet lediga platser medVakanstalet år personer
Vi-i arbetskraften.dividerat med antaletArbetslöshetstalet antaletarbetslösaär personer

utflödet arbetslöshet.arbetslöshet lika medinflödet idare ärattantas ur
företag ökamarginalen fördet lönsamtVS-kurvanInnebörden årår attettattav
arbetskraftenslediga platser. så längeavisera flerantalet anställningar att somgenom

för ytterligareanstållningskosmadema rekryteramarginalproduktöverstigerlöne- och att
löneni-arbetslöshetstalen tenderardetta sänkaSamtidigt gäller ökarpersonal. när attatt

företag expanderasysselsättningenvilket, lika. det lättare förvån allt gör attannat genom
skapavakanser.att

arbetslöshetsersättninguppstår följd reducerareffekten ökadDen attensenare som av
fackföreningamaslöneskravökar.för arbetslöshetvarvidkostnadema
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Figur 5.2 Beveridgekurvana

UV

UV

U

Figur 5.2 b Effekter på arbetslöshet olika slagtreav av exogena
störningar

V

Källa: Jackmanm.t1.1990
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hängig vakansemas beteende. detI förstnämnda fallet,av represente-som
minskad arbetskraftsefterfrågan, faller antalet vakanser. I detrar en senare

fallet, indikerar strukturell försämring, ökar däremot antaletsom en va-
kanser. Under perioder med stigande arbetslöshet vakansutvecklingenär
således värdefull infonnationskälla för karaktärisera de bakomlig-en att
gande tillorsakerna arbetslöshetsökningen.

arbetsmarknadenJärnvikten på bestäms skärningen mellan VS-kur-av
5.2b.3°och UV-kurvan se figur Med utgångspunkt från denna refe-van

kan vi belysa effekterna på arbetslösheten principiellt olikarensram treav
slags störningar ekonomi kan för.utsättassom en

För det första innebär minskad aggregerad efterfrågan utbudeten att av
lediga platser minskar, dvs VS-kurvan skiftar till VS i figur 5.2b. I detta
fall förflyttas jämviktsläget i ekonomin från punkten A till punkten B. Det
sannolika anpassningenär sig uttryck i form rörelseatt undertar av en
UV-kurvan eftersom utbudet lediga platser faller och eftersom färreav
matchningsmöjligheter innebär arbetslösheten börjar stiga. Om efter-att
frågetrycket i ekonomin sedermera återgår till den ursprungliga nivån
VS skiftar tillbaka till läge VS flyttas jämviktsläget åter till punkten A

i detta fall via rörelse ovanför UV-kurvan. Arbetslöshetstalen ochmen en
vakanstalen bildar således motursloopar vilka indikerar det ñnnsatt
tidsfördröjningar i anpassningsprocessen innan vakant plats besättsen
med arbetslös individ.en

Ett andra slag störningar strukturella förändringarär leder tillav som
färre matchningsmöjligheter mellan lediga platser och arbetslösa eller
faktorer leder till minskad sölcintensitet bland de arbetssökande. Så-som
dana störningar illustreras UV-kurvan förskjutes utåt till UV i figurattav
5.2b. Jämviktsläget förflyttas från punkten A längs VS-kurvan till punk-

C där såväl vakanser arbetslösa ligger på högre nivå.ten som en
Ett tredje slag störning hysteresisär uppkommer nedgångnärav som en

i efterfrågan åtföljs ökade matchningsproblem, minskad sökeffektivitetav
eller strukturella problem längre själva efterfrågeförändring-änsom varar

En central mekanism i detta sammanhang tidigareär nämnts,en. som
långtidsarbetslöshet, dvs ökning arbetslösheten leder tillen av en propor-
tionellt ökning arbetslöshetstidensännu större längd. I ñg 5.2b illustre-av

detta skift i VS till VS därefter följs skift iett UV tillras av ettsom av
UV. Jämvilctsläget förskjuts från A B, fortsätter sedan iutåtmot men
riktning D. Men efterfråganäven sedan skullemot öka till sinom ur-

30 FramställningenbyggerhårpåJackmanmfl. 1990.
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tillsprungliga nivå innebär inte ekonomin återgår jämviktsläget idetta att
Effekterna hysterisis pågår sannolikt längre tid varförpunkten A. av en

mellan Cekonomin sig någon punkt i riktning och Dnärmar somsnarare
jämviktslägetligger UV-kurvatutanför det ursprungliga A.en

tilltagande strukturella arbetslöshetsproblemenMot bakgrund deav
1970-talen 1980-talet: harflertalet OECD-länder erfarit under ochsom

analyserat arbetsmarknadens funktionssätt förJackman m.fl. 1990 ett
BeveridgekurvaMed utgångspunkt från aggregeradantal länder.stort en -

karaktäriseras arbetsmarknads-beskriver världens UV-sambandsom -
till 1990-talet. Under olikafrån 1960-talet framutvecklingen slutet treav

1979-89 ägde olika slag skift1970-73, 1973-1979 ochperioder tre av--
perio-Beveridgekurva. Gemensamt för dei denna aggregerade trerum

i vakansnivån samtidigt arbetslös-trendmässig nedgångderna är somen
aldriglooparna den nedåtlutande UV-kurvanheten ökat runtsamt att

Beveridgekurvan förskjutits högerursprungliga läge. haråtervänt till sitt
förvärrats ochellerstrukturella problemenvilket tyder på de att mat-att

det först ef-samtidigt kanchningsproblemen har ökat. Men ärnoteras att
skiftat utåt. Detta in-Beveridgekurvan harkonjunktumedgångarter som

i genomsnittökning världens arbetslöshetstaldikerar således att en av
Samtidigt konstaterashysteresis jämför ovan.karaktäriserastycks attav

på deländerskillnader vad gäller karaktärenñnns betydande stör-det
Storbritannien indikerasekonomiema för. Förningar utsatts t.ex.som

tycksstömingama i USAstrukturproblem medanbetydande avvara
konjunkturellt slag.

Även två de-visar Beveridgekurvan under deOECD 1992 senasteatt
samtidigtOECD-länder.förskjutits utåt i flertalet Mencennierna har note-

finns detfallet i flesta andra länderi till vad deärmotsatsatt ensomras
förklaring tillBeveridgekurvan.stabilitet i svenska Enbetydande den

långtidsarbetslös-Beveridgekurvans stabilitet kanskillnaderna i attvara
tidigare anförti andra länder. Vi harvarit liten i Sverige och högheten

mindreförhållandevissökintensiteten arbeteför efter ärargument att
omfattandelångtidsarbetslöshetenlångtidsarbetslösa. Ombland de är

sinsannolikt återgå tillarbetslösheten inte kommerirnplicerar detta attatt
Beveridge-arbetskraftsefterfrågannivå vid stigandeursprungliga utan att

nivå.ligger på högreförskjuts utåt där arbetslöshetenkurvan ensnarare
positivt sambandovan. Eftersom det finns starktJämför figur 5.2b ett

långtidsarbetslösa arbetslöshetens nivå skulle denmellan andelen och
påstabilitet också kunna bero den totalasvenska Beveridgekurvans att
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arbetslösheten varit låg i Sverige. Härtill kommer Beveridgekurvanatt
påverkas inflödet i arbetslöshet, dvs minskar inilödet blir arbetslös-av
hetsnivån lägre vid givet vakantal. Härigenom kan stabiliteten bero attav
inflytandet stigande arbetslöshetstider på arbetslöshetsnivån mot-av
verkas minskat inflöde i arbetslöshet. Se Holmlund 1993.ettav

Sammanfattningsvis kan konstateras ovanstående iakttagelseratt av
arbetsmarknadensolika indikatorer på funktionssätt visar i jämförelseatt

med de flesta andra länder reallöneflexibilitetenär järnviktsarbetslös-och
heten mindre i Sverige. Dessutom har den svenska Beveridgekurvan un-
der de årtiondena uppvisat stabilitet saknarsenaste motsvarighet ien som
åtminstone de europeiska länderna. Den svenska arbetsmarknaden tycks
alltså vid internationell jämförelse fungera relativt väl.en

5.4 Arbetsmarknadspolitikens betydelse för arbetslös-
heten

Som konstaterats tidigare aspekt fungerandeär väl arbetsmark-en en
nad korta arbetslöshetstider eller frånvaro långtidsarbetslöshet. Enav

frågacentral skillnaderna i långtidsarbetslöshetär mellan länderom en-
bart avhängig länderskillnaderär i arbetsmarknadens funktionssätt eller

också politikfaktorer spelar roll Beror skillnaderna i arbetslöshetom
mellan länder på länder har olika omfattning och inriktning på arbets-att
marlcnadspolitiken

Jackman 1990 formulerarmil. antal hypoteser med utgångspunktett
från arbetsmarknadens funktionssätt avhängig olika institutionellaatt är
förhållanden på arbetsmarknaden. Särskilt intresse studeraägnas att om
olika grad korporatism centraliserade löneförhandlingar och olikaav
omfattning och utformning arbetsmarknadspolitik i länderna kan for-av

variationerklara i funktionssättet mellan länder.
En aktiv arbetsmarknadspolitik öka de långtidsarbetslösas sökef-antas

fektivitet. Genom arbetsförmedlande åtgärder och arbetsmarknadsutbild-
ning kan fler långtidsarbetslösa individer erhålla arbete vid givenen va-
kansnivå. I referensramen innebär detta antalet match-termer attav ovan
ningar ökar varvid Beveridgekurvan kommer förskjutas origo. Vi-att mot
dare arbetsmarknadspolitik påskynda anpassningen till jämviktantas ny
efter det arbetsmarknaden har för sysselsättningschock. Enatt utsatts en
effektiv arbetsmarknadspolitik undanröjer anpassningshindren på arbets-
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marknaden och underlättar för den arbetskraft ñnnasägs attsom upp nya
jobb.

Däremot arbetslöshetsersättningens nivå och varaktighet skiftaantas att
Beveridgekurvan utåt., effektenDen uppkommer därför arbets-attsenare
löshetsersätmingenminskar kostnaderna arbetslös minskarochattav vara
därmed den arbetslöses sökintensitet efter arbete.ett nytt

Vidare Jackman mil. för arbetsmarknaden fungerarargumenterar att
bättre i länder med hög grad korporativism. Grundhypotesen är attav
reallönema faller snabbare vid ökning arbetslösheten i korporativis-en av
tiska ekonomier i icke-korporativistiska ekonomier. Detta beror påän att
korporativistiska ekonomier har utjämnad lönesättningskurvaen mer var-

variationemaför i VS-kurvan blir förhållandevis små vid negativa arbets-
löshetschocker. Jämför ñgur 5.2b. Men enligt argumenteringsamma
ñnns det också andra faktorer skulle tala för Beveridgekurvanattsom
skulle ligga origo i korporativistiska ekonomier i icke-korpo-närmare än
rativistiska ekonomier. detFör första finns det teoretiska skäl för real-att
lönernas arbetslöshetselastictet ihögre korporativistiska ekonomier vil-är
ket minskar risken för hysteresis vid arbetslöshetsökning jämfören av-
snitt 5.2. En arbetslöshetsölming i korporativistiska ekonomier tenderar
därför implicera rörelse utefter UV-kurvan enligtsluten loop A-B-att en
A i figur 5.2b. motsvarande förändringEn arbetslösheten i icke-kor-av
porativistiska ekonomier medför däremot skiftar utåt iUV-kurvanatt
form loop enligt A-B-C i ñgur 5.2b. Härvidlag kommer Be-öppenav en
veridgekurvan i korporativistiska ekonomier i genomsnitt ligga när-att

origo vad Beveridgekurvan i icke-korporativistiska ekono-än görmare
mier.

För det andra de branschvisa och regionala löneskillnademaär ut-mer
järrmade i korporativistiska ekonomier vilket innebär avkastningen påatt
jobbsökande för mindre imp-de arbetslösa i sådana ekonomier. Dettaär
licerar det faktiska jobbsökande mindre i korporativistiska ekono-äratt
mier varför Beveridgekurvan kommer ligga origo.närmareatt

det tredje korporativistisktFör speglar lika mycket irnp-ett system ett
licit åtagande betonar fördelningspolitiska explicitaspektersom som en

lönebildningen.31för Härvidlag råder samförstånd mellan arbetsgi-ram
och fack målinriktad arbetsmarknadspolitik vadän ärvare om en mer som

i icke-korporativistiskafallet ekonomier jämför diskussionen i avsnitt

5.1.

31 JämförLayard m.fl. 1991 416.s.
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5.4.1 Arbetsmarknadspolitikens omfattning inrikt-och
ning i Sverige internationelltoch

Vilken ambitionsnivå och vilken inriktning dåhar arbetsmarknadspoliti-
länderken i olikamed forhandlingssystem En länderjämförelse dettaav

slag förutsätter begreppet arbetsmarknadspolitik kan definieras såatt att
jämförbarhetkravet på mellan länder uppfylls och sådana data lättäratt

tillgängliga. Under år har OECD dokumenterat och publicerat jäm-senare
förbara data arbetsmarknadspolitik i olika länder. En tidenöverav mer
ambitöst länderjänaförelseupplagd arbetsmarlcnadspolitikens utveck-av
ling begränsas dock jämförbara data enbart ñnns för perioden 1985-attav
199091.

OECD indelar arbetsmarknadspolitiken i sju internationellt jämförbara

programkategorier. I utgifter arbetsmarknadspoliti-termer av summeras
kens omfattning storlek följande sju åtgärder:av

Arbetsformedlingsverksamhet i offentlig regi med denna verk-samt
samhet vidhängande administration. Hit utgifter förräknas platsförmed-
ling, rådgivning, yrkesvägledning, jobbsökarverksamhet, ilytmingsbidrag

administrativa kostnader for arbetmarlcnadsmyndigheterna på centralsamt
lokal nivå.och

Arbetsmarknadsutbildning. kategori hänförsTill denna utgifter för
utbildningsåtgärder vidtagna arbetsmarknadsskäl, exklusive utbild-av
ningsåtgärder for ungdomar Utgifternaoch arbetshandikappade. omfattar
kurskostnader utbildningsbidrag till kursdeltagare utbildningsbi-och samt
drag till arbetsgivare anordnar företagsutbildning.som

Ungdomsåtgärder. Här utgifter för speciellt riktadeenbart åt-avses
gärder för inungdomar för underlätta etableringen påsätts attsom ar-
betsmarknaden. Under denna inkluderas inte utgifter för åtgärdspro-post

for både och ungdomar.är öppnagram som vuxna
4. Sysselsättningssubventioner. kategori åtgärder omfattarDenna av

sysselsättningsprogramutgifter speciellafor for arbetslösa och målgrup-

andra ungdomar arbetshandikappade; olika anställ-och slagänper av
åtgärderningsbidrag, starta-eget-bidrag sysselsättningsskapandesamt av

beredskapsarbeten.temporär t.exart som
Åtgärder5. for handikappade. Hit utgifter åtgärdsprogramhänförs for

för yrkesmässig rehabilitering, skyddad verksamhet, lönebidrag ut-samt
rustningsbidrag för sysselsättning arbetshandikappade.
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Arbetslöshetsunderstöd. Denna kategori omfattar utgifter for alla
former kontant ersättning i samband arbetslöshet,med undantaget ut-av
gifter för fortidspensioneringar.

Förtidspensionering arbetsmarknadsskäl. Utgifter for pensionerdeav
betalas på grund arbetslöshet alternativt äldrenärutsom av en person

länmar sin anställning för bereda plats för någonatt yngre.

kategoriernaDe fem första brukar räknas till aktiva arbetsmarknads-
politiska åtgärder medan de två sistnämnda kategorierna brukar benämnas
passiva åtgärder. Det bör dock understrykas OECD:s deñntioneratt av
åtgärderna inte till alla delar självklara. Detta gäller Ung-är t.ex.
domsåtgärder kategori 3 ovan OECDdär väljer inte inkluderaatt
utgifter for för såväl ungdomar så-Enär öppnaprogram som som vuxna.
dan avgränsning blir godtycklig åtgärdsprogram formellt ärettom som

för båda iarbetslösa, praktiken haröppen programdeltagaregrupperna av
till huvudsaklig del arbetslösa ungdomar. Genom exkluderaär attsom

dessa utgifter kommer de arbetsmarknadspolitiska insatserna för ungdo-
i statistikenunderskattas vilket också fallet för Norge.ärattmarna

visar granskningDessutom OECD:s redovisning åt-närmareen av av
Förtidspensioneringgärdsgruppen arbetsmarknadsskäl uppgif-attav

för några länder Norge och Holland till och direkt felak-med ärterna
tiga. Av detta skäl har denna åtgärdstyp fått utgå i följandeden länderjäm-
förelsen. betyder passiva arbetsmarknadspolitiskaDetta åtgärder bliratt
liktydigt med arbetslöshetsunderstöd kategori 6 ovan.

tabell redovisas förI 5.11 ländergrupper med olika grad centralise-av
rade förhandlingssystem genomsnittstal for arbetsmarknadspolitikens ut-
gifter andel fördelatBNP på aktiva och passiva åtgärdermätt som av- -
under 1985-1991.perioden En viktig iakttagelse inte Sverigebaraär att

många läggerandra länder betydande på arbetsmark-utan ner resurser
nadspolitiska åtgärder. Vad beträffar omfattningen de arbetsmarknads-av
politiska åtgärderna genomsnitten for de ländergruppemaär tre sammaav
storleksordning.

detNär gäller arbetsmarknadspolitikens imiktning hurmått storsom-
andel utgifterna används till aktiva åtgärder andelen aktiva åt-ärav som -

igärder genomsnitt något högre i länder centraliserademed iänsystem
länder med decentraliserade Notera dock Sverigesystem. attmer om ex-
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Tabell 5.11 Arbetsmarknadspolitikens utgifter i BNPprocent av
åtgärderför aktiva och passiva i OECD 1985-1991

Centraliserade system

Totalt Aktiva Passiva Procentuell
åtgärder åtgärder aktivaandel

åtgärder

Sverige 2,69 1,87 0,82 70
Danmark 4,24 1,22 3,02 29

1,94Finland 1,01 0,93 52
Norge 1,44 0,70 0,74 49
Osterrilce 1,20 0,31 0,89 26

Genomsnitt 2,30 1,02 1,28 45 39

Intermediâra system

Totalt Aktiva Passiva Procentuell
åtgärder åtgärder andel aktiva

åtgärder
Belgien 3,45 1,18 2,27 34
Holland 3,82 1,09 2,73 30
Västtyskland 2,33 1,01 1,32 43
Australien 0,32 1,12 221,44

40Nya Zeeland 2,09 0,80 1,29

Genomsnitt 2,62 0,88 1,75 34

Decentraliserade system

Aktiva Passiva ProcentuellTotalt
åtgärder åtgärder andel aktiva

åtgärder
Frankrike 2,03 0,76 1,27 37

1,56 3,26 32Irland 4,82
1,23 0,68Italien 0,55 55
0,43 0,21 0,22 49Schweiz

Spanien 3,21 0,67 2,54 21
0,72 1,42 34Storbritan. 2,14

1,812,38 0,57 24Kanada
0,75 0,50 33USA 0,25
0,52 0,16 0,36 31Japan

Genomsnitt 1,33 331,95 0,62

Anmärkning: Om Sverigeexkluderas.
Källa: OECD 1992.
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Tabell 5.12a-b Rangordning Sverigemellan och länder
med olika löneförhandlingssystem avseende
utgifter för olika arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, 1985-1991

Utgifter5.12a andel BNPsom av

Totala utgifter SWE INT CEN DEC

åtgärderAktiva SWE INT CEN DEC
Förmedlingsverksamhet SWE INT DEC CEN- Beredskapsarbete INT SWE CEN DEC- Arbetsmarknadsutbildning SWE CEN INT DEC- Ungdomsåtgärder DEC SWE CEN INT- Handikappâtgärder SWE INT CEN DEC-

åtgärderPassiva
Arbetslöshetsersättning INT CEN DEC SWE-

åtgärderaktivaAndel SWE CEN DEC INT

Utgifter5.l2b arbetslös BNPprocentper person persom av
person

Totala utgifter SWE CEN DECINT

åtgärderAktiva SWE CEN DECINT
Förmedlingsverksamhet SWE CEN DEC INT- Beredskapsarbete SWE CEN INT DEC- Arbetsmarknadsutbildning SWE CEN DECINT- Ungdomsâtgärder SWE CEN DEC INT- Handikappåtgärder SWE CEN DECINT-

åtgärderPassiva
Arbetslöshetsersätmirtg CEN SWE DECINT-

Anmärkning: Rangordningen på estimat erhållits estimerabygger attgenomsom
följande ekvation: bCEN cDEC dSWE utgiftsslaget, CENdär ärära + + +y y

förhandlingssystem.DECdummyvariabelför länderexklusive Sverige centralisademed
dummyvariabel för decentraliseradeförhandlingssystemoch SWEländer med ärär en

erhållnaSverige.Olilthetsteckeni skillnaden i dedummyvariabelför tabellen attanger
signifikant signifikanta skillnader.estimaten statistiskt medanlikhetsteckenär anger

kluderas jämförelsen skillnaderna i negligerbara mellanär settstortur
ländergruppema. Den i Sverige relativt aktivaandelen åtgärder ärstora ett
uttryck för arbetslinjen ledstjärnan i den svenska arbetsmark-utgöratt
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nadspolitiken. I detta avseende framstår således den svenska arbetsmark-
nadspolitiken unik vid internationell jämförelse.som en

I tabell 5.12a jämförs i detalj hur arbetmarlcnadspolitiken harmer ut-
formats i Sverige ioch de länder med olika förhand-tre grupperna av
lingssystem periodenunder 1985-91. Jämför också appendix, tabell
A5.2-A5.4. Tabellen visar rangordning hur storleken på utgifternaen av

arbetsmarknadspolitiskaför olika slag åtgärder förhåller sig i Sverigeav
relativt i de ländergrupperna. Med hjälp regressionsskattningar därtre av
varje åtgärdsslag har skattats indikatorvariabler för ländergmppstill-mot
hörighet har rangordningen gjorts på basis de erhållna estimatens stor-av

indikatorvariablerna.lek och statistiska signiñkans på I tabell 5.12a är
rangordningen de utgifter på åtgärder till handikap-använtst.ex. av som

pade SWE CENINT DEC vilket skall tolkas på följande Försätt:
den studerade perioden utgifterna for åtgärder till handikappade signi-är
ñkant högre anges olikhetsteclcnet i Sverige SWE i förhållandeav
till vad utgifterna i genomsnitt i länder intermediäramedär gruppen
INT och centraliserade förhandlingssystem CEN vilkas utgifter sinse-
mellan storleksordning anges likhetstecknet . Utgif-är av samma av

för handikappåtgärder i dessa två låndergrupper signiñ-däremotärtema
kant högre i länder med decentraliserade rörhandlingssystemän gruppen
DEC.

Som framgår tabell 5.12a utgifterna för aktiva åtgärder riktasärav som
fönnedlingsverksamhet, arbetsmarknadsutbildning och handikappademot

signifikant Sverigehögre i i övriga länder. Noterbart ocksåän är att
länder med decentraliserade förhandlingssystem i genomsnitt lägger ned
betydligt utgifter på ungdomsåtgärder övriga länder. Vidarestörre än är

tidigare har konstaterats utgifterna för passiva åtgärder arbets-som som
länder.löshetsersättning klan mindre i Sverige i de flesta andraän

understrykas utgif-Det bör dock denna rangordning storleken påatt av
för arbetsmarknadspolitiska åtgärder gjorts tagitshar hänsynutan attterna

till det rådande arbetsmarknadsläget. Som framgår se tabell 5.2ovan
finns kraftigt variationsmönster i arbetslösheten mellan olika länder.ett
Eftersom totala utgifternade för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som
regel ökar arbetslösheten ökar kan därför rangordningen utgifternanär av
åtminstone delvis avhängig arbetslöshetsskillnadema mellan länder-vara

Ett kvalitativt bättre mått på vilka tillanvänds arbets-na. resurser som

32 Se 5.12a-banmärkningeni tabell för beskrivning estimationsförfaran-närmareen av
det.
33 SetabellernaA5.2-A5.4 i appendixför jämförelse mellan enskildaländer.en
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marlcnadspolitiska åtgärder erhålls beräkna hur utgifternaattgenom stora
arbetslösär Jämför Jackman mil. 1990.per person.

I tabell 5.12b redovisas rangordningen utgifter för olika arbetsmark-av
nadspolitiska åtgärder mellan ländergruppema i utgiftertermer av per ar-
betslös BNP Härvidlagprocent för-person outputsom av per person.
stärks bilden de effektiva utgifterna för arbetsmarknadspolitikatt iav

betydligtSverige ligger på högre nivå i andra länderän och denen att
svenska arbetsmarknadspolitiken prioriterar utgifter till aktiva åtgärder.
En intressant observation det iär detta avseende också finnsatt klaren
rangordning mellan de olika förhandlingssystemen. De totala utgifterna
för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i genomsnitt högre iär länder med
centraliserade förhandlingssystem medan länder med decentraliserade
förhandlingssystem i genomsnitt lägger ned minst utgifter på arbetsmark-
nadspolitik. Vidare inriktningenär aktiv arbetsmarknadspolitikmot en -
framför allt platsförmedlingsverksarnhet och arbetsmarknadsutbildning -

markerad i länder med centraliserade förhand-lingssystem i övrigaänmer
ländergrupper.

Som jämförelse redovisas i appendix tabell A5.5 liknande rangord-
ningar i tabell 5.12a-b där länderna har indelats enligt Tarantel-som men

Ävenlis rangordning efter graden korporatism. rangordningarna iav om
detta fall varierar något med de finns i tabell 5.12a-b huvudin-ärsom
trycket länder klassificerats starkt korporativistiskaatt som satsarsom

på arbetsmarknadspolitik per arbetslös individ och medmer resurser
tonvikt på aktiva åtgärder vad mindre korporativistiskaän länder gör.
Denna slutsats konñrmeras också de korrelationsberälcningarav som re-
dovisas i tabell 5.13. De positiva korrelationema indikerar länder medatt
centraliserade förhandlingar och i viss månäven starkt korporativistiska
länder har omfattning inriktningoch arbetsmarknadspolitikenen av som

lik den svenskaär vad länderän med decentraliserade mindremer mer
korporativistiska länder har. Detta antyder således generellt sambandett
mellan arbetsmarknadspolitikens utformning och löneförhandlingssyste-

utformning.mets
Som tidigare framhållits jämförbaraär data arbetsmarknadspoliti-över

ken omfattar flertalet länder inom OECD begränsad till periodensom
1985-1991. Detta det svårt dra någragör slutsatser utvecklingenatt om av
arbetsmarknadspolitikens omfattning och utformning i länder med olika
löneförhandlingssystem. Ett visst internationellt perspektiv på den sven-
ska utvecklingen arbetsmarknadspolitikens omfattning och utformningav
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fåskan for 1970- och 1980-talen jämförelsen begränsas till ut-om
vecklingen arbetsmarknadspolitiken i Frankrike, Storbritannien, Väst-av

Österrike.34tyskland, USA och Innebörden begreppet arbetsmark-av
nadspolitik skiljer sig.i detta fall från OECD:s definition och med den de-

EFA-betänkanden.finition har i tidigareanväntssom
Diagram visar5.1 hur storleken på utgifterna for arbetsmarknadspoli-

ländernatiken har iutvecklats under perioden 1973-1988. Som framgår
har utgifterna for arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökat trendmässigt i de

Österrikeeuropeiska länderna, och särskilt snabbt i Frankrike och medan
utgifterna i USA istället har fallit. Notera också medan utgifterna foratt
arbetsmarknadspolitik under 1970-talet högre i Sverige i de andraänvar
europeiska länderna så har utgifterna i Sverige under 1980-talet legat på

genomsnittlig europeisk nivå.en
Vad beträffar arbetsmarknadspolitikens utformning under perioden har

andelen aktiva åtgärder de totala arbetsmarknadspolitiska utgifternaav
fallit trendrnässigt i Sverige och Västtyskland, särskiltoch mycket i

ÖsterrikeFrankrike och se diagram 5.2. Däremot finns ingen sådan
nedåtgående trend i Storbritannien USAoch där användningen aktivaav
arbetsmarknadspolitiska åtgärder istället uppvisar betydligt kort-ett mer
fristigt variationsmönster vad fallet i de andraän länderna.ärsom

Sammanfattningsvis kan konstateras for perioden 1985-1991 varie-att
de totala utgifterna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder mättrar som-

andel BNP liksom arbetsmarknadspolitikens utforming imättav ter-- -
andelen aktiva åtgärder arbetsmarknadspolitikens utgiftermer av av -

betydligt mellan enskilda länder. Däremot visar jämförelse utgifteren av
mellan länder med olika grad centraliserade förhandlings-grupper av av

de genomsnittliga skillnaderna i utgifter små. liknandeEnärsystern att

34 Uppgifterna hämtadefrån Schmidm.fl. 1992.är
tidigareI EFA-betänkandenhar arbetsmarknadspolitikdefinierats selektivadesom

åtgärder direkt inriktade påverkasysselsättningenär och arbetsmarknadenssom mot att
funktionssätt SOU 1984:31. 54. För Sverigesdel har omfattatdetta de åtgärders som
inkluderas i arbetmarknadsverketsverksamhet.Samhall och skolans och kommunernas
arbetsmarknadspolitiska de regionalpolitiska och industri-temporärasamtengagemang
stöden.Dennadefinition vadgäller denaktiva arbetsmarknadspolitikenär bredare deän
definitioner Schmid m.fl. 1992 respektiveOECD seanvänder Labour Market Po-som
licies for the 1990s, 1990eller Employment Outlook, July 1992. SverigesFör inne-del
bär bådeOECD-rapportemasoch Schmidsdefinition aktiv arbetsmarknadspolitikattav
skolansoch kommunernasarbetsmarknadspolitik regionalastöd och industristödattsamt
inte inkluderas i definitionen. jämförelseI med EFAzs betänkandenhar däremotSchmid

OECD-rapportemaoch bredaredefinition den passivaarbetsmarknadspolitikenen av ge-
inkludera förutgifter kontantäven arbetslöshetsunderstöd fallernomatt utanförAMSsom

budget förliksom utgifter fortidspensionering.
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SambandetTabell 5.13 mellan arbetsmarknadspolitik och grad av
korporatismcentraliserade löneförhandlingar

åtgärderArbetsmarknads Aktiva
politik

CENGRAD 0,75 * 0,71

KORPORATISM 0,49 0,45

HUMP 0,35 0,40

AumärkningzTalen måttpâ Spearmansrangkorrelationskoefficientermedstatistiskär
signifikanspå l%-nivå *,5%-nivå respektive10%-nivå.Utgiftema för
arbetsmarknadspolitiken utgifter individarbetslös i produktionenprocentavser per av per
individ i genomsnittför perioden1985-91.

Källa: Rangkoxrelationema frånbyggerpå uppgifter tabell 5.11 och tabell A5.1 i
appendix.

kan också inriktningenslutsats dras beträffande på arbetsmarknadspoliti-

ken Sverige exkluderas länderjämförelsen.om ur

Den svenska arbetsmarknadspolitikens starka betoning på aktiva åtgär-
framstårder härvidlag unik vid internationell jämförelse. Dennasom en

bild förstärks ytterligare länderjäntförelsen utgifterna för arbets-om av
marknadspolitik ejfektivitetstermeri utgifter arbetslösgörs per person-

BNP liksom den totala utgiftsnivånprocent output attsom av per person
i Sverige högre i något land. I effektiva utgifter förär än annat termer av
arbetsmarknadspolitiken dessutom utgiftsnivån i genomsnitt betydligtär
högre liksom det finns betydligt starkare profilering på aktiva åtgärderatt
i länder centraliserade forhandlingssystemmed i länder med de-än mer
centraliserade system.

Vidare kan konstaterats arbetsmarknadspolitikns utgifter haratt expan-
kraftigt i europeiskaderat länder under 1970- 1980-talen medanoch

utgifterna i USA har fallit under period. En viktig sammantagensamma
observation i detta sammanhang parallellt expansionenmed deär att av
arbetsmarknadspolitiska utgifterna i Europa har andelen aktiva åtgärder
fallit i flertalet länder. En förklaring till utvecklingen utgifterna foratt av
arbetsmarknadspolitik varit iannorlunda Europa i USA flertaletän är att
europeiska arbetsmarknader i långt utsträckning den amerikan-större än
ska långtidsarbetslöshet. Påutrnärks motsvarande den mindrekansättav
ökningstakten i de arbetsmarknadspolitiska utgifterna i Sverige i deän
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Diagram 5.1 Arbetsmarknadspolitikens omfattning i ländersex
1973-1988
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åtgärderDiagram 5.2 Andel aktiva arbetsmarknadspoiitikensav
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Källa: Egnaberäkningar byggerpå uppgifter från Schmid m.fl. 1992.som
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andra europeiska länderna förklaras långtidsarbetslöshet varitatt ettav
mindre problem på den svenska arbetsmarknaden.

