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svarlösta , och man kan knappast säga att man skulle ha 

1.lppnåt 7 någon allmänt omfattad lösning . -

2 

Det har emellertid framgått att man utom dessa invecklade 

och delvis svårhanterade totalmoäeller också behöver e nklare 

par ialmo el er för det praktiska prognosarbetet , ~ch för 

att t . ex . snabb skaffa sig en 'bild av de priseffeY~e~ 

som al ernativa kostnadsutvecklingar kan medföra. :essa 

modeller byggs då )ftast 11t~ående från fören<lade te ... iret.isirn 

an aganden , och för de mesta antar man att en cen ~a: de: 

av inflationsprocessen - nämligen löneutv0ck~~ngen - ~r 

au onomt bes ämd . I Finlan har man redan un~er e~t t:er~al 

år a.nvän si av ·ylika enkla mr.del:er. c.. 

l . Det har Jckså i Finland ~anstruerats komplexa inf-a~ionsmc -
deller, där r . ex . ~önerna och priserna är beroende a · varandra 
och bestäms genom Pttsimu:~an system . Set . ex . Molander -
Aintila- Salomaa , Vakautuksen vaikutJs hinta - ja palkkatasoon , 
0 ITRAn Julka1susarja e No 5, Helsinki 1970 och Hannu ~alttune~ , 
Tuotanto , hinnat ja tulot Suomen kansantalouden ekonometr1 -
sessä kokonaismallissa, Suomen Pankin talousrieteel~inen ut -
kim~slaitos D: ~0 , Helsinki 1972 . Den förstnämda mode:~ 0 n 
innehåller endast ett pris- och löneblock , medan den senare 
ocksa kan kopplas ~ill en totalekonomisk modell . 

2 . 0e t . ex. Eino H. La~ril&, Orsakerna till p~isnivåns ~öränd -
r~n~ar je senas e aren, un1~as 1961 : 2 s . 55 - 6J , Hele~ä -
Grönlund - Molander , Kokonaistaloudellisia lasKelm1a palKka -
ne vot eluJa var en , Talou ellisia selvityksiä 1965 , Se ppo 
~indblom , Teollisuuden hinnat ja kustannukse 1950 - ~uvulla , 
Ta:ouae~lisia selvityksiä 1962:2 s . 54 - 66 , Eero Tuomainen , 
K;stannuspainelaskelmat jP niiden käyttömahdoll1suude~ h1nta -
e~njsteiden laatimiseen, Komiteanrnietintö 1976 :B 1 ~ilaga J , 
Ahti Molander , Kokonaistalcudelliseen hinta - ja palkkatasoon 
vaikuttava ~Aki~ät Suomessa 1949 - 1962 , Suomen Panki~ ral~us -
-ieteellinen itkimuslaitos, Serie D: 7 1965 . 
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Avsikten med detta arbete är att utgående från vissa antaganden 

om prisbeteendet försöka vidareutveckla dessa enkla analys-

modeller, i synnerhet då på det empiriska planet . För att uppnå 

detta diskuteras först i kapitel 2 den teoretiska ansats som 

tas till grund för de empiriska försök som refereras i kapital 

3. Då löneutvecklingen också i denna undersökning antas vara 

autonomt bestämd, och då t.ex. värderingen av priseffekterna 

av olika förhöjningar i avtalslönerna kräver antaganden om 

löneglidningen, kompletteras arbetet med en bilaga s0rn 

innehåller en diskussion av detta fenomen och vissa ~~~sök 

till att empiriskt förklara aet. 



II MODELLEN 

2 . 1 . Allmänt 

I den teoretiska analysen utgår man oftast ifrån att företage 

strävar till att maximera sin vinst . Utgående från detta kan 

man sedan härleda modeller för bestämmande av den imala 

prissättningspolitiken för det enskilda företaget . Det optimala 

priset är i en dylik analys i avgörande grad beroende av de 

marknad s förhållanden (fullständig konkurrens , oligopol, monopol) 

som företaget arbetar under, men man kan visa att i de olika 

fallen uppfylls optimeringskravet när gränsintäkterna är lika 

stora som gränskostnaderna. Försäljningens priselasticitet och 

efterfrågesituationen samt produktionskostnaderna bestämmer 

därför i hög grad den optimala prispolitiken . 

Man kan dock göra en rad invändn i ngar mot detta angreppssätt 

(vilket man också ofta gjort, i synnerhet på företagsekonomiskt 

hå~l) . Till exempel kommer företagets prispolitik att i hög 

grad vara beroende av om företaget strävar till att maximera 

sin vinst på kort eller lång sikt. Ett vinstmaximerande före -

tag kan mycket väl på kort sikt sälja sina produkter till ett 

pris som ligger under det från korsiktig vinstmacimeringssyn -

punk sett optimala, ifall je räknar med att härigenom uppnå 

fördelar på lång sikt vilka mer än väl uppväger de kortsikts -

förl :Jster som en dylik strategi medför . Dessutom borde man i 
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f~renklaiP ~errRtiska antaganden. Av de uttnyttjade ansatserna 

ä~ kanske aPn s.Y. mark-up modellen aen mest kända. I 1cnna 

antages at .. fcr~t.s.ge·: _;_ sin pr issättningspolitik sträw r· -:i:1-

v knst 2n11sföråndringarna. :a ic-+-

över i jet f6rP 1 :.ggande arbetet är meningen att konstr~e~a 
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modeller som förklarar prisförändringarna i hela ekonomin, byggs 

analysen på antaganden som kan sägas utgöra en variant av mark -

up "teorin". 

Trots att företagen he.r stora svårigheter att bestämma total -

kostnaderna för de olika produkter som ingår i sortimentet, 

kan de relativt enkelt beräkna de direkta kostnader som är 

förknippade med de olika produkterna. Vid brist på andra 

uppgifter kan företaget därför grunda sitt handlande (både vid 

prissättning och lönsamhetsberäkning) på utvecklingen av de 

direkta kostnaderna. Det pris som företaget får utöver den 

skall då räcka till att täcka de fasta kostnaderna för hela 

företagsamheten samt till att ge företaget en vinst . 1 Vid 

antagande om "rent" mark-up handlande bestämmer företaget priset 

på de olika produkterna så, att förhållandet m llan de olika 

kostnadsfaktorerna (tillsammans taget) och produktpriset är 

konstant. 

Det är emellertid klart at: företaget också tar efterfrågesi -

tuationen i bektraktandP !'lär det bestämmer sitt försäljningspris . 

Om ~öretaget märker att rtet till rådande pris kan sälja hela 

si~ produktion och skulle k nna t.o . m. öka försäljningen om 

kapacitetsmässigt vore rnö~ligt, är det troligtvis benäget 

företaga prisförhöjningar utan att det skulle ha skett 

n&~ra som helst förändri~gar i kostnadsutvecklingen . Likaså 

Kan svåri~heter vid avy~tr:ngen leda till att företaget företar 

1 . Denna typ av analys ~l" ino~ redovisningen under benämningen 
·:iidragskalkyl. 



prissänkningar eller låter bli att överföra alla kostnads -

ökningar till försäljingspriset och reducerar därmed sin egen 

andel av intäkterna . På samma sätt kan konkurrenssituati o nen 

i hög grad inverka på och kanske begränsa företagets han~lings -

frihet i prissättningen. En oligopolistisk marknad där nägra 

få företag konkurrerar (troligtvis den vanligaste marknadsfo rmen) 

kan rent generellt förväntas leda till stelhet i prispolitiken , 

eftersom varje prisförändring lätt kan observeras och efter -

följas av konkurrenterna. I en oligopolsituation accentueras 

dock troligtvis de direkta kostnadernas be ydelse för prisför -

ändringarna, eftersom utvecklingen av de direkta kostnaaPrna 

för de olika producenterna knappast skiljer sig särskil~ 

markant. För företag som intensivt avvaktar varandras rörelser 

är det då lätt att överföra dylika kostnader till pri~erna . 

Dessa antaganden tas som utgångspunkt för den praktiska här -

ledningen av prisfunktionerna. Produktpriset skall täcka 

bl . a . lönekostnader , kostnader för råvaror, energi, kapiral -

förslitning, räntor och vinste1·. Av dessa kostnadskomponenter 

kan en del av lönekostnaderna1 liksom kostnaderna för ·:~ekt~ 

insatsvaro r ~ördelas på de o lik& produkterna. Försäljings -

värdet fö~ der. j :te produkten kan därför uttryckas på ~öljande 

1. Alla l~~ekos nader ut r ~ ~e s om hänför sig till företagandets 
allmänna omkostnader (t.ex . kontors-, försäljnings - och 
lager:öner ) . 
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( 1 ) 

där 

s. 
J 

s. 
J 
r D .. lJ 

n 
= L 

i=1 
r w n D .. + y . + . 

lJ J J 

G 
J 

= den j :te produktens försäljningsvärde 

= de direkta insatsvaror i som användes 

vid framställning av j 

Yw . = de direkta arbetskostnader som är förk -
J 

n . 
J 

nippade med framställningen av den j :te 

produkten 

= den j :te ~roåuktens täckningsbidra~ (inne -

håller bidrag till täckande av f~~etage s 

allmänna kostnader och vinst). 

Då analysen i det~a sammanh~ng skall koncentreras til~ den 

aggregerade nivån, sammanslås alla produkter j till at- omfa ta 

hela ekonomin. 1 Vid denna aggregering faller de transakr~one:· 

som sker mellan de olika produkterna (dvs. insatsfaktorerna) 

oct företagen inom ekonomin bort, och exogena insatsvaror 

utgöres då endast av importerade varor. Ekvation (1) får där -
2 för efter aggregeringen följande utseende: 

1. Det är i princip egalt om man först härleder prisfunk~ionen 
för den j : te produkten och sedan utför aggregeringen, eller 
om man först aggregerar . För att förenkla själva härledningen 
(man undgår härigenom att använda underindexar i själva här -
ledningen) väljs här det senare alternativet . 

2 . för att förenkla härledningen införs alla lönekostnader 
unaer de direkta kostnaierna, trots att ovan antyddes at en 
del av löneutgifterna måste av den enskilde producenten betr -
aktas som indirekta . Det är svårt att a priori avgöra huru 
allvarlig denna förenkling är, men det faktum att det är 
förändringar som skall undersökas, och koefficienterna i 
huvudsak bestämmas genom estinering, gör att denna felkälla 
kommer att få betydelse endast i det fall att det finns en 
systematisk avvikelse i löneutvecklingen mellan de löntagare 
som kar direkt hänföras till produktionen och andra . 
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( 2) 

ii:i.r 

r·t t ryc ke 

s 

s 

M 
.. w r 

IT 

9 

= M + Yw + TI 

= det totala utbudet 

= import av varor och tjänster 

= arbetsinkomster (löner+ arbetsgiv~rnas 

socialskyddsavgifter) 

= kapitalinkomster (bru~1ona~ionalprodu~ten 
- arbe:sir;koms~~r 

2) anger med andra ord det totala J:bude: ~p::~t 
:'':i~·sCrj n:r._;;sba lansen o ·:-: meo bruttona-c..:.onalproduk en •P'." e_s.d 

) ·1. b) K3.pit3 i:1koms er , vi1ka är be.r'oende a·1 prissä- n::_ngen . 

