
VT1 notat

 

Nr 61-1994 Utgivningsår 1994

Titel: Effekter av investeringar i transportinfrastrukturen - en

översikt av tyskspråkig litteratur

Författare: Inge Vierth

Resursgrupp: Transporter och samhällsekonomi

Projektnummer: 50003

Projektnamn: Effekter av investeringar i transportinfrastrukturen - en

översikt av tyskspråkig litteratur

Uppdragsgivare: Vägverket

Distribution: Fri

  

div

    

Väg- och transport-

forskningsinstitutetä

 



Effekter av investeringar i transportinfrastrukturen - en Översikt
av tyskspråkig litteratur

av
Inge Vierth
Statens väg- och transportforskningsinstitut

Linköping, november 1994





FÖRORD

VTIs grupp för Transporter och Samhällsekonomi har under många år till stor del

på Vägverkets uppdrag forskat inom problemområdet "Näringslivseffekter av in-

vesteringar i transportinfrastruktur". Bland dessa arbeten kan nämnas VTI-med-

delande 616 "Välfärdseffekter av väginvesteringar utöver trañkantkostnadsef-

fekterna" och VTI-meddelande 701 "Vägväsendet i samhällsekonomisk belysning

samt I. Hussains avhandling "Theory and measurement of transport infrastructure

investment benefits . För denna forskning har teoretiska och empiriska resultat re-

dovisade i uteslutande svensk och engelskspråkig litteratur utgjort referensram.

För att vidga språkområdet har VTI med Vägverkets stöd uppdragit åt Inge Vierth,

TFK+VTI Transportforschung, Hamburg att göra en litteraturstudie av tyska ar-

beten inom det nämnda problemområdet. Det är så lyckligt att Inge, förutom att

hon har god kännedom om tysk transportekonomi, talar flytande svenska.

Linköping 22 november 1994

Jan Owen Jansson
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Sammanfattning

I föreliggande rapport redogörs för tyska studier som undersöker vilken betydelse in-

vesteringar i infrastrukturen har på ekonomisk tillväxt, regional utveckling och

sysselsättning, rumslig fördelning av befolkning, arbetsplatser och infrastruktur och

sysselsättning under byggnadsfasen. Framställningen baseras på den tillgängliga

litteraturen och intervjuer. I introduktionen ges en översikt över degeografiska,

demografiska och institutionella förutsättningarna i Tyskland. Sedan förklaras

problemställningen och på vilket sätt problemet angrips.

Nio studier behandlas, vilka delar upp sig i nationella (generella) studier, regionala

studier och studier som speciellt har sysselsättningen under byggnadsfasen som tema.

I de första avsnitten presenteras Hans F. Trunzers studie från 1980 samt Jürgen -

Blazejcaks och Ulrich Voigts studie från 1985. Regionala undersökningar är studierna

av Dieter Biehl (1975,l976,1986,1991), Ulrich Blum (1982), Johannes Bröcker

(1989), Horst Lutter (1980) och Manfred Zachcial (1990). De nämnda sysselsätt-

ningsstudierna är analyser av Herbert Baum (1982) och Vera Gretz-Roth (1988).

Varje undersökning presenteras här mycket kortfattat med redovisning av den

använda metoden och av resultatet.

1. Trunzers studie behandlar sambandet mellan investeringar i infrastruktur och

den ekonomiska tillväxten, samt tillväxtens komponenter kapitalkoefñcient (resp

kapitalproduktivitet) och teknisk utveckling. Arbetet innehåller en detaljerad analys

av den hittillsvarande forskningen och en empirisk analys. Det genomförs en

internationell jämförelse mellan sexton OECD-länder samt en extra analys för

Västtyskland. Materialet analyseras med hjälp av regressioner i form av nationella

tidsserieanalyser, internationella tvärsnittsanalyser och multipla regressioner. Enkla

regressionsanalytiska metoder används på grund av bl a ofullständigt datamaterial.

Utgångshypotesen är att investeringar i infrastrukturen främjar den ekonomiska

tillväxten. Inom den internationella ansatsen analyseras resultaten för olika

ländergrupper (dvs länder med olika utvecklingslägen och olika befolkningstätheter)

och olika slags investeringar. Varken i den internationella eller i den nationella

ansatsen är resultaten övertygande. Enligt författarens egen sammanfattning kan

under vissa förutsättningar investeringar i infrastrukturen isoleras som en viktig faktor

för den ekonomiska tillväxten, men en kvantitativ analys av deras relevans för den

ekonomiska tillväxten kräver detaljerade undersökningar på enskilda områden.

2. Blazejcak och Voigt från "Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)"
genomförde en analys av investeringar i transportinfrastruktur. Studien har till syfte

att undersöka vilka effekter dessa investeringar har på ekonomiska indikatorer både

under byggnadsfasen och under användningsfasen. Produktions- och sysselsättnings-

effekter analyseras med hjälp av en makromodell för analysen av struktureffekterna
används input-output-tekniken. Tillväxteffektema behandlas mer översiktligt.

För att bestämma de samhällsekonomiska effekterna under byggnadsfasen genomförs

olika simuleringar. Först antas att statliga investeringar i transportinfrastrukturen

ökades med 1 miljard DM varje år i perioden 1973-1980, sedan förutsätts en jämn

fördelning av investeringarna under samma period och slutligen antas att det 1975 (år
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med lågkonjunktur) investerades 5 miljarder DM mer än det skedd i verkligheten.

Som slutsats konstateras att investeringar i transportinfrastrukturen har märkbara in-

komst- och sysselsättningseffekter, men att de inte samtidigt kan tillgodose

stabilitets-, tillväxt- och sysselsättningsmål. Angående leveransstrukturen ser man att

investeringar i transportinfrastrukturen i Västtyskland år 1980, som uppgick till 27

miljarder DM, medförde en bruttoproduktion av ca 50 miljarder DM och skapandet

av tillsammans415 000 arbetstillfällen. Enligt författarna finns det inga beprövade

metoder, och därför ett forskningsbehov, för att analysera och prognosticera produkti-

vitets- och tillväxteffekter av investeringar i transportinfrastruktur under använd-

ningsfasen.

3. Biehl m fl genomförde 1975 en studie för att klarlägga vilka regioner som är

hämmade pga en otillräcklig utvecklingspotential. Det analyseras vilka faktorer som
påverkar utvecklingspotentialen i en region och hur man kan kvantifiera dem. Dess-

utom undersöks vilka faktorer som är ansvariga för utnyttjande av utvecklingspoten-

tialet och hur skillnader i de olika gradema kan bestämmas. Utgångshypotesen är att

det enbart finns få relevanta faktorer, så som "infrastruktur", "agglomeration" och

"sektorstruktur" som inskränker regionala utvecklingsmöjligheter (potentialfaktorer).

Infrastrukturen delas i sju delområden, bl a väg och järnväg. Inom "potentialfaktor-
ansatsen" används två varianter: "kapacitetsindexansatsen" och kvasiproduktions-

funktionsansatsen". Den sist nämnda inbegriper det empiriskt fastställda funktionella

sambandet mellan faktorutrustningen och regionalprodukten.

Den regionala utvecklingspotentialen är definierad som den regionalprodukt som kan

uppnås med potentialfaktorer, om dessa faktorer utnyttjas på ett optimalt sätt tillsam-

mans med privatkapital och arbetskraft. Avvikelser mellan den potentiella och den

faktiska regionalprodukten som indikatorer kan förklara skillnaderna i utnyttjande-

graden av potentialfaktorerna. De fastställda avvikelsema tolkas på två sätt. Resul-

taten visar att de utvalda potentialfaktorerna kan förklara den regionala utvecklings-

potentialen. Mellan 37% och 61% av hela spridningen kan förklaras med hjälp av

enskilda kvasiproduktionsfunktioner. Att förklaringsvärdet i den multipla kvasi-

produktionsfunktionen inte är högre än 61% antyder att de enskilda områdena kom-

plementerar varandra och stöder hypotesen att alla regioner behöver en samordnad

mängd investeringar i infrastruktur.

4. Blum har vidareutvecklat Biehls potentialfaktorkoncept för att analysera

sambandet mellan regionala infrastrukturåtgärder och regionala tillväxter samt för-

ändringar i regionalstrukturen. Studien syftar till att skapa nya insikter om effekter av

statliga prisingrepp och begränsningar på anskaffningsmarknaderna. Tvärsnitts-

analysen för regionala produktionsrelationer genomförs för 1970 och 1976 och för

325 regioner i det fd Västtyskland. Tidsrumslig utveckling och förändring i regionala

produktionssystem undersöks med hjälp av en komparativ statisk analys. I produk-

tionsfunktionen används bruttoproduktionsvärden som endogen variabel och "agg-

lomeration" "trañkexploatering", "bosättningsyta", "fritidspotential", "naturområde"7

och "centralort" som exogena variabler.

Den potentiella regionalprodukten (utvecklingspotentialen) är definierad som resultat

av den optimala faktorallokeringen vid fullt utnyttjande av resurserna. Den potentiella

regionalprodukten jämförs med den faktiska produkten. För att härleda potentialfak-

torernas effekter på BNP i primär, sekundär, tertiär sektor och i hela ekonomin skat-

tas totalt fyra produktionsfunktioner. Resultatet visar att det skattade sambandet är
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ekonomiskt plausibelt. Styrningen av strukturutvecklingen med hjälp av offentliga in-

vesteringar bör vara möjlig, eftersom enskilda potentialfaktorer har olika sektoriella

produktiviteter.

5. Bröckers undersökning har en annan utgångspunkt. Det undersöks vilka

bestämningsfaktorer som är ansvariga för regionala skillnader i den ekonomiska ut-

vecklingen inom industrin och inom den tertiära sektorn. Som indikator (beroende

variabel) för den regionala, ekonomiska utvecklingen används utvecklingen av syssel-

sättningen. Studien är baserad på 87 regioner i Västtyskland och relaterad till perio-

derna 1970-1978 och 1978-1982. Som metod används makrostatistiska instrument,

framför allt tvärsnittsregressioner. Ekvationer innehåller förutom "transportinfrastruk-

tur" "koncentrationsvariabler", "lokaliseringkvot" (förhållandet regional bransch-

andel/national branschandel), "företagsstorlek", "befolkningspotential", "priser och

faktorkostnader", "innovations- och kvaliñkationsindikatorer", "klimat- och miljöfö-

rutsättningar" samt "ytterligare variabler" som förklarande tillväxtbestämningsfak-

torer. (oberoende variabler). Transportinfrastrukturen beskrivs med indikatorer som

järnvägsanknytning, flygplatsanknytning, kvalitet av regionala förbindelser, - stor-

rumskaligt och smårskaligt (groBräumig und kleinräumig) fördelaktigt läge.

För industrisektorn kan man inte identifiera tillväxteffekter till följd av investeringar i

transportinfrastrukturen. På det tertiära området är resultaten mer plausibla. Men en-
ligt författaren kan transportinfrastrukturen bara förklara en underordnad del av skill-

naderna i den regionala tillväxten.

6. Lutter har undersökt sambandet mellan utvecklingsmöjligheter av

perifera och landsbygdsregioner och utbygganden av motorvägar och riksvägar, dvs

hur investeringar i dessa vägar påverkar fördelningen av befolkning, arbetsplatser och

infrastruktur. Det används en metodkombination av regional fallanalys, statistiska be-

räkningar, sekundäranalytiska ansatser och empiriska resultat. Dessutom utnyttjas

litteraturstudier, en expertenkät och ett antal av expost-fallanalyser.

Lutters resultat är att man inte kan förvänta sig storskaliga (groBräumige) effekter av

investeringar i motorvägar under dagens förhållanden, eftersom företag inte är

mobila. Det förklaras bl a med att riksvägsnätet redan är så pass utbyggt och att

tillgängligheten till riksvägama inte är någon viktig faktor för lokaliseringsbesluten.

Överflyttningar från perifera regioner kan inte (tillräckligt) förminskas.

7. Zachcial m fl har forskat på samma område som Lutter. Deras studie

syftar till att förbättra metoderna till värdering av regionalekonomiska effekter, fram-

för allt av sysselsättningseffekter av investeringar i transportinfrastruktur under

byggnads- och användningstiden. Tre regionala fall undersökts, för varje fall genom-

förs en makrodataanalys och en mikrodataanalys. Dessutom används multipla regres-

sionsanalyser, tester på medelvärdesförskjutningar och trendförskjutningar för att på-

visa sysselsättningseffekter av investeringar i transportinfrastrukturen. Bl a anförs av-

ståndet mellan industriföretagen och nästa motorvägsanslutning som en förklarande

faktor. Analysen utvidgas genom att effekterna för alla västtyska delstater samt för

vidare regionsindelningar betraktas. Det skiljs dessutom mellan tätortsregioner och

perifera regioner och mellan regioner i södra och i norra Tyskland.

Undersökningen bekräftar att sysselsättningsförändringar är positivt korrelerade med
närheten till motorväg och att regioner med motorvägsprojekt har en mer positiv



ekonomisk utveckling än regioner utan_ sådana projekt. Men analyserna visar också

att den negativa trenden i de gamla industriområden och i de perifera regionerna inte

kunde vändas.