Några5.4.2 empiriska studier arbetsmarknadspoliti-om
påkens effekter arbetsmarknadens funktionssätt

vilken utsträckning påverkar aktivaI arbetsmarknadspolitiska åtgärder ar-
betsmarknadens funktionssått. Först kan konstateras det ñnns få empi-att
riska studier har undersökt sambandet mellan arbetsmarknadspolitiksom
och indikatorer på arbetsmarknadens funktionssätt

mil. 1990 empirisktJackman hur institutionella faktorertestar som
aktiv arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersätmingens utformning och
graden korporativism påverkar arbetsmarknadsutvecklingen attav genom
estimera Beveridgekurvor för 14 länder jämför ovan. Resultaten ger

förstöd hypotesen arbetsmarknadspolitik skiftar Beveridgekurvan inåt.att
Arbetsmarknadspolitik har generellt statistiskt ef-säkerställd negativen

givenfekt på arbetslöshet vid vakansnivå. Resultaten ocksåpekar påen
former arbetsmarknadspolitiska åtgärder introduceras harnäratt nya av

signifikanta arbetslöshetsminskande effekter. Vidare finnsdetta vissa be-
effektiviserarlägg för arbetsmarknadspolitik matchningsprocessenatt ge-

Beveridgekurva.35bidra till Hackare finns dessutomDetatt ettennom
positivt mellan arbetsmarknadspolitik för-robust samband och ländernas

arbetslöshetschocker.måga sig till Arbetsmarknadspolitikatt anpassa
påskyndar alltså anpassningen jämvikt minska inflytandetmot attgenom

framtida hysteresisaspek-förutvarande arbetslöshet på arbetslöshetav
ten.

Skattningsresultaten visar korporatism skiftar Beveridgekurvanävenatt
inåt.38 jämförelse koefñcientvärdena tillEn de skattade visar och medav

korporatism kvantitativt viktigare för funktions-arbetsmarknadensäratt
arbetsmarknadspolitik. skulle på varia-Detta dock kunna berosätt än att

för korporatism i själva proxyvariabel for icke-observer-beln verket är en

36 för minskaHärigenombehövsfärre antal vakanser arbetslösheten vadån åratt som
fallet vid brantareBeveridgekurva.en

indikeras negativtkoefñcientvärdeför samspelstermenmellan laggadDetta att ettav
arbetslöshetocharbetsmarknadspolitik.

imått korporaüsm CalmforsDet på används estimationema Dxifñllsärsom rang-
efterordningav-llrxierna centralisering löneförhandlingama.grad iav
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bara arbetsmarknadspolitiken.aspekter Vidare skattningsresulta-av ger
stöd för hypotesen arbetslöshetsersätmingensten varaktighet skiftaratt

Beveridgekurvan utåt. Däremot tycks arbetslöshetsersättningens nivå spe-
mindreroll for UV-kurvans läge.en

Layard 1990 redovisar ekonomen-iska skattningar försöker tör-som
klara variationer i arbetslöshet mellan 20 OECD-länder under perioden

utgångspunkt1983-1988 med från olika institutionella förhållanden på
inflationsutvecldingen.4°arbetsmarknaden och Resultaten pekar i stort

i riktning de redovisas i Jackman mil.sett Arbetslöshe-samma som som
lägre i länderär relativt på aktivaten arbetsmark-satsarsom mer resurser

nadspolitiska åtgärder medan arbetslöshetsersättningens varaktighet och
nivå har höjande effekter på arbetslösheten. Vidare arbetslöshetenär
högre i länder där arbetskraften i hög grad omfattas kollektivavtal.av
Däremot arbetslöshetenär lägre i länder med stark samordning centra-
lisering löneförhandlingama mellan fackföreningar respektive mellanav
arbetsgivare.

I nämnda studie Layard skattas arbetslöshetsekvation ärav en som en
modiñerad formulering Phillipssambandet. Arbetslöshetenav antas vara
beroende inrlationsöverraslcningar DP och jämviktsarbetslöshetenav av

i sin beroende antal institutionella faktorertur antassom ettvara av som
arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättningen och löneförhandlingssys-

ovan.41setemet
Tabell 5.14 redovisar skattningsresultat utifrån ekvation mednya en

grundläggande struktur där dessa institutionella faktorer ärsamma men
något annorlunda specificerade. skattningarna bygger på kombinerade
poolade tvärsnitt- och tidsseriedata for perioden 1985-1991 19i
OECD-länder och bygger på betydligt antal observationer 120störreett

vad Layards skattningarna 20.än gör
Som tabellen visar har det skattade koefñcientvärdet för variabeln aktiv

arbetsmarknadspolitik AKTIV genomgående negativt tecken och ärett
statistiskt signiñkant. Notabelt for samtliga ekvationema stabiliteten iär
det skattade koefñcientvärdet. Arbetslösheten förhållandevis lägre iär
länder använder procentuellstörre andel de arbetsmarknads-som en av

39 Bristandekvalite dataoch svårigheter kvantifiera arbetsmarknadspolitikenmålatt
och medvilken intensitetpolitiken förts,har det svårt konstrueragör policyvariabelatt en

innefattararbetsmarknadspolitikensolika aspekter.Det därför inte så-uteslutetårsom att
danaicke-observerbaraaspekterpå arbetsmarknadspolitik fångaskan i variabeln förupp
korporatism.
40 Resultatenfinns ocksåredovisadei Layard m.tl. 1991.
41 SeLayard m.fl. 1991 49.s.
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politiska utgifterna på aktiva kanåtgärder. Detta tolkas inrikt-attsom en
ning arbetsmarknadspolitiken på aktiva åtgärder har nedpressandeav en
effekt på arbetslösheten.

effekter arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgradVad gäller av
varaktighet AEV på arbetslösheten liknandeABN och resultatenär

i jämför ovan. Som framgår andradem redovisas Layard densom av
är koefñcientvärdet arbetslöshetsför-kolumnen i tabellen det skattade för

statistiskt signifikant,säkringens varaktighet AEV positivt och dvs ar-
i arbetslösa uppbärbetslösheten högre länder där de arbetslöshetsun-är

förhållandevis perioder.under långa Det skattade värdet förderstöd er-
arbetslöshetsförsäkringen AEN också positivtsättningsgraden i är men

statistiskt säkerställt. skattade koefficientvärdema för arbets-inte Deär
korporati-löshetsförsälcringsvariablema dock inte stabila. När mått påär

storleken på skattadevism inkluderas i ekvationen påverkar detta både de

precisionen i skattningarna. Som framgårkoefficientvärdema och av
koefñcientvärdetblir i fall storleken på det skattadekolumnerna 3-5 detta

betydligt och statistiskt signiñkant.ersättningsgraden ABNför större
arbetslöshetens varaktighet be-varierar skattningsresultaten förDäremot

inkluderas i ekvationen.mått på korporativismroende på vilket som
mellan arbetslöshetsförsäkringenstyder på sambandiakttagelserDessa ett

finns detlöneförhandlingssystemets utforming. Samtidigtutformning och
faktum hittillsvarandesammanhang understryka deti dettaskäl attatt

arbets-påvisa några säkra belägg hurforskning inte har kunnatännu om
arbetslösheten.påverkarlöshetsförsälcringen

utformningen löneförhandlings-arbetslöshetseffekterVad gäller avav
mått KORP,koefñcientema för samtligaskattadehar de tresystemet

statistiskt signifikanta negativa värden ochHUMP ärCENGRAD och av
indikerar inte bara3-5.storleksordning se kolumnerna Dettasamma

löneförhandlingarkorporativism och centraliseradestöd för hypotesen att
också stöd för hypoteseneffekt på arbetslöshetenhar positiv utan geren

centraliseringsgrad och arbetslöshet.puckelfonnsrelation mellanenom
puckelforrns-ifrågasatt existensen sådantdockPohojola 1992 har ettav

europeiskade länderna. Ettberäkningarna enbartsamband testavserom
föri ekvationen inkludera sarnspelstermfåsdetta kan att engenom

indikatorvariabel NOEUR förkorporatismrespektive mått på och en
Zeeland ochAustralien, Kanada, Nyautanför Europa Japan,länder

42 olika studier.SeSchmidm.fl 1992 för genomgången av
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Tabell 5.14 Institutionella faktorers påinflytande arbetslösheten
inom OECD, 1985-91. Beroende variabel: arbets-
lösheten i U.procent

1 2 3 4 5

DP1000 -3.804 -3.662 -1.400 -4.865 -4.009
1.08 1.07 0.80 1.55 1.33

AKTIV -0.185 -O.164 -0.132 -0.103 -0.134
7.34 6.41 10.08 3.93 5.81

AENl000 0.051 0.856 0.500 0.429
0.27 8.10 2.58 2.41

AEV1000 0.597 0.415 1.183 -0.076
3.02 4.11 5.51 0.37

KORP -0.014
18.24

CENGRAD -0.004
4.99

HUMP -0.004
5.92

INTERCEPT 0.145 0.114 0.135 0.083 0.143
14.26 6.63 15.27 4.95 9.00

R2 adj 0.31 0.35 0.83 0.46 0.50

RMSE 0.038 0.037 0.019 0.034 0.032

Anmärkning: Absoluta inomt-värden DP procentuellförändringär iparentesenw.
inñaüonstakt mellan varjeår. AKTIV andelenaktiva åtgärderär totalautgifternaförav
arbetsmarknadspolitikjämför tabell 5.1l. AEN ersätmingsgradeniär
arbetslöshetsförsäkringeni procent ochAEV försäkringensvaraktigheti månaderanger
Layard m.fl. 1991, Table 9 s.422-423. KORP, CENGRAD ochHUMP olika manär
korporatism tabell A5.1 i appendix.

Källa: Egnaberäkningar.
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faktorers inflytande arbets-Institutionella14 fortsTabell
Beroende varia-OECD, 1985-91.lösheten inom

U.iarbetslöshetenbel: procent

876

-3.070-3.597-0.853DP1000
1.291.280.52

-0.145-0.160-0.162AKTIV
6.545.8811.09

0.0820.2240.663AENl000
1.20 0.576.07

-0.1310.7150.190AEV1000
0.612.781.70

-0.089-0.049-0.021NOEUR
8.492.841.37

-0.013KORP
17.66

0.0001KORPNOEUR
0.04

-0.005CENGRAD
6.08

0.0001CENGRADNOEUR
0.21

-0.006HUMP
9.68

0.006HUMPNOEUR
5.41

0.1930.154INTERCEPT 0.167
10.807.2114.67

R2 0.690.570.85adj

0.0250.0300.018RMSE

inomAnmärkning: t-värdenAbsoluta parcntesema.
beräkningar.Källa: Egna
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USA. Som framgår kolumnerna 6-8 deär skattade koefñcientvärdenaav
för samspelstermerna KORPNOEUR och CENGRADNOEUR negati-

och insigniñkanta medan värdet på den skattade koefficientenva för sam-
spelstermen HUMPNOEUR positivär och statistiskt signifikant på 5%-
nivån.. Detta indikerar i till de två andraatt måtten påmotsats korpora--
tism effekten påär arbetslösheten måttet på puckelformssambandetav-
HUMP beroende avom de icke-europeiska länderna inkluderas eller
inte. Det skattade koefñcientvärdet för HUMP i kolumn 8 visar dock att

intedetta utesluter existensen puckelformssamband mellanett centrali-av
seringsgrad och arbetslöshet för enbart de europeiska länderna.

Slutligen kan det skattade koefficientvärdetnoteras för inflations-att
överraskningar DP har förväntat negativt tecken iett samtliga ekvatio-

koefñcientvärdet inte i något fallatt statistisktmen signifikant.ner är Det
något bekymmersamtär eftersom i dennasenare modellspeciñkation är

inflationsöverrasloiingar på teoretiska grunder strategisk variabel. Det-en
understryker också det faktumta de skattningar redovisas iatt tabellsom

5.14 måste betraktas högst preliminära.som
Låt också det fornämna Sverige finns några studierattoss har stu-som

derat arbetsmarknadspolitikens inflytande på NAIRU. Wadensjö 1987
skattar NAIRU för perioden 1963-85 inkludera både arbetslös-attgenom
het och andelen arbetskraften iär arbetsmarknadspolitiskaav som pro-

oberoende ñrmer inga signifikantagram som effekterargument. men av
på NAIRU:s storlek jämför avsnitt 5.3.1 och kapitelprogrammen 7.

Holmlund 1993 skattar NAIRU för 1965-1992 andelen inär arbets-
marknadspolitiska inkluderats förklaringsfaktor. Inteprogram som en
heller här indikerar resultaten arbetsmarlcnadspolitik har någonatt väsent-
lig effekt på järnviktsarbetslösheten.

arbetsmarknadspolitikAtt variabeln för inte signifikanta effekter iger
dessa skattningar kan bero på måttet på variabeln andel arbets-att av-
kraften i AMP allt forär behöveroch preciseras Somgrovt närmare.-
framgår kapitel detta7 betydelseär för vilka resultatav storav som er-
hålls.

5.5 Slutsatser och avslutande synpunkter

Vilka slutsatser kan då dras arbetsmarknadspolitikens effekter påom ar-
betsmarknadens funktionssätt och arbetslöshetsutvecklingen En utgångs-
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komponentarbetsmarknadspolitikeni kapitelpunkt detta ärär att en av
gäller för lönebild-de spelreglerkonstituerarregelsystemdet somsom

Utformningenpå arbetsmarknaden.övriga arbetsvillkorning och av ar-
det regelsystemberoende utformningenbetsmarknadspolitikemär avav

institutionella Rehn-Meid-politiken verkar. I detvilkenram inomeller
medarbetsmarknadspolitikens samverkanbetonasnerska programmet

löneför-Sverige centraliseratharlöneförhandlingarna. Iförformerna ett
arbetsmarknadspolitik haraktivakringgärdat denhandlingssystem som

1950-talet.sedan slutetförts av
ändamålsen-härvidlag betonatkapitel harFramställningen i detta att en

arbetsmarknadspolitikens inverkansvenskamakroutvärdering denlig av
utvecklingen och arbets-jämföraarbetsmarknadsutvecklingenpå är att

olika gradinriktning i länder medomfattning ochmarknadspolitikens av
iundersökahar varitförsta syftelöneförhandlingar. Ettcentraliserade att

löneför-olikaskiljer sig mellanfunktionssättmån arbetsmarknadensvad
för-arbetslöshetsutvecklingen mellanjämförelseEnhandlingssystem. av

långtids-andelensärskiltarbetslösheten, ochvisarhandlingssystemen att
centralisera-i länder med1980-talen lägre1970-under och ärarbetslösa,

Vi-decentraliseradei länder medforhandlingssystemde än system.mer
förhandlings-olikamellan destorlekNAlRUzsjämförelservisardare av

centraliserade ochi medmindre länderbetydligtdenna ärattsystemen
korrela-visari övriga länder. Däremotkorporativistiska änstarkt system
termeri absolutastorlekenmellansambandinte någottionsberälcningar

arbetskraf-funktionssättarbetsmarknadenspåindikatorerpå andra som
i arbets-for förändringarkänslighetlöneelasticitet och reallönemastens
löneför-centralisering igradenochreallöneflexibilitetenlösheten av

finnasvårtsåledeskorporatism. Detgradeller ärhandlingssystemet attav
funktionssättarbetsmarknadenssamband mellangenerelltförbelägg ett

korporatism.utformninglöneforhandlingssystemetsoch
SverigeifunktionssättarbetsmarknadensjämförelseVad gäller aven
arbets-visarStudierbilden tydligare.däremotrelativt i andra länder attär
i Sve-reallöneflexibiliteten högrelöneelasticitet och ärlcraftsefterfrågans

förbeläggheller ingafinnsländer. Detflesta andra attrige i deän pro-
Sverigeiskulle ha ökatvakanserarbetslösa medmatchamedblemet att

inter-karaktäriserat denhardecennierna vilket däremotdeunder senaste
Beveridgekurvan undersvenskaStabiliteten i dennationella utvecklingen.

utvecklingen i de flestastarktdecennierna kontrasterarde mot eu-senaste
utåt.förskjutits Detistället har ärBeveridgekurvandärropeiska länder
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den tilltagande andelen långtidsarbetslösa förklarar dessa utåtriktadesom
förskjutningar i Beveridgekurvan.

Dessa iakttagelser leder fram till slutsatsen den svenska arbetsmark-att
naden tycks fungera väl vid internationell jämförelse. liknandeEn slut-en

drar också Holmlund 1993 pekar på betydande institu-sats trotsattsom
tionella förändringar på arbetsmarknaden skulle kunna förväntas för-som
svåra anpassningsproblemen införandet LAS, arbets-generösav en mer-
löshetsersättning, införandet kontant arbetsmarknadsstöd detärav m.m -
svårt ñnna belägg för den svenska arbetsmarknadensatt funktionssättatt
har försämrats under de två decennierna.senaste

Frågan då varför den svenskaär arbetsmarknaden fungerar bättre iän
andra länder Vilken roll spelar arbetsmarknadspolitiken En intematio-
nell jämförelse visar inte bara Sverige också andra länderatt läg-utan att

ned betydande på arbetsmarknadspolitik. Korrelationsberäk-ger resurser
ningar antyder beroende mellan omfattningen och inriktningenett av ar-
betsmarknadspolitiken i länderna formernaoch för löneförhandlingar-na.
Det ñnns starkt positivt samband mellan storleken på utgifternaett och
inriktningen på aktiv arbetsmarknadspolitik och graden centralise-en av
rade löneförhandlingar korporatism. I internationellt perspektiv fram-ett
står dock den svenska arbetsmarknadspolitiken unik vad gäller poli-som
tikens starka inriktning på aktiva åtgärder.

Den relativt andra länder högre reallöneflexibiliteten i Sverige beror
sannolikt på den svenska arbetsmarknaden utmärks få långtidsar-att av
betslösa. Det finns belägg från studier Storbritanniens arbetsmarknadav

visar långtidsarbetslösa påverkar lönebildningen i liten utsträck-attsom
ning. Detta implicerar andel långtidsarbetslösastörre desto för-att mer

sambandet mellan förändringar i löner och i arbetslöshet. Det rela-svagas
tivt begränsade antalet långtidsarbetslösa på den svenska arbetsmarkna-
den beror den aktiva arbetsmarknadspolitiken motverkarattav som upp-
komsten långtidsarbetslöshet. Detta indikerar således åtminstoneav ett
indirekt samband mellan reallönemas känslighet för arbetslöshet och ar-
betsmarknadspolitikens utformning.

Att aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder har effektergynnsamma
arbetsmarknadens funktionssätt visar skattningsresultaten från två kompa-
rativa länderstudier finner belägg for aktiva åtgärder dels harsom att
funktionsförbättrande eller åtminstone funktionsbevarande effekter, dels
har arbetslöshetsminskande sisfnänmdaeffekter. Det resultatet konñrrne-

också ekonometriska skattningar visar arbetslöshetenras av nya attsom
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lägre i länder använder förhållandevisär andel de arbets-storsom en av
marknadspolitiska utgifterna aktivatill åtgärder.

Samtidigt har den svenska arbetsmarknadspolitiken under årsenare
kommit ifrågasättas resultaten från flera svenska empiriskaatt attgenom
studier reallönema-43pekat på politiken tenderar driva Härige-att att upp

riskerar arbetsmarknadspolitiken undan reguljär syssel-trängaattnom
Ävensätming. delar arbetsmarknadspolitiken skulle ha löneuppdri-om

vande effekter det emellertid svårt bedöma vilka faktiskaär kon-att att
sekvenser har haft utvecklingendetta på arbetslösheten. Veterligenav
finns det inga empiriska belägg förännu arbetsmarknadspolitiken haratt
haft negativa effekter på arbetslösheten och sysselsättningen. Trots allt
visar iakttagelsema i detta kapitel NAlRUzs istorlek Sverigeävenatt om
inte har minskat i expansionentakt med arbetsmarknadspolitiken detärav
viktigt understryka det inte ñnnsheller säkra belägg för NAIRUatt att att
skulle ha ökat.

Huvudslutsatsen i detta kapitel internationellasvenska och erfa-är att
1970- 1980-talenrenheter under och visar aktiva arbetsmarknadspoli-att

tiska åtgärder sannolikt spelar betydande roll for fgrhingaatten upp-
komsten långtidsarbetslöshet och de viktig förklaring tilläratt attav en
den svenska arbetsmarknaden inte har karaktäriserats hysteresiseffek-av
ter.

Låt avslutningsvis peka på igenomgången detta kapitel inteattoss
mindre visardesto mellan länder med jämförbara institutionella förhål-att

pålanden arbetsmarknaden arbetslöshetsutveckling divergerande. Vi-är
institutionelladare den olika mellan länder hindraräven äratt om ramen

inte detta arbetsmarknadsutvecklingen uppvisar likartat mönster.att ett
Länder USA, Kanada vilka till skillnad från Sverigeoch Japan harsom
små arbetsmarknadspolitiska utgifter uppvisar ändå arbetsmarknadsut-ett
fall mycket liknar Slutsatsen detta självklart intedet svenska. ärsom av

institutionella villkoren för arbetsmarknadsutveck-betydelselösaäratt
lingen. Dessa iakttagelser visar försiktigbör med attattsnarare man vara
dra slutsatser existensen uppsättning institutio-någon särskildom av av
nella villkor universalmedel för ekonominslösa obalanser.ett attsom

Men länderjärrtförelsen i hypotetiskt fall skulle visa län-även ett attom
der med vissa institutionella karaktäristika har makro-en mer gynnsam
ekonomisk utveckling inte självklara implikationen dettadenär attav
överföra dessa institutioner till framhållsandra länder. Som Freemanav

43 referenserFör kapitel i betänkande.7 dettase
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1988 länderår karaktäriseras centraliserade löneförhandlings-som som
i regel små ekonomier desystem skandinaviska länderna medan decen-

traliserade löneförhandlingssystem i huvudsak återfinns i länderstora som
USA och Kanada. Det således långtifrånär säkert det centralise-radeatt
löneförhandlingssystem karaktäriserar den svenska arbetsmark-nadensom
skulle fungera på likartat i USA,sätt och vice En liknande slutsatsversa.
gäller också den aktiva arbetsmarknadspolitiken.

Härvidlag framstår det inte särskilt intressant fråga försökasom en att
debattera vilken institutionell fungerar bäst. Vad forsk-om ram som
ningen bör kraftägna undersökaär under vilka institutionel-snarare att

betingelser valda policyåtgärder uppnår maximal effekt. Vilkasom
institutionella organisatoriska betingelser måste gälla för visst.ex. att en
utformning arbetsmarknadspolitiken skall effektivav vara

IEkonomikommissionen SOU 1993:16 s.34-35 antyds det framti-att
da löneförhandlingssystemet bör ha decentraliserad utformning. I dettaen
kapitel har framförts för formerna för löneförhandlingarargument att är
sammankopplad med utformningen arbetsmarknadspolitiken. Dettaav
aktualiserar frågan hur decentraliserat löneförhandlingssystemettom mer
kommer påverka den nuvarande utformningenatt arbetsmarknadspoli-av

Ãrtiken det möjligt kombinera aktiv arbetsmarlmadspolitikatt meden
decentraliserat löneförhandlingssystemett Denna frågeställning framstår

idag viktig forskningsuppgift.som
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APPENDIX

Tabell A5.1 Rangordningar utifrånländer måttolika på korpo-av
ratism

1 2 3

Centraliseringsgrad Korporatism Puckel-
forms-

CENGRAD KORP måttet
HUMP

Österrike Österrike Österrike
Norge Tyskland Norge
Sverige Japan Sverige
Danmark Schweiz Kanada
Finland Danmark USA
Tyskland Norge Schweiz
Holland Sverige 7. Danmark
Belgien Australien Finland
Nya Zeeland Finland Tyskland

10. Australien Holland 10. Japan
l Frankrike Belgien 1 Italien
11. Spanien 7. Kanada 12 Irland
12. Storbritannien USA 12. Storbritannien
12. Irland Nya Zeeland 13. Holland
13. Italien Frankrike 14. Belgien
14. Japan 11. Storbitannien 15. Nya Zeeland
15. Schweiz ll. Irland 16. Frankrike
16. USA 12. Spanien 16. Spanien
17. Kanada 12. Italien 17. Australien

Anmärkning: CENGRAD Calmforsär Drifñlls 1988 klassificering länder efterav
centraliseringsgradi löneförhandlingama.Table ALHUMP denrangordningär länderav

följer puckelfonnssatnbandet tillämpas CENGRAD.som Table KORPom Ta-är
rantellisklassificering länder i korporativa med utgångspunktfrån kriterier:av system tre
löneförhandlingarnascentralisering,graden politisk och ideologiskt samförståndochav
förekomsten skiljedomsregler.SePohjola 1992 Table 3.2 59.av s.
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utgifter i BNPArbetsmarknads olitikensTabell A5.2 procent av
åtgärderpå OECDakt passiva i 1985-fördelade ochva

1991.

Centraliserade system

6 74 52 31
SzaHand AersBer UngFörm AMU

0,82 2,690,12 0,750,55 0,230,23Sverige
0,25 0,31 3,02 4,240,040,09 0,53Danmark

1,940,05 0,12 0,930,480,10 0,26Finland
1,440,07 0,19 0,740,120,13 0,18Norge

Österrike 0,04 0,89 1,200,04 0,020,100,11

0,28 1,28 2,300,100,33 0,18Genomsnitt 0,13

intermediära system

5 6 73 421
SzaHand AersUngAMU BerFörm

30,16 2,270,71 0,010,130,18Belgien
3,820,68 2,730,06 0,060,21Holland 0,08

,34 2,320,22 10,20 0,050,320,22Västtyskland
1,441,110,06 0,030,100,04Australien 10
2,090,04 1,290,030,270,35Zeeland 0,12Nya

2,621,740,04 0,220,270,21Genomsnitt 0,14

Decentraliserade system

6 753 421
Hand Aers SzaUngAMU BerFörm

2,020,06 1,270,06 0,230,290,13Frankrike
4,813,260,080,28 0,480,550,16Irland
1,230,5500,560,03 00,09Italien
0,440,220,130 00,010,07Schweiz
3,212,540,06 0,010,430,080,1 1Spanien
2,131,420,030,16 0,230,160,15Storbritannien
2,381,8100,020,30 0,020,22Kanada
0,750,500,040,01 0,030,100,07USA
0,520,360,010,10 00,030,03Japan

1,941,330,040,180,110,17Genomsnitt 0,11

från OECD 1992.uppgifterbearbetningarKällor: Egna av

arbetsmarlmadsutbildning;arbetsförmedlingsverksamhet;AMU:Anmärkning: Förm:
handikappátgärder;Aers:ungdomsátgärder;Hand:sysselsättningssubventioner;Ung:Ber:

arbetslöshesunderstöd.



SOU 1993:43 Arbetslöshet,arbetsmarknadspolitikoch löneförhandlingssystem 141

Tabell A5.3 Arbetsmarknadspolitikens utgifter i OECD 1985-1991,
fördelningprocentuell åtgärderaktiva och passiva

Centraliserade system

1 2 3 4 5 6
Förm AMU Ber Ung Hand Aers

Sverige 9 21 8 4 28 30
Danmark 2 13 1 6 7 71
Finland 5 14 25 3 6 47
Norge 11 811 4 15 50
Österrike 9 8 4 2 3 74

Genomsnitt 137 9 4 12 54

Intermediära system

1 2 3 4 5 6
Förm AMU Ber Ung Hand Aers

Belgien 5 4 21 0 665
Holland 2 6 2 2 18 70
Västtyskland 10 14 8 2 9 57
Australien 7 3 6 4 2 78
Nya Zeeland 6 16 15 1 1 60

Genomsnitt 6 8 10 2 667

Decentraliserade system

1 2 3 4 5 6
Förm AMU Ber Ung Hand Aers

Frankrike 6 14 3 3 6311
Irland 3 11 6 10 682
Italien 7 2 0 46 0 45
Schweiz 16 3 0 0 5031
Spanien 3 2 13 2 0 79
Storbritan. 87 657 11 1
Kanada 9 13 1 1 0 76
USA 9 14 42 6 66
Japan 5 6 19 O 692

Genomsnitt 7 8 95 5 65

Källa: Egnabemrbemingar uppgifter från OECD EmploymentOutlook. 1992.av

Anmärkning: Förm: arbetsfönnedlingsverksamhet: arbetsmarknadsutbildning;AMU:
Ber: sysselsättningssubventioner;Ung: ungdomsátgärder;Hand:handikappåtgärder;Aers:
arbetslöshetsunderstöd
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Tabell A5.4 Arbetsmarknadspolitikens utgifter arbetslös individper
i produktionen individprocent 1985-1991av per

Centraliserade system

1 2 3 4 5 Aktiva Passiva
Förm AMU Ber Ung Hand S:a1-5 Aers

Sverige 5,5 13,5 2,65,1 18,5 45,3 19,2
Danmark 0,9 5,2 0,4 2,5 3,1 11,9 29,3
Finland 2,1 5,4 9,8 1,1 2,5 20,8 17,9
Norge 4,0 4,4 3,0 1,7 5,9 19,0 19,0
Österrike 3,0 2,8 1,2 0,5 1,0 8,6 24,8

Genomsnitt 3,1 6,3 3,9 1,7 6,2 21,1 22,0

Intermediära system

1 42 3 5 Aktiva Passiva
Förm AMU UngBer Hand Sza 1-5 Aers

Belgien 6,71,7 1,2 0,1 1,5 11,2 21,3
Holland 0,8 2,1 0,6 0,6 6,8 10,9 26,9
Västtyskland 5,63,7 3,3 0,8 3,6 17,0 22,0
AusnalienO 1,2 0,5 1,2 0,7 0,4 4,0 13,9
Nya Zeeland 2,2 6,2 5,9 0,4 0,6 15,3 22,6

Genomsnitt 1,9 0,53,1 3,5 2,6 21,311,7

Decentraliserade system

1 2 3 4 5 PassivaAktiva
Förm AMU Ber Ung Hand Sza 1-5 Aers

Frankrike 1,1 2,7 0,5 2,1 0,5 11,66,9
Irland 0,8 2,9 1,4 2,5 0,5 8,1 16,7
Italien 1,0 0,4 0 6,8 O 8,2 6,8
Schweiz 3,2 0,5 0 0 6,0 9,69,7
Spanien 0,5 0,4 1,9 0,3 0,1 3,1 11,3
Storbritan. 1,5 1,41,7 2,3 0,3 7,2 13,7
Kanada 2,3 3,1 0,2 0,2 0 5,8 18,7
USA 1,0 1,6 0,2 0,5 0,6 3,9 7,7
Japan 1,0 3,9 01,2 0,3 6,4 14,5

Genomsnitt 1,6 1,6 Q91,4 1,1 6,6 12,3

Anmärkning: : De värden redovisasför Sverigehar beräknatsunderantagandetsom
fördubblat arbetslöshetstal.Se Jackmanm.fl. 1990. Arbetsförmedlingsverksam-ettom

het; AMU: arbetsmarknadsutbildning;Ber: sysselsätmingssubventioner;Ung: ungdomsât-
gärder;Hand:handikappåtgärder;Alus: arbetslöshetsunderstöd.

Källa: Egnaberäkningarutifrån uppgifter från OECD 1992.
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Tabell A5.5 Rangordning Sverigemellan och länder med olika grad
korporatism utgifter föravseende olika arbetsmark-av

åtgärder,nadspolitiska 1985-1991.