Pa ~n aggr~ger;~ ~ivå bestäms eme:ler:id ocksä en de _ ~v 

c;..:.-calirkorr,sr=>rrni mer Pller rr:indr"" 3.A onomt..:. en li:.·:: -2k2 -

nomi som har ringa möjlighe.e~ a påverk~ exportprisPrna. 

n 

TI l = xapitalinkomster som är beroende av 3e~ 

~nnem3k8 JtvecKlingen 

= kar~talinkoms'cer som är beroende a" 
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En ligt defini t i one n kan det totala utbudet~ uppdelas i e~ 

pri s - och en vo lymkomponent , eller 

( 4 ) s = p • s 

där p = det totala utbudsprise: 

s = det totala utbudets volym 

Det tot~l& Jtbudspriset kan då uttryckas sorr 

s = -s 

o-::h Jå ,tt:!."ycket (3) och (4J sitbs:::ituer-as i ,,•~trycket (2) , 

erh§_le~ följande uttryck för iet totala ~tbudspriser 

r 
!' 

1 = -• M s 
1 + --s 

1 r· \. + - • l s 

På s2mma sätt kan de övriga korrponenterna qppdelaf', i volym-

o~h pris~omponenter : 

!\~ m = p • rn 

w w = y • Y /y 

-d d 
J. = y • TI ,, 

J 

X X 
'.1 = y •IT ly 

,:y•J-. 1-=-ss,,t-r:1 kan den nominella arhetsinkom"--;:;c-rna skrivas s om 



där m p 

m 

y 

np 

w 

8 

= importpriserna 

= importv0lymen 

= bruttonationalproduktens volym 

= den betalda arbetsinsatsen 

= förtj änstni·vån 

= den genomsnittliga socialskyddsavgiften 

(arbe~sgivarnas socialskyddsavgi~t8r/ 

lönes mman) 

BrJ~tonatisnalprod Ktens inp:ici~a eflator kommer j{ ... -

y p 
y 

,,,•h det tota::.a ut bud ~pr-i 3e;; kan ut t!"'yc kas som 

( 6) m m y :-l(1+G)w y fld -, TIX 
p = -•p + -• + -·- + ~·--s 3 " s y s y .; 

där m + y_ 1 • - = s s 

Da ~ttrycket (61 deriveris i förh~llande till tiden oc~ 

sätts i relati~n till p få~: 

/ 7 / ·m = '1 • I= + 

ä~· a, b, cch d an~er respektive komponents relativa 
7 

an e_ a · 1et to ... a::.a L tb 1..1:ier .1tt::·yck i värdetermer-, ,.:ch 

7.PX. 
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punkterna ovanför variablerna anger att dessa är uttryckta 

som relativa förändringar. 

Av de olika komponenterna är det enligt de antaganden som 

ovan gjorts endast fid/y som bestäms inom ekonomin som ett 

resultat av prissättningspolitiken, medan de övriga faktor-

erna antas vara autonomt bestämda . 1 On företagarna strikt 

följer kostnadsutvecklingen i sin prissättning, innebär 

detta att vinstmarginalerna kommer att förbli oföränarade, 

eller 

II d 
p = --· y 

Man kan då substituera ITd/y för pi uttrycket (7) och lösa 

det i avseende å rrd/y, varvid man erhåller ekvationen för 

prissättningspolitiken: 

( 8 ) 
· d n 
y 

P •:-. _ ·x 
= a Pm+ b {n ( 1+ 8~ } + d n 

1 - c 1 - c y 1 - c y 

1 . Detta antagande är naturligtvis inte korrekt från en 
inflationsteoretisk synvinkeln . Man har i en rad empiriska 
undersökningar kunnat påvisa att prisutvecklingen påverka 
lönerna, och det är också uppenbart att även en liten 
ekonomi som den finländska kan i viss mån påverka export-
priserna på grund av en relativt stor marknadsandel inom 
vissa områden . Likaså är det troligt att importprisut-
vecklingen delvis påverkas av den inhemska prisutvecklingen, 
eftersom prissättningen av importerade varor (s . 1) 
atminstone till någon deJ torde i nflueras av prissättningen 
av de inhemska s~bsti ~Len ' se närmare nedan) . 
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Det är i princip möjligt att bestämma alla element i detta 

uttryck1 , och man kunde därför tänka sig att bestämma 

pristrycket helt utan ekonometriska hjälpmedel. Ett dylikt 

förfarande vore möjligen också försvarbart, om man t.ex. 

önskade beräkna huru stora prisförändringar som skulle 

uppstå under olika förhållanden om målsättningen skulle vara 

att hålla den funktionella inkomstfördelningen oförändrad 2 

Däremot är denna modell inte realistisk ifall man önskar 

prognostisera den mest sannolika prisutvecklingen under en 

viss period . 

Redan tidigare påpekades att prisutvecklingen nödvändigtvis 

inte refl ekterar förändringar i kostnaderna, eftersom det 

är uppenbart att ock så efterfrågesituationen och konkurrens -

situationen påverkar prissättningen. Det är också lätt att 

se (jfr . diagram 1), att den funktionella inkomstfördelningen 

varierar över tiden ; kapitalinkomsternas andel tenderar att 

stiga under högkonjunktur och sjunka under lågkonjunktur. 

Detta ger belägg för antagandet att företagarna sätter högre 

priser än kostnadsutvecklingen egentligen skulle förutsätta 

när det råder en kraftig efterfråga, men de tar inte 1t en 

fullständig kostnadskompensation när efterfrågan är svag. 

Det är därför uppenbart att prismodellerna måste innehålla 

1. Det är naturligtvis i praktiken vanskligt att avgöra 
vilken del av kapitalinskomsterna som är bestämd genom 
företagens prissättningspolitik, och vilken del som är 
autonomt bestämd genom exportutvecklingen (se nedan). 

?.. Närmas~ då förhållandet mellan arbetsinkomsterna och 
övriga inkomster. 
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Diagram 1 

Den funktionella inkomstfördelningen 

Lönesumman + socialsk yddsavg ifterna/bruttonationa lprod ukten 

Lönesumman + soc1alskyddsavg ifterna/bruttonat1onalprodukten, 
korrigerad för strukturella förändringar I arbetskraften (jfr. s. 22) 

Bruttonationalproduktens (till fast pris) ~vvilrelse från sin Pxponentiala 
trend (högra skalan) 
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en variabel som indikerar efterfrågetrycket i ekonomin, likso~ 

också förändringar i konkurrensförhållandet borde i enlighet 

med den ovanstående diskussionen tas i betraktande. Dessutom 

verkar det - p.g . a. den tid som produl<tionsprocessen kräve!' 

och förekomsten av lager i olika led i produktions- och 

distributionskedjan - plausibelt att antaga att det förekommer 

en eftersläpning i prissättningspolitiken, och att det därför 

tar en viss tid innan förändringarna i de olika faktorerna 

överflyttas till prisnivån. Med iakttagande av dessa faktorer 

kan u try~ket (8) skrivas 

r 9 ' 

där 

K 

p • . X 
= a1pm_x + a {n (1+8)w} + a3{.!!_} 

2 y -x y -x 

+ a, 
? 

k 

= efterfrågesituationen på vartmarknaden 

= konkurrensförhållandena 

och underindexet (-x) anger förekomsten av en efterslämpning. 

Ifall prisbeteendet är i huvudsak influerat av kostnadsutveck -

och konkurrensutvecklingen bP.s ämmer 

de avvikelser som anträffar mellan kostnads - och prisutveckling , 

befinner sig summan av a 1 , a 2 , och a 3 nära ett. 



2.2. Bruttonationalproduktens deflator 

Man kan nu utgående från ovanstående analys härleda modeller 

för de olika komponenterna i försörjningsbalansen. De relativa 

förändringarna i bruttonationalproduktens deflator utgörs 

enligt definitionen av de samrnanvägda förändringarna 

i arbetsinkomsterna och kapitalinkomsternas deflatorer: 

· y p = 
·d I1 
y + d 

b+c+ci 

Då uttrycket (8) insättes i ovanstående uttryck, fås en 

modell föP bruttonationalproduktens deflator, där a:la 

de ~örklarande variablernP ~r kända : 

(10) ·-:t. • C d IT X Cl. - • C · x 
• Y - 1 ·m rll__1 p = p - x + b+c +d - + b +c +d ' b+c +j y y 

b np(1;8)w a2 • c n PC 1 e) w} + b+c+d { y } b+c+dl y - }. 

~4 • C cup 
o.5.c 

k + + b+c+d b +c+d 

y 

- x 

Förändringarna i bruttonationalproduktens defla~or kar. enligt 
detta uttryckas med en funktion innehållande utrikeshandels -

priserna, arbetskostnadsutvecklingen samt variabler för 

efterfrågesituationen och förändringar i konkurrensförhål-

landena. Av dPssa faktrorer hai· arbetskraftskostnaderna och 

de~latorr för de kapitalinkumster som bestäms genom exporten 

er jirekt jPfinitiunsmässig påverkan , men deras influens 

K~m~er iessutom till uttryrk genom den antagna prissätt~ings-

srrqtegin ~ch de har därför också en delvis eftersläpar~e 

Ink 1JrJeran'":!et av ITx/y ut rycken (9J och (10) bygger på ett 
antagand~ att u,vecklingen av exportpriserna också påverkar 
pri..3sätt11ingen av de produkter som säljs i hemlandet. Denna 
fra.ga rlisk•.teras närmare nedan i samband med den empiriska 
tPs-rin~Pr 8V mnrlPllPrn~. 
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2.3. Priset på de inhemska efterfrågekompon enterna 

Också de inhemska efterfrågekomponenterna (privat och offent-

lig konsumtion samt privata och offentl i ga investerin~ar) kan 

härledas till inhemska och utländska källor . Den e:te efter-

frågekomponenten kan därför utt r yckas på följande sätt : 

(11) 

där E e 
Jv:F e 

s~ Je 

= MF e 

m 
+ r 

j = 1 

= den e : te efterfrägekompone~ten 

= de färdig;a importvaror som går 

e: te efterfrå~ekomponenten 

= de inhemska produkter j som går 

e:te efterfrågekomponenten. 

till den 

till den 

Insatsfaktorerna kan uppdelas i volym- och priskomponenter 

oc h vikterna för de relativa andelarna härledas på det sätt 
d som ovan visats. Då dessutom Sje enligt ovanstående kan 

uppdelas i en u ländskkomponent (råvaror) och i inhemska 

komponenter , kan man visa att de relativa förändringarna 

i priset på den e:te efterfrågekomponenten kan beskrivas 

med följande modell : 



(12) 

där 

·e 
pe = 

+ 

+ 

+ 

+ 

a1 ,_-. = 

a {pmf} 
m 

a2. 61• + I: { · mr } Je J 1 e -x j =1 ( 1- s 4j ) 
p -x 

rn Il 
t 8 2 ·. r: a2. i= 1 ( lJ ){~dri. 

j =1 Je 1-B 4j p _i_ , -x 

83j e 
·w m a2. y . 