8. Baum har undersökt sysselsättningseffekter av investeringar i väginfra-

strukturen. Investeringar i väginfrastrukturen jämförs med genomsnittet av alla of-

fentliga investeringar resp med investeringar i järnväg eller kollektivtrafik. Dessutom

undersöks sysselsättningseffekter för olika vägbyggnadsprojekt. För att belysa sys-

selssättningseffekterna används den samhällsekonorniska input-output-ansatsen. An-

satsen, som arbetar med genomsnittliga värden för produktion, insatsvaror från andra

sektorer och arbetskoefficienter, blir komplementerad. Direkta primära sysselsätt-

ningseffekter av investeringar i väginfrastrukturen inom byggnadsbranschen analyse-

ras med hjälp av den företagsekonomiska ansatsen. Det antas att de sekundära effek-
terna är cirka 20 % av de primära.

Med hjälp av input-output-ansatsen beräknas den primära sysselsättningseffekten av

investeringar i väginfrastruktur med 2080 personer per investerade 100 miljoner DM.

Samma effekt kalkylerad med den företagsekonomiska ansatsen har en variations-

bredd som ligger mellan ca 1200 sysselsatta personer i motorvägsbyggandet, ca 2600

för trafikbegränsningen på innerstadsområden och för el-, gas- och vattenledningssys-

temen (ca 2 900 pers).

9. Gretz-Roth har analyserat ungefär samma frågeställning som Baum. Hennes

undersökning behandlar olika investeringar inom vägbyggandet, framför allt frågan

om olika investeringar inducerar olika produktions- och sysselsättningseffekter förut-

satt att utgifterna är lika. Beräkningen är baserad på input-output-tabellen. Bygg-

nadsbranschen delas upp mer detaljerat för att kunna inbegripa vägbyggandet med

dess delområden. Skattningen av sysselsättningseffektema på vägbyggnadsområdet

genomförs baserade på arbetsproduktivitetema som har beräknats i en enkätundersök-

ning av "Statistisches Bundesamt". Sysselsättningseffektema utanför vägbyggandet

skattas med hjälp av sektoriella arbetsproduktiviteter av den omnämnde input-output-

tabellen.

Kvoten för insatsvaror från andra sektorer större i vägbyggnadsbranschen än i hela

byggnadsbranschen och importkvoten inom vägbyggandet ligger under kvoten för

hela byggnadsbranschen. Men framför allt på grund av den relativt höga arbetspro-

duktiviteten inom vägbyggnadsbranschen medger större produktionseffekter inom den

inte lika stora sysselsättningseffekter. Tvärtom ligger dessa med ca 1580 sysselsatta

under de ca 1650 sysselsatta per 100 miljoner DM för hela byggnadsbranschen. Av

investeringarna på vägområdet har motorvägsbyggandet de största input- och produk-

tionseffektema medan cykelvägar inom städer har de största sysselsättningseffekterna.



1 Inledning

Syftet med den här studien att göra en sammanställning av tyskspråkiga studier om

effekter på samhällsekonomin av investeringar i transportinfrastrukturen.l Fram-

ställningen bygger på tillgänglig litteratur, intervjuer med forskare och ansvariga på
det tyska Kommunikationsministeriet och konsultföretag?

Kapitel 2 ger en inblick i de geografiska, demografiska och institutionella

skillnaderna mellan Tyskland och Sverige. I kapitel 3 förklaras problemställningen

och visas på vilket sätt problemet angrips. De följande kapitlen innehåller en

sammanställning av de studier som undersöker samhällsekonomiska effekter av

inventeringar i transportinfrastrukturen på nationell nivå (kapitel 4) resp på regional

nivå (kapitel 5). Studier av sysselsättningseffekter under byggnadsfasen presenteras i

kapitel 6.

2 Förutsättningar i Tyskland

2.1 Statsuppbyggnad och befolkningstäthet

Förbundsrepubliken Tyskland har en federal statsuppbyggnad. Det betyder att del-

statema har delar av lagstiftningsmakten. Dit hör bl a kulturella områden, polis-

väsendet, kommunalrätten. Därutöver finns det en indelning i tillsammans 543 kretsar

och kretsfria städer (Kreise und kreisfreie Städte). Sedan återföreningen i slutet av

1990 består Förbundsrepubliken Tyskland av 16 delstater: 11 gamla delstater i det

före detta Västtyskland (BRD) och 5 nya delstater i det före detta Östtyskland

(DDR).3 Antalet invånare var 1989 ca 60,5 miljoner i väst och ca 18,5 miljoner i

öst, vilket innebär en befolkningstäthet av 244 invånare/km2 i de gamla delstaterna,

och 171 invånare/km2 i de nya.4 I genomsnitt blir detta 222 invånare/ka, jämfört
med 18 invånare/km2 i Sverige.

2.2 Ansvariga myndigheter

Planeringen av transportinfrastrukturen sker på federal, delstats och kommunal nivå.

Bilaga 35 visar vem som har ansvaret för infrastrukturen för vägar, järnvägar, inre

vattenvägar, hamnar och flygplatser i det före detta Västtyskland. Kommunikations-

ministeriet är ansvarigt på federal nivå. Här sker den största delen av infrastrukturpla-
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Utgångspunkten för föreliggande översikt är de frågeställningar och ansatser som redovisades och

diskuterades vid TPB-symposiet "Infrastruktur och samhällsekonomi" den 10 -11 Oktober 1991. TFB

arrangerade symposiet för att belysa vilka effekter satsningen på infrastruktur har på tillväxten,

produktiviteten, sysselsättningen, inkomstfördelningen, regional fördelning av ekonomiska aktiviteter,

regional utveckling osv.

se 1. Litteratur, II. Intervjuer i appendix

se bilaga 1: Tyska delstater

se bilaga 2: Befolkningstätheten i Tyskland

se bilaga 3: infrastrukturansvarsområden



neringen för riksvägar, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Reichsbahn och inre vatten-
vägar. Ett viktigt instrument i det här sammanhanget är transportinfrastrukturplanen

(Bundesverkehrswegeplan BVWP) vilken publiceras vart tionde Den senaste pla-

nen för det före detta Västtyskland är från 1985, den första gemensamma infrastruk-
turplanen för hela Tyskland kom ut 1992.

I BVWP utvärderas nyttan av olika projekt enligt enhetliga kriterierl: minskade

transportkostnader, minskade kostnader för Vägunderhåll, ökad trafiksäkerhet, Ökad

tillgänglighet, regionala effekter, miljöeffekter och ytterligare kriterier. Dessa jämförs

med investeringskostnadema i en cost-beneñt-analys, så att projekten kan prioriteras

med hjälp av cost-benefit-skillnad resp cost-benefit-kvot som kriterium. Även

ministeriet för regionalplanering och byggnad (Ministerium für Raumordnung, Bau-

wesen und Städtebau) har ett omfattande ansvar för infrastrukturområdet på

federalnivå. Delstaterna är ansvariga för regionalplanerigen.

2.3 Forskning och forskningsinstitut

BNPtillväxten och investeringarna i transportinfrastrukturen har minskat under sjuttio-

talet och åttio-talet i Västtyskland som i de övriga västeuropeiska länderna.2 En or-

sak till detta är enligt ett antal forskare att otillräckliga investeringar i trans-

portinfrastruktur bromsar den ekonomiska tillväxten genom att allokeringen inte är

optimal och transporterna måste använda vägar som förorsakar högre samhällseko-

nomiska kostnader.3 Den höga befolkningstätheten har till följd att det finns ett

mycket stort behov av transportinfrastruktur per km2. Detta betyder mindre mark-

utrymme för transportinfrastruktur och större miljöproblem framför allt i bostads-

områden. I Tyskland forskar man mycket om de sociala kostnaderna för mer trafik.4

Dessutom är den aktuella forskningen mycket påverkad av återföreningen och

frågeställningar som uppstår i det sammanhanget.

Inom området "infrastruktur och samhällsekonorni" finns olika fristående institut och

institut som har anknytning till ett universitet, som Deutsches Institut für Wirtschafts-

forschung (DIW) Berlin, Rheinisch Westfälisches Institut (RWI) Essen, Institut für

Weltwirtschaft (IfVV) Kiel, Institut für Wirtschaftsforschung (IFO) München, Institut

für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) Bremen samt universitetsinstitut t ex i

Karlsruhe, Köln, Münster och Kiel. Dessutom arbetar PROGNOS (Basel, Köln, Ber-

lin) och Planco Consulting Essen för Kommunikationsministeriet på det här området.

Bundesanstalt für Landeskunde und Raumordnung (BfLR) i Bonn tillhör Ministerium

für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau och sysslar med regionala frågor.

 

se bilaga 4: "Gesamtwirtschaftliche Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen, Bewertungsverfahren

für den Bundesverkehrswegeplan 1985, Schn'ftenreihe herausgegeben vom Bundesminister für Ver-

kehr, Heft 69, 1986

se bilaga 5: "Bruttoinvesteringar i anläggningar visar utvecklingen för investeringar i

transportinfrastruktur för Västtyskland från 1950 till 1990"

Baum, Herbert, Verkehrsprognose und Anpassungssstrategien, in: Zeitschrift für Verkehrs-

wissenschaft 1989 (60 Jg.), Heft 1, 33846

se t ex Rothengatter, Werner, Soziale Zusatzkosten des Verkehrs in: DIW Vierteljahresheft 1/1989
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3 Problemställning

3.1 Definitioner

- infrastruktur

Begreppet infrastruktur innehåller olika element. En internationell expertgrupp där al-

la EG länder (utom Luxemburg) medarbetar, utvecklade ett system för karakterisering

av olika infrastrukturtyperl. Det visar sig att transportinfrastrukturen är den kategori

som står högst, dvs att den kategorien har en hög grad av immobilitet, odelbarhet,

begränsad substituerbarhet och har olika slag stora systemeffekter. I denna studie be-

handlas enbart investeringar i transportinfrastruktur. Det markeras om analyserna är
genomförda för hela infrastrukturen.

- samhällsekonomiska effekter

Transportinfrastrukturens betydelse för samhällsekonomin kan mätas på olika sätt.

Man kan betrakta effekterna på BNPs tillväxttakt, på produktionsförmågan och pro-

duktivitet, inkomster eller sysselsättning. Det finns kortsiktiga effekter under bygg-

nadsfasen och långsiktiga effekter under användningsfasen av transportinfrastrukturen.
Dessutom kan effekterna studeras på nationell och på regional nivå.

Det finns olika uppfattningar om relationen mellan infrastruktur och utvecklingen av

samhällsekonomin:2

-a) investeringar i infrastrukturen påverkar den ekonomiska tillväxten

- alt. 1: investeringar främjar tillväxten

- alt. 2: investeringar minskar tillväxten

-b) tillväxten påverkar investeringarna i infrastrukturen

-c) investeringar och tillväxt påverkar varandra

3.2 Möjliga utgångspunkter och beräkningar

I det här sammanhanget är framför allt den under a) nämnda "kausalitetsriktningen"

av intresse, dvs vilka effekter investeringar i infrastrukturen kan ha på den ekonomis-

ka tillväxten eller tvärtom, vilka faktorer påverkar tillväxten. I de följande kapitlen

presenteras olika tyska studier.

 

bilaga 6: karakteristika av regionala infrastrukturkategorier

2 Trunzer, Hans F., Infrastrukturinvestitionen und Wirtschaftswachstum, Bad Honnef 1980,

s. 57 ff.



4 Nationella studier

4.1 Trunzer

År 1980 undersökte Hans F. Trunzer i en teoretisk och empirisk studie sambandet

mellan kvoten av investeringar i infrastruktur (QI,=I,/Y) och ekonomisk tillväxt

(AY/Y), samt komponenter investeringskvot (QI=I/Y), kapitalkoefficient (C=K/Y)

resp kapitalproduktivitet (X=Y/K) och teknisk utveckling (T).l Kapitalkoefñcienten

(C) är inversen av kapitalproduktiviten (X=1/C). Trunzer gjorde en jämförelse mellan

16 OECD-länder2 och en analys för Västtyskland för perioden 1950 - 1974.

Investeringar delas upp i investeringar i infrastruktur och investeringar i "superstruk-

tur". Enligt definition för den empiriska analysen innehåller infrastrukturbegreppet al-

la investeringar i fastigheter och lös egendom uppdelat på områdena ekonomisk infra-

struktur (transport och kommunikation, energi, vatten, försörjning och avfallshante-

ring), social infrastruktur (utbildning, forskning, hälsovård, idrott, avkoppling och
kultur) och institutionell infrastruktur (förvaltning). Superstrukturinvesteringar är de

investeringar som inte är investeringar i infrastruktur.3 Definitionen är inte exakt
eftersom även infrastrukturbegreppet är svårt att avgränsa. Andra forskare skiljer mel-

lan kapitalstock och superstruktur, t ex Frey, som Trunzer refererar till (se nedan un-

der indirekt produktivitetseffekt).

- ansatser

Trunzer använder den postkeynesianiska tillväxtteorin för att testa tillväxteffekter på

investeringar i infrastruktur. BNPtillväxten (AY/Y) är ju större ju mindre kapital-

koefñcienten (C=K/Y) dvs ju större kapitalproduktiviteten (X=Y/K) Den (mar-

ginala) kapitalkoefñcienten (C =AK/AY) kan användas som prioriteringskriterium för

alternativa investeringar. Trunzer föredrar den postkeynesianiska teorin framför den

neoklassiska tillväxtteorin, detta för att även inbegripa tillväxteffekter av investerin-

gar i infrastruktur. I den valda postkeynesianiska ansatsen är det enligt Frey också

möjligt att bygga in svängningar kring en trend och visa brist- och överskottsituatio-

ner (Schwinkungen um Trend sowie UberschuB- und Mangelsituationen).