UtgifterASa andel BNPsom av

Totala utgifter LOW SWE HIGHMED

åtgärderAktiva SWE LOW MED HIGH
Förmedlingsverksamhet SWE LOW HIGHMED- Beredskapsarbeten SWE LOW HIGHMED- Arbetsmarkningsutbildning SWE LOW HIGH MED- Ungdomsátgärder LOW SWE HIGH MED- Handikappåtgärder SWE MED HIGH LOW-

åtgärderPassiva
Arbetslöshetsersätming LOW MED SWE HIGH-

åtgärderAndel aktiva SWE HIGH LOW MED

UtgifterA5b arbetslös BNPprocentper person som av per
person

utgifterTotala SWE HIGH MED LOW

åtgärderAktiva SWE HIGH MED LOW
Förmedlingsverksamhet LOWSWE HIGH MED- HIGHBeredskapsarbete SWE MED LOW- Arbetsmarknadsutbildning SWE HIGH LOW MED- Ungdomsátgärder LOW SWE HIGH MED- Handikappåtgärder SWE HIGH LOWMED-

åtgärderPassiva
Arbetslöshetsersätming HIGH SWE MED LOW-

Anmärkning: Rangordningen bygger på estimat erhållits estimeraattgenomsom
HIGHföljande ekvation: bI-IIGH cLOW dSWE där utgiftsslaget. ärär+y a + + y

dummyvariabel Sverige korporatism, LOWför länder exklusive med hög grad ärav
dummyvariabel för låg grad korporatism SWE dummyvariabelländer med och ärav en

Sverige. i erhållna estimatenför Olikhetstecken i tabellen skillnaden de ärattanger
statistisktsignifikant signifikantamedanlikhetstecken skillnader.anger
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AQKBETSMARKNADSBOLITIK6 OCH
LANGTIQSARBETSLOSHET LARDO-.
MAR FRAN 1980-TALETS EUROPA

syftel6.1 Bakgrund och

Arbetslösheten i Sverige i början 1990-talet till de högsta nivåersteg av
sedan arbetslcraftsundersökrtingarna infördes i börjannoteratssom av

1960-talet. Samtidigt ökade också antalet i arbetsmarknadspoli-personer
tiska åtgärder kraftigt. Sverige har därmed i snabb takt uppnått europeiska
arbetslöshetsnivåer. ekonominDen svenska genomgår i början 1990-av
talet likartad flertalet iden länder Västeuropa upplevdeen processs som
under andra hälften 1970-talet 1980-talet.och I dessa länder priorite-av
rade då, på likartat under år i Sverige, bekämpasätt attman som senare
inflationen och få ned inflationsförvänmingama. Detta kom iresulteraatt

arbetslöshetkraftigt ökad
Även i Sverige ägde då ansåg, dramatisk ökningen, som man av ar-

ibetslösheten början 1980-talet. Som jämförelse med nuläget, därrum av
arbetslösheten under 1992 uppgick till 4,8 % och antalet ipersoner ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder till 265 000 eller 5,9% arbets-personer av
kraften, kan arbetslöshetstalet då 1983högst nåddenämnas att som
3,5 % och i arbetsmarlmadspolitiskaantalet åtgärder högstpersoner som
1984 uppgick till 220 000 eller 5,0 % arbetskraften. Menpersoner av
vad därpå hände skiljde sig mellan Sverige och länder.andrasom
Arbetslösheten återvände till tidigare, låga nivåer i Sverige, under det att
den låg kvar på fortsatt höga nivåer i andra länder i Västeuropa. Mot

framstår viktigtdenna bakgrund det undersöka vilka lärdomarattsom
hämtas från erfarenheterna i från händekan Europa och vadutesom som

1980-talet.i Sverige under Syftet med detta kapitel redovisa vad vårär att
ekonomers forskningoch andra har detta, med speciellsägaatt omegen

° Kapitlet har skrivits Yves Bourdetoch Inga Persson.av

1 Författarna framhålla följande:vill Utgångspunktenför detta kapitel vårt forsk-år
ningsprojektLabour Market Regimesand Unemployment WesternEurope. Projektet

utförs finansiellthar med stöd från också bedrivitsEFA och inom för denramen av
l-lSFR finansierade forskartjånst i europeisk integration innehas Yves Bourdet.som av
Resultat från projektet tidigare publiceratshar i Persson1990: l99laBourdet och
199lb. Ett flertal forskare. liksom EFAzs ledamöter sekretariat,och har bidragit med
värdefullasynpunkter.

En ingåendebeskrivning internationelladen arbetslöshetsutvecklingenfinns imer av
kapitel
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betoning på arbetsmarknadspolitikens betydelse vad gäller motverkaatt
långtidsarbetslöshet och högre arbetslöshetsnivåer efter detpermanent att

ekonomi for makroekonorrliska störningar.utsattsen

6.2 Arbetslöshet och arbetsmarknadsregim

teoretiskaDen forestälhtingsramen bakom utformningen den makro-av
ekonomiska politiken under 1980-talet i korthet följande. Envar
makroekonomisk åtstramning behövdes for varaktigt få ned inflations-att
takt och inñationsforvänmingar på lägre nivå och därmed läggaen grun-

Åt-den for framtida ekonomisk utveckling och tillväxt.en gynnsam
stramningen skulle öka arbetslösheten och därmed dämpa löneökningama

inilationsförvänmingarna.och ökningenMen arbetslösheten skulleav en-
bart tillfällig återvändaoch ekonomin kunna till likartade arbetslös-vara

inilationstakthetsnivder tidigare vid lägrepermanentsom men nu
Men verkligheten kom annorlunda De förväntade effekternaatt ut.se

vad gäller inflationsdäntpning och minskade intlationsförvänmingar upp-
kom mycket riktigt. Men uppgången i arbetslösheten blev inte tillfällig

Arbetslösheten i Västeuropa kom ligga kvar på jäm-utan permanent. att
fört med tidigare mycket höga nivåer. De höga arbetslöshetstalen hade

lcraftigtffrämst sin bakgrund i andelen långtidsarbetslösa ökade Enatt
första lärdom de europeiska erfarenheterna under 1980-talet såledesärav

makroekonomisk åtstramning kraftigt ökar arbetslösheten ris-att en som
kerar tillleda högre arbetslöshetsnivåer.att permanent

Varför blev då detta fallet Vad det i ekonomiemas och arbets-var
marknademas funktionssätt ekonomernas tidigare teorier hade forbi-som
sett faktumDet arbetslösheten under 1980-talet inte utvecklades påatt
förväntat stimulerade till teoretisk och empirisk forskningsätt om orsa-

bakomkerna den kvardröjande höga arbetslösheten i Västeuropa och va-
detta.5riationer mellan länderna vad gäller Forskarnas uppmärksamhet

riktades till början främst lönebildningens betydelse och orsakernamoten
till reallöneflexibiliteten varierade mellan länder. Därvid kom ocksåatt
betydelsen arbetslöshetsunderstödens utformning analyseras, efter-attav

3 Politiken baseradessåledespå föreställningen existensen stabil jämvikts-om av en
arbetslöshetdet s.k. naturligaarbetslöshetstaletoch vertikal. långsiktig Phillipskurva.en
Sekapitel 5 och angivnadär referenser.
4 empiriskaFör data uppgångeni arbetslöshetenoch i andelen långtidsarbetslösaiom
olika länder, kapitelse5 För ingåendediskussion dennaforskning, kapitelen mer av se
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detta kunde viktig bidragande tillorsak löneanpassningsom attvara en en
inte tillkom stånd från utbudssidan. Så småningom kom också den po-
tentiella betydelsen skillnader i arbetsmarlcnadspolitikens omfattningav

studerasoch utformning mellan länder framhållas ochatt
Även ovanstående faktorer till början korn studeras förattom en var

sig och fokus förskjutas från den till den andra, det uppenbart deär attena
inte uteslutandevarandra förklaringsfaktorerutgör iställetutan snarare
kan olika aspekter vad kan kallas lands arbets-ettses som av som
marknadsregim.7 denna påverkarDet hur arbetslösheten,är specielltsom
långtidsarbetslösheten, kommer utvecklas efter malcroekonomiskatt en
chock. En arbetsmarknadsregim definieraskan nätverkettsom av
institutioner och beteenden inom arbetsmarknadsområdet vilket varierar
från land till land. Huvudkomponenter i arbetsmarknadsregimen 1 lö-är
nebildningssystemet, 2 arbetsmarknadspolitiken, 3 för arbets-systemet
löshetsunderstöd inklusive förtidspensionering, 4 arbetsmarknadslag-
stiftningens utformning trygghetslagstiftning liknandeoch 5 utbild-
ningssystemet och upplämingssystemet inom arbetslivet 6 socio-samt
ekonomiska statusföreställningar andra, liknandeoch anpassningströghe-

på arbetsmarknaden. Dessa komponenter inte oberoende varand-ärter av
samspelet mellan dem avgörande.ärutanra,

En hypotes arbetsmarknadsregimens karaktäristika i utgångslägetär att
kommer avgörande för hur långtidsarbetslösheten kommeratt att ut-vara
vecklas efter makroekonomisk störning. berorDetta både på atten ar-
betsmarknaderna kan på skilda och på skillnader iväntas sättreagera po-
litikutformningen. Följande kan illustreraexempel det Om ak-senare. en
tiv arbetsmarlmadspolitilc iredan utgångsläget ñnns institutionaliserad in-

regimen sannoliktdet landet kommer kraftigt ökatär mötaatt att ettom
inflöde i arbetslöshet, orsakat den makroekonomiska chocken, medav en
utökning de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Om långa arbetslös-av
hetsperioder vanligaförhållandevis redan i utgångsläget ochär accepte-
rade inom regimen, det troligt landet kommer fortsätta förlitaär att att att
sig på passivt arbetslöshetsunderstöd och förlänga ikanske detta, vilket

sin ytterligarekan förlänga arbetslöshetsperiodema.väntastur
principI bör alla komponenter i arbetsmarknadsregimen och de för-

ändringar isker dessa tiden uppmärksammasöver försökernärsom man

6 Vissa ekonomerframhävdeistället höga realräntor och förmögenhetseffektersom en
viktig orsaktill beståendeden högaarbetslösheteni Europa.SeFitoussi 1988Phelps
och Phelps1992.
7 SeBourdet l99la.Persson
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förklara skillnader i arbetslöshetsutveckling mellan länder. Olika kompo-
dock inte likaär viktiga för allanenter kanT.ex. skillnader igrupper.

utbildningssystemens utformning väntas viktigare det gällernärvara att
förklara skillnader mellan länder i arbetslösheten för ungdomar iän ar-
betslösheten för På likartat kan skillnadersätt mellan länder vadvuxna.
gäller arbetslöshetsunderstödens utformning och socioekonomiska status-
föreställningar viktstörre för de för deän arbetslös-vara av vuxnas ungas
het osv.

Även arbetsmarknadsregimens olika komponenter alla kanom väntas
betydelse för arbetslöshetens utveckling totalt och för olikavara av sett
kommer vi i detta kapitel koncentrera på vilken rollgrupper, att oss ut-

formningen arbetsmarknadspolitiken kan tänkas spela vad gällerav att
motverka bestående arbetslöshet och underlätta återhämtningen i eko-en
nomi efter makroekonomiska störningar. Vi undersöker således huruvida
skillnader i arbetsmarknadspolitikens utformning mellan länder också lett
till skillnader mellan länderna vad gäller arbetslöshetens främst långtids-
arbetslöshetens utveckling. Därvid utgår vi från de jämförande studier vi
gjort arbetsmarknadspolitik och långtidsarbetslöshet i Sverige ochav
Frankrike kompletterar och slutsatserna från dessa medmen nyanserar
vissa resultat från andra forskares studier.

6.3 Arbetsmarknadspolitik långtidsarbetslöshetoch en-
teoretisk referensram

Den bestående höga arbetslösheten i Europa under 1980-talet hade i stor
utsträckning sin bakgrund i kraftig ökning långtidsarbetslösheten.en av
Varför ökade och permanentades då denna efter makroekonomisken
chock, på ekonomema intesätt hade förutsett Tvåett för-som typer av

Åtstrarnningenklaringar har vuxit fram. och den höga arbetslösheten kan
upphov dels till sorteringsprocesser och s.k. varaktighetsberoendege

bland de arbetslösa, dels till insider-outsider-effekteris.k. lönebildningen,
något ekonomer inte tidigare beaktat.som

Sannolikheten ñnna arbete inte densamma förär alla arbetslösa.att ett
Den varierar med de arbetslösas individ- och arbetsmarknadskaraktäristi-
ka. En viktig faktor därvidlag arbetslöshetstiden,är dvs. hur länge indivi-
den redan varit arbetslös. Empiriska visardata i allmänhet sarmolikhe-att

ñnna arbete och lämna arbetslöshetenten att väsentligt högre förett är ar-
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betslösa med korta arbetslöshetstider för de långtidsarbetslösa. Sarmo-än
ñnnalikheten arbete verkar minska med arbetslöshetens längd.att ett

huruvida långaFrågan emellertid det arbetslöshetstider i sigär är som
minskar ñnna eller huruvida långasannolikheten arbete både arbets-att
löshetstider låg sannolikhet arbetslösheten på andra,och lämna beroratt
bakomliggande faktorer. fallet talar Varaktighetsbero-I det förra man om

dependence, fallet sorteringsprocesserende duration i det senare om
sorting. Bådadera kan förklara varför andelen långtidsarbetslösa bland

arbetslösa efter aggregerad efterfråge- eller utbudschockde ökar en som
till ökade andelen långtids-lett kraftig uppgång arbetslösheten. Denaven

i sin ligger kvar på nivåerarbetslösa medför arbetslösheten högatur att
makroekonorniska chocken upphört.efter det denäven att

på flera LångaVaraktighetsberoende kan uppkomma arbetslös-vägar.
humankapital blirhetstider kan medföra de arbetslösas lägre attatt genom

sina ochinte upprätthålla och förbättra kunskaperde har möjlighet att
öka, och därmedfärdigheter. Sådana humankapitalförluster kan väntas

längdarbetslöshetstidensminska, medsannolikheten finna arbeteatt ett
minskar sittarbetslöshetstider kan också leda till de arbetslösaLånga att

mindre upplever för-arbetslösheten destoarbetssökande. Ju längre varat,
iñnna arbete Detta kanmodligen sannolikhetende arbetslösa att ettatt

ansträngningarmotivation ochsin långtidsarbetslösasminska de atttur
erhållaminska sannolikhetdärmed ytterligare derassöka arbete och att

och kunna lämna arbetslöshe-ñnna arbetearbete. Men sannolikheten att
till långtidsarbetslösa.arbetsgivarnas inställning deberor också påten

mindre produktivlångtidsarbetslösabetraktaArbetsgivarna kan de som
meriteri själva verket hararbetskraft, deoch önskvärd även sammaom

arbetslöshetstider. Med andraoch arbetslösa med kortareegenskaper som
negativ signal ochlängdord kan arbetsgivarna arbetslöshetens ense som

många ochurvalsinstrument antalet sökandeanvända den ärnärettsom
osäkerproduktivitet i det aktuella arbetetde sökandes

förklaring till den ökade lång-möjligSorteringsprocesser är en annan,
sigarbetslöshetstidens längd ifallet det intetidsarbetslösheten. I det är

sannolikhet finna arbe-lägreligger de långtidsarbetslösasbakom attsom
med mindredär arbetslösasorteringsprocessIstället återspeglar dente. en

8 reservationslöniindividen inte sänker sinObservera förutsätterdock detta attatt
humankapitalet.aspirationsnivå försämrademån. sin till detmotsvarande dvsanpassar9 Även form lönestelhet degäller måste finnas någonhär det gör attatt av som

tillräckligt förlångtidsarbetslösa aspirationsnivå inte justeras ned denuppvågaatt
negativasignalenfrån arbetslöshctstidenslängd.
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konkurrenskraftiga egenskaper bort arbetsgivarna,sorteras och därmedav
förblir arbetslösa, under det arbetserbjudandena går tillatt dem ärsom

konkurrenskraftiga. I detta fall denmer är ökade långtidsarbetslösheten

resultatet ökat inflöde i arbetslöshetett och utflödeav arbetslöshetett ur
lägreär tidsenhet för arbetslösa med mindresom konkurrenskraftigaper

arbetslösaegenskaper för övrigaän
enUnder år har rad ekonomen-iska studiersenare baserade på mikro-

data arbetslösaöver individer genomförts för olika länder, där syftet har
varit belysa varaktighetsberoendeatt och sorteringsprocesser i arbetslös-
heten. Man har således undersökt dels huruvida det finns s.k. negative
duration dependence, dvs ökad arbetslöshetstid iatt sig minskar indivi-
dens sannolikhet lämna arbetslösheten, delsatt vilka andra faktorer än ar-
betslöshetstidens längd individegenskaper såsom ålder, kön, utbildning,
handikapp individens tillgång till ochetc., maximala varaktighet av ar-
betslöshetsunderstöd osv. påverkar individens sannolikhet lämnasom att
arbetslösheten. Studierna visar klart det finns systematiskaatt sorterings-

i arbetslösheten, dvs. det finns rad individegenskaperprocesser en som
påverkar sannolikheten individen skall lämna arbetslöshetenatt och där-
med sannolikheten bli och förbli långtidsarbetslösatt på statistisktett
signifikant Vadsätt. gäller varaktighetsberoendet uppvisar studierna en

varierad bild. Vissa studier finner negativtmer varaktighetsberoende,ett
andra studier inget eller positivt, dvs.t.o.m sannolikhetenett lämnaatt att
arbetslösheten andra faktorer konstanthållna ökar med arbetslöshetsti-
dens längd. vissaI studier har de arbetslösa delats efter orsaken till attupp
de lämnat arbetslösheten fått arbete, deltagit i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, lämnat arbetskraften. Därvid visar det sig varaktighetsbero-att
endet kan olika för olika slags utflöden arbetslöshet.utse ur

En teoretisk förklaring tilltyp den beståendeannan arbetslöshetenav
förekomstenär insider-outsider-fenomen. Här fokuserar iställetav påman

lönebildningen och på det kan så dennaatt främst påverkas ochattvara

10 Även här bygger löneanpassningeninteresonemanget att tillräcklig förär iatt
arbetsgivarnasögon de mindreuppväga konkurrenskraftigaegenskapema.11 Antalet studier detta slag snabbt iväxer den internationella litteraturen.av OECD
1991, 206407 översikt resultatenfråns. några dessager studieren förav olikaav
länder.Konferensvolymentafrån EuropeanAssociationof Labour EconomistsEALE de

åren innehåller flertalsenaste ett resultat från studieruppsatser olikasom presenterar av
europeiskaländer. En ingåendestudie teori och empiri kring arbetslöshetstiderfinns iav

ÖversikterLöfgren Engström 1989. resultaten från svenska studierav av var-
aktighetsberoendeoch sorteringsprocesseri arbetslöshetenfinns ocksåi Korpi 1992 och
Höjgård1992. Bouillaguet Guitton 1992, del innehåller flera redo-uppsatsersom
visar resultaten franskastudier. Om Frankrike, också Florens,av Fougere Werquinse
1990 och Rouault-Galdo1991.
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bestäms dem redan arbete insiders påhar och inteettav som samma
outsiders.12dem står Speciellt det såarbete kansätt utanav som vara

långtidsarbetslösa tenderar hamna utanför lönebildningspro-deatt att
dels kanske de inte längre betraktas reellt arbets-att ettcessen, pxg.a. som

kraftsaltemativ arbetsgivarna se ovan, dels kanske för facket ellerattav
inte tillräckligde lokala löneförhandlarna hänsyn till de långtidsarbets-tar

lösas intressen i sina förhandlingskrav. Löneökningarna kan då tendera att
innan outsiders har funnit arbete och lönerna hamnafart redanta en

nivå arbetstillfällen inte skapas i tillräcklig omfattning förgör attsom nya
outsiders förvandlas till insiders.skall absorberas ochatt

arbetsmarknadsmekanismemabeskrivna verkar allaDe underovan
förändringar i ekonomiska aktivite-tidsperioder, de påverkas denavmen

i då arbetssökandeVid nedgångar ekonomin, antalet vakans ökar,ten. per
i utsträckning sig arbetslös-kan arbetsgivarna användastörre väntas av

fortsatta humankapitalför-hetstiden urvalsinstrument. Detta medförsom
arbetslöshetstider deför har långa och förstärkerluster dem redansom

Ävenlångtidsarbetslösas sökbeteende.negativa effekterna på de sorte-
så sannolikhetenringsprocesserna kan förstärkas lämnaväntas att att ar-

mindreminskar speciellt mycket för arbetslösa med konlcur-betslösheten
innebär andelen långtids-renskraftiga egenskaper. Sammantaget detta att

nedgångsperioder iunderarbetslösa bland de arbetslösa kan ökaväntas
ekonomin.

uppgångemellertid huruvida denna i andelenintressanta fråganDen är
återvända tilllångtidsarbetslösa reversibel så andelen kommerär attatt

ekonomiska aktiviteten återhämtat sig eftersin ursprungliga nivå då den

malcroekonomiska stömingen. En minskning antalet arbetslösaden perav
mildra sorteringsprocessema och arbetsgivarnasvakans kan väntas utnytt-

arbetslöshetstid urvalsinstrument. effekterna dettajande Menav som av
tilldröja, eftersom uppgångenför de långtidsarbetslösa kan väntas en

arbetslöshetstiderbörjan främst arbetslösa med kortarekan väntas gynna
karaktäristika. visskonkurrenskraftiga Medoch arbetslösa med mer

tidsfördröjning återhämtningen få effekter andelenkan dock väntas
nivå.återföra dess tidigarelångtidsarbetslösa tendera dennaoch att mot

Återgången dock inte bli fullständig. kan ñnnas beståendebehöver Det

effekter långtidsarbetslösainnebär andelen kommer ligga kvaratt attsom

12Insider-outsider-litteraturen omfattande.Se Lindbeck Snower1988.år t.ex.
vikt ocksåhur arbetslcaftstillväxten återhämtningsfasen,Av under dvs.är deutser om

långtidsarbetslösatvingas med nyinträdandekonkurrera ungdomskullar, kraftigtstora.
kvinnligt förvärvsdeltagandeökat ocheller invandring.stor
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på högre nivå tidigare efterån återhämtningen.även Andelen långtids-en
arbetslösa och arbetslöshetsnivån kan komma beroendeuppvisaatt ett av
ekonomins tidigare arbetslöshetshistoria; det naturliga arbetslöshetstalet
kommer ha påverkats de awikelser historisktatt skettpermanent av som

detsamma.från Detta inträffar eftersom de långa arbetslöshetstidema kan
ha lämnat efter sig i form minskatärr humankapital, mins-permanenta av

lägrekat självförtroende, sökintensitet Vissa långtidsarbetslösadeosv. av
kan på detta ha marginaliserats påsätt arbetsmarknaden och den ekono-
miska återhämtningen förmår inte helt upphäva detta.

En andra lärdom de europeiska erfarenheterna under 1980-talet ärav
alltså för undvika arbetslösheten påatt att höga ni-attman permanentas
våer måste söka motverka uppkomsten varaktighetsberoende hurnan-av
kapitalförluster, negativa effekter på självförtroende och sökrnotivation,
arbetslöshetens längd negativ signal till arbetsgivare, sorteringspro-som

outsider-fenomen i lönebildningen. Arbetsmarknadspolitiskasamtcesser
åtgärder olika slag kan här förmodas spela viktig roll. För det förstaav en
kan de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna direkt ökningengöra att av
andelen långtidsarbetslösa nedgångsfasenunder hålls tillbaka. Men ar-
betsmarknadspolitiken kan förväntas så. T.ex. kangöra än de arbets-mer
lösas humankapital upprätthållas och förbättras arbetsmarknads-genom
utbildning, deras självförtroende och sökmotivation påverkas jobb-av
klubbar och beredskapsarbeten eller liknande tillfälliga sysselsättnings-
åtgärder, arbetsgivarnas urvalsbeteende påverkas lönesubventionerav
vid anställning långtidsarbetslösa Detta de 1ångtids-gör attav osv.
arbetslösa kommer ha bättre utgångsläge och konkur-att ett vara mer
renslqaftiga relativt andra arbetssökande vadän skulle hasom annars
varit fallet ekonomin väl börjar återhämtanär sig igen. I bästa fall
kommer detta innebära den makroekonomiska chocken inte lämnaratt att
bestående spår efter sig. Det viktigt observeraär det omfatt-äratt att
ningen och utformningen arbetsmarknadspolitiken interaktioni medav
den återhämtningenmakroekonomiska kan annorlundaväntas ettsom ge
utfall. Det slutgiltiga på arbetsmarknadspolitiken.: efektivitet vadtestet
gäller beståendeförhindra långtidsyzrbetslöshetenökningatt en av

återhämtningsfas.kommer först ekonominsunder

14 En aspekt interaktiondenna hur lönebildningenår påverkas arbets-av av
marknadspolitikoch långtidsarbetslöshet.Dennafrågabehandlasi kapitel
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6.4 Arbetsmarknadspolitikens utformning i Sverige och
Frankrike

Flera olika aspekter arbetsmarlcnadspolitikens utformning kan väntasag
betydelseför dess förmåga motverka bestående arbetslöshets-vara av att

effekter nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Såväl den aktivaav en ar-
betsmarknadspolitikens omfattning dtgärdssammansättningdess ochsom
dess inriktning olika arbetslösa kan spela roll.mot väntasgrupper av en
Kapitel 5 har övergripande karaktäristik utformningengett en av av ar-
betsmarknadspolitiken i industriländer.antal Där redovisadesett stort
också de resultat rörande betydelsen den aktiva arbetsmarknadspoliti-av
kens länder.totala omfattning erhållits från tvärsnittsstudier Så-som av
dana studier har visat den aktiva arbetsmarknadspolitikens omfattningatt
spelar roll. Bilden sambanden kan emellertid fördjupas med hjälpen av

jämförande länderanalyser på ingående, disaggregerad nivå.av en mer
Sådana studier kan fungera komplement till övergripande makro-ettsom

individdata.15studier och till mikrostudier baserade på I det följande re-
dovisar vi resultaten sådana, ingående jämförande studierav mer av ar-
betsmarknadspolitikens utformning och arbetslöshetsutvecklingen i Sve-
rige och Frankrike periodenunder 1973-1989.

15SeJackman,Pissarides Savouri1990 och Layard, Nickel Jackman1991.
15 Vilka slagsarbetsmarknadspolitiskaåtgärder effektiva för begränsaär mestsom att
hysteresiseffekterför olika vår studie förhållandevislite information Förgrupperger om.

belysa detta behövs direkta,det jämförande studier åtgärdemaseffekter föratt deav
långtidsarbetslösa, liknande slag de studier vilka redovisasi kapitel 8 dettaav som av
betänkandedvs. baserade mikrodata och med lämpligt utvald kontrollgrupp. Det
finns sådanaegentliga effektstudier åtgärder för långtidsarbetslösa.Whiteytterst av
1992 redovisar frånresultat sådanstudie Resan-programmet i England dettaen av

består obligatoriska uppföljningsintervjuer med de arbetslösa sjätteprogram av var
månad. Studien visar deltagarnadels lämnar arbetslöshetensnabbarebådeatt p.g.a
snabbareövergång till arbete och snabbareövergång till utbildning. dels har kortare
totala arbetslöshetstiderunderuppföljningsperioden kontrollgruppen.Positivaän effekter
påvisasför både kvinnor och Bellman Lehman 1990män. och de Koning 1991
redovisar resultat från utvärderingar åtgärder för långtidsarbetslösabaseradeav
skattningar effekter utflödenaggregerade långtidsarbetslöshetför olikaav ur grupper.
Den förra studien åtgärder i Storbritannien och Västtyskland, den iavser senare
Nederländerna.EG 1992. kapitel 8 allmän översikt försökde utvärderager en av att
åtgärder för långtidsarbetslösa bedrivits inom EGzs under år. Dessasom ram senare
utvärderingsförsökhardock inte karaktären effektstudier.av
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6.4.1 Arbetsmarknadspolitikens omfattning

ägnadeMätt andel BNP Sverige och Frankrike i slutetsom 1980-av av
talet ungefär lika arbetsmarknadspolitik. Enligtstora dataresurser pre-
senterade i kapitel 5 uppgick sålunda de genomsnittliga utgifterna under
åren 1985-1991 till 2,80% förBNP Sverige och till 2,88% BNP förav av
Frankrike. Detta placerade båda länderna ungefär på den genomsnittliga
utgiftsnivån för länderna i Västeuropa. Men fördelningen utgifternaav
mellan aktiv och passiv arbetsmarknadspolitik skilde sig kraftigt. Sverige
ägnade dessa år 1,87% BNP 67% de totala utgifterna aktiva åt-av av
gärder, under det motsvarande siffra för Frankrikeatt enbart 0,76%var av

26%BNP de totala utgifterna.av
Utgiftsfördelningen återspeglar den sedan länge väletablerade och insti-

tutionellt förankrade svenska inriktningen på aktiv arbetsmarknadspoli-
tik. I Frankrike, däremot, spelade aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der helt obetydlig roll i den ekonomiska politiken före oljekrisen i mit-en

1970-talet. Därefter ökade dock utgifternaten för såväl aktivav som pas-
arbetsmarlaiadspolitik.siv Expansionen åtgärderna tiden fram-överav

går också ñgur 6.1b, vilken visar andelen berörda Denna ök-av personer.
frånade cirka 0,2% arbetskraften i mitten 1970-talet till cirka 4%av av av

arbetskraften i slutet 1980-ta1et. Jämfört med Sverige se figur 6.1a ärav
det påfallande den franska arbetsmarknadspolitiken inte förefalleratt ha
haft kontracyklisk karaktär kan tolkas i poli-en utan termersnarare av en

Åtgärdernatisk cykel. expanderade sålunda under åren 1978- 1981mest
och 1985-1987, idvs. samband med politiska valår. Det också slåendeär

den franska aktiva arbetsmarknadspolitiken inteatt reager-ade på den
mycket kraftiga ökningen arbetslösheten från slutet 1970-talet ochav av
fram till mitten 1980-talet, förutom i form åtgärder för ungdomarav av
under 25 år. För motverka arbetslösheten bland användeatt vuxna man
sig under denna period istället andra åtgärder såsom ar-betstidsför-av
kortningar, förtidspensionering och expansion antalet arbetstillfällenen av
i den offentliga sektorn. Av ñgur 6.1b framgår antalet berördesatt som av
förtidspensionering ökade från cirka 0,5% till 2,75% arbetskraften.ca av

17 Se EFAzs tidigare betänkandenoch kapitel 3 Av kapitel 5 framgårovan. attovan
Sverigeunder andrahälften 1980-taletägnade som andel BNPav mest resurser av
aktiv arbetsmarknadspolitikbland de undersöktaländerna.Förutom Sverige det baravar
Danmark,Finland, Belgien,Holland, Västtysklandoch Irland hadeutgifter på änsom mer

BNP för aktiv arbetsmarknadspolitik.procenten av18 Sediagram5.1 diagramoch 5.2 i kapitel Totalt ökade utgifterna från knappt lsett
till 3,5 BNP mellan 1973och 1988.procentca av
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Figur 6.la-b Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik i Sverige och
Frankrike
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Anmärkning: Ungdomar omfattar áldersgruppema16-24 är i Sverige och i15-24 är
ÅtgärderFrankrike. Vuxna omfattar åldersgruppema25 år och äldre i bådaländerna. för

ungdomar i Frankrike omfattar anställningar med sänkta arbetsgivaravgifter, inskol-
Åtgärderningsplatser,beredskapsarbeten arbetsmarknadsutbildning. för iungdomarsamt

Sverige omfattar särskilda ungdomsâtgärderför iungdomar åldern 16-19 är, rekryte-
ringsbidragoch inskolningsplatser,beredskapsarbeten arbetsmarknadsutbildning.samt

Källor: Sverige: Arbetslöshet:SCB,ArbetskrafzsundersökztingarnaAKU, ârsmedeltal.
Arbetsmarknadspolitik:AMS, Arbetsmarknadsstazislik:Historiska tabeller, appendixtill

1988:7,Johannesson1989 och dataerhållnafrån JanJohannesson.Frankrike:nr Arbets-
löshet:OECD Labour Force Statisticsdata för respektiveâr. Arbetsmarknadspoli-mars
tik: BeräknadefrånDøssiersstatistiquesdu travail de Vempløi19903, 1990b.et
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Åtgärdssammansättning påinriktning6.4.2 och olika grup-
per

Även arbetsmarknadspolitikens åtgärdssammansättning och dess inrikt-
ning olika arbetslösa uppvisade klara skillnader mellanmot grupper av
Sverige och Frankrike. En första skillnad farms vad gäller hur mycket re-

satsades arbetsförmedlingen för tillhandahålla informa-attsurser som
tion, rådgivning och hjälp med arbetssökande placeringar.och 1988 upp-
gick utgifterna för arbetsförmedling och administration till 0,20% BNPav

Frankrike.för Sverige och 0,12% för Men jämfört med Sverige ägnade
Frankrike mycket andel dessa administrerastörre attav resurseren ar-
betslöshetsunderstöd. bättre indikator på arbetsförmedlingensEn potential

ivad gäller aktivt bistå de arbetssökande de två länderna kanskeäratt
tjänstemän sådana uppgifter. 1988därför antalet anställda med fanns det

tjänsteman Sverige 270cirka 14 arbetslösa varje sådan i och cirkaper
i Frankrike.arbetslösa varje sådan tjänsteman Uppenbarligen varper

förutsättningarna för aktiva förmedlingsåtgärder genomsnittligt sett
i Frankrike. de långtidsarbetslösa behöver dockmycket För dettasämre

fallet de knappare inriktasinte det såär att mot attvara resursernaom
just intensiñerad arbetsförmedling. Sådana riktadebistå dem med

i 1982-83förmedlingsinsatser gjordes de facto Frankrike efter i form av
rådgivning IS-månadersintervjuer, obligatoriskindividuell och s.k. dvs.

uppföljning arbetslösas situation efter års arbetslöshet.de ettav
Åtgärdssanunansättningen inriktningen olikaoch denmot avgrupper

övriga aktiva arbetsmarknadspolitiken kan beskrivas på följande Densätt.
arbetsmarknadspolitik byggdes i Sverige under 1960-taletsom upp var
inriktad arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten förmot vuxna

år. i utbildningsåtgärder låg därpå under 1970-över 25 Antalet vuxna
1980-talen stabilt på nivå lcring 0,6-0,7 arbets-och ganska procent aven

Övriga6.1a.2° åtgärder för främst bered-kraften se figur vuxna var
uppvisadetillfälliga lönesubventioner. åtgärderskapsarbeten och Dessa

perio-koutracykliskt och varierade den studeradeklart undermönsterett
6.1a.21mellan 0,3 0,8 arbetskraften se figurden och procent av

19 OECD 1990, 52-53. kapitel 5 redovisadesl de genomsnittliga förrnedlings-s.
för 1985-1991. uppgick 0,23%utgifterna åren Dessa till BNP för Sverige 0,13%ochav av

förBNP Frankrike.
20 Uppgången 1977-78 främst införandetunder berodde åtgärdenföretagsutbildningav
för pennitteringshotade,vilken awecklades.senare

Sekapitel 4 för ingående åtgårdemaskonjunkturmönster.analysaven



SOU 1993:43 Arbetsmarknadspolitikoch längtidsarbetslöshet

En betydande förändring den svenska arbetsmarknadspolitikenav un-
der perioden tilllväxten arbetsmarknadspolitiska åtgärder forvar av ung-
domar under 25 år. När antalet arbetslösa ungdomar ökade under senare
delen 1970-talet ,placerades dessa tilläven början i arbetsmark-av en
nadsutbildning och beredskapsarbeten. Men under 1980-talet ersattes
dessa åtgärder vad gäller ungdomar under 20 år med olika typer av spe-

Ävenciella ungdomsåtgärder. antalet ungdomar i åtgärder har uppvisat ett
kontracykliskt se figur 6.1a. Sommönster 1984 uppgick antaletmest
ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder till cirka 2,0 denprocent av
totala arbetskraften. Figur 6.2a kompletterande bild utform-ger en av

ungdomar.ningen arbetsmarknadspolitiken for Det framgår olikaav att
sysselsättningsåtgärder dettemporära främst kom tilltyper av var som

användning för motverka uppgången i den svenska ungdomsarbetslös-att
heten. Som 1980-taletunder befann sig 15% ungdoms-mest uppemot av
arbetskraften i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Av ñgur 6.1a framgår också antalet individer i åtgärder for arbets-att
handikappade ökade kontinuerligt under perioden, från knappt 1% till
knappt 2% arbetskraften. I den fortsatta analysen arbetsmarknads-av av
politiken i detta kapitel inkluderas intedock de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna for arbetshandikappade, eftersom den franska politiken for ar-
betshandikappade organiseradannorlundaär och inte brukar hänföras till
arbetsmarknadspolitiken.