r: Je {-J} 
j =1 ( 1- 13 4 j ) y. -x 

,J 

m a . s5 . 
t 2cie Je C'UP, 

j = 1 ( 1 - l\.1j) J 

m '.:.2j e 8oj e 
' k. 
j = 1 ( 1 - 13 4 . ) J 

.J 

andelen ,_ V färdiga i m p o r t var n· 1 

e:te efterfrågekomponenten 

Q 
..t..U 

, E'n. 

a) = andelen av varor i den e:te efte.,..,frå~e-~e 
knrnponenten som är producerade: hemlandet 

·m.,.., = koefficienten för p i prismodellen 

för den j :te inhemska produkter 

82j = koefficienten för pdri (priset på de 

insats, ,ar-or i som använts vid produl{tion 

av j) i prisrnodellen fur den j=te 

inhemsk~ ~rodukten 

= koefficienten för iw./y. i prisrnodellen 
J 

för· den j : te inhemska produkt en 



S4j = koefficienten för ITdj!yj i prismodellen 

för den j :te inhemska produkten 

= koefficienten för cuP. i prismodel:en 
J 

för den j :te inhemska produkten 

= koefficienten för k. i prismode::en för 
J 

den j : te inr.emska produkten 

Man kunde i princip tänka sig att genom en mycket 

~odell bestämma (12) . Detta ställer si~ dock i praktiKen ~vårt 

och är inte heller i överensstämmelse med målsättningPn ra~ 
detta arbete. De praktiska estimeringarna kommer därf~r at~ 

ske med användande av aggre~erad~ variabler, varvid nortellen 

kan uttryckas på följande sätt: 

( 1 3 ) ~' -x 

~rots at prissättningen sku1le vara i huvudsak kcstnaa8-

influerad, behöver inte summan av y 1 , y 2 och Y 3 befinna 

siv i närheten av ett i denna modellspecifikation, ef ersoM 

prcduktivitetsutvecklingen varierar mellan olika sektorer 

0ch kan si~nifikant skilja sir mellan sektorer som producerar 

varor ~ch tjänster till de 0~ika efterfrågekomponenterna 

.~ .ex. mel~an sek~c1rer som pr0ducerar i huvudsak konsument-

va~0r, o~h sektorer som producerar i huvudsak investerings -

varor;. 
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3. ESTIMERING AV MODELLERNA 

3.1. Allmänt 

För bestämmande av koefficienterna i de ovan härledda modeller -

na utfördes estimeringar för perioden 1955-19711 . Far att 

operationalisera de teoretiska och "idealan variabler scm ovan 

använts var det nödvändigt att ~öra en rad förenklin~ar och 

tilläg~santaganden : 

( i I Prisförändringarna är mätta till marknadsp1·ia, 

dvs. innehållande ~katt~r och subventioner. På s~ 

sätt erhåller man inte en exakt bild av prissä~t-

ningspolitiken, men korrigeringen för de o~~e~tliga 

ingreppens påverkan på de olika komponente1·nas 

prisnivå skulle kräva en mycket ingående unJer-

sökning . Denna kunde intt urföras i detta s~mmanhan~; 

(ii) Förändringarna i kostnaderna för arbetskraften har 

mätts på en aggre~erad n~v~, dvs. som genomsnittlig 

förändring i hela ekonomin. Vid denna beräknin~ 

har också förändrin~arna i arbetskraftens struktur 

1. variablerna har i alla estimeringar uttryckts på årsnive 
och som procentuella f6rändringar fr•ån föregående år. ~om 
estimeringsmetod har använts den vanliga minsta kvadratmetoden . 
Vid presenteringen av resultaten anges ekvationernas korre-
lationskoefficient (R 2 ), Durbin och Watsons testi (D~r) och 
under respektive estimerad koefficient dess t-värde. 



(iii) 

1 beaktats; 
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Det ställer sig i praktiken omöjligt att exakt 

påvisa huru stor del av kapitalinkomsterna som 

bestäms av exportutvecklingen, liksom det också 

saknas uppgifter om variabeln ITx/y. Det antogs 

därför, att de exportbestämda kapitalinkomsternas 

andel av de totala kapitalinkomsterna kan approx-

imeras med exportens andel av den totala efter-

frågan.2 Variabeln ITx/y mättes med tillhjälp av 

prisindex för exporten av varor och tjänster. Man 

kan visa att detta är fullständigt korrekt endast 

i det fall att förädlingsvärdets andel av brutto -

produktionen hålls konstant inom de berörda 

sektorerna. 

(iv) Det finns inte att tillgå någon entydig variabel 

som skulle mäta efterfrågetrycket på varumarknaden. 

För detta ändamål prövades därför både brutto -

nationalproduktens avvikelse från sin exponentiala 

1 . Den betalade arbetsinsatsen har under estimeringsperioden 
ökat i genomsnitt drygt en procentenhet snabbare än den 
totala arbetsinsatsen. Under dessa omständigheter kommer ar-
betsinkomsternas andel av den totala inkomsten at öka även 
om företagen skulle strikt följa den prissättningspolitik 
som ovan skisserats upp (jfr. diagram 1). 

2. De facto finns det skäl att antaga att exportindustrierna 
är kapitalintensivare än ekonomin t genomsnitt. Detta kunde 
i so fall implicera att ovanstående approximation leder till 
att de exportbestämda kapitalinkomsterna får för liten andel 
av de totala kapitalinkomsterna. 
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t~end och tillväxten av de fasta bruttoinveste -
. 1 rin~arna . 

Det finns inte heller nå~ra möjli~heter att pe en 

makroekonomisk niv~ mäta förändringar i konkurrens -

situationen. Det antogs därför att dessa s~er 

trendmässigt, och a~t deras inflytande kan därffr 

approximeras med tillhjälp av en konstant ~erm . 

Då es imeringsperioden utsträcker si~ , o-
- - - ' 

va1· rJe+- nödvändi t att på nå~ot sätt bes.k- _ pris -

resleringens inflytande nder den s. ,( . stabi::..iserimrs-

perioden so~ inled~es :95S. Dessa effekter Eät~es 

mer1 '::..:.J.hjälp 3.V ~lummyvariabler . '.:.1å det :::-.-, ä!' 

realis~iskt at~ :~~~ga 3.tt pris~egleringens i~ver~a~ 

skulle ha varit lika markant 1nder hela oen -id som 

den varit i kraft, var det nö1vändi~t att q~r~ 

specifika antaganden anr-~Pnde prisre.,.lerin;:""ns 

inverkan under je ~lika !ren. Efter a~t ota , iga 

antaganden om fördelningen av prisre~lerin~ens 

effekter2 prövat~ u anat det var möjli~t a:~ 

erhålla Anty i~a resultat an~åenae jen bäs-s 

lösningen, estimerades modellerna först för Jlika 

perioder med utelämnande ~v dummyvariablern& . 

Utgående från dessa resultat bedömdes sedan den 

l . Användningen av bruttoinvesteringarna i det a speciel:a 
fa:: kan man motivera genom a~t hänvisa till invester~ngs -
teorierna. I en stor del av dessa antas att investerings -
verksamheten ökar då kapacitetsutnyttjande uppnått P~ viss 
gräns och företagen börjar känna ett efterfrågetryck. Dessutom 
är själva uppgången i investeringsverksamheten ägnad att öka 
aet~a efterfråge ryck (jf . t . ex . Evans , M. K., Macroec~nomi~ 
Act ivity, 1:ew York 1969 2 . 80-86.) 

: . ?å grunc av den använda mätningsme~oden va~ det ~öd· ändigt 
att ~öra anta~anden endast om huru prisregleringens 
effeK ivitet G~h inverkan förhållit sig frän år till ir. 
Den absoluta nivån mättes direkt ~r estimeringarna. 
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(vii) 

profil som gavs åt de dummyvariabler som inklude -
7 

rades i de slutli~a modellerna (se bila~a III)~. 

Denna metod är utan tvekan mycket subjektiv cch 

ekonometriskt sett inte särskilt tillfredställande. 

De gorda försöken visar emellertid att de övriga 

koefficientestimaten är relativt okänsliga :ör 

valet av dummyvariabel , varför man kan antaga att 

metoden inte alltför allvarligt reducerat esti -

matens pålitlighe . 

Möjligheterna till en exakt mätnin~ av efters -

läpningseffekterna begränsades av att model lerna 

estimerades endast med användande av årsda a . 

För att undvika multikollinearitetsproblem och 

för att spara frihetsgrader sammanvägdes därför 

observationerna för åren t och t - 1 så , att ~- 1 

gavs gradvis mera vikt vid förlängnin~ av efters -

läpningen . 2 Den slutliga eftersläpningen valdes 

utgående från variationerna i modellens förklarings-

styrka (jfr. diagram 2- 4) . 

1 . De valda variablerna indikerar att prisregleringens 
påverkan skulle ha varit minst under medlet av perioden 
~ch störst i slutet . Ekonomiskt sett verkar detta också 
mycket rimligt. Prisregleringen hade en viss dämpande 
effekt på prisstegringarna genast i början när den infördes, 
eftersom den då var relativ omfattande och de stora höjnin -
garna i kostnadsfaktorerna (importpriserna och arbetskrafts-
kostnaderna) skapade ett visst pristryck . Denna effekt blev 
efter hand nindre , men mot slutet av perioden uppstod i~en 
e tryck då kostnadsöknin~en åter accelererade. 

2. vt = cxzt + ( 1-cx)zt _1 (0~ a~ 1) där v anger den variabel som 
användes i estimeringen och z den variabel som gavs en 
eftersläpning . 
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3 . 2. Bruttonationalproduktens deflator 

Det bedömdes som omöjligt att estimera ekvation ( 10; i ,-jen 

härledda formen , eftersom 1en innehåller mån~a variabler som 

beskriver mer eller mindre samma fenomen vilket med stö~st2 

sannolikhet förorsakar multikollinearitetsproblem. Dessutom 

reducerar det stora antalet variabler frihetsgraderna. Man 

kunde i detta fall tänka si~ ett flertal praktiska lösnin~ar 

~v vilka två prövades: 

(ii) 

Komponenterna b nP(1;9)w d ~x {----}+ -- {-l b+,+d y b+c+d y 

1 r frJ be, i ämdes -iirekt u 1· Nationalbokf'cringen , 1:--l: , Y 
estimerades med användande av u~trycket (9•.-

·v ·m ·x pv est imerades direkt med använd 'lnde av r p' ·c); 

• ~} 3 , cup och en kons tant som r'örkla-
Y 

rande variabler och med in~orer~n~ av den delvis 

varierande betydelse som dessa antogs ha i jen 
Ll 

teoretiska modellen. 

1. I denna beräkning bestämde~ alltså d som exporten per 
den totala efterfrågan, och (ITX/y) mättes med förändrin~en 
i exportpriserna på varor och tjänster. 