 

Trunzer, Hans F., Infrastrukturinvestitionen und Wirtschaftswachstum,

Bad Honnef 1980

Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge,

Portugal, Sverige, Storbritannien, USA, Västtyskland

Trunzer, F., a.a.0., 5.212, Der nicht zur Infrastruktur zählende bereich wird zur Abhebung als

Superstruktur bezeichnet.



Trunzer skiljer mellan tre olika effekter av investeringar i infrastruktur :

- (1) den direkta kapacitetsejjfekten

Den direkta kapacitetseffekten är investeringamas effekt på produktionsapparatens

potentiella output (AQ). Enligt definitionen är tillväxten i kapitalstock lika med netto-

investeringar.

AQ=AK*_1_:I*_L

C/ C/

Denna effekt uppstår för de företag som har genomfört investeringarna, t ex energi-

företag. Konceptet baseras på antaganden att det finns olika kapitalkoefficienter på

områdena infrastruktur och superstruktur. Konceptet kan inte användas för offentliga

investeringar i infrastruktur. Här kan den marginala kapitalkoefñcienten inte bestäm-

mas eftersom det inte finns några marknadspriser för statenstjänster. (C'= I/AQ skul-
le vara 00 , därför att AQ = 0). För väginvesteringar betyder det att den direkta kapa-

citetseffekten är 0, om det inte finns vägavgifter. På det privata området skulle man

kunna använda samma ansats för investeringar i infrastruktur som för investeringar i

superstruktur. Men om kapacitetskoefñcienten tar enbart hänsyn till nettoinvestingar-

nas direkta kapacitetseffekt, så inkluderas inte de positiva externa effekterna (ingen

mer detaljerad beskrivning av effekterna).

- (2) den indirekta produktivitetsejffekten
I konceptet med indirekt produktivitetseffekt antas att det finns en komplementaritet

mellan investeringar i infrastruktur och investeringar i superstruktur. Som exempel

nämns investeringar i nya vägar, som får användas gratis.

"Hirschmans Komplementaritetseffekt" utgår från tanken att kapitalproduktiviteten

(X=Y/K) är beroende av infrastrukturkapitalet som står till förfogande. Det vill säga

att en väl utbyggd infrastruktur ökar superstrukturens produktivitet medan en dåligt

utbyggd infrastruktur (där eventuellt företagsjälva är tvungna att investera i infra-

struktur) minskar produktiviteten. Dessutom ökar individuella investeringar i trans-

port-, energi och utbildningsinfrastruktur de samhällsekonomiska kostnaderna, därför

att fördelen med massproduktion endast kan utnyttjas i lägre grad och infrastruktu-

rens utnyttjandet möjligen är mindre. Ökade investeringar i infrastruktur påverkar ka-

pitalproduktiviteten (X=Y/K) positivt, men tillväxten minskar.

Enligt Frey måste hänsyn tas till sambandet mellan infrastrukturproduktivkapitalets

storlek och den genomsnittliga kapitalkoefñcienten (C8). C8 påverkas av förhållandet

mellan kapitalstock och superstruktur (Ks) och infrastrukturproduktivkapital (Ki). In-

frastrukturens avkastning speglas av CS funktions utseende.

C,=f* (Ks/Ka

Enligt Timm kan den indirekta produktivitetseffekten, som medför att produktiviteten

på superstrukturområdet och i hela samhällsekonomin ökar, förklaras på följande sätt:



AQ=Is*-Cl-(l-e)
S

Parametern e står för den produktivitetsfrämjade effekten, IS för investeringar och CS

för den marginala kapitalkoefñcienten på superstrukturområdet.

- (3) den direkta välfärdsejjfekten

Genom att betrakta indirekta produktivitetseffekter kan man analysera tillväxteffekter

på produktivitetsområdet, men det är inte möjligt att använda samma metod för infra-

struktur som används för den privata konsumtionen. Det finns inga marknadspriser

för dessa varor och tjänster. Å andra sidan höjs försörjningsgraden för hela ekono-

min. I denna modell skulle man arbeta med ett "välfärdsmått" i stället för med

BNPförändringar.

Trunzer föredrar trots bestående brister, ansatsen med den indirekta

produktivitetseffekten.

- empirisk analys
På grund av ofullständigt datamaterial måste Trunzer förfara pragmatiskt i den empi-

riska analysen. Han använde t ex enbart infrastrukturområden där det fanns till-

räckligt datamaterial.

- använda variabler

I analysen används som oberoende variabler:

investeringskvoten totalt (QI=I/Y) (I = investeringar i anläggningar/BNP)l

Investeringskvoten total (QI) delas upp i

- investeringskvoten superstruktur (QIS=IS/Y),

- investeringskvoten infrastruktur (QIl=II/Y),

Investeringskvoten infrastruktur (QII) delas upp i

- investeringskvoten energi (QIE=IE/Y),

- investeringskvoten transport (QITle/Y),

- investeringskvoten förvaltning (QIF=IF/Y),

Investeringskvotema är baserade på bruttoinvesteringar. Bruttokonceptet används på
grund av problem med internationella data och därför att ersättningsinvesteringar kan

förorsaka kapacitets- och produktivitetseffekter.

För den egentliga analysen analyseras sambandet mellan investeringskvoten totalt

(QI) och BNPtillväxten. Statistiska resultat i tvärssnitts- och tidsserieanalyser visar att

sambandet är svagt positivt och enbart delvis signifikant. De delvis motstridiga

resultaten visar att det enbart under vissa förutsättningar finns entydiga samband

mellan investeringskvoten (QI) och BNPtillväxten.

 

Anlagemvestitionen = Investmonen m alle dauerhaften. reproduzxerbaren Produktionsmittel mit

Ausnahme militärischer Güter und dauerhafter Güter, die in den privaten Verbrauch gehen

lO



Som beroende variabler används:

- ekonomisk tillväxt ( A BNP)

Trunzer tar BNPtillväxten som kriterium trots dess brister.

- kapitalkoejjicient (C = K/Y)/- kapitalproduktivitet (X :Y/K)

Det är svårt att bestämma den marginala kapitalkoeficienten (G), som har en cen-

tral funktion i den postkeynesianiska tillväxtteorin. Detta är ett av de största proble-

men när det gäller att bestämma effekten av investeringar i infrastruktur. Den margi-

nala kapitalkoefñcienten påverkas av många effekter som t ex kapacitetetsutnyttjande,

mätfel för kapitalinsats Och output, otillräcklig prisanpassning, fördröjning av kapital-

tillväxten.

- teknisk utveckling (T)

Den tekniska utvecklingen (T) definieras som en autonom restfaktor, vilken innehål-

ler alla faktorer som inte är direkt definierade för att förklara sambandet med den

ekonomiska tillväxten. Formellt kan sambandet mellan den marginala kapitalkoeffi-

cienten (C') och den tekniska utvecklingen (T) belysas genom att formulera om

Cobb-Douglas-produktionsfunktionen.

Ju större investeringskvoten (I/Y=AK/Y) och den genomsnittliga kapitalkoefficienten

K/Y och ju mindre tillväxttakten för produktionsfaktom arbetskraft (AL/L) och den

tekniska utvecklingen (T) är, desto större är den marginala kapitalkoefficienten

(C'=AK/AY). Det visar sig att den marginala kapitalkoefñcienten (C) - i motsats till

i den postkeynesianska tillväxtteorin - måste variera med investeringskvotens för-

ändringar, om inte investeringsökningarna neutraliseras med ökad arbetskraft (AL/L)

eller teknisk utveckling (T).

Enligt Trunzer måste man statistiskt kunna testa sambandet mellan infrastrukturinves-

teringarnas storlek och den totala faktorproduktiviteten. Det antas att det finns ett

samband på grund av positiva externa effekter (ingen vidare förklaring av effekterna).

Men förändringar i investeringskvoten (storlek och struktur) är oförenliga med ho-

mogena produktionsfaktorer som i Cobb Douglas-produktionsfunktion och en auto-

nom teknisk utveckling. Embodiment-konceptet tar hänsyn till förbättring av produk-

tiviteten genom att använda "förbättrade" produktionsfaktorer för arbetskraft och för

kapital. Den tekniska utvecklingen är delvis fördelad på produktionsfaktorerna så att

 

02:5.. 1 ___I/Y
AY AY AY/Y
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investeringar i materiellt och immateriellt kapital har större effekter på den ekono-

miska tillväxten än i Cobb Douglas-modellen.

- regressioner

Materialet analyseras med hjälp av regressioner i form av nationella tidsserieanalyser
och internationella tvärsnittsanalyser. Multipla regressioner genomförs också. Det

tycks vara lämpligt att använda enkla regressionsanalytiska metoder på grund av del-

vis ofullständiga och problematiska datamaterial. En vanlig kritik i det här samman-

hanget är omöjligheten att dra kausala slutsatser. Dessutom försöker man att inklude-

ra eftersläpningseffekter.

- internationell analys

Utgångshypotesen är att höga investeringskvoter, bestämda som BNPandel, påverkar

den ekonomiska tillväxten (AY/Y) och dess komponenter kapitalkoefñcient (C=K/Y)

resp kapitalproduktivitet (X=Y/K) och teknisk utveckling (T) positivt. Varken

hypotesen eller dess motsats, att investeringar i infrastrukturen minskar tillväxten kan

bekräftas. Varken höga investeringskvoter i infrastruktur eller i superstruktur är lämp-

liga för att förklara tillväxtdifferenser.

- ländergrupper
Utgångshypotesen modifieras genom att två ytterligare kriterier för ländergrupper

inkluderas:
- utvecklingsläge, mätt som genomsnittlig inkomst per capita och

- befolkningstäthet, som indikator för agglomerationsnivånl

- samband med BNPtillväxten

Resultatet är att investeringar i infrastruktur framför allt i länder med låg

utvecklingsnivå kan främja tillväxten. Det samma gäller för länder med hög befolk-

ningstäthet. För dessa ländergrupper är förklaringsandelen högre för infrastruk-

turinvesteringar QII (R2 = 0,29 resp 0,31) än för superstrukturinvesteringar QIS (R2 =

0,14 resp 0,13). Men den kallas inte för verkligt hög, den är en nödvändig, men inte

tillräcklig förutsättning för ekonomisk tillväxt (se tabell 1). För den första gruppen

(som omfattar bl a Grekland, Irland och Portugal) argumenteras att sambandet kan

förklaras med inititaleffektema av investeringarna i infrastruktur, vilka utlöser

aktiviteterna på superstrukturområdet. Man kan också argumentera så, att om
infrastrukturen är dåligt utbyggd, då kan man ta bort stora flaskhalsar och mobilisera

tillväxtreserverna med relativt liten insats. För gruppen med de tätt befolkade

länderna kunde det positiva sambandet förklaras med positiva externa effekter som är

rumsligt relevanta. Det finns ingen vidare förklaring av effekterna)2

 

O
J

se bilaga 7

Wenn zum anderen in dicht besiedelten Ländem ein noch etwas deutlicherer positiver Zusammenhang

ausgewiesen wird, läBt sich dieser zur Bestätigung bestimmter regionalwissenschaftlicher Thesen

heranziehen. Beispielsweise für die Aussage, daB in Verdichtungsräumen hohe, räumlich relevante,

positive exteme Effekte, die sich aus Agglomerationseffekten und immobilen extemen Effekten der

Infrastrukturinvestition zusammensetzen, wirksam werden.
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Tabell 1": Samband mellan investeringskvoten totalt (QI),
investeringskvoten superstruktur (QIS),

investeringskvoten infrastruktur (QII),

investeringskvoten energi (QIE),

investeringskvoten transport (QIT),

investeringskvoten förvaltning (QIF)

och
ekonomisk tillväxt (ABNP),

kapitalproduktitviten av alla investeringar (XI),

kapitalproduktitviten (X) av investeringar i superstruktur (XS),

teknisk utveckling (T) och

                   

beroende variabler oberorende 6-1__le__""_QIl_QIE__ r-QI'_er'
variabler

länder

grupper*2

alla +0,10 + + + + +0, 12
ekonomisk tillväxt
(.BNP) ink. max +0,23 + + - +

ink. min +0,23 +0,l4 +0,29 +0,10 + +0,22

bef. max + +0,13 +0,3l +0,18 + +0,25

bef. min + + + -

alla -O,lO -0,14 -0,16 +

kapital-
produktiviteten av ink. max -O,31 -O,26 -0,24 -

investeringar total

(Xx = min + + . _

bef. max + + +

bef. min -O,21 -O,22 -0,16 -

alla - - - +

kapital-

produktiviteten av

investeringar i ink. max - - - -

superstruktur

(XIS = l/Cls) ink. min + + +

bef. max + + - +

bef. min - - . -

teknisk utveckling alla +0,4] + +

(T)

 

R2 BestimmtsheitsmaB, + resp - riktning av sambandet

*l tabellen är begränsad till att omfatta resultat av den kombinerade tidserie- och tvärsnittsanalysen

*2 inkomst =ink, befolkning = bef
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- olika slag av investeringar

Nästa fråga som diskuteras är vilka investeringar i infrastruktur (investeringskvoter)

som framför allt har positiva tillväxteffekter. Bara förvaltningsinvesteringar (QIF),

som vanligtvis inte särskilt tillväxtfrämjade, visar ett signifikant positivt samband

med BNPtillväxten för alla länder. (R2 = 0,12, se tabell 1) Energiinvesteringar (QIE)

och investeringar i transportinfrastrukturen (QIT) verkar inte vara särskilt lämpliga att

främja tillväxten. Att sambandet är olika starkt för olika slag av investeringar kan be-

ro på den olika långa tid det tar till dess investeringarna får effekt på den ekonomis-
ka tillväxten. Men analyserna baserade på tidsfördröjningar kunde inte bekräfta detta.