Åtgärdssarnmansättningenoch inriktningen olika denmot grupper av
franska arbetsmarknadspolitiken har delvis annorlunda Undersett ut.
1980-talet låg tyngdpunkten på sysselsättningssubventioner och andra åt-
gärder for ungdomar se ñgur 6.lb. I genomsnitt under 1980-talet upp-
gick antalet ungdomar under 25 år i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
till 2,3% den totala arbetslcraften, med på 4,1% 1987. ñ-Avav toppen

6.2b framgår detta motsvarade 30%hela ungdomsarbetskraften.attgur av
visasDär också sysselsättningssubventionemas dominerande roll, även

antalet ungdomar i utbildnings- och upplämingsåtgärder i tillfäl-ochom
liga i offentligaarbeten den sektorn ökade under delen perio-senare av
den.

Totalt det alltså mycket omfattande aktiva arbetsmarknadspoli-sett var
tiska åtgärder for ungdomar ñam i Frankrike frånväxte slutetsom av

22 En utförligare beskrivning utformningen arbetsmarknadspolitikenför ungdomariav av
debådaländerna i Bourdet 199la.Perssonges3 För beskrivning franskaden politiken för arbetshandikappade, Havemanmfl.en av se
1984.
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1970-talet. inteFör de ökade däremot den aktiva arbetsmarknads-vuxna
låg,politiken. Utbildningsåtgärdema för den kraftiga ökning-trotsvuxna

stabilt på nivån 0,3% arbetskraftenarbetslösheten, ganska cirka aven av
speciellahela perioden se figur 6.1b. Ett undantag dock deunder är

åtgärder långtidsarbetslösa vilka fram under delenför växte avsenare
0,5%1988-1989 omfattade dessa 125 000 eller1980-talet. personer avca

speciella åtgärderna for långtidsarbetslösa bestod främstarbetskraften. De
periodenutbildningsinsatser. Som exempel kan underolika nämnas attav

långtidsarbetslösa i institutionell1987-1989 60% de berörda ar-avvar
i tillfälligabetsmarlmadsutbildning, 20% i foretagsutbildning, 12% of-

hjälp lönesubventioner.fentliga och 8% sysselsatta med Iarbeten av
foralltså i princip så aktiv arbetsmarknadspolitikFrankrike det att envar

omfattande långtidsarbets-in först efter detarbetslösa sattes att envuxna
hunnit etablera sig och tenderatlöshet att permanentas.

aktivitetsgrada för olikaArbetsmarknadspolitikensTabell 6.1
åldersgrupper procent

FrankrikeSverige
årår 15-24år 2520-24 25-54 år 5516-19år år

84048 49 171980 39
43 738 13401981 41
40 636 9461982 57

59 3249 391983 63
27 546 8541984 79

63344 71985 82 46
64742 42 71986 81
748 10 571987 80 46

1253531988 75 51 11
56 131246 541989 67

i aktiva arbetsmark-Anmärkning: har beräknats antaletAktivitetsgraden personersom
arbetslösa.antalplus antaletnadspolitiska procentandel dettaåtgärder öppetsom av

Källor: Sefigur 6.1.
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Figur 6.Za-b Arbetsmarknadspolitik för ungdomar i Sverige och
Frankrike
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Anmärkning: Ungdomar omfattar áldersgruppema16-24 år i Sverige och 15-24 år i
Frankrike. Figur 6.2b överskattaromfattningen arbetsmarknadspolitiken franskaförav
ungdomarnågot,eftersomvissa åtgärderna tillgängliga för 25-áringarär underdetav att
storleken ungdomsarbetsldaften 15-24år.avsergruppen

Källor: Sverige: Arbetsmarknadspolitik:AMS, Arbetsmarknadsstaristik:Historiska ta-
beller, appendix till 1988:7,Johannesson1989 och dataerhållna från JanJohannes-nr

Frankrike: Arbetsmarknadspolitik:Beräknadefrån Dossiersson. statistiquesdu travail et
deWemploi1990a, 1990b dataerhållnafrån GérardComilleau, OFCE..samt
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inriktningVad gäller aktiva arbetsmarknadspolitikens olikaden mot
arbetslösa sammanfattande bild erhållaskan be-attgrupper av en genom

aktivitetsgraden i politiken active stance forräkna vad kan kallassom
definieras, för viss antalet iolika Denna personergrupp, somgrupper. en

arbetsmarknadspolitiska dividerat med antalet arbetslösaaktiva åtgärder
tabell 6.1 redovisar beräkningarplus i aktiva åtgärder.antalet avpersoner

olika i två länderna under 1980-ta-aktivitetsgraden för åldersgrupper de
20 aktivitetsgradenvisar för svenska ungdomar under årlet. Den att var

Ävenfrån mitten 1980-talet och framåt. för de äldrehögextremt av ung-
nivåer. Det bekräftas också aktivi-20-24 år låg den på högadomarna att

efterhand blev hög och närmade sigtetsgraden för franska ungdomar

mellan Sverige och Frankrike fanns,svenska nivåer. skillnadenDen stora
aktivitetsgraden for den arbets-beskrivits, vad gällertidigare vuxnasom

på25-54 år låg i Sverige lik-för åldersgruppenkraften. Aktivitetsgraden
på omkring 50% underungdomarna dvs.artade nivåer for de äldresom

Frankrike mycket låg klart underför ialctivitetsgradendet att vuxna var
ökade något deperioden den10%. Det bara slutetmot som genomavvar

för långtidsarbetslösa. Den franskabeskrivna speciella åtgärdernaovan
svenska25 år lägre denaktivitetsgraden för över änt.o.m.vuxna var

år.24äldre över 55aktivitetsgraden för

långtidsarbetslöshets-Arbetsmarknadspolitik och6.5
FrankrikeSverige ochutvecklingen i

på långtidsarbetslösheteneffekter6.5.1 Förväntade

i Sverige ocharbetsmarknadspolitikenaktivavisats har denSom ovan
1973-1989. jämförelseperioden Enutformning underFrankrike haft olika

åtgärdssam-omfattning,länderna vad gäller dessskillnaderna mellanav
ef-troligt politikensolikainriktningmansättning och gör attmot grupper

ocksålångtidsarbetslöshet böri utflödenapå såväl inflödenafekter ursom
förvänta sig den svenska arbets-priori skulleha varit olika. A attman

begränsa långtidsarbetslösheten.bättre medmarknadspolitiken lyckats att
kaneffekter på långtidsarbetslöshetenArbetsmarknadspolitikens ana-

långtidsarbets-första fråga vad händer medi flera Enlyseras ärsteg. som
ekonomin for makroekonorniski samband medlösheten utsättsatt en

24 Åtgärder särskilja i franskadata.går inteför äldrede att
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chock. I vilken utsträckning bidrar aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser
till hålla tillbaka ökningen långtidsarbetslöshetenatt under nedgångs-av
fasen Här skulle förvänta sig den omfattningenstörre de akti-attman av

åtgärderna och arbetsförmedlingsresursemastörre arbetslös iva per
Sverigehållit inilödet i långtidsarbetslöshet i Sverige jämfört imednere
Frankrike och skillnaderna mellan länderna härvidlag varitatt förstörre

ungdomar.förän En frågaandra i vilkenär utsträckning de aktivavuxna
arbetsmarknadspolitiska insatserna förhindrat effekter varaktig-typav
hetsberoende och sortering och därmed bidragit till upprätthålla deatt
långtidsarbetslösas konkurrenskraft med andra arbetssökande. Hur väl
den förda arbetsmarknadspolitiken lyckats därvidlag kommer avslöjasatt

hur snabbt och lätt de långtidsarbetslösa absorberas under ekonominsav
återhämtningsfas. En tredje fråga i vilkenär utsträckning arbetsmark-
nadspolitiken lyckats förhindra högre långtidsarbetslöshetpermanent

består efter det ekonomin återhämtat sig.som att
insatserna i form arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbetenav

för kan ha begränsat långtidsarbetslöshetenväntas bland svenskavuxna
motverka de förklarar dess uppkomst ochattvuxna genom processer som

tendens Armat lika, borde således de lämna lång-att pennanentas. vuxna
tidsarbetslösheten lättare och snabbare under uppgångsfasen och uppvisa

Åmindre effekter i Sverige i Frankrike.än andra sidan harpermanenta
den kraftiga ökningen förtidspensioneringar och antalet äldreav av
arbetslösa befriade från aktivt söka arbete och därmed inte registre-att
rade långtidsarbetslösa förmodligen bidragit till begränsa ök-som att
ningen andelen långtidsarbetslösa i Frankrike öka uttlödetav attgenom ur
arbetslöshet. innebärDetta de makroekonomiska chockerna kan haatt

upphov till bestående, långsiktiga effekter dettagett behöver åter-utan att
spegla sig i långtidsarbetslöshet. I stället kan effekterna observeras i form

minskat arbetslcraftsdeltagande bland de äldre. Vad gäller ungdomarnaav
har vi de aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärderna varit mycketsett att
omfattande både i Sverige och efterhand i Frankrike. Detta borde kraf-
tigt ha begränsat varaktighetsberoende och sorteringseffekter bland ung-
domar i båda länderna.

I det följande skall vi undersöka i vilken utsträckning de enligt ovan
förväntade effekterna skillnaderna i arbetsmarknadspolitikens utform-av
ning mellan de två länderna de facto återfinns i skillnader mellan länderna
vad gäller utvecklingen långtidsarbetslösheten under ncdgångsfasen,av
under återhämtningsfasen respektive efter återhämtningen. Därvid kom-
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vi använda två dels arbetslöshetskrokarattmer oss ansatser,av av som
visar hur andelen långtidsarbetslösa utvecklats under nedgångs- och åter-
hämtningsfasema, dels skattningar s.k. Beveridgekurvor vilka bely-av av

förändringar tiden i matchningsprocessenöver; på arbetsmarknaden.ser

Långtidsarbetslöshetens6.5.2 utveckling

Långtidsarbetslöshetens utveckling kan belysas med hjälp två olikaav
mått, det långtidsarbetslöshetstaletrelativa vilket antalet långtids-anger
arbetslösa andel arbetskraften eller långtidsarbetslösa,andelensom av
vilket antalet långtidsarbetslösa andel totala antalet arbets-anger som av
lösa. När det gäller analysera arbetsmarknadspolitikens betydelse föratt
långtidsarbetslöshetens utveckling detär måttet dvs. andelensenare
långtidsarbetslösa föredra, eftersom detta bättre i ståndatt fångaär att
tendenser till arbetslöshetens struktur förskjuts långtidsarbetslös-att mot
het och I det följande koncentrerar vi därför på hurpermanentas oss
andelen långtidsarbetslösa förändrades i de två länderna.

långtidsarbetslösaTabell 6.2: Andel procentandel totalasom av
åldersgrupper,antalet arbetslösa i olika 1973-1990

Frankrike Sverige
15-24 25-49 49 16-24Totalt 25-54 55-64 Totalt

1973 8,3 20,1 46,1 20.6 10,7 37,417,1 17,7
1974 9,9 18,3 45,2 19,4 7,7 14,9 35,5 15,3
1975 11,2 16,4 33,0 16,9 7,7 15,1 33,3 14,8
1976 17,0 23,8 45,7 24,3 8,1 15,4 32,6 15,0
1977 16,0 26,8 44,3 25,1 9,5 15,4 36,8 15,9
1978 21,3 27,8 45,5 28,0 9,3 18,9 41,8 18,1
1979 21,0 31,6 50,0 30,1 9,5 19,3 47,7 19,6
1980 21,0 34,3 56,9 32,4 8,4 47,617,1 17,1
1981 22,6 32,7 57,7 32,3 10,8 17,4 43,9 18,1
1982 26,9 37,1 58,1 36,2 12,9 21,7 47,8 22,2
1983 29,5 39,8 65,1 39,5 11,4 24,7 54,3 24,8
1984 30,3 40,0 66,3 39,4 11,0 24,0 60,3 27,9
1985 33,8 46,2 65,8 43,9 10,0 23,3 62,5 27,1
1986 31,1 46,7 68,4 44,3 8,5 19,8 52,2 21,9
1987 30.4 48,4 67,2 45 10,9 22,7 51,7 22,8
1988 27,0 48,3 65,9 44,8 9,5 20,3 51,5 21
1989 25,4 46,3 66,2 43,9 8,6 18,1 46,6 18,2
1990 22,3 42,9 67,1 39,9 6,7 15,1 45,8 15,7

Anmärkning: Långtidsarbetslösa för Frankrike 12 månader föröver och Sverigeavser
6 månader.över

Källor: Frankrike: INSEE, Enquête Pemploi;uppgifterna månadrespek-sur avsermars
tive år. Sverige:SCB,ArbetskrqfisundersäkningarnaAKU, årsmedeltal.
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Av tabell 6.2 framgår långtidsarbetslösaandelen påtagligtatt högrevar
i Frankrike i Sverige iän början 1970-talet, dvs. redan innan ekonomi-av

drabbades kriser.1970-talets makroekonomiska Detema är värtav att
observera detta gällde samtidigt deatt relativa arbetslöshetstalen i desom
två ekonomiema ungefär lika höga. Arbetslöshetsmönstren i de tvåvar
länderna således mycket olika redan i utgångsläget, med högre intlö-var

i ochden arbetslöshet kortare arbetslöshetsperioder högre utflöden ur
arbetslöshet i Sverige i Franlcrike. Somän illustration kan nämnas att
1973 den genomsnittliga arbetslöshetstiden 9,1 månader i Frankrikevar
och 3,9 månader i Sverige samtidigt arbetslöshetstalet ungefär li-som var

2,5ka procent. Detta återspeglar skillnader i ländernas arbetsmarknads-
regimer i utgångsläget. inklusive skillnader i arbetsmarknadspolitikens ut-
forrnning.

Även fortsättningsvis kom långtidsarbetslösheten ligga på olika ni-att
våer och utvecklas på olika i de två länderna.sätt Figur 6.3a belyser detta
med hjälp arbetslöshetskrokar för l980-talet. Dessa visar hur ande-av

långtidsarbetslösalen varierat under period först ökning nedgångs-en av
fasen och därpå minskning återhämtningsfasen den totala arbetslös-av
heten i ekonomin. framgårDet andelen långtidsarbetslösa i bådaatt steg

Ökningenländerna efterhand arbetslösheten ökade under l980-talet.som
dock absolut sett i Frankrike istörre Sverige. Sverigeän I bröts ned-var

gångsfasen 1983 och arbetslösheten minskade åter. Men andelen lång-
tidsarbetslösa fortsatte stiga och nådde sin högsta nivå först 1984.att
Därpå sjönk den dock I Frankrikesnabbt. nedgångsfasen utdra-var mer

och den totala arbetslösheten började inte minska igen förrän eftergen
1987. Andelen långtidsarbetslösa fortsatte öka under hela nedgångsfa-att

När ekonomin väl vände minskade andelen långtidsarbetslösa enbartsen.
obetydligt. Följaktligen kom långtidsarbetslösaandelen i Frankrike i slu-

1980-talet ligga kvar betydligtpå högre nivå i utgångslägettet att änav en
under det andelen långtidsarbetslösa i Sverige i hade återväntatt stort sett
till sin tidigare nivå.

Skillnaderna i arbetslöshetskrokamas utseende mellan Sverige och
Frankrike under nedgångs- återhämtningsfasemarespektive motsvarar
vad skulle förvänta sig utifrån de beskrivna skillnaderna iman ovan ar-

25 Observera definitionen långtidsarbetslöshetskiljer sig mellanatt Frankrike ochav
Sverige. För Frankrike har använts arbetslöshet 12 månader och föröver Sverige
arbetslöshet 6 månader.över För diskussion och motiveringnärmare detta,en av se
Bourdet och Persson199lb. Den huvudsakligamotiveringen därmedfångarär att man
arbetslöshetstider väsentligt överstiger den genomsnittliga arbetslöshetstidenförsom
respektiveekonomi.
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betsmarknadspolitikens utformning länderna.mellan Sveriges ornfat-mer
tande aktiva arbetsmarlmadspolitik förefaller således ha bidragit till att
hålla tillbaka den absoluta ökningen andelen långtidsarbetslösa underav
nedgångsfasen, till påskynda och underlätta minskning andelenatt en av
långtidsarbetslösa under återhämtningsfasen till förhindrasamt att en

högre andel långtidsarbetslösa efter återhämtningen. Detpermanent sena-
kunnaskulle till del bero på återhämtningen i Frankrike varitre atten

i Sverige, någotån vi nedan försöker belysa med hjälpsvagare som av
s.k. Beveridgekurvor. Först skall vi dock ytterligare utforska arbetsmark-
nadspolitikens roll granska långtidsarbetslöshetens utvecklingattgenom

olikaför åldersgrupper.

Figur 6.3b-d visar arbetslöshetslcrokama för ungdomar, respek-vuxna
tive äldre i de två länderna 1980-talet.under För Frankrike har data delats

efter kön, eftersom det finns betydande skillnader mellan kvinnor ochupp
Någon uppdelningmän. motsvarande för Sverige har inte gjorts, eftersom

period.25skillnaderna mellan könen där obetydliga under denna Fran-var
ska kvinnor har i alla åldersgrupper betydligt högre arbetslöshetsnivå och
andel i långtidsarbetslöshet franska återspeglarDetta förmodligenän män.
bl.a. franska kvinnor ökat sitt förvärvsdeltagande svenskaatt änsenare
kvinnor och inte lika fast etablerade i arbetskraften.ännu är

För ungdomar ökningen andelen långtidsarbetslösa under ned-var av
gångsfasen mycket kraftigare i Frankrike i Sverige. Dettaän överens-

med den ökningen destämmer arbetsmarknadspolitiska insat-att stora av
for franska ungdomar in först efter det långtidsarbetslöshe-sattes attserna

hade ökat markant se figur 6.2b. För svenska ungdomar begränsadesten
uppgången andelen långtidsarbetslösa till några få procentenheter seav
tabell 6.2 de arbetsmarknadspolitiska satsningama inattgenom sattes re-
dan under nedgångsfasen. I båda länderna långtidsarbetslösakom andelen
ungdomar under återhämtningsfasen relativt återföras tidi-snabbtatt mot

nivåer. Av ñgur 6.2a-b framgår emellertid de arbetsmarknadspo-gare att
litiska insatser för ungdomar in för uppnå detta betydligtsattes attsom var

omfattande i Frankrike i Sverige. bådaI länderna utfalletänmer var
i någradet bestående effekter i form Ökad andelstörre,gynnsamt att av

uppkom.långtidsarbetslösa inte

25 Dvs. de svenska förkrokama respektivekvinnormän likadana deseparat utser som
för ochkvinnor gemensammaman lcrokamai Figur 6.3b-d.
7 Dock uppkom i Frankrike beståendeeffekt i form strukturen ökning deen av en av

arbetsmarknadspolitiskaåtgärdernaför ungdomar.För analys bakgrundentill detta,en av
Bourdet Persson199la. I Sverigeåtervändede arbetsmarknadspolitiskaåtgårdemase

för ungdomarefter aterhämtningsfasen sinatill tidigare nivåer.
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långtidsarbetslösaFigur 6.3a-d Andel den totala arbetslöshetensamt
åldersgrupper,för olika 1980-1989
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Ovan vi ikonstaterade skillnaderna arbetsmarknadspolitikensatt ut-
formning gäller med minimalavad de insatser for dessa istörstvar vuxna,
Frankrike. Det också för arbetslöshetslcrokamade underär vuxna som
1980-talet skiljer sig mellan länderna, med så fullständigmest gotten som
återgång itill utgångsläget Sverige och tendens till perrnanenmingen av

Frankrike.hög andel långtidsarbetslösa i Det observeraär värt att atten
andelenminskningen långtidsarbetslösa i Frankrike förstägerav rum

1988-1989, speciella åtgärderdvs. arbetsmarknadspolitiska förnär vuxna
långtidsarbetslösa in se ñgur 6.1b.sätts

långtidsarbetslösaVad gäller nivån på andelen det påfallandeär att
skillnaden Sverige Frankrike mindremellan och mycket för de äldreär än
för övriga åldersgrupper se tabell 6.2 och ñgur 6.3b-d. Det också förär

åldersgrupp skillnaderna vad gäller den aktiva arbetsmark-denna som
åter-nadspolitikens omfattning minst mellan länderna. Förmodligenär

bedömningen möjligheterna med hjälp arbetsmark-speglar detta att att av
äldre i starktnadspolitiska åtgärder återföra de arbetslösa arbete be-är

innebär också malcroekono-gränsade och mycket kostsamma. Detta att
miska till kraftig ökning arbetslösheten förstörningar ledersom en av

ekonomiskäldre kommer bestående effekter efter åter-ha ävenatt en
hämtning. effekter kommer inte nödvändigtvis i formMen dessa att synas

långtidsarbetslösa kan istället avspegla sigbestående höga andelar utanav
minskade andel förtidspensionärer bland dei förvärvsfrekvenser och ökad

förknippade samhällsekonomiska kost-berörda kohorterna, med därmed

för statsñnansiella kostnader for pensions-nader produktionsbortfall och
utbetalningar.

28 för 68%I Frankrikeminskadeförvårvsfrekvensen i åldern 55-59 âr från 76% tillmän
för till 24%och i åldern 60-64 år från 40% mellan 1982 och 1989. I Sverigemän var

förvärvsfrekvensen 55-59 år oförändrad 87% 1989för i åldern 1982mellan ochmän
63% för i åldern60-64underdet minskadefrån 68% till år.den mänatt
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6.5.3 Matchningsprocessens utveckling

Figur 6.4 Beveridgekurvan

Vakanstai°o

UU

Arbetslöshctstal%

Utvecklingen matchningsprocessen på arbetsmarknaden kan ocksåav
Beveridgekurvan.hjälpbelysas med den s.k. visarDenna sambandetav

mellan arbetslöshets- och vakanstalen i ekonomin. Kurvans läge och form
t.ex. kurvan UV i figur 6.4 återspeglar matchningsprocessens egenska-

och effektivitet för den aktuella arbetsmarknaden. Om det inte före-per
kommer några hysteresis-effekter, kommer förändringar i den aggrege-
rade efterfrågan, allt oförändrat, leda till rörelser ñam och tillba-annat att

givenka utmed Beveridgekurva dvs. mellan punkterna A och Bt.ex.en
kurvan UV i ñgur 6.4. Däremot kommer försämring i matchnings-en

mellan arbetskraftsutbudet och arbetskraftsefterfrågan ledaattprocessen
till förskjutning t.ex. 6.4.utåt kurvan till UV i ñgur sådan för-Enen av
sämring matchningsprocessen kan uppkomma till följd hyste-t.ex.av av
resiseffekter i samband med xnalcroekonomiska störningar. Efter efter-en
frågeshock ekonomin frånför punkt A till ekono-punkt B kommersom
min i detta fall inte återvända till punkten efterfråganA återhämtatnäratt
sig, ihamnar istället punkten dvs. i läge med högre arbets-utan t.ex. ett
löshetstal tidigare vid givet vakanstal. Nedgången i ekonomin harän ett

bestående högre arbetslöshet. Men förskjutningar utåt kurvangett en av
ocksåkan uppkomma andra orsaker, såsom överensstämmel-t.ex. attav

29 Somanalysinstrumenthar Beveridgekurvanden fördelen framför arbetslöshetsicrokar-
efterfrågelägetkonstanthållesmed hjälp vakanstalet.Dvs. den möjlighetattna attav ger

undersökahuruvida långtidshrbetslösheten ökat givet visst efterfrâgetryck i ekono-ett
min. RörandeBeveridgekurvan, ocksåkapitel 6.3.se



SOU 1993:43 Arbetrmarknadspolirikoch ldngtidsarbetrlårhet 169

mellan de arbetslösas och vakansemas egenskaper andra skäl änsen av
hysteresis försämrats tiden, arbetslöshetsunderstödet förbättratsöver att
och därmed arbetssökandet förlängts, arbetskraftstillväxten varitatt ex-
ceptionellt hög Dessa förskjutningar Beveridgekurvan avvikerosv. av
från dem orsakas hysteresis de kan uppkommaatt utan attsom av genom
ha samband med rörelser kurvan.utmed

skillnaderFör undersöka mellan matchningsprocessema på arbets-att
marknadema Sverigei och Frankrike och eventuella på hysteresis-tecken
effekter har vi skattat de två ländernas Beveridgekurvor för perioden
1973-1989. Resultaten på följande skattningama redvisas isättutser ta-
bell 6.A.1 i appendix till detta kapitel. Ett första resultat den fran-är att
ska arbetsmarknadens funktionssätt försärnrades under den studerade pe-
rioden inteunder det detta fallet för den svenska arbetsmarknaden.att var
Detta visas det farms statistiskt signifikant tidstrend dvs. för-attav en en
skjutning utåt i Beveridgekurvan för Frankrike inte för Sverige. Denmen
franska försämringen verkar kunna hänföras till ökning långtidsar-en av
betslösheten, vilket framgår uppdelning i långtids-när görman en re-
spektive korttidsarbetslöshet se kolumnerna 3 6.A.1.2 och i tabell Kur-

visar matchningsprocessen för de långtidsarbetslösa har för-van som
skjutits utåt på statistiskt signifikant det detta inte varitundersättett att
fallet vad gäller kurvan för de korttidsarbetslösa. Ett andra resultat är att
matchningsprocessen svenskaden arbetsmarknaden effektivareär än

denpå franska i alla efterfrågelägen också fungerar vidoch bättre efter-
frågeförändringar. visas denDetta skattade konstanten för denattav
svenska Beveridgekurvan mindre för den franska respektiveär än attav
koefñcienten för vakansvariablen för Sverige för Frankrike.är större än
Sammanfattningsvis stärker resultaten från skatmingarna Beveridge-av
kurvorna aktiv arbetsmarknadspolitik dels kan påverka effek-tesen att en
tiviteten i matchningsprocessen, förhindradels kan uppkomsten bestå-av
ende långtidsarbetslöshet.

Det visar effektiviteten isig också den svenska matchningspro-att
kunnat upprätthållas någon trendmässig ökning arbets-utancessen av

marknadspolitiken. Detta framgår utvidgad Beveridge-svenskattav en
kurva dvs. kurva där antalet arbetslösa bytts antalet arbetslösaut moten
plus antalet i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte uppvisar någon för-
skjutning utåt se kolumn 8 i tabell 6.A.1.

Vad gäller visadeungdomar vi tidigare likheterna mellan Sverigeatt
och Frankrike för såväl gäller omfattningenstörre än vad devar vuxna, av
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arbetsmarknadspolitiska insatserna vad gäller utvecklingen ande-som av
len långtidsarbetslösa under återhämtningen på 1980-talet. Denna större
likhet för ungdomar bekräftas skattningar Beveridgekurvor enbartav av
för ungdomsarbetslösheten. För ungdomar har matchningsprocessen inte
försämrats i något länderna, vilket visas tidstrenden inte sig-av att ärav
niñkant i någotdera fallet se kolumnerna 1 och 3 i tabell 6.A.2. I det

dettasvenska fallet har uppnåtts omfattningen arbetsmark-utan att av
Åtgärdernanadspolitiken för ungdomar ökat trendmässigt. har, änom

med viss tidsförskjutning, såväl uppåt nedåt.en Dennaanpassats på-som
tagliga flexibilitet kontrasterar Frankrike, där resultatenmot vad gäller
ungdomsarbetslösheten enbart kunnat uppnås till priset trendmäss-av en
sig ökning åtgärderna för ungdomar se kolumnerna 2 och 4 iav tabell
6.A.2.3°

De resultat rörande arbetsmarknadspolitikens betydelse för att motver-
ka långtidsarbetslöshet erhålls från vår jämförande studie Sverigesom av
och Frankrike måste betraktas tentativa, eftersom de baseras på jäm-som
förelser enbart två länder. Studien behöver följas med framtida,av upp
likartade studier andra länder för slutsatserna bekräftas. Vissattav se om
kompletterande information utifrån skattningar Beveridgekurvor förav
andra länder finns dock redan tillgå. Schmid Schömann 1993att re-
dovisar resultat rörande Västtyskland, vilka baseras på samma angrepps-

och tidsperiodsätt våra skattningar för Sverige och Frank-samma som
Ävenrike. för Västtyskland finns det förskjutning utåt Beveridge-en av

kurvan, likartad storleksordning för Frankrike. Förskjutningenav som
verkar dock i det västtyska fallet härröra både från försämringen mat-av
chningsprocessen för korttidsarbetslösa och för långtidsarbetslösa, även

effekten för de långtidsarbetslösa den heltär dominerande. Derasom
studie tyder också på de långtidsarbetslösa i Västtyskland i likhetatt med
i Sverige har lättare i Frankrikeän återñnna sysselsättning vid ef-att en
terfrågeuppgång. Matchningsprocessen för långtidsarbetslösa verkar såle-
des fungera bättre och också ha försämrats mindre tiden i Västtysk-över
land i Frankrike,än vilket skulle kunna bero skillnader i arbetsmark-
nadspolitikens utformning mellan länderna. Budd, Levine Smith 1987
redovisar skattningar Beveridgekurvor för fyra länder. De ñrmerav en
statistiskt signiñkant förskjutning utåt tiden kurvornaöver för Englandav
och Västtyskland däremot inte för USA och Nederländerna. För-men

30 Bakgrundentill dentrendmåssigaökningen franskade ungdomsåtgårdemadiskute-av
i Bourdet Persson1991a. Artikeln pekarspecielltras problem vad gäller det fran-

skautbildningssystemetochpå minimilönensutveckling.
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skjutningen utåt betydligt Englandför förår än Västtyskland.större För
både England och Västtyskland visas förskjutningen har samband medatt

ökning de långtidsarbetslösas andel arbetslösheten, vilket förfat-en av av
tolkar tecken på förekomst hysteresis.tarna ettsom av

Arbetsmarknadspolitik Iångtidsarbetslöshet6.6 och lär--
90-taletdomar för

Vår jämförande studie arbetsmarknadspolitik och Iångtidsarbetslöshet iav
Sverige och Frankrike visar arbetsmarknadspolitikens utformning haratt
betydelse. Den bekräftar således de i kapitel redovisade5 resultaten från
studier på nivåaggregerad Jackman, Pissarides Savouri 1990; La-
yard, Nickell 1991,Jackman fördjupar insiktema dehurmen om
bakomliggande mekanismema Samtidigt viktigtdet dockärut. attser
framhålla det arbetsmarknadspolitiken malcropoliti-i samspel medäratt
ken för hur utfallet iavgörande slutändan kommer Deär att ut.som se ar-
betsmarknadspolitiska insatserna inte fungerakan endastersätta, utan som
komplement stabiliseringspolitik och makroekonomisktill, generell en
återhämtning Calmfors 1992. Vidare påpekas skill-se bör dett.ex. att

i arbetsmarknadsregimen ocksånader vad gäller andra komponenter kan

bidragit skillnaderna i långtidsarbetslöshetensha till de observerade ut-
veckling. Till exempel kan de ersättningstidema i det franskalängre sys-

för arbetslöshetsunderstöd ha spelat roll.temet en
Arbetsmarknadspolitiken denverkar motverkaatt typgenom av pro-

långtidsarbetslöshet fördjupas Vårochgör att permanentas.cesser som
arbetsmarknadspolitikensstudie tyder på flera olika aspekteratt ut-av

formning påverkar långtidsarbetslösheten kommer utvecklas totalthur att
Såväl omfattningen sammansättningenoch för olikasett avgrupper. som

tidsanpassningenåtgärderna, inriktning olika ochderas mot spe-grupper
ilar roll. vår jämförande studie framgår klart skillnaderAv t.ex. atten

långtids-åtgärdemas omfattning för olika också skillnader igettgrupper
tidsanpassningenarbetslöshetens utveckling för Vad gäller ty-grupperna.

vid kraftig uppgångpå längreder de franska erfarenheterna att man en
åtgärderarbetslösheten med in arbetsmarknadspolitiskasättaväntar attav

insatser kommer för få de långtidsarbets-desto krävasstörre att attsenare
lösa tillbaka i arbete. verkar också åtgärderDet insatta harsentsom om
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kostnad i andra iändan form åtgärderna kommeren behövaattav att
ligga kvar på hög volym långt efter återhämtningen.en

På kort tid har vi i Sverige genomgått utveckling på arbetsmark-nu en
nadenliknande den i utdragen form ägde i andrasom västeuro-mer rum
peiska länder under 1980-talet. Detta direkt frågan huruvida Sverigereser

också står inför upprepning dessa länders beståendenu högaen av
Jämfört1ångtidsarbetslöshet. med 1980-talets Europa finns det dock

vissa skillnader både vad gäller de malcroekonomiska och de arbetsmark-
nadspolitiska förutsättningarna. Liksom på l980-talet har Sverige nu
åtminstone tillfälligt fastövergett växelkurspolitik vilket kan väntasen
bidra till förbättra den svenska konkurrenskraftenatt och hejda fortsatten
ökning arbetslösheten. De makroekonomiska förutsättningarna i övrigtav
för Sverige dock annorlunda på 1980-talet.än Ingen internationellutser
uppgång liknande 1980-talets verkar i sikte och de ñnanspolitiskavara
förutsättningarna för expansion efterfrågan och offentlig sysselsättningav
saknas i Jämfört med l980-talet kan 1990-taletsstort sett. svenska ar-
betsmarknadspolitik få verka iväntas samspel med klart makro-sämre
ekonomiska betingelser.