2 . (ITd/y) kunde beräknas som residual sedan de övriga 
komponenterna i py hade definierats . 
3 . Denna specifikation av arbetskostnaderna fås när man korri-
gerar för de olika utvecklingstendenser som förekommit i den 
totala arbetsinsatsen (n) och i den betalda arbetsinsatsen 
(nP) . Av utrucket framgår att ifall n=nP, så kommer detta att 
reduceras till detsamma som finns i ekvation (10). 
4 . Dvs. arbetskostnader specifierade på två olika sätt och 
variabler som antogs ha olika eftersläpningseffekter pressades 
samman under ett uttryck . Dessutom fick modellen i tiden helt 
fasta koefficienter . 
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Ur estimeringssynpunkt var det dessutom nödvändigt att väga 

samman import - och exportpriserna till endast en variabel, 

därför att dessa två uppvisar en stark inbördes korrelation. 1 

Vid sidan av dessa variabler användes dock import- och export-

priserna också skilt för sig. 

Modellerna förmådde förklara en ansenlig del (ungefär 90 %) 

av de förändringar som inträffat i deflatorn för de inhemska 

kapitalinkomsterna (Tid/y). Importpriserna och arbetskrafts-

kostnaderna ser dock ut att vara de dominerande faktorer som 

:i~~er till grund för priss§ttningen, men även förekomste~ 

av efterfrågetryck p~ varumarknaden visade sig ha prishöjande 

effekter (jfr . diagram och tabel 1 i bilaga I) 1 . Också 

den dummyvariabel som mä-er prisregleringens inverkan fic~ 

ett signifikant estimat o~h hade i enlighet med för väntnin -

garna ett negativt förtecken. Däremot verkar det som am 

exportpriserna inte skulle ha nåvon nämnvärd inverkan på 

·1t ·ecklingen 3.V den inhemska prisnivån. Exportprisernas rinea 

oetyaelsetorde till största del bero på att exportens struktur 

har 1nder estimeringsprioden avsevärt avvikit från ~amman-

sRr,tningen av den inhemska efterfrågan ; exporten har ju 

1. Vid estimering av (TI . d/y) härleddes vikterna ur uttryck (9) 
varvid erhölls: 

P.w = a . m + d . x 
a+d P a+d P · 

! det and~a fallet härleddes vikterna ur ekvation (10), varvid 
följande variabel användes: 

wy _ ac m + 
(i - ac+d (1 - c - d) P 

d(l - c-d) px . 
ac+d (l-c - d) 

2 . Båda efterfrågetrycksvariablerna användes parallellt i 
Es timeringarna, och i den slutliga modellen valdes den 
variabel som gav det bästa förklaringsvärdet. 
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När· förklaringsmodellen för (ITd/y) sammanslås med Jef'::.s.to-

rerna för de övriga komponenterna i bruttonationalrr~. 1Kt~ns 

deflator , erhålles en förklaringsmodell som delvis bes~1~ 

av fasta och delvis av rörli~a koefficienter. I denna for7 

tycks modellen ge en god fb1·klaring till föränd I'ings.-:·»:?. 

bruttonationalproduktens pris (diaP;ram 3). 

Emellertia innebär inte övergången ti 1 det andra oci. 

enKlare alternativet några drastiska förändringar i v~re 

Kofficientestimat eller i modellens totala förk~&rings-

värde (diagram~). Däremot blev eftersläpningarna be'yå:i~: 

Kortare när bruttonatio~alproduktens deflator användes direkt 

som oberoende variabel (jfr. diagram 9b och llb). Det·a ä~ 

naturligtvis delvis beroende av a t variablerna i de~ta f~:1 

Kommer att innehålla både element som förväntas ha och sådana 

element som ir.te förväntas ha nårra eftersläpningseffekter 

(jfr. utryck (10)) , och.modellen kommer därför att beräkna de 

genomsnittliga eftersläpnin~arna. Men enligt denna medel: -

specifikation blev impor~priser·nas eftersläpningseffeKter 

my~ket korta (diagram 9b). det inte heller i motsvarande 

försök med efterfrågekomponenterns var möjlig att påvisa 

~ågra eftersläpningar, kan ~esultaten påvisa att imp0r~-

prisstegringarna mätta marK (dvs. de absoluta förhöjnin -

garna) överförs nästan omedelbart till de slutliga priserna , 
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medan pri set efter ytterligar~ ett kvartal höjs så, att 

vinstmarginalen (relativt sett) hålls oförändrad. 1 

Det urfördes oc kså estimeringar där utrikeshandelspriserna 

användes som sådana utan sammanvägning (se tabel 2 i bilaga I). 

I dessa estimeringar fick exportpriserna i allmänhet en aning 

mindre och importpriserna något större koefficient än de som 

använts vid sammanvägningen, men deras summa var i det stora 

hela oforändrad . Det torde finnas åtminstone två förklaringar 

till dessa resultat. För det första är som redan tidigare 

nämndes, den inbördes korrelationen så stor, att det 

ot vivelaktigt uppstår multikollinearitetsproblem . Då import -

priserna (också enligt antagandena) har en större betydelse 

än exportpriserna är det mycket sannolikt att importpriserna 

under dessa omständigheter tar största delen av den gemensamma 

förklaringsstyrkan. Detta antagande stöds också av det faktum 

att förhållandet förändrades till exportprisernas fördel när 

importpriserna gavs en eftersläpning och korrelationen mellan 

de båda minskade . För det andra utgör exportpriserna endast 

1 : För att eliminera de effekter som de kännbara devalve-
r1n~arn~ kan ha haft på prissättningspolitiken utfördes 
est1~er1ngar där dev~lveringsåren (1957 -58 och,1967-6 8) 
utelamnades. D~tta paverkade dock inte resultaten. Det 
tor?e emellert;d vara skäl att påpeka att man inte med 
anvandande _av_arsdata kan utföra särskilt noggranna analyser 
av .. :f~ersläpn1ngseffekter. Bl.a. är det i det närmaste 
0~0Jl1gt att utnyttja polynomiska distributionsfunkt ioner 
vilka kunde kasta en he l del ljus över denna fråga. 
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en approximation för variabeln (TI x/y),' och som ovan påpekades, 

är denna approximation fullständigt korrekt endast under 

förutsättning att förädlingsvärdets andel av brutt oproduktionen 

hålls oförändrat inom exportindustrin. 

Ett typiskt drag i resultaten är att summan av koefficient-

estimaten för kostnadsfaktorerna är både i estimeringarna 

för deflatorn för de inhemska kapitalinkomsterna och i modellen 

för bruttonationalproduktens deflator mycket nära ett. Utom 

att detta indikerar kostnadsutvecklingens betydelse för pris-

utvecklingen , kan det också ange att de giorda förenklande 

antagandena inte är alltför allvarliga . 

3 .3. Priset på de inhemska efterfrågekomponenterna 

Vid estimeringen av efterfrågekomponenternas prisförändringar 

tillämpades samma grundprinciper som ovan. I förklarings -

modellen för den offentliga konsumtionen var det emellertid 

nödvändigt att införa en variabel som mäter förtjänstutveck-

lingen i den offentliga sektorn, eftersom den offentliga 

konsumtionen till största delen består av löner. 

Resultaten var också i hög grad lika den som ovan presen-

terades , och modellerna förmådde föklara 83 - 93 % av de 
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prisförändringar som inträffat ( se diagram 5-8 ) . Kostnads-

faktorerna vi~ade sig också i detta fall vara de dominerande 

faktorerna bakom prisförändringarna, men även efterfråge-

trycket kunde påvisas ha haft ett signifikant inflytande på 

utvecklingen av övriga priser än prisnivån på de privata 

investeringarna. Också de dummyvariabler som beräknades för 

stabiliseringsperioden fick s ignifikanta koefficientestimat. 1 

Det gäller dock att lägga märke till att medan dummyvariablerna 

i förklaringsmodellerna för priset på den privata konsumtionen 

fick i enlighet med förväntningarna negativt förtecken, så 

var motsvarande förtecken i investeringsmodellerna positivt. 

Detta kan tolkas som så, att då prisregleringen har medfört 

en reducering i prisökn ingarna på den privata konsumtionen, 

så har det uppkomma pristrycket överförts till investerings-

varorna som befunnit sig utanför prisregleringen (även om 

prisregleringens totala effekt varit uppbromsande, jfr. 

modellerna för bruttonationalproduktens deflator och deflatorn 

för de inhemska kapitalinkomsterna). Denna tolkning motsäges 

dock till en del av att det torde finnas ett relativt begrän-

sat antal företag som producerar både investerings- och 

konsumtionsvaror , och som därför har möjlighet till att utföra 

en dylik pris- och kostnadsöverföring. I parti- och detalj-

handeln är naturligtvis möjligheterna större. Det är ju också 

möjligt att förhållandena ändrats relativt drastiskt inom 

investeringsvaruindustrin efter 1967 års devalvering och den 

1. På grund av den offentliga konsumtionens karaktär 
användes ingen dummyvariabel vid estimeringen av dess 
pris förändringar . . 



därefter följande export- och investeringsboomen, och att 

dessa effekter inte blir på ett tillfredställande sett 

beaktade i den aggregerade anal/s som här företas 1 
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Det visade sig vara omöjligt att uppdela importprisernas 

inflytande på råvarupriser och priser på färdigvaror (se 

tablerna 3-6 i bilaga I). Detta beror igen på att användandet 

av flera importprisvariabler samtidigt förorsakade så kraftig 

multikollinearitet, att den dominerande variabeln tog hela 

förklaringen och den andra inte fick ett signifikant estimat 

eller fick fel förtecken. Det var därför nödvändigt att t aga 

endast en variabel för utrikeshandelspriserna i den slutliga 

modellversionen. Den valda variabeln kommer naturligtvis 

under dessa omständigheter att få ett för stort koefficient-

estimat, eftersom den innefattar förklaringen från flere 

variabler. 

Såsom redan tidigare konstaterades gick det inte att påvisa 

att det skulle föreligga några märkbara eftersläpningseffekter 

i förhållande till importpriserna (jfr. diagram 10-11). Däremot 

visade sig förändringarna i arbetskraftskostnaderna påverka 

prisnivån med en viss eftersläpning. Det framgick också att 

denna eftersläpning är betydligt längre för priserna på de 

privata efterfrågekomponenterna än vad de är för ae offentliga. 

Detta resultat verkar också att vara logiskt; de offentliga 

1. Det gäller också i detta sammanhang att lägga märke till 
de stora mätproblem som är förenade med bestämmandet av 
pris- och volymkomponenter för investeringsvaror. Dessa är 
naturligtvis ägnade att göra det svårt att göra några 
bestämda konklusioner. 
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Diagram 5 
Priset p6 den privata konsumtionen 

- Vwkligt utfall 

- - - Estimerat utfall 

·c • m · n • n c P t • .339 P t + .442 C t + .381 C t- 1 + .220 gapt - 2.161 dmp t - .217 

% 
(5.88) (7.22) (7.22) (1.66) (-2.40) (-.38) 

12 - --------~~--- -----.-----------,,-----+-------,:'--#- ---1 
R = .919 
ow "' 1.7 1 10 >--- -,,~.,-.i~-------,f------------1f----------------,----+--r-+---I 

8 __ _.,..,,____ ___ ____________ .-+--------------------
6 1---11---------\,-----+---------,~ - --+"-c------,,,-- ~~-----1-----""+--------1 

1955 1960 1965 
1. Dummyvar iablerna har getts värdet noll vid beräk ningen av ex antevär~el'a. 