Enligt författaren kunde det också bero på svårigheter med metoden.

- samband med kapitalproduktivitet resp kapitalkoeâicient

Nästa analyserade samband är hur investeringar i infrastruktur (kvoten) (QL) påverkar

kapitalproduktiviteten för alla investeringar och kapitalproduktiviten för investeringar

i superstrukturen (motsvarande kapitalkoefñcienter). Det visar sig att investerings-

kvoter kan förklara en liten del av kapitalproduktiviteternas utveckling (se tabell 1).

- ländergrupper
Höga investeringskvoter i infrastruktur påverkar den samhällsekonomiska produkti-

viteten negativt i de länderna som är glest bebyggda (R2=O,21) och i de som har en

hög inkomst per capita (R2=O,31). Samma samband gäller för investeringar i

transportinfrastruktur. I de andra länderna konstateras ett positivt samband mellan in-

vesteringar i infrastruktur och kapitalproduktivitet för alla investeringar. Detta

stämmer, på en mindre signifikant nivå, överens med resultaten för sambandet mellan

infrastrukturinvestesteringskvoten (QII) och BNPtillväxttakten.

- olika slag av investeringar
I analysen av olika investeringstyper kan man se att förvaltningsinvesteringar utgör

ett visst undantag - de påverkar den samhällsekonomiska kapitalproduktiviteten i alla

länder positivt. I motsats därtill har investeringar i infrastruktur totalt samt investe-

ringar i energi (QIE) och transportinfrastruktur (QL) ett negativt inflytande. För alla

dessa investeringar minskar kapitalproduktiviteten (XI) särskilt i glest bebyggda och

utvecklade länder. Sambandet är motsatt resp inte entydigt för de andra två länder-

gruppema (se tabell 1).

Den indirekta produktivitetseffekten av investeringar i infrastruktur skulle kunna för-

klara varför investeringar i den kapitalintensiva infrastrukturen under vissa förutsätt-

ningar inte främjar den marginala samhällsekonomiska kapitalkoefñcienten. Ökningen

av kapitalkoefñcienten på infrastrukturområdet (CII) kompenseras med minskningen

av kapitalkoefñcienten i superstrukturområdet (CIS). Ett motsvarande samband kunde

inte signifikant påvisas i den aktuella studien. Tittar man på sambandets riktning vi-

sar resultaten att kapitalproduktiviteten för superstruktur(X,S) stämmer i stort sätt ö-

verens med resultaten för kapitalproduktiviteten för alla investeringar (Xl).

- investeringar i olika sektorer

Analysen på en disaggregerad nivå visar att de största tillväxteffekterna finns i

industrisektom om man jämför med handel och service. Men sambandet bör vara så

att investeringar i infrastrukturen inducerar investeringar som annars inte hade ge-

nomförts på grund av för låg produktivitet. Dessutom analyseras frågan om det finns
substitutionseffekter mellan investeringar i infrastruktur och andra investeringar.
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Resultaten av analysen inom industrisektom är att det, beroende på utgångsssituatio-

nen i olika investeringsområden, ofta finns signifikanta komplementära relationer och

bara få substitutiva relationer mellan investeringar i infrastrukturen och investeringar
i superstrukturen.

- teknisk utveckling

Tabellen 1 visar att det finns ett signifikant positivt samband (R2 :0,41) mellan

infrastrukturinvesteringskvoten (QII) och den tekniska utvecklingen (T), restvariablen

i den makroekonomiska produktionsfunktionen. Om man accepterar infrastruktur-in-

vesteringskvoten som oberoende av restfaktorn, så ser man att investeringar i infra-

struktur påverkar den tekniska utvecklingen positivt. På grund av osäkerheter och ett
för litet stickprov vill Trunzer inte framhäva resultatet.

- nationell analys fo'r Västtyskland

I den nationella analysen kartläggs enbart de offentliga investeringarna i infrastruktu-

ren, vilket innebär att en direkt jämförelse mellan den nationella och den internatio-
nella analysen inte kan göras.

Granskar man sambandet mellan investeringar och ekonomisk tillväxt visar det sig att

de tre delstatema med de högsta infrastrukturinvesteringskvoterna (Baden-Würtem-

berg, Rheinland-Pfalz, Hessen) också har högst tillväxt. Hamburg och Nordrhein-

Westfalen, med de högsta inkomsterna per capita, är bland de sista enligt de båda

kriterierna "höjden av investeringar i infrastruktur" och "ekonomisk tillväxt" . Detta

strider mot hypotesen att regioner med genomsnittlig hög inkomst per capita

använder en jämförelsevis stor andel av bruttonationalprodukten för investeringar i

infrastruktur.

Analysen av kopplingen mellan investeringar och ekonomisk tillväxt med hjälp av

linjär regression ger inga entydiga resultat. I tvärsnittsanalysen finns det ett

signifikant positivt samband mellan investeringar i infrastruktur och tillväxttakt,

framför allt på delstatsnivå för ekonomiska (wirtschaftsnahe) investeringar i

infrastruktur, dvs för investeringar på transport-, kommunikation- och vattenområdet.

Dessa investeringar verkar inducera investeringar, medan investeringar på det sociala

området verkar undantränga privata investeringar. Detta strider mot resultaten i den

internationella analysen.

Å andra sidan påvisas ett negativt samband i tidsserie-/tvärsnittsanalysen. Möjliga

förklaringar att den optimala gränsen är passerad, att flaskhalsar fortfarande består

och att detta har konjunkturella orsaker eller att andra faktorer som inte är med i

analysen påverkar förhållandena. Om investeringar i infrastruktur har negativa

tillväxteffekter måste sambandet mellan infrastrukturinvesteringar och

kapitalkoefñcienten vara positivt. I verkligheten är sambandet negativt.

Enligt författarens sammanfattning kan under vissa förutsättningar investeringar i

infrastrukturen isoleras som en viktig faktor för den ekonomiska tillväxten. En

kvantitativ analys av deras relevans för den ekonomiska tillväxten kräver detaljerade

undersökningar på enskilda områden.
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4.2 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

1985 gjorde Blazejcak och Voigt vid transportavdelningen av "Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW)" en analys av utvecklingen av investeringar i transport-

infrastrukturen som ett uppdragsarbete för Kommunikationsministeriet'. Efter en

sammanställning av den hittillsvarande forskningen följer en beskrivning av transport-

sektorns utveckling för att ge en bild av dess samhällsekonomiska betydelse. Sedan

undersöks vilka effekter investeringar i transportinfrastrukturen har på de ekonomiska
indikatorema både under byggnads- och användningsfaserna.

- metod
Samhällsekonomiska produktions- och sysselsättningseffekter analyseras med hjälp av

en ekonometrisk makromodell (DIW Langfristmodell). För analysen av struktureffek-

ter används input-output-tekniken. Det finns inga beprövade metoder för att analysera
och prognosticera produktivitets- och tillväxteffekter av investeringar i transport-in-

frastruktur under användningsfasen. Man analyserar här bara betydelsen av transport-

infrastrukturen som produktionsfaktor.

Investeringar i transportinfrastrukturen utlöser produktions- och sysselssättningseffek-

ter. De resulterade inkomsterna har extra utgifter till följd. För att omfatta multiplika-

tor- och acceleratoreffekter är det nödvändigt att fullständigt avbilda den samhäll-

sekonomiska cirkulationen (volkswirtschaftlicher Kreislauf). Dessutom måste hänsyn

tas till pris- och fördelningseffekter, speciellt om man analyserar effekterna av olika

finansieringsalternativ. En viktig faktor är också fördelningen av produktions- och

sysselsättningseffekter.

I versionen av "DIW Langfristmodell" som används innehåller 380 ekvationer som

förklarar samma antal endogena variabler: ca 100 är ekvationer med skattade koefñ-

cienter, resten är definitioner. Modellen är starkt "interdependent". Antalet exogena

variabler är 73; 8 avser arbetsmarknaden, 7 kapitalbildningen, 12 BNPanvändningen

(2 för Utrikeshandel och 6 för statens efterfrågan) och 41 för fördelningsområdet.

För transportinfrastrukturen används offentliga investeringar som uppdelas i utrust-

ning och byggnader, vilka motsvarar en tredjedel av alla statliga byggnadsinveste-

ringar. Investeringarna fördelar sig mellan det statliga området (vägar, broar, vatten-

vägar) och företagsområdet (järnvägar, hamnar, kollektivtrafik). 1980 var bruttoinve-

steringarna i den först nämnda kategorien ca 17 miljarder DM och i den andra ca

15,5 miljarder DM.

 

Blazejczak, Jürgen, Ulrich Voigt, u.a., Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und

Verkehrsinfrastrukturinvestitionen, Gutachten des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung

(DIW) im Auftrage des Bundesministers für Verkehr, Berlin 1985

Blazejczak, Jürgen, Ulrich Voigt, Thesen zur gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Verkehrsinfra-

struktur, in: Internationales Verkehrswesen (38), Heft 3 1986

Blazejczak, Jürgen, Ulrich Voigt, Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur für den ProduktionsprozeB,

in: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Hrsg.), Vierteljahrhefte zur Wirtschaftsforschung,

Heft 3 Berlin 1985, 3310-320
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- effekter under byggnadsfasen

- effekter av Ökade investeringar i transportinfrastrukturen (simulering 1)

För att fastställa vilka multiplikatoreffekter investeringar i transportinfrastrukturen har

en modellsimulering, där byggnadsinvesteringar ökades med 1 miljard DM varje år

från och med 1973 till 1980. På grund av de Ökade investeringarna med 1 miljard

DM/år är den årliga BNP mer än 2 miljarder DM/år högre än den var tidigare. Stör-
sta delen av tillväxten sker inom den privata konsumtionen. Först stiger sparkvoten

så att konsumtionens tillväxt dämpas. På grund av en högre efterfrågan, men också

en förbättrad vinstsituation, är företagens anläggningsinvesteringar högre än i status

quo situationen. En del av den extra efterfrågan vänder sig mot utländska varor, så

att multiplikatoreffekten minskas.

Tabell 2: Resultat av simuleringen om effekter av statliga investeringar i

transportinfrastrukturen med 1 miljard DM varje år 1973 - 1980

- jämförd med den reella situation

         

effekter effekter effekter effekter

1973 1974 1975 1980

bruttonationalprodukt * 2,1 2,4 2,5 1,7

privat konsumtion * 1,0 1,3 1,3 1,0

företagens investeringar i an- 0,7 0,8 0,4

läggningar*

förändringar av lager 0,3 0,3 0,3 -0,1

export * 0,0 0,0 0,1 0,1

import * 0,9 1,0 0,9 0,7

kapacitetsutnyttjande (%) 0,2 0,2 0,2 0,0

arbetslösa (per 1000 personer) -9 -14 -16 -9

         

* i miljarder DM, baserad på 1976 priser

Produktionspotentialens utnyttjande har en begränsad ökning, eftersom inte bara pro-

duktionen utan också produktionspotentialen växer. Den högre produktiviteten mins-

kar arbetslösheten; effekten dämpas visserligen på grund av högre arbetsproduktivitet.

Hänsyn tas till konjunkturella produktivitetseffekter, som uppstår genom en reduce-

ring av arbetsinsatsens underutnyttjande, men inte till ökade produktivitets-

främjande effekter av extra transportinfrastruktur. Det bör konstateras att investering-

ar i transportinfrastrukturen, som alla andra statliga investeringar, har märkbara in-

komst- och sysselsättningseffekter och att deras storlek är betydande för stabilitetsmå

let.

- investeringar i transportinfrastrukturen som konjunkturpolitiskt instrument

Nästa fråga är om investeringar i transportinfrastrukturen är relevanta för konjunktur-

cykeln. För 70-talet kan det antas att investeringar i transportinfrastrukturen snarare

används procykliskt. För att pröva om en annan fördelning av statliga investeringar i

transportinfrastrukturen i perioden mellan 1973 och 1980 skulle har kunnat förorsaka

en väsentlig dämpning av de konjunkturella variationema genomfördes simulering 2.
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- simulering 2

Här antas en jämn fördelning av statliga investeringar i transportinfrastrukturen under

perioden 1973 - 1980. Man antar vidare att statliga investeringar i transportinfrastruk-

turen är konstant 12,5 miljarder DM i l976års priser, vilket motsvarar den genom-

snittliga volymen under den perioden. Investeringsvolymema på alla andra statliga

områden bibehålls. Resultaten visar att den låga investeringsvolymen i transportinfra-

strukturen inte kan leda till en jämn fördelning av alla statliga investeringar. Resulta-

ten visar också att BNPvariationer och produktionspotentialens utnyttjande inte skulle

ha förändrats mycket.