Jämfört med 1980-talets Europa har dock Sverige klart bättreett ut-
gångsläge vad gäller arbetsmarknadspolitik. För det första har de europe-
iska erfarenheterna visat arbetsmarknadspolitiska åtgärder behövsatt om
bestående arbetslöshet skall undvikas. För det andra har Sverige redan i
utgångsläget tillgång till väletablerad institutionell för arbetsmark-en ram
nadspolitik, vilken har kunnat in redan i tidigtsättas skede. 1990-taletsett

betingelser innebärsämre dock hårdare prioritering måsteatt görasen av
de arbetsmarknadspolitiska så dessa speciellt inriktasattresurserna, mot

bekämpa hysteresis och bestående långtidsarbetslöshet.att Arbetsmark-
nadspolitiken måste framförallt inriktas på motverka uppkomstenatt av
varaktighetsberoende orsakat humankapitalförluster, negativa effekterav
på självförtroende och sökmotivation, arbetslöshetslängd negativsom
signal till arbetsgivare på hindra vissa djuptsamt att att sorterasgrupper
in i långtidsarbetslöshet. Långtidsarbetslösheten måste prioriteras. Priori-
teringar kan också behöva mellan olika åldersgrupper.göras Vår studie
tyder på arbetsmarknadspolitikens möjligheter motverkaatt hysteresisatt
skiljer sig mellan åldersgrupper. Jämfört med Frankrike verkar det sven-
ska ordinarie utbildningssystemet för ungdomar fungera relativt väl och
detta kan innebära det behövs föratt motverka bestående lång-som att
tidsarbetslöshet bland svenska ungdomar framförallt är upprätthållaatt
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kunskaper kontakt med arbetslivet. Dvs.motivation, redan förvärvade och
ungdomspraktiken till-åtgärder kanrelativt enkla och billiga typ varaav

studie arbetsmarknads-visar vårräckliga. För mellanåldersgruppema att
bestående långtidsarbetslöshet.kritiska for undvikapolitiska insatser är att

posi-sinofta handla förloratåldersgrupp kan detFör denna attom man
obsolet eller otillräckligt human-arbetsmarknad och hartion på internen

sig. Avekonomin återhämtarkapital sig in påfor kunna näratt nyen
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för denna kandetta följer deatt grupp

utbildningsinsatser, lönesub-kvalificeradebestå olika slagsbehöva av
intern arbetsmarknad För deventioner tillträde till ny osv.ensom ger

möjligheterarbetsmarknadspolitikensvår studieäldre tyder att mot-att
Åtgärder verkarstarkt begränsade.långtidsarbetslöshetverka bestående är

sysselsättning.återgång iavkastning i formha lågfor denna avgrupp
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Appendix

Tabell 6.A.1 Skattningar Beveridgekurvorav

i
Frankrike 1973-89 Sverige1973-89

1 2 3 4 5 6 7 8
Un STUn LTUn ULMP ln Un ln STUn LTUn ULMP

1.72sa 1,578k 191980.245 09363 0,747a -08433 1,649
14,328 11,821 L064 7209 4936 43153 3041 8,752
-02863 -03613lnv -02038-0.129 .0,401a.0.403a -04378 -0253a
3264 4512 0.322 2931 3927 4.042 2,710 2,330

-0.114b -03048-02105-02088ma, -06388 -0,187a -0,6803 .0,491a
2,745 L888 2204 3,800 2,969 2,087 4220 4505
0,037atrend 0,0763 0,044a0.013 0.005 0.001 0.024 0.001
3,889 1250 4336 2,45l 0.403 0.085 L359 O,l03

R2adj 0.98 0.96 0,96 0,99 0,89 0.85 0.91 0.87

a och b statistisk signifikans på S-procentsnivånrespektive IO-procentsnivån.anger
Alla sambandenhar korrigeratsför seriekorrelationmedCochrane-Orcutt-metoden.
Variabler: Un: relativt arbetslöshetstal;STUn: relativt korttidsarbetslöshetstal12 ma-
naderför Frankrike och 6 månaderför Sverige: LTUn: relativt langtidsarbetslöshetstal
12 månaderför Frankrike 6och månaderför Sverige: ULMP: relativt arbetslöshetstal
plus relativ andel arbetskrafteni aktiva arbetsmarknadspolitiskaåtgärder; konstant;av

relativt vakanstal; relativt vakanstalföregåendetidsperiod.v: v1:
ÅrligaKällor: data; Vakanser:OECD, Main Economic Indicators.Arbetslöshetoch ar-

betsmarknadspolitik. figur 6.1.se
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SkattningarTabell 6A.2 Beveridgekurvor för ungdomar samtav av
åt-bestämningsfaktorer för arbetsmarknadspolitiska

gärder för ungdomar

i
Frankrike 1973-90 Sverige1973-90

1 2 3 4
vuln AMP ln vu AMP

3,295b 20088 15.550k -2,555
1,874 0,315 5,893 5,878
021413 0345950237ln 0.555v - - . -

2118 0.057 3.705 0527
0,155b 593180,341 0,089v1 - -- -

L834 0,224 1.082 s,503
154180,014 0,018 0,085trend . - -
3513 0,779o.152 0,537

122010, 0,97 0.81 0.83 0.88

a statistisk signifikans på S-procentsnivånrespektive IO-procentsnivån.och b anger
för seriekorrelation Cocluane-Orcutt-metoden.Alla sambandenharkonigerats med

Variabler: relativYU: relativt ungdomsarbetslöshetstal;AMP: andel ungdomsarbets-av
15-24 för 16-24 förkraften i arbetsmarknadspolitiskaåtgärder Frankrike och Sve-

föregåendetidsperiod.rige: relativt vakanstal; relativt vakanstalkonstant;v: v1: .Årliga Main Economic Indicators. figurKällor: Vakanstal:OECD, Arbetslöshet:data; se
6.1.Arbetsmarknadspolitik: figur 6.2.se
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7 ARBETSMARECNQDSPOLITIKENS
PRISEREFFEKTER PA LONER OCH

Arbetsmarknadspolitiken har för uppnå flera mål. Stabilise-använts att
ringspolitiska har dominerat under de perioder då den aktivaargument
arbetsmarknadspolitiken har breddats och expanderat. Argumenten har

desammaintedock varit under de expansionsperioderna: förstatre stora
delen 1920-talet, 1930-talet och perioden från slutet 1950-talet.av av

Det tidiga 1920-talets nödhjälpsarbeten syftade kanske främst till att
minska kostnaderna för den passiva arbetsmarknadspolitiken attgenom

arbetsvilligheten.utgöra Vägran nödhjälpsarbetetest att accepteraen av
innebar bortfall den kontanta arbetslöshetshjälpen. Genom låga löner iav
nödhjälpsarbetena skulle lönerna också dämpas på den arbets-öppna
marknaden inlåsningseffekteroch undvikas. Arbetslinjen hävdades med
eftertryck.

Målet 1930-taletsmed arbetsmarknadspolitik häva djup låg-attvar en
konjunktur och i längre perspektiv dämpa konjunktursvängningarett att

variation volymen offentligaden verksamheten ochgenom en av av av
antalet anställda inom denna sektor. Beredskapsarbetena typiska förär

Ävenpolitik.denna för dessa arbeten gäller dock vägranatt att acceptera
sådant tillarbete kan leda avstängning från ersättning.kontantett

Den tredje vågen arbetsmarknadspolitisk expansion följde Rehn-av
Meidners modell och hade utformning de tidigare. Enligtänen annan
Rehn och Meidner skulle arbetsmarknadspolitiken inte främst vara en
politik för lågkonjunkturer politik skulle arbets-görautan atten som
marknaden skulle fungera bättre marknad och det möjligtgöra attsom
bedriva solidarisk lönepolitik. Genom åtgärder flyttningsstöd ochen som
arbetsmarknadsutbildning skulle arbetskraft flytta från områden med ar-
betslöshet till sådana med vakanser. I fanns också åtgärderprogrammet
för flytta vakanser, dvs arbetsställen områdenfrån med efterfråge-att
överskott på arbetskraft till områden med utbudsöverskott på arbetskraft.

Denna del politiken har dock fått mindre framträdande roll, åt-av en
minstone i debatten arbetsmarlmadspolitiken. förbättradeDenom
matchningen arbetskraft och platser skulle leda till Beveridge-kur-attav

försköts inåt. Rörlighetspolitiken skulle också bidra tillatt attvan genom
minska efterfrågeöverskott på olika delmarknader minska löneökningarna

i Detta kapitel har skrivits Eskil Wadensjö.Han vill tackaAnte Farm, JanJohannes-av
Lena Schröderoch JohnnyZetterberg för värdefulla tidigaresynpunkter versionerson,

kapitlet.av
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och också inflationstrycket vid givet efterfrågetryck. Arbetslösheten skul-
jämnt fördelad bli effektivare i dämpa tendenser till löneök-attmer

ningar överstiger produktivitetsutvecklingen. Phillipskurvan skullesom
förskjutas inåt eller i varje fall skulle förskjutningar utåt motverkas.

Arbetsmarknadspolitiken har fortfarande två centrala stabiliseringspo-
litiska uppgifter: minska konjunkturvariationerna och förbättraatt att ar-

funktionssättbetsmarknadens och därmed dämpa löne- och prisutvecklin-
Vissa medel beredskapsarbeten framför allt inriktadeär på dengen. som

första uppgiften, andra medel tlyttningsstöd inriktade på denär andrasom
uppgiften. Här finns dock ingen helt klar uppdelning. Arbetsmark-
nadsutbildningen har under år konjunktur-använtst.ex. ettsenare som
stabiliserande medel samtidigt medel förär öka rörlighetenett attmen
mellan olika yrken. Det kan metod omfördela utbildnings-attses som en
investeringarna ñån högkonjunkturer till lågkonjunkturen

En mycket del dem i sysselsättningsskapandeär arbets-stor av som
marknadspolitiska medel i åtgärder för dem medär nedsatt arbetsförmåga.
Arbetsmarknadspolitiken har under efterkrigstiden fått utvidgad rollen
vad gäller sysselsätta i olika avseenden mindre kon-äratt personer som
kurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Förekomsten dennaav grupp av

insatsernaoch för dessa har betydelse för analysen arbets-personer av
marknadspolitikens effekter på konjunkturstabiliseringen.

Under de åren har arbetsmarknadspolitiken stabiliserings-senaste som
politiskt instrument kommit i för den ekonomisk-politiska debat-centrum

förstaFör det har det på hävdats arbetsmarknadspolitiken kanten. nytt att
bidra till lösa målkonflikten mellan full sysselsättning och stabiltatt
penningvärdeJ För det andra har det med hänvisning till teoretiska och
ekonometriska undersökningar hävdats i arbetsmarknadspoli-att personer
tiska åtgärder inte har effekt på lönebildningensamma som personer som

arbetslösa,är dvs i regel uppbär någon form kontantpersoner som av
arbetsmarknadsstödz

spridning.3Denna kritik arbetsmarknadspolitiken har fått vid Detav
ñnns dock frågetecken vid de resultat framkommitsätta och deatt som

1 Sebl.a. Layard 1986. Jackman,Pissarides Savouri 1990 och Layard, Nickell
Jackman1992.
2 Calmfors8: Forslund1990 det förstaarbetetinom dennatradition.utgör De teoretiska
grundernaför dennahypotesfinns utveckladei Calmforsbl.a. 1992Lang och Holm-
lund Lindén 1991.
3 Debattenhar inte förtsbara i vetenskapligatidskrifter också i dagspressenoch iutan
Nationalekonomiskaföreningenstidskrift EkonomiskDebatt. Inläggen i EkonomiskDe-
ban samladei Bergström1993.är
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kansketänkbar tolkning resultaten detolkningar gjorts. En är attsom av
ochtill finns i arbetslöshet defrämst hänföras dekan att personer som

finns i åtgär-skiljer sig i olika avseenden. Deñnns i åtgärder somsom
på lönebildningen deinte ha effekterder skulle kanske ar-samma som

varit kanockså de skulle ha arbetslösa. Detbetslösa även ses som enom
mångapåverkar resultatenvariant selektionsproblemdet av un-somav

arbetsmarknadspolitiskaåtgärder. lärdom från deEndersökningar se-av
inteutveckling i all arbetslöshet hardecenniemas Europa är attnaste

löneutvecklingen. Långtidsarbetslösheten har intepåeffektersamma
varit eller utbildning underhar arbetedessa effekter. Personer utansom

vill inteattraktiva på arbetsmarknaden. Företagentid intelängre ären
inte lönebildningen. Det antaletpåverkar därmedanställa och de ärdem

lönebildningen. Det kankorttidsarbetslöshet påverkari sompersoner
arbetsmarknadenmellan olikaskillnaderockså ñnnas andra grupper

påinte effektKvinnors arbetslöshet harvärda uppmärksamma.att samma
har inteäldres arbetslöshetUngdomars ochlönebildningen männens.som

del demellanåldrarna. Enför de ieffekt den stor personeravsamma som
just intearbetsmarknadspolitiska åtgärder äri ärär sompersonersom
korttidsarbetslösa, dvs denvaritskullei mellanåldramamän som annars

lönebildningen.inflytande påhar störstgrupp som
kapitel skall be-dettadebattenkort refereradedenDet är somovan

olika arbets-skall vi först på dedebattenstrukturerahandla. För att se
arbetsmarknads-påför sig for sedanmedlenmarknadspolitiska att sevar

debatteninkomstgaranti. Traditionellt harförpolitiken system omettsom
nomi-Phillipskurvan medutgått fråneffekterarbetsmarknadspolitikens

intressetår harvariabel. Underberoendenallöneförändringar senaresom
reallönenivån den be-löneekvationer därtill ärkommit koncentrerasatt

båda dessahär beröraVi kommerroende variabeln. typeratt sam-av
bandf

priserArbetsmarknadspolitik, löner och7.1

i aktivaolika inslag deni vad måndiskuteraavsnitt förstVi skall i detta
Vi skall detlönebildningen.påverkaarbetsmarknadspolitiken kan göra

arbetssökande och de-lönebildningen influeras demed antagandet att av

reallöneföråndring4 variabel.SeHinesvariant ekvationermed beroendeEn tredje år som
har reallöner,1971, för diskussion sambandenmellan ekvationer64-66 somavs. en

nominallöneförändringar beroendevariabler.reallöneförändringaroch som
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sammansättning relaterat till antalet ledigaras platser, dvs. till mått påett
utbudsöverskottet. Företagens löneuppdrivande konkurrens arbets-om
kraften blir mindre arbetslöshetennär högre. Senareär skall vi diskutera i
vad mån förekomsten arbetsmarknadspolitiska åtgärder fun-av attgenom

försäkring vid arbetslöshet kan påverka de fackligagera organi-som en
sationernas arbetsgivarnas och deras organisationerssamt agerande och

lönebildningen:därmed

Det äldsta de arbetsmarknadspolitiska medlen de offentligaär arbe-av
i sin nuvarande form främst beredskapsarbeten.tena Syftet med be--

redskapsarbetena har främst varit bidra till stabilisera konjunkturen.att att
Beredskapsarbetena skall tidigarelagda offentliga arbeten. Genomvara att
tidigarelägga offentliga arbeten skall efterfrågan på arbetskraft ökas i
lågkonjunkturer och minskas i högkonjunkturer. Denna omförde-typ av
lande arbeten föreslogs redan under 1900-talets första decennium av
Gunnar Huss 1908 Fritzoch Brock 1909 och under mellankrigstiden

bl.a. Gösta Bagge 1925 och Bertil Ohlin 1927 ochav ocksåsenare av
den parlamentariska arbetslöshetsutredningen SOU 1935:6. Med 1930-
talets krispolitik blev beredskapsarbetena central del den eko-en av

beredskapsarbetenanomiska politiken. Det utmärkte jämfört medsom
tidigare offentliga arbeten nödhjälps- och reservarbeten deattvar ger- -
avtalsenlig lön. Syftet med beredskapsarbetena visserligen inte attvar
dämpa norninal- eller reallöneutvecklingen utjänma konjunktu-utan att

Detta utesluter emellertid inte beredskapsarbetena skulle kunnarerna. att
ha löne- och inflationsdämpande effekt och det intressanten äratt att

uppträderÅundersöka denna effektertypom av
förstaEtt för beredskapsarbetena skulle kunna ha dämp-argument att

ande effekter på lönerna själva omfördelningenär arbeten från hög-av
konjunktur till lågkonjunktur. Tidigare gällde det omfördelningen av
investeringar medan det är omfordelning sysselsättningennu mer en av
inom offentlig sektor konjunkturen.över Den minskade verksamheten
under högkonjunkturer skulle kunna dämpa löneutvecklingen vadänmer
den ökade verksamheten höjer dem under lågkonjunkturen Det bygger på

lineärt.5sambandet mellan arbetslöshet och löner inteatt är

5 Se kapitel 4 för analys hur beredskapsarbetenavarierar med konjunkturen.en Seav
ocksåJanoskis1991 parallellagör analyserför länder: Sverige, Västtysklandsom tre
och USA. Han visar bl.a. resultaten mycketår känsligaför valet konjunktur-indika-av
tor.
6 SeBlanchflower Oswald1990 vad gäller reallöneekvationeroch Lipsey 1960 vad

Phillipsktuvansgäller underbyggnad.
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iEtt andra beredskapsarbeten skulleärärargument att personer som
aktivtsöka arbeten andra sysselsatta och därmedän ärpersoner sommer

dämpa löneutvecklingen jämfört med de hade haft vanliga arbeten.om
Ett tredje skulle kunna beredskapsarbetena skulleattargument vara

verka arbetsförmedlingen i första handlönedämpande 1 pla-attgenom
korttidsarbets-långtidsarbetslösa och vid normal rekryteringattcerar en

ombytessökandeeller oftare skulle dessa arbeten och 2lösa att per-
i korttidsarbetslöshet har dämpande effekt på lågkon-störresoner en

långtidsarbetslöshet.7 långtidsarbetslösajunkturen i Om inteän personer
någon lönebildningen och samtliga ihar effekt på beredskapsarbe-ärsom

långtidsarbetslösa arbetsmarknadspolitiken konsekventochär utnytt-ten
jas eliminera långtidsarbetslösheten, så skulle inte hitta någonför att man

Ålönebildningen. andraeffekt i beredskapsarbeten påantaletav personer
överföringen från arbetslöshet till bered-sidan skulle inte av personer

lönebildningen, givet den totalanågon effekt påskapsarbete ha summan
beredskapsarbete. Det händeri arbetslöshet och är attsomav personer
utsträckning korttids-arbetslösai bestårarbetslösheten som ökad avnu

nominallöne-på lönebildningen reallöne- ellerfår effektstörreen -
skulle liten effekt på lönebild-flexibiliteten individer haökar. De som

i arbetsmark-i betydande utsträckningningen arbetslösa ärsom
nadspolitiska åtgärder.

annorlunda påberedskapsarbetena fördelasfjärdeEtt är attargument
vidökningen arbetskraftsefterfråganvadyrken och sektorer än annanav

iförekommerBeredskapsarbetenañnanspolitisk expansion skulle göra.
och ökadmed hög arbetslöshetutsträckning på delmarknaderstörre en

inte effek-arbetsmarknaden skulle haefterfrågan i delardessa sammaav
skulle icke-sambandet arbetslöshet och lönerpå mellanlönernater vara

lineärt.
i be-finner vi ingen effekt antaletVi har problemhär ett personerav-

vid ekonometriska skattningar kan detlönebildningenredskapsarbete på
på denberedskapsarbeten andra arbetenha två lorsaker: äratt som

2idén bakom dem ochden ursprungligasvenska arbetsmarknaden att
varit lång-skullede i beredskapsarbetenär är annarspersoner somsom

hypotes verkartidsarbetslösa. två vilkenDet finns sätt mestatt testa som
reablöneflexibiliteten varierar med omfattningenrimlig: 1 huratt avse

det finnsantalet i beredskapsarbeten, och 2 att ettse ompersoner

7 olikaindelningar de arbetslösaidiskussion vad gäller andraSamma kan göras av grup-
olika ställningpå arbetsmarknaden.med starkper
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så länder med andelster i beredskapsarbetenatt stor och andrapersoner
arbetsmarknadspolitiska medel har högre reablöneflexibilitet län-änen
der med låg andel.en

Ett andramedel flyttningsstödet,är dvs ekonomiskt stöd för flytta tillatt
.ort i samband med arbetsbyte. Utformningenannan detta medel harav

varierat starkt tiden. Grundtankenöver har dock hela tiden varit att per-
områdenskall flytta från med för dem till områdensoner sämre med för

dem bättre arbetsmarknadsläge. Personer blir inte sysselsatta i denna
åtgärd och kan därför inte jämstålla antal får syssel-man personer som
sättningsstöd med de har sysselsättning i någon form. Man kan där-som
för inte sig lönenvänta skulle stiga på grund dennaatt åtgärdertypav av

löneutvecklingen nominellt ochutan realt dämpasattsnarare genom om-
fördelningen arbetskraften mellan delarbetsmarknader.av

Ett tredje medel arbetsmarknadspolitiska åtgärderär för arbetshandi-
kappade. Här det mycket oklart vilkaär effekter åtgärderna har på lö-
nebildningen. En orsak de handikappolitiskaär åtgärderna har olikaatt
karaktär. Gemensamt gäller i dessa åtgärderatt harmerparten personer
problem leder till de har svårt få arbete på denatt arbets-öppnasom att
marknaden. Vissa åtgärder syftar tillnärmast och utbildatränaatt perso-

så de allt skall få arbete på denatt arbetsmarknadentrots öppnaner ett
eller inom den skyddade arbetsmarknadspolitiska sektorn. Det gäller ar-

Ävenbetsmarknadsinstituten AMI. anställning med lönebidrag och
Samhall har mål för verksamheten skall kunnaettsom att personer
komma på den arbetsmarknaden.öppna Endast litenut del emel-gören
lertid detta. Merparten inom åtgärderna. Frågan emellertid vadstannar är

skulle ha gjort i fall skulle de hamnat helt utanförannatpersonerna ar--
betskraften, skulle de blivit långtidsarbetslösa eller skulle de fått arbete på

arbetsmarknaden.den vanliga Troligen det såär mycket få skulle haatt
fått vanliga arbeten och effekterna på lönebildningen skulle därmed vara
mycket små dessa åtgärder.av

Det kanske typiska medlet for den Rehn-Meidnerska politikenmest är
arbetsmarknadsutbildningen. Den syftar till skall stärka sinatt personer
kompetens så de på så skall kunna fåsätt arbete. Under utbild-att ett
ningstiden det troligen fåär samtidigt söker arbete. Det betydersom att
det färre sökerär arbete och därmed deras lönepressande effektsom att
blir mindre under denna period. Vilken betydelse detta har beror på vilken
konkurrenskraft skulle ha de inte fått sin arbetsmark-personerna om
nadsutbildning. Efter utbildningen kan de ha fått ökade möjligheter fåatt
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arbete eventuellt kan utbildningen leda till går ñån yrkenett att personer-
med utbudsöverskott till med efterfrågeöverskott.ett ett

En åtgärder innehåller inslag såväl utbildninggrupp av som av som
sysselsättning åtgärdernade arbetsmarknadspolitiska för ungdomar.är
Det kan förvänta sig de skall ha effekter till viss delgör att attman som

med beredskapsarbeten till vissöverensstämmer och del med arbetsmark-
specielltnadsutbildning. Ett problem här frågan ungdomarnasär om ar-

betsmarknadssituation påverkar lönebildningen eller denna heltårom
bestämd på de arbetsmarknad.vuxnas

Ett medel i vissa undersökningar inräknas bland de arbetsmark-som
nadspolitiska åtgärderna förridspensionering arbetsmarknadsskäl.är av
Denna åtgärd, har upphört den i praktiken till viss delävensom nu om er-

fortidspensionering, inte aktivadock del denärsatts utanav annan aven
den passiva arbetsmarknadspolitiken och samtidigt del ut-av en av en

veckling flexibel pensionsålder.mot en mer
viUtgår från det antalet arbetssökande arbete påverkaräratt utan som

lönebildningen bland dem korttidsarbetslösaoch de och inteärsom som
har karakteristika förväntasde kan bli långtidsarbetslösa gårgör attsom
det relativt lätt diskussionen.strukturera Personer i åtgärderatt som sam-
tidigt har då effekter på lönebildningen dämpar dennasöker arbete lik-

de i åtgärder leder vidare till andra delar arbetsmark-ärsom somsom av
flyttningsstöd arbetsmarknadsutbildningen.naden och delar Detsom av

betyder inte blir placerade i arbetsmarknadspoli-andraatt personer som
tiska åtgärder jämställa med expansion storlekmotsvarandeär att en av av

sysselsättning via expansioni vanlig finanspolitiken.t.ex.personer en av
Tvärtom skillnaderna betydande: de ikan arbetsmarknads-ärvara som
politiska åtgärder sannolikt i hög grad selekterade bland långtidsar-är
betslösa blivit långtidsarbetslösa. löneekvationereller de skulle ha Isom

lönekänsligheten reallö-resulterar detta i för arbetslösheten ökaratt -
neflexibiliteten blir Sverige har också betydligt löne-större. störreen

länderflexibilitet Blandandra förklaringar har anförts den högreän
centraliserade förhandlingar och de kortare ersättningstidemagraden av

inom arbetslöshetsförsäkringen. Till faktorer bör alltsådessa också läggas

den arbetslösheten i utsträckning bestårsvenska kort-störreatt av
ambitiösatidsarbetslösa på grund den arbetsmarknadspolitiken.av mer

Vi hittills utgått från lönerna på marknad utbuds-har där ochsättsatt en
efterfrågeöverskottens storlek och sammansättning bestämmer lönenivân.

3 Sekapitel
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I års diskussion har i stället utgått från förhandlingsmodel-senare man
ler fackföreningarnadär lönerna ochsätter där den lön fackföreningarna

bl.a. beror på vilken ersättning derassätter medlemmar får de blir utanom
arbete til1 följd lönehöjningar. sådanI modell får på helaav en man se

for passiv och aktiv arbetsmarknadspolitik, försäkrings-systemet ettsom
och på sannolikheterna för de blir arbetslösa ihamnarsystem attse som

ersättningsnivåer.olika åtgärder och Det intressanta därvid inte antaletär
i åtgärder hur reaktionsfunktionenär mellan arbets-utanpersoner som

löshet och placering och ersättning Arbetsmarknadspolitiska åt-ut.ser
kan igärder sådan modell ha effekter vanliga arbeten vaden samma som

gäller lönebildningen, kan också under vissa förutsättningarmen genom
sina egenskaper försäkring lönehöjande vanliga arbe-änsom vara mera
ten.

7.2 Empiriska undersökningar arbetsmarknadspoliti-av
påkens effekter nominal- och reallöner

Det har under årende framkommit antal undersökningarsenaste ett stort
den svenska arbetsmarknadspolitikens effekter på produktreallönen.av

Från dessa undersökningar har slutsatser dragits arbetsmarknadspoli-om
tikens värde stabiliseringspolitiskt medel. skallHär kort kommen-ettsom

områdetnågra studierna påteras av
artiklar CalmforsEtt Forslund 1990 och 1991 initieradepar av

debatten arbetsmarknadspolitikens effekter på lönebildningen. I lö-om
neekvationema i deras studier inkluderas där antingen variabelen som

andelen i arbetslöshet i arbetsmarknadspoli-ochrepresenterar personer
tiska åtgärder och variabel andelen in-demrepresenteraren som av som
går i dessa båda finns i arbetsmarknadspolitiska åtgärder,somgrupper
eller andelen arbetslösa och andelen arbetskraften i arbetsmarknads-av
politiska åtgärder. måttDet på arbetsmarknadspolitiken användssom
innefattar arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten, lönebidrag, per-

i företagsutbildning, hälften idem ungdomslag och förändringensoner av
beståndet antalet förtidspensioneradeärav av personer som av ar-

betsmarknadsskäl. måttet ingårI blandning aktiv och passiven av ar-
betsmarknadspolitik. Endast begränsad del i de åt-utgörsen av personer

9 LöfgrenAndra studierpå området bl.a. Wikström 1991 och Skedinger1992.år Se
Forslund 1992 Calmfors 1992 föroch Översikter debattenoch sammanfattningav av
resultaten.
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gärder integrerade delar det Rehn-Meidnerskautgörsom programmet,av
nämligen arbetsmarknadsutbildningen. Resultaten ekvationema pekarav
på arbetsmarknadspolitiken verkar höjande på reallönema medanatt
arbetslösheten minskar reallönema.väntatsom

Med mått for arbetsmarknadspolitiken med något annorlundasamma en
speciñcering löneekvationen får Calmfors Nymoen 1990av som re-

arbetslöshetensultat minskar reallönema medan de arbetsmarknads-att
politiska åtgärderna inte har sådant inflytande. Invändningarna detett mot
använda måttet på omfattningen de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernaav

desamma tidigare.är som
Holmlund 1990 inkluderar i studie de nominella löneföränd-en av

ringamas bestämningsfaktorer endast de sysselsättningsskapande ar-
betsmarknadspolitiska medlen. Han inkluderar beredskapsarbete, hälften

dem i ungdomslag, med rekryteringsstöd ioch fore-av personer personer
tagsutbildning till följd risk permitteringfor eller uppsägning. I dettaav
mått ingår inte de typiska för den Rehn-Meidnerskaärprogram som pro-

dvs arbetsmarknadsutbildning och flyttningsstöd. fråge-Ettgrammet,
tecken kan också for med stöd till foretagsutbildning försättas att ta per-

hotade permittering uppsägning.eller Antalet timmarsoner av per person
och vecka lågt och undersökningar har visat det i praktikenär att var en

stöd kan likställas med industristöd. Program-närmasttyp annatav som
uppvisar mycket variationer och blir därmed styrande förmet stora reg-

ressionsresultaten. Resultaten pekar på arbetsmarknadspolitiken lederatt
till markanta nominallöneölcningar.