Diagram 6 

Prisat på den offentliga konsumtionen 

Verkligt utfall 

Estimerat utfall 

p9\ = .079 p mv t + 458 ~\ + .431 c nt + .048 c " t-l + .107 it - .015 
11.52) IJ.72) (3.20) (3.20) (1 .6?1 (-.01) 

1970 
ex post ex ante 1 

1974 

%r-----.--------r-----------,-----------,----+----U---1 

R2 = .883 
12 1--H--+t--- ----+-~D=W!..!.,_=_1ll.~6,.__ ___ __........, 

8 r--r-- ---t----+------1+-__:~ -~~-1-- --\---"--- ~~J._----I 

6 1-1--- ~~~----i-~~--,1------+--------\r-+-----JL._-+------i 

2r---------t---------+--------t---+-----~ 
0 _ _..__...._____.'---............ - -'-----'----L--'-------L------L-...L_-L--_J__..J.__L.___L,_..L.__l..__,L_..J 

1955 1960 1965 1970 1974 
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Diagram 7 

Ptiset på de privata investeringarna 

Verkligt utfall 

Estim•at utfall 

• i • mi ·c ·c 1 P t ".082 p t + .211 n t + .141 n t-l + 5 .783 dmpt + 2.131 
(2 17) (3.83) (3.83) (8.63) (4.21) 

16 - ----------,-- --, 
14 .__ _ _______ _,__ ______ -------'------ ----

R2 = .909 
12 1----- -------i--:D~W!.!.,__=~2~.2~6~ -----r------~------t----t-------; 

10 - ----------
8 1----------------- - I 

.,/ 

I 

O'----L--L...-...L---1...-.--1.._-L-_...1.--_1----'----'----'--------'---'--_,__-~___. _ __._ _ _.__....___,, 
1955 

Diagram 8 

1960 196~ 1970 1974 
ex post ~x ar te 1 

0 riset på de offentliga investeringarna 

- Verkligt utfall 

- -- Estimerat utfall 

pgit 094 p. ""t + 361 ~"t + 040 \_, -'- . 126 it 
(1 86) (3.55) (3.55 ) ( 1 96) 

Q 
+- 4.432 nmp t -+ 1.475 

(4.28) 11 .691 

% 

181--- - ---- - --.----------,----------,----;----t---1 

16~----------+-------cc-----------+--- --- -+-------!--+-- -~ 
R2 = .834 
DW = 2.03 14-- ---- ------=:...c..;_--=:.:.=:__ __ _ 

12 - --------~---

10 i--- -

-------

\ / 

" 

0 ,.____. _ __._ _ ___.__~-~-~-..._____,~__._ _ __._ _ _.__~ _ _.___..______. _ __,_ _ _,__ _ _._ ___ __ 
1966 1960 1965 
.. ....._ _ ___ ____ _ ._ . _ _ L. ___ ___,_ . -U.-...11- - ·· • • !_. L. -.:at-_ : ____ _ -- .. -- -~•-.. ..::.-....1--

1970 
ex post ex anta 1 

1974 
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priserna är till stor del kalkylmässiga och bestäms i huvud-

sak enligt helt andra grunder än priserna inom den privata 

delen av ekonomin. 

När man betraktar modellernas koefficienter, märker man att 

utvecklingen av arbetskostnaderna tycks vara betydligt vikti-

gare för utvecklingen av konsumentpriserna än för priserna på 

investerinsvarorna. Detta beror på att arbetskraftskostnaderna 

har mätts som genomsnittliga i hela ekonomin, och utvisar 

att produktivitets utvecklingen har varit långsammare (och 

kostnadsutvecklingen snabbare) i konsumtionsvaruindustrin än 

i genomsnitt i ekonomin. På motsvarande sätt har investerings-

varuindustrin uppvisat snabbare produktivitetsökning och 

långsammare kostnadsökning. 



R 
.89 

.88 

87 

.86 

.96 

Diagram 9 

Eften&ipningseffekter; importpri..,na och bruttonationalprod• ktsns deflator. 

Oeflll10t'n för de inhem1b kapital• 
,d 

inkomsterna (11' /y) 

lt.ggad variabel: p m) 

0 2 3 

(al 

eftersläpning 

Bruttonationalproduktens deflator (p V I 

mr) {taggad variabel: p 

0 3 

(c) 

4 eftersläpning 

.94 

.93 

.92 

R2 
.96 

.95 

, y 
Bruttonationalproduktens deflator (p ) 

(laggad variabel: pm) 

(bl 

0 2 3 4 eftersläpning 

Bruttonationalproduktens deflator (p V) 

(laggad variabel: p mf) 

(dl 

0 1 2 3 4 efterstipn,ng 

Bruttonationalproduktens deflator (p wy) 

(laggad varabel: p WY ) 

93 

.92 

.91 

0 2 

(el 

3 

eftersläpningsstruktur: 

0 = ingen eft•släpning 
1= . 9·t +. 1·t-1 
2:a . 8 , t +. 2 - t-1 
3= . 7 - t+ . 3-t-1 
4= . 6-t +. 4 - t-1 

eftersläpning 
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Diagram 10 

Eftersläpningseffekter; importpriserna och priset på efterfrågekomponenterna. 

Priset på den privata konsumtionen (pc) 

(laggad variabel: p ml 

86 

.84 

82 

.80 

I 
0 2 

(al 

3 4 

Priset pä de privata rnvesteringarna (p I I 

(laggad variabel: p m,) 

.90 

.88 

.86 
I 
I • 

. 84 i--

0 

lc' 

3 4 

> efterslapn,ng 

>t . e ters lapn ing 

.88 

.86 

.84 

82 

.80 

.78 

76 

,74 

Priset pi den offentliga konsumttonen (p ge) 

(taggad variabel: p mv) 

(bl 

0 2 3 4 

1-'r set pi de otfentltga mvestermgarna (p 9•) 

(taggad variabel: p mvl 

0 2 

eftersläpn, ngsstruktur: 

0 = ingen eftersläpning 
1= . 9-t +. 1 - t-1 
~ -= . 8 - t + 2 t-1 
3= . 7-t+ . 3 - t-1 
A - ~• J. A .. 

(d) 

3 4 

efterslåpmng 

eftersläpmfl! 
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Diagram 11 

Eftersläpningseffekter; arbetskraftskostnaderna. 

R 

88 

.86 

84 

82 

Deflatorn för de inhemska kap,tal-
1. d inko msterna 1T ly) 

() 2 3 4 5 

•~et pli den privata k:onsumt1onen (p cl 

·t 88 
I 

.86 r 

.84 

.82 

0 2 3 4 5 

Prrset på de privata investeringarna (p 1) 

R21' 
I 

90 
I 

88 L 
I 
' 

86 

84 i-

l 
0 2 3 4 5 

(a) 

6 

6 

6 

efter -
släpning 

P.ftPf-
släpn ng 

R2 
.92 

.90 

.88 

.86 

R2 

.86 

.84 

.82 

.80 

78 

.76 

.74 

> efter• 
släpning 

Bruttonationalproduktens deflator (p Y) 

1 2 3 4 6 

Prrset på den offentltga konsumtionen (p 91 1 

0 2 3 4 5 

Priset på de offentliga investeringarmi (p 91 1 

6 

(d) 

6 

efter• 
~läpn1ng 

efter -
släpning 

6 efter-
eftersläpn;ng,struktur: 
0 = ingen eft•slipning 

2 ,. 8 · t + 2 t - 1 släpn, ng 
3 -.7- t -r 3 t-1 
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4. OM MODELLERNAS ANVÄNDBARH~~ 

Som målsättning för det ovan ut~örda modellbyggandet har 

varit att skapa enkla men ändä nagorlunda pålitliga pris-

funktioner, som kunde användas för uppgörandet av prognoser 

samt t.ex. för beräkning av de priseffekter som alternativa 

löneökningar förorsakar. Sålunda har huvudvikten lagts vid 

a':t mäta de priseffekter som häl'rör från lönekostnader, 

J:rikeshandelspriser cch kapa~itetsutnyttjandegraden, och 

det har antagits att utvecklingEn av övriga inkomster än 

a::'betsinkomster kan förklara,, :rerl tillhjälp av en f•rnkticn 

innehållande dessa variabler. Denna kausalitet ell e2~ "teori" 

som modellen inrymmer utgör iärf'ör en märkba"' förenkling av 

den komplicerade prismekanism mPd verkan 00h återverkan som 

K'1n antas råda inom ekonomin. D·- t t·. är n.2t11rliR;tvis nå,z:ct 

som man måste hålla i minnet när r1·.r bedömer 0ch använder 

de estimerade modellerna. 

Tr~ s de stora förPnklingar h appr~xim8tioner som det varit 

nEgvändigt att företaga, ty~kd nodelierna förklara en mycket 

st~r iel av Je prisförändrirgctr sG~ inträffat ~nder estime -

rin sperioden. För att också kontrcllera modellernas förmåga 

at~ prognosticera, beräknades mcrtPllvärden för de tre närmast 

Pf1janje åren efter estimerin;speriodens slut (diagram 5- 11) . 

: 1essa beräknin~ar sa tes värde: p1 jummyvariablerna ~ill 

n~ll, dvs. det antogs att pri~re~leringen inte hade haft någon 
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effekt på prisutvecklingen under åren 1972-74. Såsom framgår av 

diagram 6 och 7 överskattar båda prisfunktionerna för bru to -

nationalproduktens deflator 1972 års prisförändringar , medan 

den ena prognosticerar 1973 års förändringar rätt så noggrannt , 

och den andra överskattar också denna. 1974 års prisförändringar 

överskattas kraftigt av båda modellerna. Tendensen är densamma 

i fråga om priset på den privata konsumtionen (diagram 5) ; 

prisförändringarna överskattas för varje år, men för 1974 

blir prognosfelet mycket markant. Priset på den offentliga 

konsumtionen underskattas däremot för alla tre åren. Med 

beaktande av att det förekommit prisreglering under alla tre 

åren verkar prognosfelen myc~et logiska och på intet sätt 

oroande. Modellerna för bruttonationalproduktens deflator 

och priset på den privata konsumtionen antyder alla att pris -

regleringens inverkan varit speciEllt kännbar under 1974 , 

vilket också verkar plausibelt då det efter den kraftiga 

prisförändringen på olja och andra råvaror tillämpades en 

mycket omfattande prisreglering ~nder största delen av året . 

Däremot kan inte investeringsprisernas prognosfel bortt'örklaras 

med att det skulle ha förekommit förskjutningar i pristrycket . 

Det verkar uppenbart att det efter 1968 skett förändringar i 

investeringsvarornas prisbeteende som inte kan förklaras med 

tillhjälp av den typ av modeller som här utvecklats, och som 

allvarligt begränsar deras användbarhet. 