- simulering 3

Det blir tydligt i simulering 3 att om man skulle ha investerat 5 miljarder DM mer

1975 kunde man ha minskat tillbakagången av BNP väsentligt. BNP skulle ha varit

10 miljarder DM högre, tillbakagången av produktionspotentialens utnyttjande skulle

ha varit mindre men inte konstant. Produktivitetsvinster och en mobilisering av ar-

betskraft har till följd att arbetslösheten inte har kunnat minskas mycket genom ökade

investeringar på transportområdet (reduktion med 50 000 personer). Den extra inves-

teringen av 5 miljarder DM 1975 kan ha förorsakat positiva tillväxteffekter i storle-

ken av ca 1 miljard DM, men på medellång sikt verkar åtgärderna destabiliserande.

Sammanfattningsvis kan konstateras att varken en jämn fördelning eller en begränsad

utökning av statliga investeringar i transportinfrastrukturen samtidigt kan uppnå stabi-

litets-, tillväxt- och sysselsättningsmål.l
I sammanhanget med inkomsteffekterna av statliga transportinfrastrukturinvesteringar

undersöktes dessutom effekter av olika finansieringsformer. Resultaten visar att de

största effekterna uppstår om investeringarna är kreditfinansierade (vilket antogs i ta-

bell 2). Å andra sidan stiger räntorna och tränger ut privata investeringar om staten

finansierar mer utgifter per kredit genom upplåning i Tyskland.

- Leveransstruktur för investeringar i transportinfrastrukturen

För att analysera och kvantifiera struktureffekterna av investeringar i transportinfra-

strukturen på produktion och sysselsättning i andra branscher och på samhällsekono-

miska indikatorer och mål är det nödvändigt att känna till leveransstrukturen. Här an-

vänds indelningen av DIWs input-output-räkning med 60 levererande branscher. Re-

sultaten är att investeringar i transportinfrastrukturen i Västtyskland 1980, som upp-

gick till 27 miljarder DM, har gett en bruttoproduktion av ca 50 miljarder DM. Av

de 23 miljarder DM insatsvaror är 12 miljarder direkta och 11 miljarder DM indirek-

ta insatsvaror. Re-investeringar och multiplikatoreffekter tas inte hänsyn till. Totalt

415 000 anställda har producerat de nödvändiga investeringarna. Därav har 250 000

producerat investeringsgodsen själva, resten är direkta eller indirekta insatsvaror. In-

vesteringssumman 1 miljard DM har gett sysselsättning åt 15 300 personer.

Analysen av det statliga området (vägar, broar, kanaler) och företagsområdet (ham-

nar, järnvägar, flygtrañk, kollektivtrafik) visar att det finns stora skillnader mellan 0-

lika delområden för fördelningen av arbetstillfällen. Investeringar förorsakar de stör-

sta sysselsättningseffekterna på sektorn vägbyggande. Denna utgör drygt 40 % Fram-

för allt på det statliga området är sysselsättningseffekten stor: den motsvarar 58 % av

alla sysselsättningseffekter som är baserade på investeringar i transportinfrastrukturen.

Effekterna på företagsområdet är mycket mindre koncentrerade (se tabell 3).

 

Detta mål plus utrikesbandelns balansformuleras i den tyska "Stabilitäts- und Wachstumsgesetz".
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Tabell 3: Sysselsättningseffekter i olika sektorer

         

Sektor Sysselsättnings- Sysselsättnings- Sysselsättnings-

effekter totalt effekter på effekter på

statligt område förtagsområde

(i % av alla (i % av alla (i % av alla

sysselsättnings- sysselsättnings- sysselsättnings-

effekter) effekter på statligt effekter på företags-

område) område)

väg- och vattenbyg- 41% 58% 21%

gande

utvinning och bearbet- 5% 7% 3%

ning av sten och jord

fordonstillverkning 5% 0,1% 1 1%

fartygsbyggnad 3% 0,3% 7%

övriga tjänster 5% 5% 5%

tillverkning av lok och 4% 2% 7%
vagnar

handel 4% 4% 5%

alla sektorer 100 % 100 % 100 %

(ca 415 000 (ca 187 000 (ca 228 000

arbetstillfällen) arbetstillfällen) arbetstillfällen)

       

- effekter under användningsfasen

Å ena sidan är alla överens om att investeringar i transportinfrastrukturen inducerar

samhällsekonomiska produktivitets- och tillväxteffekter. Å andra sidan är den rådande

meningen att det inte finns lämpliga metoder för att mäta dessa effekter. Det bedöms

lämpligt att använda produktionsteorin och neoklassisk teori. Ett problem som upp-

står är att man inte kan konstruera en realistisk kostnadsfunktion för ianspråktagandet

av transportinfrastrukturen och deras tjänster. Den implicerade substitutionselasticite-

ten l i Cobb-Douglas-funktionen bedöms som problematisk. Dessutom får man ut sa-

mma inflytande av transportinfrastrukturen på arbets- och kapitalproduktiviteten.

Skattningsfunktioner baserade på produktionsteorin visar, att dessa funktioner inte

kan tillhandahålla lämpliga ansatser för att kvantifiera effekterna av investeringar i

transportinfrastrukturen. I heuristiska ansatser används produktionsteoretiska övervä-
ganden enbart som hjälpmedel.

Sammanfattningsvis konstateras att det finns ett positivt samband mellan investerin-

gar i transportinfrastruktur och arbets- och kapitalproduktiviteten. Trots att andra fak-

torer som t ex kapitalintensitet förklarar en stor del av produktivitetsutvecklingen kan

investeringar i transportinfrastrukturen bidra till förklaringen. Men det kan ej uteslu-

tas att transportinfrastrukturen representerar andra faktorer som det inte tas hänsyn

till. Det är inte möjligt att bevisa det kausala sambandet mellan transportinfrastruktu-

ren och faktorproduktiviteterna. Resultaten är inte tillräckligt stabila för att kvantifie-

ra de effekter infrastrukturen har på produktivitetsutvecklingen. Det föreslås att förd-

jupa de genomförda studier t ex genom att ta hänsyn till fysiska produktionsfaktorer
och företagens resultat för att kunna differentiera mer.
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5 Regionala studier

5.1 Biehl

Biehl m fl genomförde 1975 en studiel, som var baserad på uppdragsarbeten för den

federala tyska regeringen och för delstaten Schleswig-Holstein. Syftet var att ta reda

på regioner som är hämmade i utvecklingen pga otillräcklig utvecklingspotential. Stu-

dien utvecklades vidare under 1976.2 1986 genomförde Biehl ytterligare en studie för

EG3 som inte skall presenteras här. 1991 gjorde han en jämförelse mellan infrastruk-

turbestånd i de nya och de gamla tyska delstaterna samt för hela EG, för att

identifiera och kvantifiera flaskhalsar i infrastrukturen.4

Analysen 1975 är potentialinriktad och därmed utbuds- och tillväxtorienterad. Ut-

gångshypotesen är att det enbart finns få relevanta faktorer som inskränker regionala
utvecklingsmöjligheter (potentialfaktorer). Dessutom kan man dra viktiga slutsatser

för regionalpolitiken genom att fastställa dessa potentialfaktorer. Viktiga frågor i

omnämnda undersökningar är:

- vilka faktorer påverkar utvecklingspotentialen (Entwicklungspotential) i en

region och hur kan man kvantifiera det '.7

- vilka faktorer orsakar olika grader av utnyttjande, om en utvecklingspotential

är förutsatt och hur kan skillnader i de olika utnyttjandegradema bestämmas ?

Regionalprodukten är definierad som bruttonationalprodukt (Bruttoinlandsprodukt)

per capita i en region. Den kallas också för den faktiska regionalprodukten. Den

regionala utvecklingspotentialen (den potentiella regionalprodukten) definieras som

den BNP, vilken kan uppnås i en region under enbestämd tidsperiod om de relativt

immobila, odelbara och "polyvalenta" resurser (potentialfaktorer) används på ett

optimalt sett av mobila produktionsfaktorerna. Man utgår från optimalt dvs normerad

utnyttjande av potentialfaktorerna och kan därför bestämma utvecklingspotentialen

om potentialfaktoremas storlek är bekant. Information om de mobila produktionsfak-

torema kapital och arbetskraft behövs inte. De på medellång sikt relevanta faktorerna

som identifieras är "infrastruktur", "agglomeration", "sektorstruktur" och "arbetskraft-

potential"(studie 1975). Undersökningen från 1976 inkluderar dessutom naturrumsliga
faktorer (miljöpotential och fritidspotential).

 

'
J

Biehl, Dieter, u.a., Bestimmungsgründe des regionalen Entwicklungspotentials, Kieler Studien (Hrsg.

Herbert Giersch, Institut für Weltwirtschaft), Tübingen 1975

Biehl, Dieter,u.a. Das Entwicklungspotential der Regionen in der Bundesrepublik Deutschland auf

Basis der Ausstattung mit Potentialfaktoren. Endbericht zu einem Forschungsauftrag des Ministers

für Verkehr und Wirtschaft des Landes Schleswig-Holstein für die Gemeinschaftsaufgabe

"Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Kiel 1976 (studien var inte tillgänglig)

Biehl, Dieter (Hrsg.), The Contribution of Infrastructure to Regional Development, Commission of

the European Communities, V01.I: Final Report, Luxembourg, Office for Official Publications of the

European Communities, 1986

Biehl, Dieter, Peter Ungar, Kapazitätsausstattung und Kapazitätsengpässe an groBräumig

bedeutsamer Infrastruktur, in: Bundesanstalt für Landeskunde und Raumordnung (Hrsg.),

Raumordnung in Deutschland Teil 2/ Aufgaben und Lösungsansätze, Materialien zur Raum-

entwicklung (Heft 40) Bonn 1991 S. 237 bis 284
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Infrastrukturen delas upp i väg, järnväg, elektricitet, gas, bostäder, utbildning och

hälsovård. Analysen inom "transportinfrastrukturen" begränsas till väg- och järn-

vägsinfrastruktur, de andra transportmedlen betraktas inte vidare på grund av data-

problem och ej signifikanta resultat. Här ska indikatorn för väginfrastruktur presente-
ras som exempel.

- transportinfrastruktur

För transportinfrastrukturen förväntas följande direktaproduktionseffekter. Förbättrin-

gen av transportinfrastrukturen minskar transportkostnadema per produktenhet och

minskar därmed de privata produktionskostnaderna. Genom att (de privata) transport-

kostnaderna minskar reduceras de lokala producenternas skydd mot andra producen-

ter. Den uppstående större konkurrensen kan förorsaka att de tidigare skyddade lokala

producenterna blir tvungna att använda resurser på ett effektivare sätt och att dessa

producenter i större utsträckning måste utnyttja fördelarna med att fördela produk-

tionen internationell (internationale Arbeitsteilung).

Dessutom förväntas indirekta effekter som beror på incitament (Anreizwirkungen) av

mobila faktorer från andra regioner:

- Genom att producera effektivare blir det möjligt att avlöna produktionsfak-
torema relativt bra. Detta uppmuntrar möjligtvis produktionsfaktorer från an-

dra regioner att vandra till en viss region och bidra till ett bättre utnyttjande

av den regionala arbetskraftpotentialen.

- Med förbättringen av transportinfrastrukturen kan förväntas att regionens

attraktivitet förbättras och att arbetskraft blir uppmuntrade att vandra även

utan ökade monetära intäkter. Dessutom börjar möjligtvis arbetskraft i regio-

nen själv att arbeta eftersom det tar kortare tid att komma till arbetet.

Enligt Biehl bör en högre transportinfrastrukturkapacitet leda till ökad utvecklingspo-

tential. Detta gäller för regionala såväl som för interregionala vägar och järnvägar.

- väginfrastruktur

I kvasiproduktionsfunktionen (def se nedan) används följande indikator (väginfra)i för

att beskriva väginfrastrukturen i en region i. Indikatom (infrastrukturpotential II) som

också kallas för "Blockvariable" bestäms av regionens ytan (kmz), regionens befolk-

ning (bef) och utrustning med viktade vägtyper (v km). Vägtyper (Bundesautobahnen,

BundesstraBen, LandesstraBen, KreisstraBen, GemeindestraBen) får en "kvalitetsvikt"

enligt tabellen, som innehåller vikter för olika typer av vägar i delstaterna.
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BNP/inv BNP/invånare (DM)

bef befolkning 30.6.1966 (invånare)

yta yta (kmz)
vkm de viktade vägtypemas längd (km)

vkm/yta de viktade vägtypemas sammanlagd längd i förhållande till regionens yta (km/km:)

bef/vkm befolkning i förhållande till de viktade Vägarnas längd (invånare perkm)

vkm/bef de viktade vägamas längd i förhållande till befolkning (km per invånare)

väginfra blockvariabel = aritmetisk medel av vkm/yta och bef/vkm (utan dimension)

Variabeln för väginfrastrukturen i regionen i (väginfra)i har sitt minsta värde vid det

kritiska vägbeståndet (v km/yta)k'i. Värdet bestäms som geometriskt medelvärde av

regionens befolkning och yta.l Det betyder för de enskilda regionerna att BNP per

capita minskar till dess den kritiska punkten (vkm/yta)' i är passerad och effekten av

försörjning är större än effekten av minskat utnyttjande. Efter den kritiska punkten

(vkm/yta)' i kan det förväntas att investeringar i väginfrastruktur är kopplade till hö-

gre inkomster per capita. Tillväxten är beroende av de skattade parametrarna och ut-

gångssituationen i de enskilda regionerna. Ökningen är större ju större den (positiva)

parametern är och ju mindre ytan och befolkningen är i relation till vägbestånd. Det

vill säga att det är möjligt att härleda för varje region, som har en bestämd befolk-

ning och yta, en specifik funktion trots att det finns en gemensam funktion för sam-

bandet mellan vägutrustning och inkomst per capita (BNP per capita = f (väginfra).