Forslund 1992 använder kombination tidsserie- tvärsnitts-ochen av
data. Observationsenhetema 12 arbetslöshetskassor under 20 år. Iär
studien analyseras förändringar nominallönekostnaden. Huvudresul-av

arbetsmarknadsutbildningen har lönedämpande effekt lik-ärtatet att en
nande den arbetslösheten har medan beredskapsarbetena harsom en sva-

i del skattningar signifikant löneuppdrivande effekt.gare en
Det finns vissa generella kommentarer till de olika studierna:göraatt

Skattningarna i de studier uppmärksamhetrönt störstavser som ar-
betsmarknadspolitikens effekter reallönema. Det innebär att anpass-
ningsprocessen mellan löne- och prisförändringar inte behandlas och
därmed alltså inte heller den målkonñikt Rehn och Meidner utgicksom
från: konflikten mellan full sysselsättning stabiltoch penningvärde. För

kunna såväl nominallöne-det krävs prisekvationergöra skat-att att som
tas.
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Ett andra problem måttet på arbetsmarknadspolitikenär i mångaatt
fall mycket godtyckligt. tanke påär Med olika arbetsmarknadspolitiskaatt
åtgärder kan förväntas ha olika effekter borde i varje fall de sysselsätt-
ningsskapande och utbildningsprogramrnen ingå Nuprogrammen separat.

de ofta summerade och i något fallär också tillsammans med delar denav
passiva arbetsmarknadspolitiken, nämligen förtidspensionering arbets-av

Calmforsmarknadsskäl se Forslund 1990.

Ett tredje problem ingen hänsyn tillär arbetsmarknadspoliti-att tas
selektivakens inriktning dem eller kan förväntas bli långtids-ärmot som

arbetslösa. Sådan hänsyn kan inkludera sarnspelstenntas attgenom en
mellan åtgärder och arbetslöshet med förväntat negativt tecken. Dvs,

antalet i arbetsmarknadspolitiskastörre åtgärder destoär störrepersoner
blir den dämpande effekten på lönerna given storlek på arbetslös-av en
heten.

Ett fjärde problem inte alltid tillräcklig hänsyn till starkaår denatt tas
samvariationen mellan omfattningen arbetsmarknadspolitiska åtgärder
och arbetslöshet. Det kan leda till bias. Det finns metoder för hänsynatt ta
till detta problem, sådana hänsyn ñnns problem dåäven när tasmen re-
sultaten mycket känsliga för val metod.är av

Ett femte problem arbetsmarknadspolitikens eventuella effekterär att
på lönebildningen sannolikt delvis går via dess egenskap attav vara en
del allmänt skyddsnät. Att detta skyddsnät via antalett representeraav
eller andel i åtgärder sannolikt inte det bästa. Ett samlat måttärpersoner
på förväntat utfall vid arbetslöshet sannolikt föredra place-attvore
ringschanser multiplicerat ersättningsnivåer.med

sjätte olikaEtt problem de undersökningarna inte behandlar ef-är att
fekterna på många lämnarhur arbetskraften. Det möjligtärpersoner som

arbetsmarknadspolitikens effekter tydligast vad gäller andelenäratt som
utanför såväl arbete utbildning. Detta skulle kunna undersökasär som ge-

relatera utvecklingen arbetskraftsdeltagandet eller syssel-attnom av
sättningen till andelen i åtgärder respektive arbetslöshet.personer

Några7.3 undersökningarekonometriska

I det föregående avsnittet har framförts del lcritiska synpunkter deen
skattningar har legat till grund för kritiken arbetsmarknadspoliti-som av
ken. I detta avsnitt skall kritiken underbyggas någraatt presenteragenom
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enkla regressionsberälcningar. Syftet belysaän delär attnya om en av
problemen med de resultat har legat till grund for kritikensom av ar-
betsmarknadspolitiken, inte få definitivt på arbetsmarlcnads-ettatt svar
politikens effekter i dessa avseenden.

Ett studera hur robusta resultaten studera hur ekvatio-sätt äratt attpass
påverkas inkluderandet arbetslösheten för olika Jagner av av grupper.

:ned NAIRUJOskall demonstrera det några skattningarenkla denIav
första ekvationen inkluderas endast den allmänna arbetslösheten och en
trendterm. Se tabell 7.1.

Tabell 7.1 Arbetslöshet förändring inllationstaktenoch 1963-1992av

§2Nr. c U AMP T a DW

5,08 2,63 0,041 0,42 2,09
4,1 4,6 0,9

5,072 2,81 0,04 0,42 2,09
4,2 4,1 0,9

3 1,96 -0,76 2,77 0,32 2,03
1,9 2,2 3,3

Anmärkningar:

inomt-värden parentes
årliga observationer1963-1992

beroendevariabel: förändring intlationstakt konsumentprisindexav
Benämningar:

U iarbetslöshet arbetskraften%procentav
ü residualmellan faktisk och skattadarbetslöshet

19630T trend
arbetskraftenAMP andel i arbetsmarknadsatgärder%av

1,9 1963Ekvationen NAIRU % för och 2,4 % för 1992. Enger en om
omestimering signifikantaden trendtermen NAIRUutan ger en om
2,2%.

Ett inkluderande för arbetsmarknadspolitiska åtgärder pä-termav en
verkar inte ekvationen i någon högre grad. blir inte signifikant.Termen

10 i 1986.Skattningsmetoden densamma Layardär som
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ÖkningenKoefñcienten på arbetslöshetstermen ökar något. dock inteär
signiñkant.

Som nämndes tidigare andel arbetslösaär och andel i arbets-personer
marknadspolitiska åtgärder högt korrelerade. Det finns risk för dettaatt

påverkakan resultaten bias. En korrigeringsmetod skattaärgenom att ett
samband mellan andelen arbetslösa beroende variabel iandelsamtsom
arbetsmarknadspolitiskaåtgärder och trendterm oberoende vari-en som
abler och sedan använda residualema mått på arbetslös-att ett nyttsom
heten. Resultaten visas i ekvation 3 i tabell 7.1 Det intressanta är attovan.

såväl andelen arbetslösa andelen i arbetsmarknadspolitiska åt-nu som
gärder signifikant negativa. Inte baraär arbetslösaärpersoner utansom

i arbetsmarknadspolitiskaäven åtgärderär dämpar infla-personer som
tionsutvecklingen. Koefñcienten för arbetslöshet dock högre.är

måttetI för arbetsmarlcnadspolitik ingår alla åtgärder, de inteäven som
kan förväntas dämpa löneutvecklingen. Motsvarande beräkningar har där-
för gjorts med mått på arbetsmarknadspolitiken exkluderar deett som som

i handikappolitiska åtgärder. Resultaten visasär i tabell På7.2.
motsvarande har gjorts korrigering bias.för Resultaten isätt gåren

riktning, effekterna arbetsmarknadspolitiska åtgärder ärsamma men av nu
lika dem for arbetslösheten efter korrigering.mera

Tabell 7.2 Arbetslöshet förändring inflationstaktenoch 1963-1992av

R2Nr. C U AMPX DW

l 5,23 2,85 0,57 0,42 2,09
4,4 3.5 0,7

2 2,65 1,68 2,73 0,38 2,03
2.7 3.1 4,1

Benämningar:

AlvlPX arbetskrafteniandel arbetsmarknadsåtgårderexklusive demiav
handikappolitiskaåtgårder%

residualmellan faktisk och skattadarbetslöshet

Nästa istället för arbetslöshet bland helaär arbetskraften medsteg att ta
arbetslösheten for olika demografiska vid skattningarseparatgrupper av

ekvation. Motiveringen for detta antagandetär olikasamma att grupper
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ekvation. Motiveringen för detta antagandet olikaärsamma att grupper
har olika stark ställning på arbetsmarknaden. Män i mellanåldersgrupper-

insidersär i lönebildningen kvinnorän ochna och äldre.mer av yngre
Först skall redovisasxskattningar där arbetslösheten för och kvinnormän
ingår Se tabell 7.3.separat.

ArbetslöshetTabell 7.3 förändringoch inñationstakten 1963-1992av

§2Nr. c Um Uf Um20 Um35 Um55 DW

1 3,80 2,13 0,22 0,43 2,06
2.2 2,8 0,2

2 3,49 0,10 -2,66 -0,34 0,39 2,07
3,2 0,2 1,5 0.5

Benämningar:

Um arbetslöshetbland %män
Uf arbetslöshetblandkvinnor %
Um20 arbetslöshetbland 20-24år %mån
Um35 arbetslöshetbland 35-44år %mån
Um55 arbetslöshetbland 55-64 år %mån

Resultatet blir arbetslösheten för signifikantblirmän inteatt men ar-
betslösheten för kvinnor. Det tyder på det utvecklingen påäratt männens
arbetsmarknad bestämmer löne- och prisutvecklingen. Ett förstödsom
denna hypotes får vid skattningar löneinflationskurvor där arbets-man av
löshet för såväl kvinnor inkluderas. Semän tabell 7.4.som

Resultaten pekar på arbetslösheten för har inflytande på lö-att män ett
nebildningen för såväl för kvinnor,män medan arbetslösheten försom
kvinnor inte har sådant inflytande. Om detta riktigt skulle slutsatsenett är
bli överföringar till arbetsmarknadspolitiska åtgärderatt arbetslösaav
kvinnor inte skulle påverka löne- och prisutvecklingen.

Nästa motsvarande uppdelningär göra arbetslöshetensteg efteratt av
åldersgrupper. Vi skall då inkludera arbetslösheten för 20-24 år,yngre
35-44-åringar och äldre 55-64 i ekvation. Se tabell 7.3, ekva-samma
tion
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nominellTabell 7.4 Arbetslöshet och löneintlationstakt 1963-1992

§2Nr. Beroende C Um Uf DW
variabel

i

9,711 Wm -2,05 1,55 0,18 1,51
5,0 2,4 1,2

2 Wf 10,32 -2,92 2,42 0,27 1,54
4.8 3,1 1,7

Benämningar:

löneförändringarför inomWm nominella män gruvor
och tillverkningsindustri %

Wf nominella löneföråndringarför kvinnor inom

tillverkningsindustri %ochgruvor

finns hög korrelation olikaDet mellan arbetslösheten fören grupperna
problem multikollinearitet. dock påvilket med Resultaten pekar attger

i mellanåldersgruppen 35 till 44 år har betydelsearbetslösheten för de
äldre.inte för Placeringdäremot arbetslösheten eller ar-men yngre av

i arbetsmarknadspolitiska åtgärder borde alltsåbetslösa eller äldreunga
inte effekter på löne- och prisutvecklingen placeringha som avsamma en

i mellanåldersgruppema.personer
tredje indelningsgrund uppdelning efter korttids- och lång-En är en

olika länder på långtidsarbets-tidsarbetslöshet. studier pekarFlera attav
inte lönebildningen korttidsarbetslöshe-har effekt pålöshet samma som

ten. åtgärderlångtidsarbetslösa i arbetsmarknadspolitiskaPlacering av
negativa stabiliseringspolitiska effekter. Arbets-skulle alltså inte få

inriktad långtidsarbetslösa.marknadspolitiken också i grad på dehögär
studie långtids-Sören Höjgårds 1993 pågåendeSe bl.a. resultat från av

arbetslöshet Sverige.i
kan förväntas effekter på arbets-Arbetsmarknadspolitiken ha andra

sysselsättning i högre grad be-lcraftsdeltagande och attgenom personer
sin till arbetsmarknaden. I tabell 7.5 redovisas skatt-håller anknytning

förändringar arbetskraftsdeltagandetningar sådana samband där ettavav

u variabelSeparataskattningar olika arbetslöshetsmån endaförklarande pekarmed som
förklaringsvårde för i åldern 35-44 år,i riktning. Högst arbetslösheten mängersamma

55-64i åldern20-24 ochsist arbetslösheteni åldern år.därefterarbetslöshetenför män
12 Outlook 1993.kapitel OECD:sEmpløymenl utkommerSe 5 som sommarenav
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försöker förklaras med förändringar arbetslöshetsnivân och andel av
arbetskraften i arbetsmarknadspolitiska åtgärder året fore. Det viktigaste
resultatet arbetsmarknadspolitiken positivhar effektär medanatt en ar-
betslöshet har negativ effekt inteom alltid signiñkant påän arbets-en
kraftsdeltagandet. Här bör dock understrykas det inflytandestora som
trendtermen har för skattningarna och de höga värdena för trendtermen.

ocksåKoefñcientestimaten känsligamycket för valet tidsperiodär förav
vilken skattningarna inkluderandeEtt variabelgörs. represente-av en som

andelen arbetslösa och andelen i arbetsmarknadspolitiskarar summan av
åtgärder ingen signifikant effekt. Det finns anledning närmareattger
analysera arbetsmarknadspolitikens inflytande på den långsiktiga ut-
vecklingen arbetskraftsdeltagande och sysselsättning.av

Resultaten de ekonomettiska undersökningarna redovisade här pekarav
på de ñnns anledning skeptiskt granska de slutsatser dragitsatt att som av
tidigare makroekonomiska undersölmingar. förstaFör det har inteman
tillräckligt beaktat simultanitetsproblemet och de problem det leder till for

skattningarna, inteför det andra har uppmärksammat attman ar-
betsmarknadspolitiken starkt selektiv och arbetslösheten för deär att

framför iallt placeras arbetsmarknadspolitiska åtgärder hargrupper som
liten effekt på lönebildning inflationoch för det tredje har intesamt man
uppmärksammat arbetsmarknadspolitikens långsiktiga effekter på ar-
betskraftsdeltagandet.

13 Motsvarande skattningar har gjorts med sysselsättningsförändringar beroendesom
variabel.Resultaten likartade.är
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Tabell 7.5 Arbetskraftsdeltagandets bestämningsfaktorer
1964 -1992

§2Nr. Beroende C AMP-1 U-l UAMP-l T AR1 DW
variabel l

ATCH1 1.71 14 -0.87 -0,15 0.25 1,75
33 3.l 2.6 3.3

2 AMCl-I 0.98 0,81 0.8l -0.09 0,15 1,11
Zl ZA 2.7 22

3 AMCl-l 1,06 0.97 -0.94 0.11 0.44 0,25 1.65
Lö 2.6 2.8 22 2.0

4 AFCH 2,92 1,54 -0,96 -0.22 0.19 1,77
3.l 2.9 1.6 28

5 ATCH 0.93 0.07 -0.04 0,01 1,51
0.8 04 1.3

6 AMCH 0,35 -0.05 0,00 -0,05 1,51
0.7 0.4 0.0

AFCH7 1,94 0.21 -0,09 0,08 1,58
22 03 22

Anmärkning: Absolutat-värdeninom parentes.

Benämningar:
ATCH förändring sysselsättningen%av
AMCl-l :förändring sysselsättningenför %mänav
AFCH :förändring sysselsättningenför kvinnor %av
AMP- 1 andel arbetskrafteni arbetsmarknadspolitiskaav

åtgärderåretföre
U-l andel arbetskraften arbetslösaåret föreärav som
UAMP-l andel arbetskraften arbetslösaärav som

eller i arbetsmarknadspolitiskaåtgärderåret före
T 1963 0trendterm

7.4 Möjligheterna använda arbetsmarknadspolitikenatt

någrastabiliseringspolitiskt instrumentett slut-som -
satser

Ett resultat årensde debatt arbetsmarknadspolitiska åt-senasteav om
gärdernas stabiliseringspolitisk effekter betydande skepsisär moten ar-
betsmarknadspolitiken. Det finns dock framhållits i detta kapitelsom an-
ledning till varsamhet vad gäller tolkning resultaten studierna.av av
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förstaEtt problem inte har tagit till denär hänsyn starkaatt man sam-
variationen finns mellan arbetslöshet andelenoch arbetskraftensom av

i arbetsmarknadspolitiskaär åtgärder. Korrigeringar redovi-ärsom som
isade detta kapitel: tyder på arbetsmarknadspolitiken har likartadeatt

effekter på lön- och prisutvecklingen arbetslösheten.som
En förklaring till de tidigare resultaten effekterna arbetslöshe-är att av

jämförtsi arbetskraften med effekterna andelen i arbetsmark-ten av
nadspolitiska åtgärder i arbetskraften. De i arbetsmarknadspoli-ärsom
tiska åtgärder selekterat urval blandär de arbetslösa. Rimligtärett som

jämföra effekterna arbetslöshet respektive i arbets-att attvore av av vara
marknadspolitiska åtgärder för dem tillhör Resultatsom samma grupper.

påtyder arbetslösheten för har relativt ställningatt grupper som en svag
på arbetsmarknaden inte har någon effekt på den allmärma pris- och

personerlöneutvecklingen. överföringEn från dessa tillav grupper ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder inteskulle påverka löne- och prisutveck-
lingen. omfattningenDen den aktiva arbetsmarknadspolitikenstora av
kan förklaring till Sverige uppvisar lönekänslighet förstörreattvara en en
arbetslöshetsvariationer andra länder. Arbetslösheten består tillän större
del arbetsmarknadsstatus påverkar lönebildningen.av personer vars

viktigEn aspekt på arbetsmarknadspolitiken hur den påverkarär ar-
betskraftsdeltagande och sysselsättning i längre perspektiv. Skattningarett

redovisas i kapiteldetta tyder på arbetslöshet år tillunder lederettsom
lägre arbetslcraftsdeltagande året därpå gäller föratt motsatsenmen ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken verkar ha haft

de avsedda effekterna i detta avseende resultaten bör tolkasäven även om
med försiktighet.stor
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8 EFFEKTER 1§VARBETSMARKNADS-
POLITISKA áäTGARDER -
MIKROUTVARDERINGAR.

8.1 Inledning

kunnaviktigEn källa for belysa arbetsmarknadspolitikens iroll den eko-att
nomiska politiken arbetslöshet resultaten från de utvärderingsstudierärmot

arbetsmarknadspolitiska åtgärder genomförts. det följandeIav som summe-
forskningsresultaten från svenska studier har analyserat individejfek-ras som

effekter på individens inkomst- och sysselsättningsutvecklingter av ar-- -
betsmarknadspolitiska åtgärder. Denna resultatsammanfattning delutgör en

det underlag ligger till grund för EFA:s rekommendationer poli-av som om
tikutformningen framtidaoch utvärderingsprojekt.

Inledningsvis diskuteras de huvudtyper utvärderingar aktualiseras iav som
arbetsmarknadspolitiska sammanhang. Därefter kort genomgånggörs en av
olika metoder har i svensk utvärderingsforslcning för skattaanvänts attsom
åtgärdernas Slutligen genomgångeffekter. resultaten från degörs en av sven-
ska studier individeffekterna ihar utvärderat och några fall desom av sam-
hällsekonomiska effekterna arbetsmarknadsutbildning, sysselsättnings-av

platsförmedlingsverksamhet.skapande åtgärder och

8.2 utvärderingsstudierAllmänt om

förbättra informationsunderlagetUtvärderingsstudierna syftar till för be-att
vilken inriktning arbetsmarknadspolitiskaslut åtgärder bör ha ochom som

anslåshur skall för arbetsmarknadspolitik. principI kanstora resurser som en
utvärdering på förhand syftetgenomföras ex ante med kalkylgöraatt aven
konsekvenserna planerad arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Alternativtav en
kan efterhandsutvärderingutvärderingen ske dvs. kalkylen ärpost,ex somen

belysa vilka de faktiska blivit beslutadkonsekvenserna harattavser av en

Kapitel 8 har skrivits lan Johannessonoch Johnny Zetterberg. Författarna tack-ärav av
för frånsynpunkter Per-AndersEdin ochEskil Wadensjö.samma
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åtgärd. Utvärderingsstudiema svensk arbetsmarknadspolitik regelharav som
efterhandsutvärderinganlvarit

En utvärderingsstudie arbetsmarknadspolitisk åtgärd genomföraskanav en
från infallsvinklar.olika Analysen kan exempelvis effekter för deavse
individer direkt berörs åtgärd deltagarna i beredskapsarbete.ettsom av en
Men utvärderingen kan också sikte på effekterna för dem indirekt be-ta som

somåtgärden de bosatta på beredskapsarbetetrörs är därortenav genom-
förs. Slutligen, kan utvärderingsstudien totalanalys vad effek-gällervara en

insatt åtgärd för samtliga individer i samhället beredskaps-terna av en
arbetets effekter på samhällsekonomin i stort.

direktaDet syftet med flertalet arbetsmarknadspolitiska åtgärder for-är att
bättra enslcilda individers ställning på arbetsmarknaden. Av de politiska mål-
formuleringarna framgår inte alltid ställninghur på arbetsmarknaden skall
operationaliseras. Ett ofta mått årsarbetsinkomsten. Detta mått in-använt är
nehåller rad komponenter: antal dagar i sysselsättning året,under antalen ar-
betade timmar arbetsdag genomsnittligoch timlön under året. viktigEnper
uppgift för utvärderingsforskningen kvantiñera hur de sammanlagdaär att
årsarbetsinkomstema olikaoch dess komponenter påverkas arbets-av en
marknadspolitisk åtgärd.

8.3 Utvärderingsbegrepp

finnsDet många utvärderingsstudier med olika syften. De huvudty-typer av
ofta aktualiseras i arbetsmarknadspolitiska sammanhang ärper som process-

analyser, ejfektanalyser och ejfektivitetsanalyser. viktig skiljelinje gårEn
mellan studier effektanalyser respektive processanalyser, låtär attsom vara
denna skiljelinje i praktiken inte alltid entydig. I det följande kortredogörsär

skillnadenför mellan dessa båda ansatser.

1Sekapitel 10i sou 1984:31.
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8.3.1 Processanalys

Givet arbetsmarknadspolitisk åtgärd beslutad handlaratt processanalysären
studera hur själva det praktiskt administrativa genomförandet,att den s.k.om

implementeringen, åtgärd går till. Med andra 0rd studeras:av en
Vilka beslut och händelser vid den administrerande myndigheten följersom-

verkställas;åtgärden skallattav
Vilka i anspråk under genomförandet åtgärden;tasresurser som av-
Vilken grad måluppfyllelse har uppnåtts åtgärden välnär ärav som ge--

nomförd.

Intresset fokuseras på frågor Hur många givet antaltypen: ettav av ar-
betslösa ungdomar genomgått arbetsmarknadsutbildning har fåttsom
anställning efter genomgången utbildning Till denna kategori analyserav
hör också s.k. före-efter studier ibland också betecknassom som
uppföljningsurvçirderingar. individerFör genomgått arbetsmark-som en
nadsutbildning jämförs deras inkomster efter utbildningen föremed den
utbildningen.

En processanalys eller uppföljningsutvärdering såledesär närmast en
beskrivning händelseförlopp, relateras till målet för det faktisktettav som
valda handlingsaltemativet. Processanalysen består oftast undersökningav en

fokuserar intresset på i vilken utsträckning i den avseddasom personerna
målgruppen får del viss åtgärd och hur snabbt de blir placerade iav en
arbete. Sådana uppföljningsstudierrenodlade intedock någotsäger om
effekterna de studerade verksamheterna eller de vidtagna åtgärderna.av av

8.3.2 Effektanalys

Den utvärderingsforslcning dominerat inom arbetsmarknadsekononrisksom
forskning Labour Economics decenniernaunder har byggt påde senaste
någon form jämförelse inkomsterna efter genomgången åtgärd mellanav av
deltagare i åtgärden i fråga och icke-deltagare. Syftet med ocksåstuderaatt
icke-deltagare få information vad skulle ha hänt iär deltagarnaatt om som
det fall de inte deltagit i den åtgärd skall utvärderas. lämpligtEn gjordsom
jämförelse kunna hur effekten åtgärderna blivit.avgöraanses stor av



202 Efekter arbetsmarknadspolitiskaåtgärder miløoutvärderingar SOU 1993:43av -

Effektanalyser handlar kartlägga skillnaden i utveckling mål-attom av
variabler inkomst, sysselsättning osv. med utgångspunkt från minst två
handlingsalternativ: i arbetsmarknadspolitisk åtgärd in; ii ingensättsen
åtgärd vidtas eller någon alternativ åtgärd vidtas. Den frågancentrala som
måste besvaras hur utvecklingen målvariabeln ifråga skulle ha blivitär av om
inte någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller någon åtgärdannan
vidtagits.

Skillnaden mellan processanalys och effektanalys sålunda: I exempletär
med arbetslösa ungdomar deltar i arbetsmarknadsutbildningovan som

innebär processanalys vi räknar hur många ungdomarnaatt t.ex.en av som
har fått arbete efter genomgången utbildning. Härvidlag har vi inget sagt om
effekterna arbetsmarknadsutbildning eftersom detta förutsätter kanattav
specificera jämförelsenorm. En effektanalys kräver vi måste kunnaatten
fastställa alternativa utfalletdet hur många ungdomarnasom anger av som
skulle ha fått anställning arbetsmarknadsutbildning.även utan

Med åtgärds ejfekt således skillnaden förloppmellan deen menas som
realiseras i respektive alternativ. I praktiken blir dock varje effektanalys

meningen irmebärpartiell i den den studie endast del alla deatt en av en av
effekter ikan fumas och kan uppfattas intressanta deltagarnasom som av
besluts- och genomforandeprocesserna. fullständig utvärderingFör en mer
krävs i princip kartläggning och Vägning alla positiva effekter allamoten av
negativa effektivitetsanalys.effekter, dvs. en

Effektanalyser behäftade med metodproblem. Det grundläggandeär stora
jäm-problemet framhållits, fastställa den relevantaär, attsom ovan

förelsenormen nollhypotesen. problem diskuteras utförligareeller Dessa

fram.längre

Effektivitetsanalys8.3.3

Om vi i inflytandet arbetsmarknadspolitiskeffektanalys undersöker av enen
åtgärd på specifik målvariabel och ñnner nollhypotesen kan förkastas,atten
dvs. åtgärden effekt, återstår så frågan effektivitet medhar elleratt omen
andra ord: Givet nollhypotesen förkastas, i vilken utsträckning dåharatt
åtgärden givit effekter åsyftadesde graden måluppfyllelse jämförtsom av
med handlingsalternativet
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Effektivitetsanalysen förutsätter effektanalys. syftar dessutom tillen men
underlag för Vägning positiva resursskapandeteffekteratt motge en av

negativa effekter resursåtgången. effektivitetsanalys karaktäriserasEn attav
frånutvärderaren utgår valhandlingsproblem och dels försökerett att

identifiera effekter betydande intresse, dels försöker leverera så braettav
underlag möjligt för beslutsfattamas ställningsstagande. Precisa ochsom
entydiga lönsamhetsmått uppnås sällan, framhållit sinaEFA imen som
tidigare betänkanden kan cost-benefitanalyser viktigt förredskapettses som
effektivitetsanalyser.

gäller frågor effektivitetenNär det olika åtgärder det viktigtrör ärsom av
framhålla vi skulle kunna genomföra invändningsfrlävenatt att om en

effektanalys finns det goda kompletteraskäl denna med processanalys.att en
viktigasteDet skälet effektanalys inte någon informationär att en ger om

möjligheterna effektivisera genomförandet åtgärd. Omatt av en en
effektanalys effektenvisar arbetsmarknadspolitisk åtgärd är närmastatt av en
försumbar bero påkan detta de myndigheter verkställer åtgärden, haratt som
gjort detta på mindre effektivt möjligt. Det kan ocksåvadsätt än ärett som

inteså åtgärden passar vissa deltagare medan denattvara grupper av ger
positiva för Slutsatseneffekter andra deltagarkategorier. braärstora att

effektivitetsanalyser arbetsmarknadspolitiska åtgärder förutsätter såvälav en
effektanalys processanalys.som en

8.4 Problemställningar anknyter till besluts-som
implementeringsprocessernaoch

iNär arbetsmarknadspolitisk åtgärd beslutad kan problem uppståären
implementeringsproblematikensamband genomförandet. Ytterst handlarmed

vilka styrningsmöjligheter statsmaktema harkontroll- och överom som
uppgiftmyndigheter, företag organisationer vilkaskommuner, och andra är

administrera intentioner.verkställa och statsmaktemasatt
verkställandeExempelvis beslutsfattares statsmaktemas mål och dekan

mål för verksamhet skilja sig åt. Bakom statsmaktens beslut attorganens en
vidtaga åtgärd finns syfte och målformulering vad åtgärden kanetten om
åstadkomma. Samtidigt kan de, skall administrera åtgärden, målhasom egna
för den verksamhet de bedriver. Finns bristandedet samordningsom en
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mellan statsmaktemas mål och de verkställande mål kan de anslagorganens
ställs till förfogande för arbetsmarknadspolitiskt ändamål, utnyttjasettsom

kommuner och företag för andra syften deän Exempel påav avsetts.som
problem hör till implementeringen åtgärd anslag förärsom attav en som ges

tidigarelägga företags rekrytering arbetskraft iställetatt används utnytt-av
jas vid den normala rekryteringen arbetskraft. Ett exempel ärannat attav

bekostaanslag för verksamheter ändå skulle ha kommit till ståndattges som
under tidsperiod.samma

8.5 Metoder för effekterutvärderaatt arbetsmark-av
åtgärdernadspolitiska

8.5.1 Experimentell icke-experimentell ansatsversus

För det skall möjligt genomföra effektanalys förutsätter detta,att attvara en
framhållits, vi kan fastställa den alternativa utvecklingen förattsom ovan en

målvariabel specificera järnforelsenorm till den utvecklingen av- -
målvariabeln vi faktiskt kan observera. I princip innebär dettasom att
forskaren försöker indela sitt empiriska material i åtminstone två avgrupper
vilka den sådana harär berörtsena gruppen personer som av en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd medan till den andra kon-gruppen -
trollgruppen eller jämförelsenormen hör skiljer sig frånpersoner som-

i den första i det de inte berörts åtgärden. Kon-attpersonerna gruppen av
trollgruppen används alltså för besvara frågan: Hur skulle in-att stor t.ex.
komsten för de omfattats åtgärden de i det hypo-vara personer som av om
tetiska fallet inte hade berörts åtgärden Ett exakt på denna frågaav svar
innebär möjligtdet erhålla korrekt måttär på effektenatt att ett av
åtgärden.

korrektEtt mått på effekten arbetsmarknadspolitisk åtgärd skulleav en
kunna erhållas vid experimentell idealtdvs utvärderingenansats,en om
kunde utformas kontrollerat experiment. En sådan byggerett ansatssom
förutsättningen individer deltar i åtgärden respektive individeratt som som
inte deltagare, slumpmässigt fördelade.är är Innebörden slumpmässigtav
valda alla egenskaper påverkar utfallet, justär attgrupper utomsom
deltagandet i den åtgärd föremål för utvärderingen, blir lika fördeladeärsom
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praktiken dock dennaexperiment- och kontrollgruppema. I ärmellan
möjligtdärför i regel inte utformauppfylld och detförutsättning sällan är att

förutsättning förexperiment.utvärderingsstudie En ettett amiansomen
intei experimentgruppenför målvariabelrtutfalletkorrekt effektmått änatt

i kontrollgruppen.för målvariabelnpåverkar utfallet
beaktaricke-experimentells.k.får istället tillämpaForskaren ansats somen

fördelningen inteoch icke-deltagareprogramdeltagare ärförhållandet att av
arbetsmarknadspolitiskt bestämsideltarslumpmässig. Vilka ett programsom

adeocheller deindividemas beslutregel personer somavegnagenomsom
slumpmässigalltså sällan ochUrvalsprocessenminimerar ärprogrammet.

vid utvärderingar. Detdatatnaterialen användsocksåkaraktäriserardetta som
skillnader mellansystematiskaföreliggerdetskälfinns goda attatt anta

individemas demo-det gällerkontrollgruppenochdeltagargruppen när
bostadsort etc. Detålder, kön,karaktäristika t.ex.individuellagrafiska och

in-utvärderaren icke-observerbaradet finns förskälfinns även attatt anta
intelligensutbildningsintresse,ambition, attityder,karaktäristikadividuella

in-alternativt medindividen deltar,medkorreleradeetc. vilka kan attvara
Detarbetsmarknadspolitiskt åtgärdsprogram.ideltadividens beslut ettatt

lämpade förbästindividertill detendens äralltså ñnnas ettkan att somen
deltavälja alternativetockså kommerarbetsmarknadspolitiskt attattprogram
iselekrionsefektord finnaskan med andrai Det ur-enprogrammen.

karaktäristika-individemassådan selektionOm det ñnnsvalsprocessen. en
kontroll-ochmellan deltagargruppenslumpmässigt fördeladeintealltsåär

dennabeaktaunderlåtereffektanalys ettkommer attatt gesomengruppen -
effekt.åtgärdensstatistiska mätningenvidsnedvridet resultat den av

utvärderingaricke-experimentellavid8.5.2 Metoder

viamöjligtprincip detmetoder vilka istatistiska görDet har utvecklats att en
vidslag,dettasystematiska skillnaderkontrollera förregressionsanalys av

härvidlagutvärderingsforslmingen har detden modernaeffektanalys. Ien
fixed-dzjferensmodellersjälvltelektionsmodeller,kommit tillämpasatt

mil.,dependencetillstândsberoende modeller stateefecN-modeller,
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vilka beaktar sådana faktorer kan snedvrida resultaten ge resultat-som
effektanalysbias vid en

När det gäller det förstnämnda slaget modeller beaktas framför vidalltav
den ekonomen-iska skattningen urvalsprocessen tillatt programdeltagandet
inte slumpmässig.är I selektionsmodeller formuleras detta med utgångspunkt
från situationer där fördelningen på deltagargrupp och kontrollgrupp görs

programadministratörema3 I självselektionsmodellerexogent av förut-är
sättningen fördelningen endogen:görsatt den enskildes beslut.genom eget

Självselektionsmodellerna utgår från de två alternativen, deltagandeatt i en
åtgärd icke-deltagande, förknippadeär med intäkter ochresp. kostnader.
Intäkten likaär med den effekt på inkomstent.ex. åtgärden leder till,som
medan utebliven inkomst tidenunder i åtgärd den huvudsakligaären
kostnaden. Bidrag, såsom utbildningsbidrag, sänker givetvis denna kostnad.
Modellen kan ha två karaktärsdrag:sägas För det första deltagandetär i en
åtgärd särskilt attraktivt för dem har tillfällig nedgång i sinasom en
inkomster, dvs. för dem kostnad för deltagande låg. För detär andravars är
deltagandet sannolikt högre för dem förväntar inkomsthöjningarstorasom

deltaga i åtgärd.attgenom en
I självselektionsmodeller, hänsyn till ovannämnda heterogenitettarsom

vad gäller intäkter och kostnader, det möjligtär beräkna både denatt ge-
nomsnittliga effekten för deltagarna i åtgärd och den marginella effektenen

ytterligare deltagare i åtgärden i fråga. Distinktionen mellanav genomsnittlig
och marginell effekt är avgörande betydelse policysynpunkt. Enav ur ut-
värdering kan exempelvis visa arbetsmarknadsutbildning i genomsnittatt ger
positiva löne- och sysselsättningseffekter för de t.ex. 40.000 individer som
avslutat sin arbetsmarknadsutbildning. Ett mått på marginaleffekten av

åtgärd kan erhållas beräkna vad effektensamma hade blivitattgenom om
hade låtit ytterligare 1.000 delta i arbetsmarknadsut-man personer samma

bildning.