När man önskar uppskatta priseffekterna av alternativa 

löneökningar måste man antingen använda sig av ceteris 
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paribus antaganden eller ~ra explicita antaganden om den 

realekonomiska utvecklingen. Modellerna som sådana ger resul-

tat enligt vilka högre ökningar i de nominella förtjänsterna 

alltid leder till större reallöneökningar. Härvid tas alltså 

inte de effekter i betraktande som olika nominella löneför-

höjningar rar på den realekonomiska utvecklingen och härmed på 

t .ex. produktivitets- och efterfrågeutvecklingen. Dessutom 

föranleder de eftersläpningseffekter som förekommer, att 

de kostnadsökn ingar som en stegring av de nominella lönerna 

förorsakar reflekteras helt i prisnivån först efter en viss 

~id, samt att utvecklingen av utrikeshandelspriserna antas 

vara oberoende av den inhemska prisutvecklingen. 1 Resultaten 

kan dock vara synnerligen realistiska vid kortsiktsanalys 

(under förutsättning att alternativen hålls inom vissa 

gränser) , men långtidseffekter kan inte beräknas utan att 

utvidga modellen till att också omfatta real - och övriga 

ekonomiska effekter. Detta år något som går vida utö~r 

aspirationsnivån för detta arbete . 

1 . Ekonometriska undersökningar både med utländskt och 
finländskt material visar att detta inte är ett fullt 
kor1•ekt antagande . En snabb stegring av den inhemska 
prisnivån gör att de utländska exportörerna kan höja 
prisnivån på sina produkter utan att för den skull riskera 
konKurrenskraften . Set.ex. Llewellyn G. E . J., "The 
:Jeterminants of United Kingdom Import Prices", The 
~2onomic Journal, 1974 . 



BILAGA :: 

ESTIMERINGSRESULTAT 

Tabell 1 . 

• 
fl i · i ( ~(I d/y) De atorp för de nhemska kapita1 nkomsterna 

·m •V 6'n . 
d r-id/ R2 .Rp + .. Bp t+ • C t+ i gap m .. Y kons- DW 

'mt ,w 4•n 
• 2P t-1 • 2P t-1 • O t-t tant 

.680 .324 .J87 -7.J65 .600 .893 2.66 
(6.90) {2.16) ( 1 • 89) (-4.92) (.77) 

.703 .J90 .287 -7.264 .121 .871 2.46 
(6.12) (2.40) ( 1 • 32) (-4.41) ( • , 4) 

.635 .432 .072 -6.765 -.2.52 .860 2.J4 
{6.38 (2.24 [. 80) (-4.1J) (-. 19 



Tabell 2 . 

Bruttonationalproduktens deflator (pY) 

,mr ,mf •X ,wy n • ,m i dmpy R2 p p p p p .75c t+ gap kona- DV 
n 

.25o t-l tant 

.255 .646 .078 -2.090 .700 .956 1 .88 
(8.40) (8.85) (1.97) (-2.75) (1.29) 

.244 .564 .060 -1.674 1 • .5JJ .94J 2.2J 
(6.46) (7.99) ( .66) {-2.01) (4.09) 

.192 .069 .570 .o4o -1.812 1.440 .949 2.J8 
(3.22) ( 1 • 12) (8.14) (.44) (-2.18) (J.78) 

• 102 . 106 .059 .550 .055 -1.851 1 .473 .960 2.29 
(2.J9) ( 2. 2.5) (1.05) {8.22) ( .6J) (-2.36) (4.09) 

• 125 • 125 .54J .070 -1.735 1. 562 .956 2.06 
(3.45) (2.90) (8.12) {. 80) (-2.23) (4.44) 

.262 .578 .019 -1.842 1.391 .947 2.40 
(6.74) (8.57) (. 23) (-2.27) {J.81) 

.275 .6J8 .058 -2.229 .762 .955 2.30 
,8.J4) (8.68) (1.49) (-2.89) (1.40) 

.215 .054 .641 .070 -2.181 0714 .959 2.13 
(4.23) (.98) (8.74) ( 1. 71) (-2.84) (1.32) 



Tahell 3. 

Priset pA den privata konsumtionen (pc) 

•m •IDV ,mr . mc , n . 
0 R2 p p p p •55c t+ i gap dmp kone- DW 

•n .45c t-l tant 

- ----· . - - ·---- - -- ~- ... -- - ---
.268 .740 -1.J8) .271 .861 1. 44 

(4.20) (5.05) (-1.28) (. J8) 

.278 .775 .OJO -1.489 .... 070 .862 1 • 4 .5 
(J.91) (4.J4) (.J6) (-1.28) (-.06) 

.742 Il 
-1.706 .878 1. 40 .J2J .220 • 117 

(4.Jl) (5.20) ( 1.Jl) (-1.57) (.17) 

.261 .814 ,, 
-1.994 .219 .903 1.91 

(5.57) (7.10) (2.13) (.J7) 
I 

.227 -.017 .821 -2C..950 .209 .90.3 1. 90 
(2.72 (-.17) (6.59) (-2.01) (.34) ' Il 

I 

.289 .784 -1.814 -.006 .901 1 .54 (5.50) (6.66} (-1.95) (-.01) 

• 3J9 .80J -2.161 -.217 .919 1.71 ( 5. 86) (7.22) (-2.404 (-.J8} 

l L .. J . --·- -- . . 



Talidl 11 . 

Priset på den oCfentliga konaumtion9p (pgc) 

----- ca ·~ 

·mv -g .n , 
•Y R2 p ,., .90 t+ i gap p - kons- DW 

.n te.-t 
• 10 t-1 

.079 .458 .479 • 107 -.015 .88J 1.66 
(1.51) ( 1.52) (3.20) (1.67) (-.01) 

.045 .482 .J88 .023 .982 .s.50 1 • .58 
(. 64) (J.29) (2.J2) (.13) (1.08) 

.513 .440 .466 .841 1. 86 
(4.10) <2;1z> (.55) --~·-- . '- - ---- '--- --·---



l'-i1.,, lJ ',. ·---

Priset pl de ~rivata investeringarna (pi) 

,__. ___ 
T - - - ~- - --- -----

•mr -mi 6'n i dmp 
i kons• R2 DW p p • C t+ gap 

tant 
·n 

.4c t-1 
I . - >--- --- - - - ----

-.067 .089 .J81 6.145 2.012 .921 2.69 
(-1.J4 ' ( .2. 60) {4.15) (8.68) (4.13) 

.062 .J52 5.763 2.131 .909 2.26 
(2.17) (J.82) {8.6J) (4.Jl) 

.070 .424 .053 5.678 1. t.So .916 2. 15 
(2.35) (3.56) (. 96) (8~0) ( 1. 77) 

.06J .J52 .006 5.759 2.123 .909 2.26 
(1.69) (J.6J) (.05) (8.2J) (3.90) 
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Tabell 6 . 

( P·g:i ) Priset på de off ent1iga investeringarna 

F ,mr .mi •n .. 
p p .9c t+ i. 

,n 
.le t - 1 

. 0 36 .269 
( . 6J) 

I 
(2 . 53 ) 

' 
.020 .281 
(.52) ( 2 . 71) 

.052 . 271 
( 1.02) (2.68) 

.094 .401 . 26 
(1.85) (J.55) ( 1.96) 

.069 . 267 
(1. 27) (2.62) 

• 

I 
gap dmpgi kons- R2 DW 

t ant 

5.126 2.87.3 .769 2 . 41 
( 4 .50) (4. 88) 

5 . 269 2 . tiJ4 • '/68 2.J8 
( 4 .ts tS ) (4 . b9) 

4.962 2.8:>5 • ·1tsO 2.49 
(4.49) (4.96) 

4.4J2 1.475 .tsJ4 2.0J 
t4.28) ( 1 • 69) 

• 12J 4.974 2.837 .794 2.42 
(.90) (4.47) (4.89) 



BI~AGA I: 

Löneglidningen 

I de härledda prismodellerna ingår förtjänstnivån som en 

mycket central variabel . Om man önskar använda modellerna 

för värdering av olika förhöjningar i avtalslönerna , är 

man därför först tvungen att på något sätt uppskatta 

storleken på den s . k . löneglidningen i de olika alternativen . 

I detta avsnitt skall därför presenteras en del empiriska 

~örsök som gjorts för att bestämma storleken på denna . 

Löneglidningen kan i princip antas vara beroende av ~ler~ 

0Lika faktorer och utgör egentligen på en aggregarad ! ivä 

e~r, mycket komplicerat fenomen . Det enklaste fallet av 

löneglidning förekommer på individuell nivå , när en perso~ 

får under ett visst tidsintervall en högre löneökning 

än vad löneavtalen skulle förutsätta . Detta inträffar i mer 

eller mindre omfattning hela tiden , men rent generellt kan 

dylika tendenser väntas öka när företagen upplever en hög 

efterfrågan på sina produkter och lönsamhetsutvecklingen är 

gynnsam. Då kan det också lät uppstå tävlan om vissa typer 

av arbetskraft, varvid dessa effekter ytterligare accen~ueras . 

Också i inflationstider när prisstegringarna är snabba, 

förbättras företagens likviditet och förmåga att betala 

högre löner, och det kan ~ckså inträffa att de olika kontra -

henterna i en dylik situations rävar till att hålla reallöne -



ökningen uppe . I detta fall framträder alltså en annan aspekt 

av pris - och lönemekanismen ; tidigare har antagits att löneök -

ningar föranleder prisökningar, men nu antas alltså att också 

prisökningar leder till löneökningar . 

Det är dock omöjligt att i någon större omfattning mäta 

löneutvecklingen på individuell nivå . Den löneutveckling som 

i detta fall intresserar är den genomsnittliga i hela eko -

nomin och då spelar också andra faktorer in. Arbetskraftens 

struktur förändras hela tiden vilketi och för sig har en inver-

kan på den genomsnittliga förtjänstnivån . Om en person under 

viss tid flyttar från ett jobb med lägre avtalslön 

ett jobb med högre avtalslön, kommer den genomsnittliga 

förtjänstnivån att stiga trots att det inte förekommit någon 

löneglidning i den mening som ovan beskrevs . Av dylika 

effekter finns det också flera olika slag. Under loppet av 

avtalsperioden pensioneras en del personer, de nydimitterade 

kommer ut på arbetsmarknaden, den genomsnittliga utbildnings -

nivån förändras, företags-, branschyrkesst r ukturen förändras 

osv. Alla dessa faktorer kommer att ha ett inflytande på 

utvecklingen av den genomsnittliga lönenivån och föranleda 

att den slutliga löneökningen med största sannolikhet avviker 

från det som avtalats. Vid skapandet av empiriska modeller 

borde man därför kunna beakta alla dessa olika faktorer . 

Modellen kan då ut ryckas på följande sätt : 

w = 
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där w = förändringen i den genomsnittliga förtjänst-

nivån 

wn = förändringen i avtalslönerna 

p = prisutvecklingen 
n cu = efterfrågesituationen på arbetsmarknaden 

zn = strukturella förändringar i arbetsstyrkan. 

- . . 1 tstimeringarna 

Mankan redan av diskussionen ovan draga den slutsatsen att 

det kommer att vara svårt att finna operationella variabler 

för estimeringarna . Detta visade sig också vara fal:et, och 

försök med olika variabler skall därför presenteras närmare 

nedan . Men också mätningen av avtalslönernas inverkan på för -

tjänstutvecklingen vållade en hel del problem, och detta 

skall därför diskuteras först litet mera i detalj. 