Exemplet i figur 1 skulle kunna tolkas på det sättet att regionen 1 och regionen 2 har

samma befolkning och att ett vägnät av samma storlek måste försörja en mindre yta i
region l än i region 2.

Inom kapacitetsindexansatsen (def se nedan) används följande indikator för att be-

skriva väginfrastrukturpotential (väginfra il) infrastrukturpotential I). Indikatom tar

hänsyn till den personförsörjande funktionen och exploateringsfunktionen av vägnätet

på följande sätt. För exploateringsfunktionen används den kvadrerade korrelations-

koefficienten mellan viktade vägtypemas längd och regional yta som vikt. För för-

sörjningsfunktionen används den kvadrerade korrelationskoefñcienten mellan viktade

vägtypemas km och regional befolkning. Nämnaren är summan av vikterna.

väginåaif 0,6766vlon/ble15f42-3,58459vkm/yta

 

(vkm/ytafmka /befi *yta 1.

där

= an'l

2*vkm 2*(yta)i
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- potentialfaktoransats

Som metod används två varianter av potentialfaktoransatsen: kapacitetsindexansats

och kvasiproduktionsfunktionsansats.

Inom kapacitetsindexansatsen (med två varianter) antas att utvecklingspotentialen är

detsamma som bestånd av potentialfaktorer och man utgår från linjärt homogena pro-

duktionsförhållanden. Kapacitetsindex ger information om den fysiska infrastrukturut-

rustningen. Den kan visa hurdan försörjningen är i relation till andra regioner. En

nackdel med kapacitetsindexansatsen är att en viss relation mellan enskilda potential-

faktorer och utvecklingspotentialen antas. Det begränsade sambandet i variant 1 och

det substitutionella sambandet i variant 2 är extrema möjligheter på skalan där substi-

tionselasticiteten ligger mellan 0 och 00. Antas ett begränsat samband (limitationale

Beziehung) bestämmer den minsta potentialfaktom (PF) utvecklingspotentialen (UP) i

regionen i (j står för potentialfaktorer):

variant 1

UPi=minPFij
j

Antas substitutiva relationer mellan de enskilda potentialfaktorema, dvs att en faktor

kan substitueras med annan faktor, så kan utvecklingspotentialen t ex bestämmas

genom att bilda genomsnittet för alla potentialfaktorer.

variant 2 n

UPi :1 z: PFU.
nj=1

Kvasiproduktionsfunktionansatsen (med tre varianter) inbegriper det empiriskt fast-

ställda funktionella sambandet mellan faktorförsörjningen och regionalprodukten

(BNP/capita). Kvasiproduktionsfunktioner behandlar frågan om relationen mellan re-

gionalprodukten och enskilda faktorer och inte substitutionselasticiteten mellan olika

faktorer, alternativa faktorkombinationer eller förändringen av regionalprodukten i det

fallet att alla undersökta faktorer förändras.

Om potentialfaktorer, som bestämningsfaktorer av det regionala utvecklingspoten-

tialet, resurser som inte är utbytbar (limitationale Beziehung zwischen den Produk-

tionsfaktoren) så kan utvecklingspotentialen bestämmas med den relativt knappaste

faktorn. Denna faktor begränsar den regionala utvecklingspotentialen som minimum-

faktor eller flaskhalsfaktor ; alla andra potentialfaktorer skulle uppvisa outnyttjade

kapaciteter.

variant 3

UP'.: min UPij där UPj=f(PFj)
1

Utgår man från ett mer eller mindre substitutin förhållande mellan potentialfaktorer

så kan de aritmetiska medelvärden av de resp funktionsvärden användas. I vilken

omfång potentialfaktorerna kan utbyttes är beroende av den skattade

produktionsfunktionen.
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Varianten 4 tar hänsyn till flera indikatorer som beskriver en viss potentialfaktor.

Substitutionselasticiteten bestäms med hjälp av kvasiproduktionsfunktionen, det
behövs inte antas extrema värden.

Variant 4

UP.=..1. 2 UP.. UPi=l213(PFij)
I 1

Ansatsen med den multipla regressionsfunktionen bestämmer den regionala utveck-

lingspotentialen direkt, dvs utan att bestämma specifika utvecklingspotentialer. Den

multipla regressionsfunktionen innehåller alla undersökta potentialfaktorer samtidigt.

Man får förvänta sig att multikolliniariteten stiger ju fler variabler funktionen tar
hänsyn till.

Variant 5

UPl.:(PFU,...PFü,...Pan) j =1,...n potentialfaktorer

Varianten 4 som beräknar den genomsnittliga utvecklingspotentialen med hjälp av

specifika delpotentialer (infrastrukturpotential II, agglomerationspotential,

sektorstrukturpotential) föredras som metod för att bestämma den regionala

utvecklingspotentialen.

Inom kvasiproduktionsfunktionsansatsen används olika funktionstyper:

- 1: den linjära funktionen

Utvecklingspotentialens elasticitet (i förhållandet till potentialfaktom) stiger med
ökande potentialfaktorinsats, om a och bj är positiva.

UP=a+bj *PFj

AUP :b'

J

 

b.*PF.G = J J
UP'PFJ a+bj*PF
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- 2: den halvlogaritmiska funktionen

Den halvlogaritmiska funktionen innehåller en logaritmisk endogen variabel och en

linjär exogen variabel. Marginalförändring och elasticitet är variabla.

anP=a+bj*PFj

ü=bgke

APFJ. 1

(a +bj*PF/J

EURPFJ=b*PFj

- 3: den funktion som motsvarar Cobb-Douglas-produktionsfunktionen
I denna funktion är marginaländringen variabel och elasticiteten konstant.

anP=a+b>klnPFj

:EP-:i *e(a+bl.lnPF))

APFJ. PFJ.

earn"be*P

- 4. den reversibla funktionstypen

Funktionstypen (med maximum eller minimum förlopp) innehåller en linjär och en

logaritmisk exogen variabel. Det betyder att man möjligtvis får ett beroende

multikolliniaritet och inte kan testa de skattade regressionskoefñcienternas

signiñkans.

1nUP=a+bj>klnPFj+cj*PFj

A UP

APFJ.

a+bjnrlnPFj+cj *PFJ

 

=(bj /PFj+cj) *e

CUPfFJ=bj+Cj=kPFj

I första steget genomförs korrelationsanalyser för att göra en urval av de sambanden

som ska testas vidare. Det används kapacitetsindexsiffror för att bestämma infras-

trukturpotential I. (se ovan) Inom kvasiproduktionsfunktionsansatsen används de

funktioner som förklarar BNP/capita spridningen bäst och deras parametrar verkar

vara ekonomiskt plausibla för att bestämma utvecklingspotentialer.
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Skattningens kvalitet bedöms med hjälp av BestimmtheitsmaB R2 1. R2 ger
information om vilken andel av den totala BNP/cap spridningen som förklaras genom

den betraktade funktion. R2 korrigeras om det finns olika antal exogena variabler och
den samma endogen variabel eller om den gemensamma endogena variabeln

förekommer i den linjära och den logarimiska dimensionen.

Vad det gäller regressioner genomförs tvärsnittsanalyser. I kvasiproduktions-

funktionsansatsen bestäms infrastrukturpotentialen enligt variant 4 (se ovan) baserad

på de bestämda kvasiproduktionsfunktioner som genomsnittsvärde för de sju
betraktade kategorispecifiska infrastrukturpotentialer.

Dessutom bestäms kvasiproduktionsfunktioner för agglomerationspotentialen och

sektorstrukturpotentialen. Det betraktas hur stor utvecklingspotentialen (UP) är

baserad på de tre potentialfaktorgrupperna. Storleken av den icke använda potentialen
(IAUP) visar i vilka regioner de betraktade potentialfaktorema främja den vidare

utveckling (IAUP > 0) resp i vilka regioner de hämmar utvecklingen (IAUP < 0) och

var det förväntas en relativ gynnsam eller ogynnsam regionalfaktor.

- Tolkning
Avvikelser mellan den potentiella och den faktiska regionalprodukten kan (om en

konstant utrustning förutsätts) förklara skillnaderna i utnyttjandet av potential-

faktorerna. Det finns två möjligheter att tolka de fastställda utvecklingspotentialerna

och deras avvikelser:

- Om kvasiproduktionsfunktionema beskriver en samhällsekonomiskt optimal kom-

bination mellan potentialfaktorer och de övriga mer mobila produktionsfaktorerna

kapital och arbetskraft, representerar dessa avvikelser regionala obalanser. Utgående

från obalansargumentationen kan en ökning av den samhällsekonomiska inkomsten

förväntas om regionalpolitiken lyckas att utjämna över- resp underutnyttjanden. Avvi-

kelser är tillfälliga.

- Om å andra sidan kvasiproduktionsfunktionema uppfattas som genomsnittliga funk-

tioner av de enskilda optimala regionsspeciñka faktorkombinationema, kan dessa

avvikelser betraktas som hänvisningar till existensen av regionalfaktorer. Detta är

fastställda avvikelser beroende på regionala besynnerligheter. Till den grad regional-

faktorargumentationen är passande, kan man inte förvänta sig en motsvarande an-

passning av de inkomsten per capita. Kostnaderna skulle överstiga intäkterna, efter-

som det antas att regionalspecifika optimalkombinationer var realiserade.

 

031' _y )2

(Yi-5,32

yi= faktiskt observerat värde av den endogena variabeln

yic skattat värde av den endogena variabeln

i: aritmestisk medel av den endogena variabeln
i = antal observationer

 

R2:
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- resultat

- resultat i studien 1975

Resultaten visar att de utvalda potentialfaktorerna som "infrastruktur", "agglomera-

tion" och "sektorstruktur" kan förklara den regionala utvecklingspotentialen. I jäm-

förelsen mellan de regioner som får finansiellt stöd av staten inom regionalpolitiken

och de övriga regionerna visar sig att sambandet mellan de undersökta potentialfak-

torerna och regionalprodukten är signifikant. Resultatet för de sju infrastruktursubom-

råden innebär att mellan 37% och 61% av hela spridningen, bestämd efter det korri-

gerade R2 och i relation till spridningen av BNP/befolkning, kan förklaras med hjälp

av deenskilda kvasiproduktionsfunktioner. Förklaringsvärden är inte heller i den

multipla kvasiproduktionsfunktionen högre än 61% och många av dess parameter är

insigniñkanta. Det antyder att de enskilda områden komplementerar varandra och

stöder hypotesen att alla regioner behöver en samordnad mängd av investeringar i

infrastrukturen. Å andra sidan visar den relativt stora oförklarade restspridningen att
det finns stora skillnader i kapacitetsutnyttjandet.

- resultat i studien 1991

I den omnämnde studien från 1991 om infrastrukturförsörjningen i de nya och de

gamla tyska delstaterna visar sig att avvikelsen för transportinfrastrukturindikatom är

mycket större än för indikatom för hela infrastrukturen. En annan faktor som är iö-

gonfallande är det höga värdet för infrastrukturbeståndet i Öst-Berlin. Detta värde är

det högsta inom Tyskland och inom hela EG. Också andra områden som Rostock,

Frankfurt/Oder, Leipzig och Dresden har ganska höga värden', men utrustningsindi-

katorn säger ingenting om anläggningarnas kvalitet. Transportindikator är därigenom

förvriden i jämförelse med regionerna i de nya och de gamla delstatema, detta kor-

ri geras.

 

se bilaga 8
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5.2 Blum

I början av 80-talet analyserade Ulrich Blum regionala produktionssystem, dvs sam-
bandet mellan regionala infrastrukturåtgärder å ena sidan och regionala tillväxter av

bruttoproduktionen samt förändringar i regionalstrukturen å andra sidan.l Biehls po-

tentialfaktorkoncept utvecklades vidare, så att man kom till nya insikter om effekter

av statliga prisingrepp och begränsningar på anskaffningsmarknaderna. Studien har
som Biehls undersökning till syfte att visa upp effekter av offentliga investeringar i

infrastrukturen och att ge underlag för beslut inom regionalpolitiken. Sambandet

mellan det regionala beståndet med potentialfaktorer och den regionala produktions-

potentialen skattas med hjälp av produktionsfunktioner. På det sättet blir det möjligt

att dra slutsatser för effektiviteten av potentialfaktorernas insats och kombinationen i

produktionsprocessen. Man kan identifiera flaskhalsar vad det gäller försörjning med

potentialfaktorer.