2 Om forskarenenbarthar tvärsnittsdatatill sitt förfogandebegränsasvalet modell till detav
förstnämndaslaget modeller medan differensmodeller och tillständsberoendeav modeller
förutsätterlongitudinella data.
3 För icke-deltagare används begreppet kontrollgruppgruppen studien använderom ett
datamaterial utgör representativturval arbetskraftenett ochsom begreppetjämförelse-av

i övriga fall.grupp
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de s.k. differensmodellemaI ñxed-effect-modellema det möjligtär att
kontrollera för sådana variabler inte direkt mätbara icke-ob-ärsom
serverbara det finns skäl starkt korrelerade medatt antamen som vara
programdeltagande. Dessa modeller förutsätter dock forskaren har tillgångatt
till longitudinella data paneldata beskriver individemas i såvälsom
experiment- kontrollgruppen arbetsmarknadsutveckling under tids-som en

nperiod.

Vad gäller tillståndsberoende statemodeller dependence modeller antas
storleken på utfallsvariabeln t.ex. inkomsten i perioden föreatt en

arbetsmarknadspolitisk åtgärd in påverkar utfallvariabelns storlek isätts
perioden efter programdeltagandet.

finns också utvärderingsstudierDet begagnat metoder inte ba-som som
på regressionsanalyser. Matchningsteknik eller homogenisering innebärseras

programdeltagare jämförelsegrupprelateras till skapas medatt en som
villkoret individernas iegenskaper båda så lika möjligt.äratt grupperna som
Effekten studerasedan skillnaden i utfalletmäts att t.ex.genom av
inkomstutveckling mellan de båda Jämfört med nämndagruppema. ovan
metoder matchningsteknikenhar dock flera begränsningar. Matchning kan

på variablerenbart baseras observerbara däremot inte på icke-men
observerbara variabler. allvarlig begränsning inteEn därmed detär äratt
möjligt selektionsproblemen med matchningstekniken.beaktaatt

Naturliga experiment8.5.3

tidigareSom konstaterats innebär experimentell individer in-attansatsen
idelas slumpmässigt dragen experimentgrupp likaledes slump-ochen en

mässigt Pådragen kontrollgrupp. detta elimineras eventuellasätt syste-
matiska skillnader eller andra heterogeniteter mellan kangrupper som ge

situationerupphov till problem med selektionsbias. Men det ñnns också när
det uppstår naturliga urval till experiment- och kontrollgrupper kansom
utnyttjas vid utvärderingsstudier. En sådan situation uppstår tillräckligtom en

individer företag vilka sinsemellan representativtutgörstor ettgrupp av -
urval vad beträffar individkaraktäristika berörs förändring övrigaav en som-
individer företag inte behöver vidkännas.
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Ett exempel är kohort åldersgrupp individer ellerom en generationav
skulle få högre lägre pension tidigareän vaden generationerkohorter har
fått. Krueger Pischke 1992 analyserar med utgångspunkt från sådana
data för USA hur lagförändring från 1977, innebar betydande,en som
försämringar pensionsvillkoren för individer födda efter 1916,av påverkar de
äldre arbetsutbud.männens

Ett andra exempel rekryteringen amerikanska soldater till Vietnamav
vilket delvis gjordes lotteriförfarande inomett förgenom ochramen en

åldersgrupp. Angrist 1990 användersamma data detta slag förav att
analysera hur medverkan i Vietnamkriget påverkat livsinkomsten.

Ett tredje exempel kan skapa förutsättningar för naturligtsom ett expe-
riment arbetsmarknadenär plötsligt tillförs flödeom arbetskraft påett av
arbetsmarknaden på grund kraftig flyktingar.ström Detta vadav en av var

hände i USA från maj till september 1980 då cirkasom 125 000 individer
emigrerade från Kuba till Card 1990 utnyttjar sådana data för att
analysera hur arbetslcraftsinflöden påverkar löner och arbetslöshet på den
lokala arbetsmarknanden.

Inom det arbetsmarknadspolitiska området i Sverige har det hittills inte
genomförts någon utvärderingsstudie har utnyttjat data för naturligasom
experiment. Detta betyder inte det skulle saknatsha förutsättningar föratt att
genomföra utvärderingsstudier med sådan metodansats. Ett exempel ären
1976 års lag allmän platsanmälan innebär arbetsgivare skyldigom att ärsom

till arbetsförmedlingen anmäla alla platseratt lediga har varaktighetsom en
minst 10 dagar. Tillämpningen ñcklagen initielltom formenav av

försöksverksamhet eftersom kravet platsanmälanpå genomfördes stegvis i
olika län. Följaktligen innebar detta det åtminstone under viss tidsrymdatt en
rådde situation på arbetsmarknaden då lagen omfattadeen bara arbetsgivare i
några län experimentgmppen medan arbetsgivare övriga län inte berördesi

lagen kontrollgruppen.av

8.6 Vilka metoder har använts i svensk utvärderings-
forskning arbetsmarknadspolitikav

Den enda studie inom den svenska arbetsmarknadspolitiska utvärderings-
forskningen bygger på klassiskt experiment med slumpmässigasom ett ur--
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val både experiment- och kontrollgxupp Delander 1978.år De övrigaav -
utvärderingsstudier genomfördes under 1960-talet och i början 1970-som av
talet byggde på kvasiexperimentella metodansatser. En sådan innebäransats

försöker finna ersättning för slumpmässigt vald kontrollgruppatt man en en
individer inte deltog i den åtgärd föremål för för utvärde-av som som var

ringen. Utgångspunkten den ideala utvärderingsmetodenär det klas-äratt
siska experimentet, bådedär experimentgruppen och kontrollgnippen väljs
slumpmässigt bland urval presumtiva deltagare i arbetsmarknadspoli-ett en
tisk åtgärd. slumpmässigt valda medför alla egenskaperattgrupper som
påverkar utfallet just deltagandet i den åtgärd skall utvärderas blirutom som
lika fördelade i såväl experiment kontrollgruppen. För kunna draattsom
slutsatser effekter från data ickeäven slumpmässigtöver valdaom grupper
användes kontrollgrupp icke-deltagare ansågs ha liknandesom som egen-
skaper deltagare. Typiska exempel på ersättning försom gruppen en
slumpmässigt vald kontrollgrupp arbetslösa, sigär hapersoner som anser

åtgärden och vidare nekats del åtgärd. Da-nytta tagaav personer som av en
tamaterial för experiment- och kontrollgruppema inhämtades enkät-genom
undersökningar. Med kvasiexperimentell kan fåtal bakgrunds-ansats etten
variabler hållas under kontroll s.k. multipel klassiñceringsanalys ochgenom
standardrälcnade skillnader.

Ansatsen gradvis metoder tillfredställandeersattes av som var mer ur
ekonometrisk och ekonomisk-teoretisk synpunkt. Det blev vanligt att an-
vända statistisk regressionsanalys för kontrollera för systematiskaatt
skillnader mellan deltagare i arbetsmarknadspolitisk åtgärd och icke-en
deltagare.

Senare blev longitudinella paneldatabaser på registerdatabl.a. byggdesom
tillgängliga, vilket gjorde möjligtdet utvidga förfina icke-och deatt
experimentella De databaserna informationansatserna. ut-nya gav om
fallsvariabler såsom inkomster och sysselsättningsstatus både före och efter

genomgången arbetsmarknadspolitisk åtgärd. utvärderingsstudierl deen som
genomfördes under 1980-talet på basis paneldata hänfördes för-av
ändringarna utfallsvariabelni på deltagandet i åtgärd och antaletten
kontrollvariabler. Frågan ställdes åtgärdsdeltagama ñck ökadesom var om
inkomster i förhållande till icke-deltagare uppsättning andra variablernär en

också kunde tänkas påverka inkomstutvecklingen med i beräk-som togs

ningen.
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Sedan början 1980-talet har betydande utveckling ägtav inom denen rum
icke-experimentella metodansatsen inom utvärderingsforslcningenf De meto-
der idag används inom utvärderingsforskningensom är nämntssom ovan
olika varianter selektionsmodeller, differensmodeller och tillstånds-av , Jberoendemodeller.

8.7 Empiriska studier arbetsmarknadspolitiska åtgärder Iav

4
8.7.1 åtgärdernasVad lvet effekter några allmännaom -

reflektioner

Inom den icke-experimentella utvärderingsforslcningen har olika modeller
för konsistentanvänts skatta effekternaatt arbetsmarknadspolitiska åt-av

gärder. Resultaten från studier analyserat effekten ochsom av en samma
åtgärd har emellertid varit långt ifrån entydiga.

Detta sammanhänger delvis med i regressionsmodell skattasatt alltiden
effekten åtgärd med eller mindre statistisk precision vilkenav en storen mer

imäts standardfel. Standardfelet i sintermer breddenavgör forav tur
konñdensintervallet för skattningen. Standardfelen har i de genomförda
studierna ofta visat sig mycket höga. I den utvärdering arbets-vara av
marknadsutbildning genomförts Björklund 1989 där flera olikasom av
icke-experimentella metodansatser påanvänts och databas,en en samma
uppvisar varje enskild effektskattning osäkerheten motsvarar ettsom
konfidensintervall procentenheter.5på mellan 10-38 Till denna osäkerhet
kommer det finns besvärande skillnad iatt resultaten för de olikaen
modellerna vad gäller effekterna på såväl timlön årsinkomst.som

Den bristande entydigheten i studiernas resultat sammanhänger troligtvis
också med de fördelar och nackdelar olika estimationsmodeller besitter.som
Det välkäntär problem med mätfel it.ex. de variableratt ingår isom en
ekonometrisk modell betydligtär vid skattningarstörre fixed-effect-av
modeller vid tvärsnittsskattningarän selektionsmodell.t.ex.av en

Sammanfattningsvis kan det undersägas de två decennierna haratt senaste
skett betydande metodutveckling från tämligen mekaniska kvasi-en

4 SeBjörklund 1991 för litteraturöversikt.en5 Resultaten studienrefereraslängre fram.av
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experimentella jämförelser till avancerade beteendemodeller skattas medsom
hjälp soñstikerad ekonometxisk teknik. Men denna betydandeav trots
statistiska metodutveckling kan ifrågasätta genomfördaman om senare
utvärderingsstudier han förmått producera tillförlitliga skattningaratt mer av
åtgärdemas effekter vad äldreän utvärderingsstudier har gjort. I stor
utsträckning torde detta sammanhänga med tillgången på relevantaatt -

tillräckligtrepresentativa och -individdatabaser den svenskastora av ar-
betsmarknaden alltför begränsad,är för det skall möjligt med godatt attvara
precision skatta effekter arbetsmarknadspolitik. I det följandeav ges en
översikt de viktigaste svenska mikrobaserade utvärderingsstudiemaav av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

8.7.2 Utvärderingar arbetsmarknadsutbildningav

Tre studier analyserar inkomsteffekter arbetsmarknadsutbildning isom av
Sverige publicerades i början 1970-talet Dahlberg 1972, Dahlströmav
1974 och Kjellman 1975. Samtliga studier bygger på vad som ovan
benämnts kvasi-experimentell metodansats. Huvudresultatet i studiernaen

deltagarnas inkomster ökade tack utbildningen.attvar vare
Dahlbergs studie avsåg arbetslösa individer avslutade kurser minstsom av

20 veckors längd i Västerbotten under 1965 och fokuserade på kursernas
effekter på den genomsnittlige inkomsten under de följande åren. Effekten av
utbildningen på medelinkomsten fastställdes jämföra utfallet förattgenom
dem sig ha utbildningen med dem de inteansett nyttasom av uppgett attsom
haft sin utbildning. Experimentgruppen utgjordes alltsånytta av av personer

fullföljt sin arbetsmarknadsutbildning och fått anställning där desom en
ansåg ha haft utbildningen. Jämförelsegruppennytta av var personer som
fullföljt utbildningen fått anställning inom yrken där de inte haftmen som

utbildningen.nytta av
Kjellmans studie, använder utvärderingmetodtypsom samma av som

Dahlberg 1972, baseras på urval under 1971 slutfört ellerett personer som
avbrutit yrkesimiktad arbetsmarknadsutbildningskurs.en

l Dahlströms studie studeras urval genomgick arbets-ett personer som
marknadsutbildning år 1968 i fyra län. Separata analyser effekten påav
sysselsättningsgrad och lönenivå genomfördes. I till de två andramotsats
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studie urvalstudierna jämförelsegruppen i Dahlströmsär ett personer som
arbetslösa vid arbetsförmedlingen.1968 registeradevar som

visade inkomstökningseffekt genomgångenstudier påSamtliga tre aven
och Dahlströmsjämförelsegruppema. I Dahlbergsutbildning jämfört med

10-11inkomstölcningen 2,5 efter tilluppskattades år kursenundersökningar
årtill ungefär 5 2i Kjellmans studie uppskattasmedan den procentprocent,

utbildning. individnivå visadetill resultaten pågenomgången Iefter motsats
resultatsamhällsekonomiska på blygsammade analyserna manommer

utbildningenindirekta effekterna. Enligt Dahlbergfrån de s.k.bortser var
sig 10 år.inkomsteffektema sträcktesamhällsekonomiskt lönsam överom

samhällsekonomiskafram till utbildningensdäremot komDahlström att
möjligen,kostnadertäcka motsvarandekundeintäkter knappast sägas utom,

studie intäkterna föri sinsikt. Kjellman konstaterademycket lång att
rimliga antagandenefter år. Medöverstiger kostnadernasamhället tre om

samhällets intäkterundersökningdock enligt Dahlbergseffekterindirekta var
individens.klart större än

inkomsteffekternagenomförs analysMofñtt 1987BjörklundI aven av
på paneldataUndersökningen byggerarbetsmarknadsutbildning. ut-om

vilken antalet1974-1981 underperiodomfattarbildningsdeltagare som en
personer.000-50 000högt 30arbetsmarknadsutbildningi varpersoner

arbetsmarknadsutbildningutvärderingdel denStudien kan avavses som en
i studie,Huvudresultatet denna1989.redovisas i Björklund som re-som

positivaarbetsmarknadsutbildning harutförligare nedan,dovisas är att ge-
Mofñtt försökerBjörklundtimlönen. Inomsnittseffekter på testaman

insatseravkastning för ökadeavtagandetendens tillhuruvida ñnnsdet aven
förinkomsteffektenpåResultaten pekararbetsmarknadsutbildning. att en

arbetsmarknadsut-kan tolkasnegativ. Dettamarginell deltagare är attsom
överdimensioneradbli1980-talet riskeradetillbildningen vid ingången att -

in-till andraupphovarbetsmarknadsutbildningeniintesåvida kurserna gav
sysselsättning.förbättradtimförtjänst ochtäkter högreän

påarbetsmarknadsutbildningeffekternaundersöks bl.a.Edin 1989I av
löner ochpå dataStudien byggerinkomster.individens sys-om

vidfriställdes1969-80 för individerperiodenförselsätmingsstatus som
uppgifternainsamladei Kramfors 1977. DeSCA:s fabriknedläggningen av

ii sysselsättning, i arbetslöshet,tidfriställda omfattade bl.a.deom
beredskapsarbete.arbetsmarknadsutbildning ochreguljärutbildning, i
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I studien används statistisk modell baserad på modell for-en en som-
mulerats Chowdury 1985Nickel] det möjligtgör i denav attsom-
ekonometriska skattningen kontrollera för både observerbara och icke-

observerbaraindividuella karaktäristika. Utifrån regressionsmodellen jämförs
effekterna på timlönen de friställda individerna befunnit sig iattav
arbetslöshet, arbetsmarknadsutbildning, utbildning i det ordinarie ut-

resp.bildningssystemet beredskapsarbete. I modellen introduceras också lags
för analysera och effekter timlönentemporära på olikaatt permanenta av
sysselsättningsstatus.

Studien redovisar flertal skattningar löneeffektema arbetmark-ett av av
nadsutbüdning, beredskapsarbete och arbetslöshet. Genomgående för samt-
liga skattningar de pekar på minst löneeffekter förär alternativetatt
arbetsmarknadsutbildning. Detta betyder deltagande i arbetsmark-att t.ex.
nadsutbildning lägre framtida veckolön delta i beredskaps-än attger en

ellerarbete arbetslös. Det bör understrykas Edins undersökning iatt attvara
första hand fallstudie, varför resultaten inteär direkt generaliserbara.ären

Björklund 1989 utvärderingsstudie har datamaterialär etten som som
representativt urval arbetsmarknaden. De resultatmot ettsvarar av som

framkommer denna studie tillåter därmed generella tolkningar vadur mer
gäller arbetsmarknadsutbildningens effekter individenspå inkomster. Det
statistiska materialet longitudinell databas bygger på uppgifter frånär en som
levnadsniväundersökningama och registeruppgifter från AMS SCB.och I
studien skattningsmetoderanvänds bl.a. beaktar självselektions-som
problemet.

Undersökningsstrategin undersöka i vilken utsträckning valetär att av
skattningsmodell olika resultat vad gäller effekterna på timlön, syssel-ger
sättning och årsinkomster arbetsmarknadsutbildning. studien redovisasIav
såväl den genomsnittliga den marginella effekten arbetsmark-som av
nadsutbildning 1976-1982.för perioden

Det urslciljaskan vad gäller skattningsresultaten i olikamönster desom
modellerna arbetsmarknadsutbildningen positiva effekter påär att ger sys-
selsättning löner, låt den statistiska signiñkansnivånoch låg. Detärattvara
enda undantaget skattningen effekterna tirnlön i modellär av som en ger
negativa estimat.
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Studien visar jämfört med arbetslös arbetsmarknadsut-att att vara ger
bildning positiva sysselsättningseffekter. Vidare påvisas signifikanten
positiv genomsnittlig effekt på timlönen med 10,5 för deltagare iprocent
arbetsmarknadsutbildning.

I studien redovisas också skattning marginaleffekten ytterligareen av av
deltagare i arbetsmarknadsutbildning i början 1980-talet. Den optimalaav

dimensionennivån vad gäller på arbetsmarknadsutbildningen beräknas vara
cirka 40.000 i genomsnitt år. Detta betyder det på individe-personer attper
konomiska grunder knappast lönsamt öka arbetsmarknadsutbildningenattvar

denna nivå. Det måsteutöver dock understrykas kalkylen fåratt anses vara
mycket tentativ eftersom standardfelen i skattningarna är stora.

Ackum 1991 analyserar effekterna arbetsmarknadsutbildning, bered-av
skapsarbete och arbetslöshet på timlönen for ungdomar. Studien baseras på

slumpmässigt urval 900 arbetslösa ungdomarett mellan 16 och 24 år som
registerade vid arbetsförrnedlingskontoren i Stockholm 1981. Derasvar ar-

betsmarknadsbakgrund belystes intervjuundersökning våren 1981genom en
och vidare kartläggning deras arbetsmarknadsutvecldirtg framgenom en av
till våren 1985 intervjutillfallen.tregenom nya

Även Ackum använder regressionsmodellen formulerats Chow-som av
dury Nickell 1985 för effekterna på timlöneutvecklingenmätaatt av
arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, andra arbetsmarknadspolitiska
åtgärder för ungdomar, utbildning i reguljära utbildningssystemet, tid i
arbetslöshet och utanför arbetskraften i förhållande till ha anställning.att en

Studien visade på deltagarna i arbetsmarlcnadsutbildning inte signiñkantatt
förbättrade timlöneutvecklingen jämfört med ha varit arbetslösa. Vidareatt
pekade resultaten på arbetslöshet har negativ effekt på timlönenatt en

Ävenjämfört med utanför arbetskraften. Ackum användeatt närvara en
första differensmodell för kontrollera för tidskonstanta individeffekteratt
kvarstod den negativa effekten arbetsmarknadsutbildning. I allmänhetav var
dock precisionen i skattningama låg.

Axelsson 1989 analyserar i sin doktorsavhandling effekterna yrkes-av
inriktade arbetsmarknadsutbildningskurser avslutades fjärde kvartaletsom
1981. I Axelsson 1992, vidareutvecklingär denna studie utvär-som en av
deras arbetsmarknadsutbildningens privatekonomiska och sarnhällsekono-
rniska lönsamhet. Datamaterialet består fullföljdeav personer som
yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningskurser under fjärde kvartalet 1981
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och kontrollgrupp arbetssökande Arbetsmarknadsstyrelsensen av register.ur
För utvärderingen sammanställdes longitudinell databas bygger påen som
registerinfonnation årliga sysselsättningsinkomster ochom några be-
skattningsbara transfereringar för åren 1980-83, for såväl deltagare i arbets-
marknadsutbildning i kontrollgruppen.som

De modeller skattades har beroende variabler, förändringarsom i in-som
komst mellan 1980-1982 och mellan 1980-1983. Oberoende variabler i mo-
dellerna individerär deltar i arbetsmarlmadsutbildning ochsom uppsätt-en
ning bakgrundsvariabler beskriver lokala arbetsmarknads-förhållandensom
och personkaraktåristika.

Resultaten visar på signifikanta positiva inkomsteffekter arbetsmark-av
nadsutbildning för både 1982 och 1983 årlig inkomstökning imeden ge--
nomsnitt 6.600 kr. 9.000 kr. Mot bakgrund denresp. genom-snittligaattav
årsinkomsten för individ under dessa 40.000 kr. måste effektenen be-var
dömas betydande. De skattade effekterna för de arbetsmarknadsutbil-som
dade signifikantär positiva. Deras årsarbetsinkomst år efter genomgångenett
utbildning har i genomsnitt ökat med 21 Två år efter genomgångenprocent.
utbildning uppgår den genomsnittliga inkomstökningen till 30 Vi-procent.
dare visar det sig utbildningens yrkesinriktningatt ocheller längd saknar
betydelse för inkomstförhållandena efter utbildningen.

Huvudresultatet från den samhällsekonomiska kalkylen visar på klaren
lönsamhet. När kalkylen bryts ned på olika ålderskategorier visar det sig att
utbildningens samhällsekonomiska lönsamhet med stigandeväxer ålder.
Mest lönsam utbildningenär för utländska medborgare. Förklaringen ligger
förmodligen till del i de utländska medborgarnastor att torde haft extremt
låga registrerade inkomster i Sverige 1980. Vidare effekten utbildningvar av
högre för kvinnor för högreän förmän; handikappade förän andra, och
högre för dem saknade tidigare yrkesutbildning.som

Resultaten pekar vidare på det inte finns någon yrkesinriktningatt eller
kurslängd skiljer sig särskilt samhällsekonomiskt lönsamutsom ellersom
olönsam. Det finns möjligen tendens till korta kurser, till femen att upp
veckor, liksom utbildningar inriktade servicearbete, något lönsarnmaremot är

övriga alternativ.än

Det bör hållas i minnet ovanstående resultat genomsnittsvärdenatt är och
den totala nivån på arbetsmarknadsutbildningenatt förhållandevis lågvar

35.000 i genomsnitt under den period analysen omfattar. För närva-som



arbetsmarknadspolitiskaåtgärder mikrourvärderingar216 Efekrer SOU 1993:43av -

rande genomför Anders Björklund Anderssonoch Håkan projektett av-som
sysselsättningseffekterinkomst- ochutvärdera arbetsmarlcnadsut-att avser

1989-1991, period utbild-bildningen under åren dvs under då antaleten
000på årsgenomsnitt från 40000 till 60ningsplatser beräknat expanderat
medprojektet bl.a. utvärdering Andersson 1993a, l993bplatser. I görs en

registerdata frånutgångspunkt från longitudinell databas baserad påen -
Arbetsmarknadsstyrelsen Årsys innehål-sökanderegistret och SCB som-

experiment- kontrollgruppsobservationer perioden 1986-1992.ler och för De

preliminära resultaten från denna studie pekar på betydligt lägre in-första
komsteffekter arbetsmarknadsutbildning Axelsson 1990 redovi-vadänav

arbetsmarknadsutbild-i sin studie. förklaring till detta kanEn attvarasar
utsträckning inriktats arbetslösa individerningen i motstor somgrupper av

blifrån arbetslöshetskassa riskeratinte haft till ersättning ellerrätt attsom
individer sedan efter genomgången utbildning haftutförsäkrade. harDessa

få anställning på den reguljärasvårare andra arbetslösa individerän att ar-
samtidigt delta i kunnatbetsmarknaden. har de,Men attgenom programmen,

ersätmingsperiod från arbetslöshetskassa.kvalificera sig för en ny

åtgärdersysselsättningsskapande8.7.3 Utvärderingar av

åtgärder försysselsättningsskapandeU:värderingar vuxnaav

för-utvärderingar lönesubventioner, dels1985 redovisar tvåVlachos ettavi
företagsutbildning försysselsättningseffekter bidrag tillsök beräknaatt av
reaktioner på rekryte-dels studie företagensperrnitteringshotade och aven

företagsutbildning för permitte-Sysselsättningseffektemaringsbidrag. av
enkätundersökning 220 företag,iingshotade uppskattades utifrån somen av

före-i studien i deunder 1977. En huvudslutsatsbeviljats detta bidrag är att
förde individersubventioner skulle mellan 38-46erhöll procenttag avsom

framhållas resul-permitterats i fall. Det börvilka bidraget utgick ha attannat
l

studien inte studerade eventuellaifrågasättas eftersomkan närmaretatet un-
sysselsättningproduktion på grunddanträngningseffekter och avannan

subventionema.

studien på sysselsättningenI den andra undersöktes såväl effekter av
lönebidrag till företagsutbildning för perrnitteringshotade nyrekryte-som
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ringsbidraget 1978-1979. Syftet främst undersöka hur stödformemaattvar
fördelats på olika slags företag. Det gjordes därför inte några kvantitativa
kalkyler sysselsättningseffekterna. Studien baserades på intervju-av en
undersökning 60 företag. Bidraget till permitteringshotade visade isigav
allmänhet gå till företag,större medan nyrekryteringsbidraget främst gick till
småföretag. Större företag kan lättare anordna utbildning inom företaget,

utbildningsbidragetvilket förklarar för permitteringshotade gick till dessa.att
intervjufråganPå företagen skulle ha tidigarelagt nyanställningar förom att

få nyrekryteringsbidraget blev med några få undantag, nej. Detsvaret, svar
företagen i allmänhet utökning personalstyrkan skersom attuppgav var av

enligt långsiktiga planer, vilka i sin beror på bedömningar marknads-tur av
utveckling förväntadeoch vinster. Merparten nyrekryteringsbidragen gickav
således till anställningar ändå skulle ha gjorts. Sannolikt dåärsom att
effekten på sysselsättningen mindre nyrekryteringsbidrag vad effek-änav

företagsutbildningär för permitteringshotade. Sammantagetterna tyderav
dock resultaten på lönesubventioner små effekter på sysselsättningen.att ger

Ohlsson 1988 har genomfört utvärdering det speciella åtgärdspa-en av
ketet genomfördes Malmfaltsdelegationen i samband med desom av om-
fattande uppsägningarna vid LlüBzs 1983. Malmfâlts-delegationengruvor
inrättades med syftet motverka uppsägningarnas effekter för de direkt be-att
rörda och för näringslivet i malmfáltskommunema. fickDen till sitt förfo-
gande 309 miljoner lcronor l70.000 kronor uppsagd person 262per varav
miljoner skulle gå till sysselsättningsskapande åtgärder. Malmfältsdelegatio-

kunde använda medlen betydligt friare vid traditionella beredskapsar-ännen
beten.

Ohlsson redovisar i utvärderingen Malmfaltsdelegationens sysselsätt-av
ningsskapande åtgärder dels inkomsteffektema för de direkt berörda, dels en
cost-benefitanalys. Altemativförloppet till idelta Malmfaltsdelegationensatt
åtgärder dels tillförts så de uppsagda iantas att attvara resurser ut-samma
sträckning andra arbetslösa skulle placerats i beredskapsarbeten ochsom
arbetsmarknadsutbildning, dels arbetsmarknadspolitiken i Norrbottenatt
överhuvudtaget inte skulle ha tillförts några extra resurser.

Det statistiska underlaget för analysera inkomsteffektema på individ-att
nivå åtgärderna bygger på enkätuppgifter från ungefär 1200 individerav som
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uppsägningama.5 empiriskaResultaten från analysen indi-berördes denav
Malmfältsdelegationens insatser viss inkomstförbättringmedförtkerar att en

ñck åtgärderjämfört med altemativfallen. De friställda del dessasom av
kategorier.signifikant sannolikhet sysselsatt övrigahade högre änatt varaen

cost-beneñtanalysen entydiga.Resultaten dock inte Ett problem ärär attav
tillindirekta effekterna åtgärderna upphovberäkningen de de som gerav av

etc. Huruvidamultiplikatoreffekter måste med betydande osäkerhet.göras
Malmfáltsdele-samhällsekonomiska intäkterna överstiger kostnaderna förde

sysselsättningsskapande åtgärder därför osäkert. Ohlssonsgationens är egen
inga in-Malmfaltsdelegationens insatser bättreslutsats änär extraatt var om

insatser inte utvidgadin. Däremot dessa bättrealls änsattessatser envar
arbetsmarknadspolitik.traditionell

effekterna på sysselsättnigen det s.kStorrie har undersökt1990 av
vidnedläggningen UddevallavarvetUddevallapaketet i samband med av

arbetsmarknadspolitiskasåvälårsskiftet 198485. Uddevallapaketet bestod av
lokaliseringspolitiska åtgärder motorvägsbyggeåtgärder, industri- och som

miljomfattade paketet 1.512för utveckla turistcentrum. Totaltoch stöd ettatt
2.165 arbetstillfällen700.000 kr för och dekr, vilket ettmotsvarar avvar
arbetsmarknads- ochi med nedläggningen Deförsvann och varvet.avsom

påuppgick till 475 milj kr. Det utfalletlokaliseringspolitiska åtgärderna ärca
iundersöksdessa åtgärderde friställdas arbetsmarknadsstatus somav

Stonies studie.
sysselsättningsut-kartläggning de friställdasstudienI presenteras en av

på två1987, periodveckling fram till septemberfrån nedläggningsbeslutet en
friställda fåttvisar 63 de hadehalvt år. Kartläggningenoch att procentett av

anställ-i subventioneradeanställningar, fjärdedel dessa starktnya en av
uppgick till 2 24 hade lämnatningar. Andelen arbetslösa procentprocent. ar-

Övriga befannförtidspensionerats.betskraften de flesta dessa hadeavvarav
arbetsmarknadsutbild-arbetsmarknadspolitiska åtgärder, främst isig i olika

1.800industrisysselsatta i Uddevallaregionenning. 1987 antaletUnder var
varvsnedläggningen. Om betraktas resultatetåret före dettafärre än avsom

Storrie knappastskäl instämma med dettaUddevallapaketet finns det att att
tillfredsställande.kan anses vara

6 1500Enkäter sändes till samtliga drygt berördes uppsågningama.ut personer som av
Svarsfrekvensenpå uppgick såledestill cirka 80enkäter-na procent.
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I Jonsson Larssons Östra-1990 studie studeras effekterna det s.kav
Östra-Norrbottenprojektet,Norrbottenprojektet. Målsättningen med som

under perioden 1986-1988 fördelat drygt 70 milj kr till industriföretag för
investeringar i maskiner, marknadsföring och utbildning jämsides med att ett
motsvarande belopp omfördelats från länsarbetsnämndens ordinarie anslag
till beredskapsarbeten och utbildningsverksamhet, har varit minska denatt

ochhöga arbetslösheten vända den negativa trenden i befolkningsutveckling-
i området.en

Syftet med studien studera hur mångaär arbetstillfällen projektet skapatatt
ioch vad mån det går spåra någon bestående utvecklirrgseffekt iatt form av

nyetableringar, tillväxt i redan befintliga företag och homogenare demogra-
fisk sammansättning hos befolkningen. I utvärderingen undersöks om ar-
betslösheten minskat med det målet, 1.000uppsatta personer.