Statistikcentralen har utgående från de genomsnittliga 

procentuella förhöjningar som avtalats i samband med 

löneavtalen bildat ett kvartalsindex för avtalslönerna. 

Med de avtalade löneförhöjningarna avses då avtalens 

1 . I dessa estimeringar var det på grund av den till-
gängliga statistiken nödvändigt att avvika från den esti -
meringsperiod som användes vid estimeringen av prisfunk-
tionen och begränsa perioden till 1958-72 . Eftersom 
Statistikcentralens avtalslöneindex inte står att få för 
hela denna period, har det index som uppgjorts av Ahti 
Molander använts för tiden fram till 1964. Se Ahti Molander 
A Study of Prices , Wages and Employment i Finland , 1957-66, 
Bank of Finland Institute for Economic Reserarch B:31, 
Helsinki 1969 . 



förhöjande inverkan på den rådande förtjänstinivån. Av~a:Pns 

inverkan på förändringen (på årsbasis) i den genomsnittlii?;a 

förtjänstnivån har då vanligtvis satts lika som för .:ir:d:':1~2:e:. 

i avtalslöneindex , och löneglidningen har beräknats son 

skillnaden mellan denna förändring och den slutliga ~Jränd -

rir.ge~ i den genomsni tliga förtjänstnivån. ! dessa berä~nin -

gar :ar man emellertid in~e i betraktande det fak u~ att 

:öneökningarna (och också de beräknade avtalsförhöjningarr.a' 

bestäms ~tgaende från den rådande lönenivån där den ~idica~e 

1 )neglidningen ~edan finns inkluderad . För att de- skal: 

••~ra :ättare at illustrera detta tas Jia ram II . ~ -i:: hjälp. 

Diagram Il :1 

Löneavtalen och förändringar den allmänna förtjänstnivln. 

Index 
Index för den allmänna förtjänstnivln 

Avtalslöneindex 

-----120 --------- -------- -----------1 

100 ----- --~- ----------------
Il 111 Ar 

Index 

130 

120 

110 

100 



I exemplet antas att både löneindex och avtalslöneindex har 

värdet iOO under hela år I . Dessutom antas att av a:s -

lönerna höjs från början av år II och år III med i genoms r.i--

-, ;, samt att löneglidningen utvecl<las jämr..-c ~trlC"'.' 

de två åren (II och III) så att den genomsnittliga ~öne -

nivån ä::· vi:i 11tgången av året 4 . 5 % (index stiger :'~§.r, :::_:: 

till 115 under år Il) högre än vad avtalen f'örutsät~er . 

Om avtalens årseffekt jå beräknas ~tgaende ~rån e ~enorns -

nittliga förändringarna i avtalslöneindex iås fö:jande 

utveckling för 3V alslönerna, löneglidning och förtjäns~-

' '":"l e c k 1 in g : 

':'abell II : l 

fört:, .j än s '"": in i v s 
avtalslöner 
löneglidning 

Avtalslöner, l~neglindning och förtjänst-

utveckling 

I II III 

Index Index %-f'örändr . index 1 - föränå~ . 

100 . 0 112 . 5 12 . 5 129 . 4 15 . : 
100 . 0 110 . 0 10 . 0 121 . 0 10 . il 

2 . 5 ;:; ,.... 
.,. . ,_ 

Enligt denna be~äkning ökar alltså löneglidningen från 

2 . 5 % år II till 5 % år III, trots att utvecklingen varit 

identisk under de båda åren. Denna effekt kommer sig av a:~ 



avt~~s1önernas förhöjande effekt på årsgen~rnsni::te: _ s.~-~s 

~erket var större än 10 . 0 % under år III . AvtalsförhJ}r.i~~er. 

Jnder början av år III förorsakade nämligen en för~öjnin~ 

förtjänstindex till 126.5 , och om ingen löneglidr.in: ~k ,:le 

.. , ·.; ··-

s.ndc>ingPn i för•j änstnivån na uppg:ht till l~ - ~ V: 

, >1 s s !::i.~ +- • .l H ä ::--· · i 1 f,,, a mg i c k a t t använda n d e t av av-<-; a : s . :: te' -

r, iP·<,-,'1, å:·s::'•2·'3.nrlrinr-;ac fcr mä::ning av avtalslöne1·n·-.ts 

.i. J.1:.s.._Jnet'ö-v-·rJ~~-~rj.in 8.y"na. st~ger. De-. är liock svå:,-.,- ~-1-- :-.•!7 nc: 

· 1.:0r rC;i icnel..i rörkloring ill det.ta re ... ultat , _:,('r. ~et ffiåste 

·:::.:,,,r ·-5,., -c·1Kaf 2r,rr. så, 1tt 1vtalslöneindexens ::1.nvändande på 

~:~a SP~t inte ger Pll relevant bil' av tvecklinge~ .. ~nr.a 

b'-:räkningssä~tet f2'av sJm :>Psultat at ctei- råder en s 1 '·i,;:-

::..ör.-=?gl i ininger1. 

.• 
- .. f 

> -'' 

_ p~;~~i~Pn beräknades ; 0 ~ andra alternativet så, 3--
-,. s~s~Jneinjex Kedjades ~il~ indexvärdet fjr förtjäns~~ivån 

2:st& Kvar:alet föregående år . Jetta är inte f~l: -
--~~a~?~ korrek- om de~ föreKommit flera avtalslöneförhöj -

, · ,.i:a~· .. no.er s.r<:>·, . va-::·s e:':'ekter alltså beräknats ,.,gåen-:1":: 
'.~y .. ;r; jen ja ·ådande förtjänstnivån - inklusive löneg:idn:nger. , , 
-."'' P':"':- ann&.t fö!"farande skulle förorsaka "nonsensko~ -
" .3tion 11 vid estimeringarna, eftersom man skulle vara ~vunger 

b:and de ~op~,ende ~a!"iab:erna delvis inkl1der~ ,er 
• r ,,, i ;:i h P • ·, ;:i r ,, i r "P r kl i n g- m A. n ·1 i 11 för k 1 ara . 



•'• 

l , lr 

,~,c_- s.öshetsgr3dens L .n""rål. ha.r Ch ;;{ f:.Sräniyr,tc 

er· le i.r penb;:, r··· q rt qrr'"'t ::<•~•rhE•~ sg-r, l f·• r! ' ' 

•'ri 'j~i"' p s Kr i\, ·: ): ika fenomer:, f"'\ ·,h 1 t It-, -. . ,, 

it~ r.1 :,ir· it 3,. 1 i q. t samma L.rbet s le sn._ •. ' 
,,...,,. ir.neb•.:ri ,.r+ :::i.r ,=.r sr.'=! , 

, ). ~n·e r:eL,-.,r ~~'•t·,,•:skt påvisas r~c haf: n'-1 .... -

• r • l , 

,en en varia.te: sorr . ..-<.r .. s+ 

··s21=>rligen k·-in m·,n ;3kttaga att arbetskraftens •,i 
,,, r. (dPn s. k. "~!""1½!.rvsfrekvensen) varierar ;;,~.:. I'· 

- • P bun ie': i enli -het· m :,d arbetsmarim2dss it ua t ione .. 
, _ :kterna att få ::i.rbet-,e föy,svagas , går en del pers~:1~:-

rb0-sstyrkan för · ... :.t å:;ervända först när mö.iligb<->~Pr>r1' 
... ':1 • fa arbete L-;e;; pörbä ttras . Likaså har man "~ r r.· -
: ·1 ::i•·~ antalPt 3.1~ocr.·platsbyten ökar när arbe~~ ,, ' -

··;,+-.-,rna ä.:-- ~~ 1 .1a, ·•-~ .• 1 !'r·iktionsaI'betslösheten - · 
r 8." ;''K"'å pr•.:o.,:;entF.:r-i.t en rad olika hypoteser an;..• .. l 

ur11...,t :-ic:-, "'f' ersl':i.pring;en mellan arbetsmarknads.~· v 
rtJ"'-CSlÖShPtsgr·c:tc.e'l-:. r'a rrr 1nd av dessa orsaker r ,,.,. 

r.~·n: .garr1 _;_ i'c?r. "- <st-,rerade arbetslöshetsgrader. 
· · ni rare än -1e ''ey·1·: i;:r':i omkastningarna ::. syssel -2· - . ~,.. 

• A. ·~men . Je t.i::-x. ~i&C.'i.ay & Hart, 11 Wage Inf .... ati, r 1r 

• ~i-,_;_:_ips Re ationsnips", The Manchester School l 

'~.-~~, antcws ju ._,v':1.n 17'1 e-tt; samband me·J kapacitpt·.~ 
~-,,nj::>~ i ~k•Jnnmin. 



.. 

.. 

f~r att mätb konjukturarbetslösheten (se t~be.l II:: '" _,.., 

även om inte heller dessa gav särskilt signifikanta esr~ns ... . 

3. t,.. k'Jnj ,mkt urarbet slöshet. en ·,ar it nära n0l l :-iär· a rbet: s-

1Jshet 0n under högkonjunktur uppnått sitt miniMivärae . 

"+-,~:;ående från detta drogs er i,::'."end ~encm d,:,s.:30: ;r.ir irr,~·vi.:-- • 0 r., 

varE->ft"'"r aeri återstående de.ten betraktades som lwr,j Jr ;c •;r>-

~rbets·a~he~. En dylik delvis subjektiv variabel ~q\ 1e 

Molellen (diagram II : 2). Den '=sti111eradE 

zr3~istiskt sett inte särKi: pålitlig. 

J0~ allra svåraste prob 7 emec best0d dock i att finn~ 0 n 

• -~er flera variabler som kunde mäta de e•rukturel18 

f~K~orPrnas inverkan på löneglidningen. Försök ~jordes 

arbetsinsats i förhållande till den ':.ot~la arbetsinsatst:>r. . 

• ,~·r,(l.J."ä de stl'ukturella förändringarna . 

':'::.:..:3:1.mmans taget verkar de':. 1 :jnset av de utf:irct~. -?St,ime -

,< 11.: ,:1;1~; ie avtalsmässi~c.. ::.Jnerna 0cr: e-r·r;erfrågesituat::.or,"'=t, 

i nve.,.., 1':;:,_ .,,, Pfldc. st i ringa grad på j "'::. 
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Diagram Il :2 

F6rtjänstnivin 

sli~:iga ~tf~rmningen av löneglidningen. Man måste erE ·-~~-:1 
na:~a i minn~ de stora svårighe er som är fJrKnippan 

'Tied att finna lämp l i ga data fö r dessa test n ingar . :,e::;s11 .:Jr: 

~crde iet vara nödvän i 

···>· .:::.t: få :nera pålitli a resulta'- . 