- potentialkzktorkoncept
Regionalinkomsten i regionen i (xit) till tidpunkten t kan produceras med hjälp av

inputvektorn vi,.°:R+r (r: antalet produktionsfaktorer). Den potentiella regionalpro-

dukten (utvecklingspotentialen) är resultatet av optimal faktorallokering och fullt ut-

nyttjande av resurserna.

( x" , v4., , 1:a ) i=1,2,...n t=1,2,...T

Enligt potentialfaktoransatsen delar faktorinputs upp sig i två typer:
- Potentialfaktorer definieras som produktionsfaktorer (input), som för en viss

tidsperiod (på medellång eller lång sikt) icke är flyttbara och har specifika

regionala egenskaper.

- Alla andra produktionsfaktorer betecknas som (mobila) produktionsfaktorer.

.1 .1 . .
vil., s v_,., c v_ü j=1,2,..m, t=1,2,..n t=1,2,..T

Effektiva produktionssystem utgår från att maximala output uppnås med inputs.

Enligt definitionen ovan är det regionala produktionssystemet (x*k,,v_i,*) effektivt om

det inte finns något annat produktionssystem (xkvvm) med

t

xkz xit .
[ ] 2 [ t ] k=l,2,..n k$z,t=fast

_v-Id

 

Blum, Ulrich, Regionale Wirkungen von Infrastrukturinvestitionen, in: Karlsruher Beiträge zur

Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung, Heft 8 1982

Funck, Rolf H., Ulrich Blum, Zur gesamtwirtschaftlichen Bedeutung und regionalen Entwick-

lungswirkung des Verkehrs, in: Jahrbuch für Sozialwissenschaft, Bd. 35 (1984), 8319-3131
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Effektiva produktionsförfaranden används. Hur mycket av en produktionsfaktor an-

vänds påverkas av dess pris och av det regionala budget som stor till förfogandet. Ett

regionalt prissystem definieras av devektorer, som tillordna varje produktionsfaktor i

en region ett pris. De regionala prissystem påverkar regionalprodukten och efterfrå-
gan av detjänster som de enskilda potentialfaktorer avger.

Följande produktionsfunktion används

Pm)=ao, *H 12-21
j=1

med am > 0, a_teR'" och ajtvtO

j=1,2,...m 0 <2 ajr < 1

1=1

Angående produktionsfunktionen måste olika krav uppfyllas.

1. Om man ökar alla inputs proportionellt stiger produktionsfunktionens värd.

PUL* om) man) , i 1

2. Om en potentialfaktor förändras, är produktionsresultatet också påverkad av
produktionens tidigare nivå.

P(\?m,172it,...,lvjü,.Nima)=1|J(pj,(l),P (13_.))

medqrzprRH
pjtzRH »Ry-och Streng monotan i ÅeRH

och valfri je(1,2,..m)

i=1,2,,...n

t=1,2,...T

3. Produktionsfunktionen visar "abnehmende Skalenerträge"

Pain) < ÅP(\3_n), Å>0

- Identifiering av flaskhalsar

Identiñeringen av flaskhalsar sker med hjälp av "Grenzrate der Substitution" (MRS)

av två potentialfaktorer. Den ger information om hur många enheter av en potential-

faktor vjjit är nödvändiga för att ersätta en enhet av potentialfaktom v kit

. .-1

MRS.. = _ *vi* :aktw'd'
1k" Avakü a *VA-T1

J't I"
j=1,2,...m

k=1,2,...m, jatk

i=l,2,...n

t=1,2,...T

>O
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Flaskhalsen identifieras genom att jämföra den regionala "Grenzrate der Substitution
" med det interregionala genomsnittet

MRSM r- MI-?SM c 21

1 " . -
CIM-Z vid:) 1

:'21med MRSk=J 1 ,.
a -1

(SM-Z ij':nJ-:l

Faktorn c kan antingen antas axiomatiskt (i studien används c=2) eller minskas

utgående från ett stort värde, för att få en eftertryekskala (Dringlichkeitsskala) för
investeringar beroende av flaskhalsens storlek.

Figur 2 belyser sambandet. Produktionsfunktionens isokvant (lsoquante) för

potentialfaktorer agglomeration och transportinfrastruktur (Verkehr) berörs av två

tangenter: den brantare för regionen i* och den flakare för genomsnittet. Det betyder
att transportinfrastrukturen 'ar knappare i regionen i* än i genomsnittet för alla

regioner. Om tangenten MRSIzimt c gånger så stor som MRSIZK så finns det en
flaskhals.

Figur 2:

A A

vi Vi
(Aggl omeru ti on)

<
>

   

1:

l gu
" 3=] 1" 'I

i i

I ' _-
| I MRSIZ?

I I

9 _99 ] 9
2: f .. Q . 21

n ;=] 2 (Verkehr)



För att härleda effekterna av utrustning 'med potentialfaktorer på nationalprodukten i

den primära, sekundära, tertiära sektorn och den totala sektorn (ekonomin) skattas

tillsammans fyra produktionsfunktioner.

I produktionsfunktionen används bruttoproduktion (Bruttowertschöpfung) som endo-

gen variabel och agglomeration, trañkexploatering, bosättningsyta, fritidspotential, na-

turområden och central ort (Zentralörtlichkeit) som exogena variabler. I motsats till

Biehls ansats används inte sektorstruktur som potentialfaktor.

Tvärsnittsanalysen för regionala produktionsrelationer genomförs i två år (1970 och
1976) och för 325 kretsar och kretsfria städer i det före detta Västtyskland.

Tvärsnittsanalysen väljs som ansats, eftersom det enbart finns få förändringar med
tiden. Ansatsen har fördelen att den utgår från en regional differensering av

produktionens förutsättningar. Tidsserieanalysen har den nackdelen att det måste tas

hänsyn till konjunkturella inflytanden och inkomsteffekter. Tidsrumsliga förändringar

i regionala produktionssystem undersöks med hjälp av en komparativ statisk analys.

Som indikatorer för transportinfrastrukturen används "outputpotentialen". Det tas

hänsyn till tillgängligheten i vägnätet, tillgängligheten till järnvägsnätet och sjöfart-

stillgänligheten. Här presenteras den regionala tillgängligheten i vägnätet som

exempel. Prestationsförmågan är beroende av den totala längd av alla vägar,

kapaciteten och "Vernetzung".

Väginfrastrukturindikatorn bestäms på följande sätt:

H1 w BAB H2 BS BS
19211 = [211m *Om + :Im: *Qhu]*qu

h=1 h=1
H3

, ss ss
V32::Z Ihit *Om

h=l
i = 1,2,.. .71
t: 1,2...T

[8(85) :lá'ngdavBundesautobahn -respektiveBundesfernstraÅen -eller delstycke

?(357:det motsvarande kapacitetsvikt

qn=Vernetzungsgewicht im Fernstrajöenbereich...

Iiâlá'ngd av de landes-, Kreis-und Gemeindestra/ien

=det motsvarande kapacitetsvikt

Kapacitetsvikten används för varje delstat.

Vemetzungsgewichte q it bestäms genom att tillordna 1 till 8 poäng för olika typer

av tjärrtrañkkrossninger.
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- resultat

Resultatet visar att det uppskattade sambandet mellan försörjning med regionala po-

tentialfaktorer och den regionala utvecklingspotentialen är ekonomiskt rationellt. Styr-

ningen av strukturutvecklingen med hjälp av offentliga investeringar bör vara möjlig,

eftersom enskilda potentialfaktorer har olika sektoriella produktiviteter. Transport-in-

frastrukturen har även överregional betydelse. För investeringar i infrastrukturen bör

konstateras att potentialen först ökas enligt potentialfaktorns produktionselasticitet.

Den faktiska tillväxten beror på utnyttjandet av de enskilda kategorier som utvidgas.

Man förväntar sig naturligtvis ett snabbt ianspråktagande om det har funnits flask-

halsar förut. I fallet av överkapaciteter ska det vara möjligt att lokalisera företag ge-
nom att stödja dem med direkta regionala program.

Angående transportinfrastrukturen visar empiriska resultat att produktionselasticiteten

för tillgängligheten till vägnätet är relativt stabil på fjärrområdet (Bundesautobahnen,

BundesstraBen). För de andra vägarna visar det sig att de påverkar den första och an-

dra sektorn mer än den tredje. Den höga produktionselasticiteten inom väginfrastruk-

turområdet betyder att det finns ett nära samband mellan väginfrastruktur på lokala

och regionala områden och privat investeringskapital. Påverkan av tillgängligheten till

järnvägssystemet kan inte klart bekräftas, men den negativa produktionselasticiteten

visar att icke-substitutiva effekter jämfört med andra potentialfaktorer är större.

- Kvantifiering av infrastrukturinvesteringseffekter för tillväxt och struktur i en region

I kapitlet om "infrastrukturinvesteringarnas påverkan på den ekonomiska tillväxten

och strukturen i en region" analyseras förändringar i sysselsättningen, ökningen av

produktionspotentialen och tillväxteffekter genom investeringar i infrastrukturen. Med

exemplet om investeringar i transportinfrastrukturen demonstreras hur utnyttjandet av

extra produktionspotential och inflytandet på tillväxten kan skattas med avseende på

tidsfaktorn.

På grund av besparingseffekter (t ex lägre driftskostnader för bilar och lastbilar) kan

samma produktion genomföras med lägre faktorkostnader så att regionerna har extra

medel till sitt förfogande. De personer som rnissgynnas av att efterfrågan på deras

produkter minskas (t ex bensinstationer och verkstäder) kommer att fordra kompensa-

tion (t ex i form av arbetslöshetsersättning). Kompensationen är möjlig, eftersom det

insparade beloppet är större än förlusten. Personerna som profiterar på de insparade

faktorkostnadema har möjligheten att betala en transfer till de som lider förlusten,

och har dessutom ytterligare en fördel. Problematiskt skulle det bli om man ville in-

kludera de inkomster som uppstår i sambandet med insatsvaror från andra sektorer.

Vidare tas hänsyn till det faktum att man genom att använda besparingsbidrag på ett

alternativt sätt kan skaffa extra inkomster.

Uppkommer effekten regionalt, så finns det en regional omfördelning. Om den gäller

den för hela ekonomin så får man en extra tillväxt och komparativa fördelar gente-

mot utlandet. Den här effekten, som framför allt är baserad på kapacitetsutvidningen
kan svårligen skiljas från andra effekter. Därför har ytterligare en ansats för beskriv-

ning av effekterna av transportinfrastrukturinvesteringar ovanför besparingen utveck-

lats. Som exempel presenteras korridorer av motorvägama A6/A7 i området Schwä-

bisch-Hall, Ansbach/Würzburg och i Ulm 1976. Då låg regionen inte geografiskt

perifert och hade ännu ingen anknytning till motorvägsnätet.
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5.3 Bröcker

1989 undersökte Johannes Bröcker vid universitetet i Kiel vilka bestämningsfaktorer-
na för regionala skillnader i den ekonomiska utvecklingen i industrin och i den ter-
tiära sektorn.l Studien är baserad på 87 regioner (Raumordnungsregionen) i Väst-
tyskland. Varje region har ett huvudcentrum, flera medelcentrum samt undercentrum.
Undersökningen är relaterad till perioden 1970-1978 (när tillväxten minskades och ar-
betslösheten ökades) och perioden 1978 - 1982 (1978 uppsving, 1980 högkonjunktur,
1982 konjunkturnedgång).

Bröcker använder makrostatistiska instrument, framför allt tvärsnittsregressioner. Den

makrostatistiska ansatsen används trots risken att man eventuellt drar fel slutsatser för

mikronivån. I förfrågningar på mikronivån är svaren ofta strategiska och inte repre-

sentativa. Induktiva statistiska metoder föredras framför deskriptiva metoder, eftersom

premisser och modeller nämns explicit. Ett problem som diskuteras i samband med

potentiella variabler är hur den rumsliga fjärrverkan skall hanteras. Det så kallade

"space-lag-problemet" motsvarar eftersläpningsproblemet i tidsserieanalysen.

- variabler

- oberoende variabler

Det analyseras på vilket sätt denna utveckling är beroende av olika potentiella be-

stämningsfaktorer för tillväxten. Dessa bestämningsfaktorer som skulle kunna förklara

skillnaden i den regionala tillväxten är:

- koncentrationsvariabler som lokationskvot, företagsstorlek, befolkningspotential,

- priser och faktorkostnader,

- innovations- och kvalifikationsindikatorer,

- klimat- och miljöförutsättningar,

- transportinfrastruktur och

- övriga variabler.

Bilaga 9 visar vilka variabler dessa bestämningsfaktorer representerar. Översikten

visar dessutom vilka tecken som förväntas för de olika variablema samt i vilka

tidsperioder och på vilka områden (industri och tertiär sektor) variablema används.