Genom regressionsmodeller förklaras arbetslöshetsutvecklingen under pe-
rioden 1977-1988. I skattningen modellerna försöker effek-av man separera

den allmänna konjunkturens påverkan påterna arbetslöshetsutvecklingenav
Östra-Norrbottenprojektet.från effekterna Resultaten tyder projektetav att

inte haft någon inverkan på variationen i arbetslösheten. Däremot påvisas en
effekt i form minskad arbetslöshet, då hänsynäven till den högkon-av tas
junktur rådde 1986-1988. Effekten uppskattas till 150-830 färre arbets-som
lösa. Den positiva påverkan på den arbetslöshetenöppna tycks ha varit star-

ikast de kommuner inom området har det minst differentierade närings-som
livet.

Utvärderingen dock inte på frågan projektet medfört ökningger svar om en
antalet varaktiga arbeten. När stöd utgår till investeringar i realkapital,av

marknadsföring och kompetenshöjande åtgärder förefaller det rimligt att anta
det finns vissa fördröjningseffekter. Realkapitalinvesteringaratt har långa

inkömingsperioder alltifrån då projektet bidragsansökningaröver ochstartar,
tills dess de upphov till ökad produktion och sysselsättning. Frågorger som

huruvida arbetstillfállenarör blir varaktiga eller inte kan endast besvaras om
tiden mellan anställningstillfallet och utvärderingen tillräckligt långt.är I

Östra-Norrbottenprojektetdetta fall förefaller tiden mellan ochstarten närav
utvärderingen genomförts ha varit allt för kort för det skall möjligtatt attvara
kunna dra några bestämda slutsatser projektets effekter.mer om
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Utvärderingar sysseIsâttningsscapande åtgärder för ungdomar.av

Sehlstedt Schröder 1988 utvärderar effekterna beredskapsarbete,av
ungdomsarbete rekryteringsstöd föroch ungdomar i åldern 20-24 år. De un-
dersöker dessa åtgärder förbättrar möjligheterna få påarbete öppnaattom
marknaden och åtgärderna den sysselsättningen.ökar totalaom

Undersökningsmaterialet utgjordes 5.000 ungdomar,av som var nyan-
mälda på arbetsförmedlingarna i fyra kommuner hösten 1984. longitudi-En
nell databas byggdes från urval på 500 ungdomar via arbetsför-ettupp som
medlingens personakter via kunde följasoch enkäter under år. Utifråntre ar-
betsförmedlingens insatser kunde olika strategier för etablera ungdomarnaatt

ordinariei fast arbete på den arbetsmarknaden identifieras: tillfälligtett t.ex
arbete inom utvecklingsplan. Med plan ungdomarna med stödatten menas

förmedlarna skaffar sig yrkeserfarenhet och lägger strategi för attav upp en
inomuppnå målet fast arbete önskat yrkesområde.ettett

För utvärdera effekterna i beredskapsarbete ungdomsarbeteatt att varaav
och rekryteringsstöd i 1985 jämfördes dessa åtgärder med alternativenmars
tillfälligt arbete inom plan, tillfälligt arbete plan arbetslöshet.ochutanen

olikaSom mått på sysselsättningseffektema de alternativen användesav
ungdomarnas situation på arbetsmarknaden cirka år hösten 1987.tre senare

då utifrån kategorier:Ungdomarnas situation beskrevs fyra Permanent lös-

med fast arbete och där inga uppenbara hinderning, omfattar ungdomarsom
föreligger Tillfällig lösning inom plan, beståendeför behålla detta.att aven

innebär för-ungdomar i aktivitet har tillfällig karaktär men som enen som
rundgång,stärkning ställning på arbetsmarknaden. Fortsattderas som orn-av

sig ide tillfälliga befinner åtgärder ellerfattar ungdomar har arbeten, ärsom
kvalifikationer såingenting tyder på förbättrasarbetslösa och där derasatt att

i ellerrundgången dessa aktiviteter kan brytas. Etablerad arbetslöshetmellan
helaåtgärder, de ungdomar underarbetsmarknadspolitiska utgör somsom

perioder1984 till 1987 haft långa arbetslöshetperioden från hösten hösten av
ingaarbetsmarknads- socialpolitiska åtgärder. De harbefunnit sig i ocheller

inte lyckats brytakortvariga arbetsperioder och åtgärderna hareller ytterst
arbetslöshet-åtgärd-arbetslöshet.cirkeln

åtgärdsstrategiemahur de olika påverkarGenom logitanalys studeras san-
nolikheten för år hamna i de fyra närrmda arbetsmark-att tre ovansenare
nadssituationema. visar förekomstenResultaten plan har starktatt av en po-
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inverkansitiv på den arbetsmarknadssituationen. Sannolikheten försenare
fortsatt rundgång minskar häftigt. Tillfälligt arbete inom plan denären av-
gjort bästa stategin för få eller på god fast arbete inomvägatt ettmotvara ett
önskat yrkesområde. Av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna rekryte-
ringsstöd och beredskapsarbete anställningär med rekryteringsstöd den klart
bästa strategin. Strategierna beredskapsarbete och tillfälligt arbete planutan

vstrategierna.minstde attraktivaär Beredskapsarbete bättre arbetslöshetär än
både vad gäller ökad sannolikhet uppnå lösning ochatt permanenten att
minska risken for bli etablerad i arbetslöshet.att

I Ackum jämför1991 ovan analyseras också individeffekter bered-av
skapsarbeten. Resultaten visar beredskapsarbeten har positiv effekt påatt en
ungdomarnas timlöneutveckling. Precisionen i skattningarna dock så lågär

denna effekt inte statistiskt säkerställd på sedvanlig signiñkansnivå.äratt
I Edin Holmlund 1991 analyseras chansen få arbete den-äratt ettom

individen har beredskapsarbete eller arbetslös.är Enöppetettsamma om
tidsseriedatabas byggdes hjälpmed två urval, dels det urval frånupp av
Stockholmsundersökningen används i Ackum 1991 se ovan dels detsom
urval Edin 1989 se ovan använder i sin studie företagsnedlägg-som om
ningen i Kramfors.

Skattningsresultaten för båda urvalen visar sannolikheten för anställningatt
for de arbetslösaär större for deltagare iöppet beredskapsarbete.än Detta

indikerar beredskapsarbeten åtminstone indirekt medför slagsatt en
inldsningsefekt. Det kan tolkas arbetslösa betydligtägnarattsenare som mer
tid till söka arbete eller sökerde intensivt vadatt än göratt mer personer

omfattas åtgärder. Detta konsistent med de resultatär redovisas isom av som
Edin 1989. dennaI studie skattas utifrån individuella bakgrundskaraktä-
ristika förväntade väntetider på reguljär sysselsättning. Skattningsresultaten
indikerar väntetiden för påarbete marknadenöppna signifikant längreatt är
för i åtgärder for iär arbetslöshet.änpersoner som personer

Edin Holmlund undersöker dessutom de framtida sysselsättnings-om
möjligheterna for ungdomar påverkas de ideltar Resulta-attav programmen.

indikerar kan ha behandlingsefekt treatment effect,ten att programmen en
dvs anställningssarmolikhetenäven lägre för ungdomar beñnnerärom som
sig i åtgärder för de ungdomar arbetslösa såän påverkas ändåär desom
framtida sysselsätmingsmöjlighetema på den arbetsmarknaden positivtöppna

medverka iattav programmen.
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Korpi 1992 har i två studier analyserat ungdomars etablering på den
svenska arbetsmarknaden. Datamaterialet Stockholmsundersök-utgörs av
ningen, också används i de tidigare refererade studierna Ackum ochsom av
Edin , Holmlund.

Den första studien analyserar lämna arbetslöshetsbestândetattprocessen
for sysselsättning, tillfällig sysselsättningpermanent eller arbetsmarknads-

dettapolitiska åtgärder. I sammanhang undersöks arbetslöshetsunderstödens
betydelse för denna Den andra studien syftar till analysera be-process. att
stämningsfaktorema för sysselsättningens varaktighet efter det ungdo-att

slutat arbetslösa. Speciellt studeras vad medverkan i arbetsmark-marna vara
nadspolitiska åtgärder betyder för möjligheterna erhålla anställning ochatt
for anställningstidens längd. Vidare studeras sannolikheten for ñnnaatt ett

arbete ungdomar länmarnär anställning respektivenytt de åter blirnären
arbetslösa.

Tidigare studier har pekat på sannolikheten för arbetslös fåatt atten an-
ställning minskar med arbetslöshetstidens längd. I detta avseende tycks Sve-
rige undantag eftersom sannolikheten för arbetslösett få anställ-vara atten
ning inte minskar med längden på arbetslösheten tycks öka.utan snarare

Korpi skiljer i sin analys på och tillfälligt arbete och dess-permanent tar
hänsyn till effekter arbetsmarknadspolitiska åtgärderutom och utfonn-av

ningen arbetslöshetsunderstöd. Resultaten visar sannolikheten forav att ar-
betslösa ungdomar få anställning sjunker med arbetslöshetsti-att permanent
dens längd och detta markantär efter fyra månaders arbetslös-att mestsom
het. Detta samband gäller inte övergången till tillfälligt arbete. Vidareett
gäller sannolikheten for övergång från arbetslöshet till arbetsmarknads-att
politiska åtgärder ökar med arbetslöshetstidens längd. Dessutom ökar sanno-
likheten for övergång från arbetslöshet till sysselsättning i slutet ersätt-av
ningsperioderna for arbetslöshetsunderstödet.

Varken övergången till tillfälligt arbete eller effekten begränsadeav er-
sättningsperioder visade sig dock den storleksordningen för-detattvara av
klarar sannolikheten för arbetslös få arbete inte skulle minska medatt atten
längden på arbetslösheten. indikerarDetta det arbetsmarknadspolitiskaäratt
åtgärder huvudsakligen förklarar det ökade utträdetemporära arbets-som ur
löshet då arbetslöshetstiden ökar.

I den andra studien undersöks arbetsmarknadspolitiska åtgärder lederom
till utträde arbetslöshet. Resultatenett studien under-permanentmer ur av
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stryker betydelsen vid speciñkationen ekonometriska modeller be-attav av
individemasakta tidigare arbetsmarknadshistoria. Detta gäller särskilt deltag-

andet i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Studiens huvudresultat är att san-
nolikheten for övergång från arbetslöshet till anställning beroren permanent
på individens utbildningsnivå, arbetslöshetstidens längd och individenom
medverkat i arbetsmarknadspolitiska program.

utbildningsnivåEn högre ökar sysselsättningsstabiliteten. Sanno-. likheten
övergå till anställning minskar fler och längreatt arbetslöshets-permanent

perioderna varit medan den ökar med tiden för individens programmedver-
kan. Däremot minskar övergångssannolikheten fler gånger individensom
har deltagit i Vidare visar studien risken för återkommandeattprogram. ar-
betslöshet minskar med högre utbildningsnivå och längre tid tillbragtssom
i åtgärder medan den ökar längre arbetslöshetstider individen tidigaresom
har haft.

Som tidigare konstaterats fann Edin Holmlund l 991 sannolikhetenatt
för övergång till sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden förlägreär
deltagare i beredskapsarbete för de arbetslösa. Korpiän visaröppet näratt
individerna väl avslutat arbetsmarknadspolitisk åtgärd ökar sannolikhetenen

få sysselsättning och denna effekt förstärks längre tidenatt permanent som
individen medverkat i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Däremot ñrmer
Korpi det finns negativ effekt på sysselsättningssarmolikhetenatt en attav
upprepade gånger deltagitha i åtgärder.

Urvärderingar sysselsättningsskapande åtgärder för arbetshandikappadeav

I Vlachos 1989 redovisas samhällsekonomisk utvärdering lönebidra-en av
för arbetshandikappade under budgetåret 198687. Utgångs- punkten förget

den samhällsekonomiska kalkylen antagandet ingen individerär deatt av
anställda med lönebidrag skulle ha varit sysselsatta vidsom var

nollaltemativet, dvs alternativet till anställning med lönebidrag antas vara
sjukbidrag eller förtidspension. I utvärderingen således inget försökgörs att
uppskatta sysselsättningseffektema lönebidraget och heller inte eventuellaav
undanträngningseffekter lönebidraget. Givet dessa förutsättnigar visarav
kalkylen de samhällsekonomiska intäkterna uppgår till 3.075 milj kr ochatt
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de samhällsekonomiska kostnaderna till 553 milj kr för 198687 då 47.000
individer hade anställning med lönebidrag.

Vlachos 1993 utvärderar Samhall med liknande Ut-angreppssätt.ett
gångspunkten för den samhällsekonomiska kalkylen det enda altema-är att
tivet för de arbetshandikappade sysselsätts vid Samhall förtidspen-ärsom
sion. Den genomsnittliga resursförbrukningen kostnaderna och det genom-

resurstillskottetsnittliga intäkterna för Samhalls verksamhet beräknas för
perioden 1987-1991.

väsentliga delen de beräkningsbaraDen samhällsekonomiska intäkternaav
i kalkylen de produktionsvärden uppstår till följdutgörs över-av som av
gångar från Samhall till den arbetsmarknaden. Andelenöppna nettoöver-
gångar utgjorde genomsnittligadet antalet anställda arbets-tre procentca av
handikappade inom Samhall. samhällsekonomiskaDen kalkylen visar noll-
resultat vid återstående på nio årkarriärlängd för de detre procent aven
anställda går till marknaden. Eftersom genomsnittligadenöver öppnasom
åldern hos Övergångarna 39 år, förefaller det rimligt detta uppnås.är att

känslighetsanalys visar marginell ökning 10En kalkylen ävenattav en
årligtprocent det nuvarande antalet årliga övergångar skulle ettav generera

168samhällsekonmiskt överskott på milj kr under förutsättning dennaatt
ökning inte produktiviteten hos övriga vidpåverkar anställda Samhall.

arbetsförmedlingsinsatser8.7.4 Utvärderingar av

Som tidigare 1978 den enda svenska utvärderingsstudieDelandernämnts är
arbetsmarknadspolitik bygger på klassiskt experiment. Expe-ettsomav

arbetsförmedlingsverksamhet irimentet intensiñerad genomfördesmed

Eskilstuna 1974. Experimentgxuppen och kontrollgruppen valdes slump-ut
vidmässigt varit registrerade arbetslösa minst månaderbland de tresom som

ñck försöksperioden cirkaarbetsförmedlingen. Experimentgxuppen under ett
törmedlingsinsatser ñckkvartal medan kontrollgruppendelta extraav

uppvisade vid uppföljningen nionormal servicenivå. Experimentgruppen

avslutats signifikant högre sysseslsätt-månader efter det försöketatt en
ningsgrad, kortare arbetslöshetstider, högre månadslön och andel medstörre

fast anställning kontrollgruppen. De mycket positiva resultaten bör dockän
försiktigheLExempelvistolkas med viss kan den positiva effekten för indi-en
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i delvis uppstått konsekvens denvider experimentgruppen ha attsom en av
intensifierade arbetsförmedlingsinsatsen ledde till dessa individer ham-att

först i och situationen för i kontroll-nade arbetslöshetskön att personerna
därmed försämrades.gruppen

arbetsförmedlingsinsatser1981 har studerat effekterna utökadeFarm av
inrätt-1970-talet påbörjades för-söksverksamhetför kvinnor. I mitten av som

tjänster inom arbetsförmedlingen med syftet öka förmed-andet 100 attav
Effekterna de utökade förmed-lingsinsatsema riktas kvinnorna.mot avsom

utgångspunkt frånlingsinsatserna utvärderas med förstärk-kom att extraen
Växjö fyra tjänster.ning disniktskontoret i medav

arbetssökande. omfat-Våxjöundersölmingen studie avslutat Denär aven
arbetsplaceringar för 2.000 kvinnoråtgärder, väntetider ochuppgiftertar om

Uppgifterarbetsförmedlingen i Växjö 1976-1977.sökte arbete genomsom
inhämtades med hjälp enkäter ocharbetsplaceringde arbetssökandes avom

informationavaktualiseringen, medanmånader eftertelefonintervju tre omca
vid inskrivningen ochoch önskemålsysselsättningssituation, bakgrund om

insamladesinskrivning avaktualiseringochförmedlingens åtgärder mellan

arbetsförmedlingen.från
platsförmedlingen användesintensiñeradedeneffekternaFör mätaatt av

varit arbets-samtliga arbetslösaandelkvarståendekvoten denär somavsom
i slutetstår arbetslösaoch kvarnågon gång under månadenlösa avsom som

perioden juli 1975studerades förutvecklingKvarståendekvotensmånaden. -
och i fem kontrollorter.Växjö1977 på försöksortendecember

uppbyggnadsskedemedgenomfördes i faser,Försöksverksamheten tre ett
halvåret 1977 ochintensivfas under första1976,halvåretunder andra en

föränd-Kvarståendekvotenshalvåret 1977.avveckling under andraslutligen
faser studeradesunder dessaförändringar i lediga platserringar och tre ge-

Resulta-halvår år tidigare.motsvarandejämfördes medhalvår ettatt ettnom
kvarståendekvotenshade effekt påförsöksverksamhetenvisade på ut-attten

Växjöikvarståendekvotkvinnornasuppskattades tillveckling. Effekten att
minskning denvilketprocentenhet,reducerades med motsvarar ge-avenen

intekunde detvecka. Däremotarbetslöshetstiden mednomsnittliga nästan en
insatserna för kvinnornaökadeträngseleffekter denågrakonstateras av

för arbetssökandeutvecklingenpåverkatnegativt hasåtillvida skulledettaatt
i Växjö.män
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Engström Löfgren Westerlund 1988 utvärderade effekterna denav
intensiñerade arbetsförmedlingen den s.k. Malmfälts- delegationensom satte
in för de friställdes från LKAB 1983. Arbetsförmedlings-som tjänstemas ef-
fekter analyserades studera sannolikheten föratt lämnagenom arbetslös-att
het för experimentgrupp och jämförelsegrupp. Resultatenen visade deten att
inte ñnns några signifikanta skillnader mellan lämnaattgrupperna ar-

Däremotbetslöshetsstocken. kunde påvisa signifikant effekt vadman en
gäller antalet arbets- löshetsperioder. Den intensiñerade arbetsfönnedlings-
verksamheten medförde experimentgruppen har färreatt antal arbetslöshets-
perioder jämförelsegruppen.än

Delander Niklasson 1987 har utvärderat åtgärdsprojekt förett personer
drabbats långvarig arbetslöshet eller utslagningsom frånav arbets-

marknaden. Stockholrnsprojektet bedrevs 1985-1987 kan karaktärise-som
samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingenettras som och socialtjänsten

för arbete långtidsarbetslösa Projektet aktualiserades den växandeav
långtidsarbetslösheten i Stockholmsområdet. Verksamheten innebar att per-
sonal från arbetsförmedlingen och socialtjänsten arbetade tillsammans i en
särskild organisation med lokaler. Syftet med projektet skapaegna attvar
varaktiga placeringar för långtidsarbetslösa och därmed bryta deras bidrags-
beroende. Projektet fick för intensiñerad arbetsförmedling, bered-resurser
skapsarbete, relcryteringsstöd, praktikplatser och utbildning.

Delander Niklasson 1987 och Behrenz 1989 har genomfört effekt-
mätningar baseras på uppföljningar dels deltagarna i Stockholmspro-som av
jektet, dels sådana andra långtidsarbetslösa i Stockholm placerats i be-som
redskapsarbeten. Behrenz effektstudie visade inte på några positiva effekter
för deltagarna i Stockholrnsprojektet vad gäller andelen individer som
blivit avaktualiserade eller placerade i åtgärder.

Delander Niklasson redovisar beräkningar hur Stockholmspro-storaav
jektets effekter på deltagarnas arbetslöshetstider minst måste för attvara
projeketet skall samhällsekonomiskt försvarbart. Utvärderingen visarvara att
den faktiska minskningen arbetslöshetstidema inte den storleks-av var av
ordningen krävdes för positivt nettoresultat i den sarnhällseko-som att ge
nomiska kalkylen.

Utvärderingsresultaten i dessa två studier skiljer sig frånstarkt andra stu-
dier i allmänhet visar betydande förbättringar för olikasom att sökandegrup-

kan uppnås med enbart intensiñerade förmed-lingsinsatser.per En orsak till
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de negativa utvärderingsresultaten kan Stockholmsprojektet organi-attvara
serades på innebar saknadesätt direkta kontakter medett attsom man ar-
betsgivarna via ordermottagning och med kontaktperso-eget systernen egen

för arbetsgivarna. Projektet kan därför ha medfört vissa inlåsnings-ner
effekter inte har beaktats i studierna. Till bilden hör också projektetsom att

relativt kostnads-kråvande, vilket i beräkningarna sig uttryck ivar tog stora
effektlcrav.

Behrenz 1993 har utvärderat 1987 års personalförstärkning till arbets-
förmedlingen Studien behandlar resultat arbetet med nyinskrivna arbets-av
sökande, långtidsarbetslösa och de lediga platserna under föreperiod ochen

efterperiod vid försökskontor, ñck personalförstärkningar, ochtreen som
järnförelsekontor personal-förstärkningar. Det jämförelsertre ärutan

mellan förändringar i olika variabler från före till efter vid försökskonto-
och motsvarande förändringar vid jämförelsekontoren grundenutgörren som

för uppskattningar personalförstärlcningens effekter.av
Syftet studien i förstamed hand dels studera effekterna på sökandeti-är att

dema för nyinskrivna arbetssökande och långtidsarbetslösa, dels studera ef-
fekterna på andelen iplacerade arbete och andelen placerade i åtgärder. För

ledigade platserna har effekteranalyserna gällt på vakanstidema. Resultaten
effektanalysema för sökande ledigaoch platser har utgjort grunden för attav

bedöma den samhällsekonomiska lönsamheten personalförstärkningen.av
Effektanalysema för nyanmälda sökande visar på positiva effekter på san-

nolikheten erhålla arbete däremot inte på sökandetidema. Resultatenatt men
effektanalysema för de långtidsarbetslösa åvisar andra sidan positivaav

effekter på sökandetidema. Förklaringen kan det mycket goda kon-attvara
junkturlåget efzerperioden maj 1989under till juni 1990 inneburit att per-
sonalförstärlcningen inte haft någon betydelse för de vanliga sökan-större
des arbetslöshetstid.

Personalförstärloiingen medförde vakanstiderna förkortades imedatt ge-
nomsnitt två dagar. Det konjunkturläget under efter- periodengynnsamma
kan här förklaringen till effekten inte uppnåddaäven blev Destörre.attvara
resultaten indikerar resursförstärlcning till arbetsförmedlingen har störstatt en
effekt det inte råder kraftig obalans mellan antalet arbetssökande ochnär

lediga platser.

samhällsekonomiskaDen kalkylen visar det hade behövts förkort-att en
ning vakanstidema med två och halv dagar för personalförstärk-attav en
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ningen skulle ha varit lönsam. Den produktionsölcning åstadkommitssom
minskning vakanstidema med två dagar täckte inte degenom en av sam-

hällsekonomiska kostnadema.

8.8 Sammanfattning frånresultaten mikroutvärde-av
ringarna

De utvärderingar under decenniet utifrån ekonometriska metodersenastesom
skattat individeffekter intensiñerad arbetsförmedling, arbetsmarknadsav
utbildning och beredskapsarbete har givit motstridiga resultat både sinsemel-

och i förhållandelan till äldre studier. Jämför Tablå I-V.
Medan de äldre utvärderingarna entydigt positiva resultat effek-gav om

intensiñerad arbetsförmedling, starthjälpstlytmingarterna och arbets-av
marknadsutbildning resultaten frånär de moderna studierna betydligtmer

osäkra vad gäller arbetsmarknadspolitikens individeffekter. Man kanmer
dock ifrågasätta de äldsta studierna, genomfördes på 1960- och bör-om som
jan på 1970-talet, överhuvudtaget har någon relevans för dagens arbets-
marlcnadspolitik. Dels omfattningenär arbetsmarknadsutbildning idagav av

helt storleksordning vad denän dessa studiernär genomfördes,en annan var
dels kan heller inte utesluta studierna har kommit fram till felaktigaattman
slutsatser till följd bristfälliga utvärderingsmetoder. Resultatet från dessaav
äldre studier torde därför ha mycket begränsat värde vid bedömningett en av
utfallet l990-talets arbetsmarknadspolitik.av

De slutsatser kan dras från moderna utvärderingar yrkesmässigärsom att
arbetsmarknadsutbildning i början 1980-talet hade positiva individeffek-av

på sysselsättning och inkomster. Effekterna särskiltter starka förvar vuxna
tidigaresaknar yrkesutbildning.personer som

En studie visar arbetsmarknadsutbildningen inte bara hade positiva pri-att
vatekonomiska effekter också upphov till betydande sarnhälls-utan ettgav
ekonomiskt överskott. Detta gällde särskilt för traditionellt svaga grupper
arbetsmarknaden invandrare, lågutbildade, handikappade Vidaresom etc.
indikerar studie korta kurser och utbildningar inriktade påatt ärsamma som
servicearbeten något lönsamma övriga utbildnings-än och yrkesin-var mer
rikmingar.

Man bör dock försiktig med utifrån dessa studier dra slutsatserattvara om
effekterna 1990-talets arbetsmarknadsutbildning. Preliminära resultatav
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arbets-utvärderarAnderssonBjörklundstudieföreligger från somaven
dåkonjunkturläge1989-1991, viddvsperiodenförmarknadsutbildningen ett

1980-rådde underklart denverksamhet överstegdennaomfattningen somav
inkomst-negativaarbetsmarknadsutbildningpåtyderResultatentalet. att ger

framkommitundersökningen harIsysselsättningseffekter. attoch ar-
riskeratarbetslösautsträckning omfattatibetsmarknadsutbildning somstor

sådana till kassaer-berättigadeintearbetslösa ärochbli utforsäkrade som
kvaliñ-arbetslösa kunnathar deiGenom medverkansättning. programmen

arbetslöshetsperi-efterföljandekassaersätming förtillsig för ny rätt encera
nivå-Vidare kannegativa effekterna.dedel förklaravisskan tillDettaod.

negativa effekter.i sig tillutbildningsverksamheten ledaökningen av
förkänsligaockså tycksresultatenunderstrykasSamtidigt bör det att vara

ekonometriska studiernågradetskattningsmetod. Undervalet att somav
arbetsmarknadsutbildningvisat påharsjälvselektionsmodellerpå attbygger

det1980-talet finnsbörjaniinkomsteffektersignifikantapositiva ochhade av
någrafmnainte kanochdifferensmodelleranvänderutvärderingar somsom

arbetsmarknadsutbildning7 slutsatsengenerellaDeneffekterpositiva somav
betydande osäkerhetrådernärvarandeföralltså detdraskan om ar-är att en

individeffekter.betsmarknadsutbildningens
individnivåpåinkomsteffektemautvärderatstudierdefrånResultaten som

gällerUndantagetpositiva.undantagmedberedskapsarbeten enär ettav
frånResultatetföretagsnedläggelse.medsambandfriställda idestudie enav

inteåtminstone sämreberedskapsarbetepådockstudie tyderdenna geratt
arbetslöshet.framtida inkomster än

tycksberedskapsarbetenocharbetsmarknadsutbildningbådegällerVad
på dentill arbeteövergångarforsannolikhetmindrehaprogramdeltagare
depåtyderarbetslösa. Dettavarithadede att sommarknaden änöppna om

arbetssökandetidmindrearbetsmarknadspolitiska åtgärder ägnarideltar
i arbets-hamnarpå destudiernågratyderarbetslösa. Dessutom att somän
svårtsjälva hardel atttillåtgärder ärmarlcnadspolitiska stor sompersoner

effektpositivtolkaskanmarknaden. Dettadenñnna arbete öppna som en

7 pågåendenågraförväntasÖkad för resultatenbetydelseolika modellersbelysning avgesav
AMSvalsmodellerellerSjålvvals-effekter:arbelsmarknadsutbildningcnsEPA-projekt om

ochBjörklundjobb Andersutbildning förochjobbetUtbildningBrännäs, nyttKurt
effektutvärderingarochimplementerings-integreradeföroch Metoder avHåkanAndersson

Toms-mark.LarsNiklassonochHaraldarbetsmarknadsutbildning
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arbetsmarknadspolitiska åtgärder såtillvidaav åtgärderna har haftatt goden
träffsäkerhet harmot särskildpersoner ställningsom på arbets-en svag
marknaden. En ytterligare slutsats kan dras är även anställnings-som att om
sannolikheten mindreär för individer i åtgärder förän öppet arbetslösa indi-

tycksvider åtgärderna ha slags behandlingsefekt positivten påverkarsom
framtida möjligheter få arbete. Näratt programdeltagama genomgått åtgär-
den attsannolikhetenär få anställningpermanent större förän de arbetslösa.
Dessutom blir risken mindre för återkommande arbetslöshetsperioder och
långtidsarbetslöshet.

Utvärderingar sysselsättningsskapande åtgärder lönesubventionerav som
och industri- och lokaliseringspolitiska stöd tillär antalet mycket få och visar
inte på några klara effekter. Några studier undersöker effekternasom av sys-
selsättningsåtgärder för arbetshandikappade i form lönesubventioner ochav
anställning vid Samhall redovisar i och för sig positiva resultat åtgärderna.av
Dessa studier har dock karaktären främst kalkylmässigamer attav vara
räkneexempel studerar utfallet subventionemasom med utgångspunktenav
från det enda jämförelsealtemativetatt förtidspensionering.är

Utvärderingar arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomarav visar att
förekomsten utvecklingsplan, där ungdomarna i samrådav en med arbets-
förmedlaren bestämmer utbildnings- och praktikstrategi,en är central be-av
tydelse för åtgärdemas effekter. Tillfälligt arbete inom plan har visat sigen

bästa alternativet för erhålla fast arbete,vara ochatt anställning med rekry-
teringsstöd klart bättreär beredskapsarbete.än Samtidigt beredskapsarbeteär

föredra framför arbetslöshetatt eftersom denna åtgärdsform leder till större
sannolikhet uppnå fast anställning och minskaratt risken för långtidsarbets-
löshet.

Intensiñerade arbetsförmedlingsinsatser har utvärderats vid flertal till-ett
fällen i mitten 1970-talet och i slutet l980-talet. De tidigasteav studiernaav
visar på intensiñerade förmedlingsinsatseratt leder till kortare vakanstider,
högre sysselsättningsgrad, färre arbetslöshetsperioder och kortare arbetslös-
hetstider. Några undanträngningseffekter dessa åtgärder kunde inte påvi-av

Även resultaten från årssas. utvärderingar pekar på färre arbetslös-senare
hetsperioder och kortare vakanstider. Däremot visar resultaten inte på lika
klara positiva effekter på sannolikheten få arbete och på sökandetidemasatt
längd. För långtidsarbetslösa kan det dock påvisas positiv effekt på arbets-en
löshetstidens längd. förklaringEn till skillnaderna i resultaten i äldre och se-
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studier förmodligen detär mycket goda arbetsmarknadsläget i slutetnare av
1980-talet, bör ha medfört det vant lättare få anställning föratt ävensom att
sökande inte fått del intensiñeradede förmedlingsinsatserna.som av
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