Verkligt utfall 

Estimerat utfall 

. . n nk * t • .959 w t - .250 u t + 1.906 
(15.69) (-1.09) (3.90) 

141--------------~--- -------------+----,f---~--; 

41----------------------------------,f-----------i 

0 L--...I.----L..-~--..,___-...J..... _ __.__~.____....__ _ _._ _ ___._ __ ..___ _ _._ _ __._ _ ___,.____~_......_ _ __, 

1968 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
ex post ex ante 1 

1 Modellens stora prognostilflt'1ngdel för Aren 1973 och 1974 påverkas :tv ar: oet under Arets lopp företogs mårij;. 
f6rfl6intftl8' i awtalstönern1. (jfr not s. 11:6) 
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Tabell II : 2 

FörtJänstnivAn (w) 

• n w 

I 

u k u 

--------t---· - -~ ..... _ .. -.... ··---··' 

1 • 190 
(9.59) 

e252 
(1.55) 

.962 .017 
l( 1 4 • 27) ( • 1 6 ) 

1. 178 j 
l 10.6b) 1 

l . 961 
,~14.86) 

1. 164 l 
( 1 J. 32 )I 

1 • 177 
'(8.87) 

• 959 
1(15.69) 

.983 
I( 14. 26) 

1. 219 
( 10. 28) 

! . ~?2 
1(1 4.25} 
I 

- ---1 -- -- -

• 159 
(. 96) 

-.6.56 
(-2.06) 

-.063 
(-.28) 

-.5J8 
(1.57) 

.005 -.058 
(_. 04 ) ( - • 2 J ) 

-.945 
(-J.47) 

-.250 
(-1.09) 

----,--- ---
i kons-

tant 

• b 12 
(. 61 ) 

1.677 
(2.77) 

2.574 
(3.14) 

1. 846 
(2.9.5) 

1.943 
(J.40) 

1. 905 
(.3.90) 

.055 .897 
( 1 • 1 2) ( • 88) 

.026 1.412 
(.86) (2.34) 

1. 749 
(1.47) 

5'7 

____ .._ -· .. -- - l 
I 

DW 

1.70 

.99 

1. 64 

.937 1. 19 

1.60 

,886 1.26 

.952 1. SJ 

1. 22 

1. 65 



.. 
BILAGA III Det använda datamaterialet 

·n dmp C dmpgi dmp i dmpy dm tf1 / y • C . ge -g .i C gap i p p p 

195.5 J.O o. o o.o o.o o.o o.o J. O 6.5 - 0 .J 5.6 2.2 

56 10.4 o.o o.o o.o o .o o.o 2.J 7 .7 9 .6 15.8 7.9 
57 J.9 o.o o.o o.o o.o Oi. 0 -1.5 -1.8 11.0 6.4 4.1 
58 5.8 o.o o.o o.o o.o o.o -4.a J.9 7.J 6.5 4.J 
59 0.5 o.o o.o o.o o. o o.o -J.1 9.1 1. J 4.J 1. 2 
60 -1.2 o.o o.o o.o o.o o.o 0.9 16.7 1. 5 J.8 4.o 
61 4.2 o.o o.o o.o o.o o.o 2.9 10.5 1 • 0 5.5 4.5 
62 2.0 o.o o.o o.o o.o o.o 1. 4 0.7 J.2 4.4 J.5 
63 10.5 o.o o.o o.o o. o o.o 0.2 -2.4 5.5 8.4 J.9 
64 1.5 o.o o.o o.o o.o o.o 1. 2 J.1 8.1 9.J 4.2 
6.5 5.2 o.o o.o o.o o.o o.o 1.2 10.7 3.7 6.6 5.7 
66 6.5 o.o o.o o.o o.u o.o -1.4 2.8 J.2 7.2 4.2 
67 5.4 o.o o.o o.o o.o o.o -J.2 -J.J 6.1 8.6 5.8 
68 7.7 0.5 o.a 1 • 0 o.o 0.2 -5.0 -J.6 8.9 10.7 ,o.o 
69 -0.2 O.J 0.5 0.3 0.2 o.o -1.J 11 .7 2.1 4.8 5.4 
70 J.O 1.0 0.5 1 .o 1.0 1 .o 1. 5 12.9 2.J 5.4 7.4 
71 9.8 1. 0 1.0 1 • 0 0.2 o. I 0.7 J.6 5.9 9.J 10.2 

H 
H 
H .. .... 
l 

l) 



·i -m .mc • m:t • mi 
•W "d 

p p p p p • mr • mv . wy • X •Y p p p p p p 'it /y 
9.5.5 o.s o.o -1. 0 o.o -4.o o.o -0.7 J • .5 2.8 2.J 2.9 O.J 

56 4.J .5. 0 J.O 6.7 1.0 J.O 5.2 J.9 4. 1 6.7 9.0 8.2 
57 J.5 1.5.2 19.6 15.7 lJ.4 14.6 12.7 11.9 12.7 13.9 7.4 11.6 
.58 6.5 14.o 18.0 lJ.i JJ.6 14.4 13.7 14.o 14.o -4.8 7.8 9.0 
59 2.5 -4.4 -4.2 -J.2 - 1. 4 -5.9 -J.9 -4.6 -4.5 2.4 1.J o.o 
60 J.4 2.J -2.2 o.6 J.4 4.7 1 • 1 2.J 2.J 1. 7 2.2 2.8 
61 J.O 0.7 0.7 2.8 6.7 -2.J -2.J 1 • 1 1.2 - 1 .o J. 1 J.1 
62 4.o 1. 5 2.2 J.4 6.J -1.5 1.7 0.5 o.a 2.9 2.6 o. 1 
6J 4.8 0.7 1. 0 0.5 2.0 1. 0 4.o 1.6 1.g 5.5 6.J J.8 
64 6.4 2.9 o.o 1.6 1.0 5.0 7.1 4.o J.7 4.8 7.6 6. 1 
65 5.1 0.7 4.o 1. 8 1.9 - 1 .o -1..5 2.J 1 • 8 - 1 .o 4.J 2.0 
66 .'.}.4 o.o 1. 9 o.6 4.8 -1.0 - 1 .o -0.4 o.o J. 1 5.0 J.7 
67 5.7 6.9 5.6 8.8 4.5 J.8 5.2 5.4 5. 9 17.4 5.6 4.5 
68 11.2 20.4 21.2 21.6 23. 5 18.5 20.9 19.2 19.6 J • .5 10.8 11. 8 

69 5.2 2.J -1.5 1 • J 2.8 J.9 7.8 2.8 2.7 10 • 1 .'.}. 5 6.1 

70 9.2 8. J 5.2 6.9 8.9 10.5 5.7 9. 1 s., 5.2 J.2 -0. 1 
71 1 ·1. 4 7.2 6.o 11.5 10.7 -1 .o 5.4 6.4 6.7 5.5 6.8 1.6 

H 
H 
H .. 

V1 N 
1..0 



u 

1958 J.0 

59 2.2 

60 1. 5 
61 1. 2 

62 1.J 

6J 1. 5 

64 1. 5 

65 1.4 
66 1.6 

67 2.9 
68 4.o 
69 2.8 

70 . 19 
71 2.2 

72 2.5 

k u 

2.0 

1. 2 

o.s 
0.2 

o.J 

O. 5 

o.J 

o. 1 

0.2 

1. 4 

2.5 

1.2 

o.J 
o.6 

0.9 

V 

5. 1 

4.7 

5.5 

7.7 

5.9 

9.4 

13.4 

8.6 

7.J 

8 .8 

11.0 

7.4 

8.4 

12.8 

11. 6 

n 
V 

J.9 

4.9 

4.5 

6.2 

5.6 

7.9 

12.6 

7.0 

5.0 

7.1 

10.J 

5.8 

6. 1 

11.2 

9.8 

ni w 

4.7 
,~. 0 

3.5 

4.5 

3. 7 

7.6 

10.J 

6.6 

4.4 

6.4 

9.8 

5.0 

4.9 

8.9 

8.8 

-0.9 

2.6 

5.5 

J.6 

2.7 

o.6 

1. 9 

1. 9 

1.6 

-0.2 

0.5 

4.o 

J.7 

0.2 

2.7 

.. 
w 

0\ 
0 
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Symbolförteckning 

n 
C 

r 
'l 

'Up 

C imp 

1 jmp 

V dmV 

d dmIT /y 

= arbetskraftskostnaderna definierade som 

= efterfrågetryrket på arb~tsmarknaden 

= efterfrågetrycket på varumarknaden 

= insatsvaror, värde 

= dummyvariabel för prisregleringens påverkan på 

prisutvecklingen på den privata konsumtionen 

= durnmyvariabel för prisreg;leringens påverkan på 

prisutvecklingen för offentliga investeringar 

= dummyvariabel för prisregleringens påverkan på 

prisutvecklingen för privata investeringar 

= dummyvariabel för prisregleringens påverkan på 

utvecklingen av bruttonationalproduktens 1eflator 

= dummyvariabPl för prisreglerjngens påverkan pä 

utvecklingen av deflatorn för de inhemska 

kapitalinkomsterna 

E = den e:te efterfrågekomponenten, värde e 

gap = bruttonationalproduktens (till fasta priser) 

l 

k 

M 

m 

MF 

avvikelse frän den långsiktiga trendutvecklingen . 
= bruttobildningen av fast kapital, volym 

= konkurrensförhållandena 

= importen av varor och tjänster., värde 

= import en av varor och tjänster, volym 

= importen av färdiga varor och tjänster, värde 



n = arbetsinsatsen 

= den betalda arbetsinsatsen 

= priset på det totala utbudet 

= priset pä den privata konsumtionen 

= priset på de inhemska insatsvarorna 

pgc = priset på den offentliga konsumtionen 

pgi = priset på de off~ntliga investeringarna 
l p = priset på de privata investeringarna 

pm = priset på i~porte _ av varor tjänster 
mc p = importpriset på konsumtionsvaror 

pmf = importpriset på färdiga importvaror 
mi p = importpriset på inveateringsvnror 
ror p = i~portpriset pA inRatsvarorna 

pmv = priset på varuimporten 
w p = utrikeshandelspriserna defin1~~ade som 

a · pm + _d_ .px 
a+d a+d 

pwy = utr ikeshandelsprjserna definierade som 

X p 

y p 

s 

J 

K 
11 

ac 
ac td( l -c-d) 

d (1-c-d) 

ac +d ( 1-c -d) 
X .p 

= priset på exporten av varor och tjänster 

= bruttonationalproduktens deflator 

= dRt totala utbuct~t, värde 

= det totala t; tbt1de,, volym 

= arbetslöshetsgraden 

62 
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n z 

a 

b 

C 

d 

= förtjänstnivån 

= förtjänstnivån inom den offentliga sekt orn 

= de avtalsmässiga löneförhöjningarnas beräknade 

inverkan på utvecklingen av den allmänna 

förtjänstnivån 

= avtalslöneindex 

= bruttonationalprodukten, volym 

= arbetsinkomsterna (lönesumman + socialskydds-

avgifterna) 
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= de strukturella förändringarna på arbetsmarknaden 

= socialskyddsavgifterna/lönesumman 

= kapitalinkomsterna 

= de inhemska kapitalinkomsterna 

= de av exporten bestämda kapitalinkomsterna 

=importensandel av det totala utbudet 

= arbetsinkomsternas andel av det totala utbudet 

= de inhemska kapitalinkomsternas andel av det 

totala utbudet 

= de av exporten bestämda kapitalinkomsternas andel 

av det totala utbudet 
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