Med följande variabler (indikatorer) tas hänsyn till transportinfrastruktur. Interregio-

nal och intraregional tillgänglighet betraktas men inte fysiska kapaciteter för väg-,

järnväg- och flyginfrastrukturen. +tecken resp -tecken visar förväntat samband (och

regressionskoefñcientens tecken):

- nätanslutning till Deutsche Bundesbahn:

antal stopp för olika tågtyper/dygn för den största stationen på medelnivå (+)

- flygplatsanknytning:

restid med bil till nästa internationella flygplats (-)

 

Bröcker, Johannes, Determinanten des regionalen Wachstums im sekundären und tertiären Sektor in

der Bundesrepublik Deutschland 1970 bis 1982, Schriften des Instituts für Regionalforschung der

Universität Kiel, München 1989
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- kvalitet av inomregionala förbindelser:

reshastighet i vägtrafiken mellan regionala medelcentrum (+)

- storrskaligt fördelaktigt läge:

restid (väg/järnväg) mellan medelcentrum ochangränsande huvudcentrum (-)

- småskaligt fördelaktigt läge:
befolkningsandel, som behöver mindre än 30 minuter med tåg eller bil för att

nå nästa huvudcentrum (-)

- beroende variabel

Sysselsättningen används som beroende indikator för utvecklingen av den ekonomis-

ka aktiviteten i enskilda branscher och regioner. Indikator används på grund av bra

datatillgänglighet jämfört med data för omsättning, produktion, förädlingsvärde och

vinst, men också eftersom arbetsmarknadspolitiken är av stort intresse. Det hänvisas

till att det är inte möjligt att härleda generell tillväxtdynamik ur tillväxten i syssel-

sättningen. Sysselsättningens tillväxt (ST)ir normeras.

   

(33-33) *13° AB,
sz,=100* 00"=100* O

Bir*

13° .°
med ABL., = Bå-Bgochaf = '-

B..

B,,0 och Bi,l står för sysselsättnigen inom bransch i och region r i början och i slutet

av undersökningsperioden. Ett hypotetisk basvärde för antalet sysselsatta i branschen

i (Bifo) används. Detta är antalet sysselsatta som skulle finnas i regionen r om

branschen i skulle utgöra samma andel av den regionala totalsysselsättningen som i

hela landet. Fördelen med den normerade tillväxten (Rate) är att hänsyn tas till alla

branscher och att man inte har så stora tillväxter i det fallet av små utgångsvärden.

Olika antaganden står bakom den vanliga/normala och den normerade tillväxten

(Rate) om hur sysselsättningen utvecklas om lokala förutsättningar inte varierar. I

konceptet med den normala tillväxten utvecklas sysselsättningseffekter proportionellt

mot antalet branchspeciñska sysselsatta i regionerna. Med den normerade tillväxten

delar antalet sysselsatta sig enligt regionsstorlek upp, så att blir det möjligt att

konstatera lokaliseringsfördelar (Standortvorteile). De uppstår om en bransch som har

en stor andel i utgångssituationen växer mer än den normerade tillväxten.
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- regression

Linjär tvärsnittsregression på branchnivå används för att skatta ett linjärt samband

mellan olika tillväxtbestämningsfaktorer normerade tillväxten för regional syssel-

sättning (STir). Minsta kvadrat metoden används. Valet av regressioner används för

att i en sökproccess hitta de tillväxtbestämningsfaktorer som kan förklarar tillväxten i

sysselsättningen. Dessutom bestäms y-parametem för de potentialvariabler (t ex be-

folkningspotential) som används i regressionen. Befolkningspotentialen är mått på be-

folkningens tillgänglighet i hela undersökningsrummet, sett från centrum av region r.

Tillgängligheten får olika vikt i regioner som ligger längre bort resp i regioner som

ligger närmare och i regionen själv. y-parametem, som ligger mellan 0 och 1, styr

hur mycket vikten minskar med ökande avstånd till centrum i regionen r. Ju större y-

parametem desto mer minskar vikten med ökande avstånd. Regressorer bildas av

icke potentialisierta variabler och potentialisierta variabler (potentialisierte Variabeln).
De sistnämnda är inte enkla variabler utan variabler med olika y-parameter.

- resultat

I industrisektorn kan man inte identifiera tillväxteffekter som är beroende av

investeringar i transportinfrastruktur.

Tabell 4: Förväntat förtecken och korrelation mellan transportinrastrutruvariabler och

befolkningspotential (y=0,9)

      

variabel förväntat korrelation med

tecken befolkningspotenti

al

(Y=0.9)

nätanslutning till Deutsche Bundesbahn (nätDB) + +0,47 **

flygplatsanknytning (flyg) - -O,48 **

kvaliteten på inomregionala förbindelser (förb) + -O,54 **

storskaligt fördelaktigt läge (stor) - -O,43 **

småskaligt fördelaktigt läge (små) - -O,41 **

     

** signifikant på 1% In'tumswahrscheinlichkeit

Korrelationen mellan transportinfrastrukturvariabler och befolkningspotentialen visar

att alla indikatorer utom "DB-anknytning" är signifikant negativt korrelerade mot

befolkningstätheten (Verdichtung). Detta bör tolkas som att alla indikatorer utom

"kvaliteten på inomregionala förbindelser" är fördelaktigare i tätt befolkade regioner

än i glest befolkade regioner.
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Tabell 5: Enkel korrelation mellan tillväxt i industrin och

transportinfrastrukturinvariabler

variabel Standort 21 1 212 213 230 240 250 260 270 280

nätDB -0,38** 0,01 -0,08 -0,04 -0,45** -0,23* -0,09 -0,07 0,14 0,02

flyg 0,37** 0,13 0,04 0,16 0,16 0,26* 0,18 0,05 -0,08 0,09

förb 0,38** 0,01 0,09 0,02 0,31** 0,17 0,23* -0,04 -0,08 0,34**

stor 0,34** 0,11 0,01 0,20 0,35** 0,09 0,01 0,13 -0,09 0,11

små 0,35** 0,17 0,17 0,24* 0,20 0,23* -0,05 -0,01 0,03 0,03

* signifikant på 5% Imumswahrscheinlichkeit

** signifikant på 1% Irrtumswahrscheinlichkeit

Bilaga 10 innehåller en Översikt över berörda branscher. I den enkla korrelationen

mellan tillväxten i industrisektorn och transportinfrastrukturen under den andra pe-

rioden 1978-1982 är korrelationen negativt för DB-anknytning medan korrelationen

är positiv för de andra fyra variablema. Detta stämmer för alla nio undersökta in-

dustribranscher samt för "Standortfaktor' . Det betyder att man för variabeln "kvali-

tet av inomregionala förbindelser" får förväntat tecken. Detta är inte ekonomiskt

meningsfullt. Korrelationenas storlek framför allt med "Standortfaktor" förklaras av

dess beroende av korrelationen mellan transportinfrastrukturvariabler och befolknings-

tätheten (se tabell 4). Korrelationernas tecken i tabell 5 är de omvända jämfört med

korrelationerna med befolkningspotentialen. De uttrycker ett negativt samband mellan

tillväxten och befolkningens täthet.

Resultaten förändras starkt när befolkningspotentialen används i den dubbla regressio-

nen för 1978-1982 (som i tabell 5 för fem infrastrukturvariabler, nio industribran-

scher samt "Standortfaktor"). De flesta signifikanta korrelationer försvinner, de om-

vända tecken för korrelation med "Standortfaktor" återstår. Tillsammans återstår en-

bart två signiñkanta koefñcienter med omvända och tre med förväntat tecknen. Av

de tre sistnämnda relatera två till "kvalitet av inomregionala förbindelser". Detta är

den enda variabeln som också i den enkla regressionen har väntat tecken. Det betyder

att man inte kan statiskt identifiera tillväxteffekter av investeringar i transportinfras-

truktur.

Samma resultat får man i den multipla regressionen (för fem infrastrukturvariabler

nio industribranscher samt "Standortfaktor"). Endast fyra av variablema är signi-

fikanta. Av dessa har endast en variabel ("förbindelsekvalitet" i branschen livs- och

njutningsmedel) förväntat tecken. För den första undersökningsperioden 1970-1978

får man liknande resultat. På det tertiära området är resultatennågot mer plausibla.

Enligt författarens sammanfattning kan transportinfrastrukturen bara förklara en

underordnad del av skillnaderna i den regionala tillväxten.

 

' enligt shift share ansatsen delar "Regionalfaktor" upp sig i "Strukturfaktor" och "Standortfaktor"
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5.4 Lutter

1980 undersökte Horst Lutter, medarbetare i Bundesanstalt für Landeskunde und

Raumordnung, sambandet mellan utvecklingsmöjligheter av perifera regioner och

landsbygdsregioner och byggandet av motorvägar och riksvägar.l Studien undersöker

hur investeringar i riksvägar påverkar fördelningen av befolkning, arbetsplatser och

infrastruktur. Frågan är om dessa är lämpliga för att mobilisera och omdirigera

regionala utvecklingspotentialer.

- metod
Problemet analyseras med en metod som är en sammansättning av en systematisk

regional fallanalys (som är kvalitativoch beteendeorienterad), statistiska beräkningar,

sekundäranalytiska ansatser och empiriska resultat. Förutom litteraturen utnyttjas en

expertenkät och ett antal expost-fallanalyser.

Studien är baserad på följande hypoteser:

- befolkningens pendel- och överflytningsbeteende härleds ur teorin om

oförändrad restidbudget,

- företagens lokalisering och investeringsförhållande påverkas av teorin om

externa besparingar,
- kommunal investeringsplanering måste följa generella planläggningsmål.

- resultat
Studien har följande resultat. Man får inte förvänta sig storskaliga effekter av in-

vesteringar i motorvägar under nuvarande förhållanden. Investeringar i riksvägar kan

varken initiera eller främja regionala utvecklingsprocesser, eftersom företag inte är så

benägna att flytta eftersom det inte finns stor potential för nya företagsbosättningar.

Riksvägsnätet är redan idag överallt så pass bra utbyggt att andra faktorer än tillgäng-

ligheten till riksvägar påverkar företagsläget. Det är snarare faktorer som låga

fastighetspriser eller tillgången på kvalificerade arbetskraft som har inflytande på

detta.

Perifera regioner med anknytning till riksvägar är normalt inte intressanta som bygg-

plats för företag, framför allt inte för de med en kontaktintensiv produktion. Men det

finns undantag: handelsföretag som behöver en bra avsats- och distributionsstruktur

bör vinna en förbättrad tillgänglighet till riksvägen (å andra sidan tränger stora han-

delsföretag ofta bort små handelsföretag i regionen). Dessutom vinner vägtransport-

företag som t ex speditörer, bensinstationer och verkstäder på riksvägsbyggandet.

Folk flyttar inte till perifera regioner eftersom där finns en riksvägsanknytning, utan

de flyttar hellre till bostadsområden vid stadens utkant. Överflyttningar från perifera

regioner kan inte försvagas; det bedöms negativt att folk pendlar över större distan-

ser, dvs att de inte arbetar där de bor. Riksvägar som är riktade mot stora städer för-

stärker attraktionseffekten för landsbygdsregioner och deras arbetsmarknader. Positiva

effekter uppstår enbart där tillgängligheten av perifera arbetsmarknader förbättras så

att dessa regioner blir mer oberoende av stora städer.

 

Lutter, Horst, Raumwirksamkeit von FernstraBen, Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und

Raumordnung, Forschungen zur Raumentwicklung Band 8, Bonn 1980
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5.5 Zachcial

1990 undersökte Manfred Zachcial m fl vid Institut für Seeverkehrswirtschaft und

Logistik i Bremen sambandet mellan riksvägsbyggandet och den rumsliga fördel-nin-

gen av befolkning, arbetsplatser och infrastruktur.1 Speciellt analyseras om riksvägs-

byggandet under de existerande samhälleliga och ekonomiska förutsättningarna är

lämpligt för att mobilisera regionala sysselsättningsimpulser i perifera regioner och

för att minska regional arbetslöshet. Studien var ett uppdragsarbete för det federala

Kommunikationsministeriet med syftet att förbättra metoden för evalueringen av re-
gionalekonomiska effekter. Dessa effekter relaterar till komponenterna NRl och NR2 i

Bundesverkehrswegeplans kriteriekatalog.2 Detta motsvarar sysselsättningseffekter
under byggnadstiden och under användningstiden.

Zachcial m fl utgår från hypotesema att de viktigaste motiven för en företagslokalise-

ring i landsbygdsområden är baserade på flaskhalsfaktorer i tätort och att motorvägen
är en förutsättning för en mildring av dessa flaskhalsfaktorer. Förutsättningar är att

arbetsmarknads- och markvillkor är uppfyllda eller också att situationen påverkas av

politiska beslut.

- metod

Efter analysen av 22 hittillsvarande undersökningar betraktas tre regionala fall av

motorvägsavsnitt: A7 Hamburg-Flensburg (Schleswig-Holstein), A6 Nümberg-Feucht-

wangen (Franken) och motorväg A6/A7 Feuchtwangen-Heilbronn (Mittelfranken).För

varje fall genomförs en makrodata- och en mikrodataanalys. Makrodataanalysen in-

nehåller också statliga stödprogram, som kan tas i anspråk i de enskilda regionerna.
Inom mikrodataanalysen analyseras tillsammans drygt 300 frågeformulär och interv-

juas industri- och handelskamrarna. Frågorna syftar på motiven för företagslokalise-

ring, förändringar i inköps- och försäljningsrelationer och konkurrensrelationer genom

motorvägsbyggandet. Det beaktas effekter på transportkostnader, på värderingen hur

motorvägar påverkar den regionalekonomiska utvecklingen och på utvecklingen av

sysselsättningen. Dessutom används statistiska skattningsmodeller för att visa sys-

selsättningseffekter av investeringar i transportinfrastrukturen.

Det används olika statistiska ansatser och tester för olika regionala aggregationssteg:

multipla regressionsanalyser, tester på medelvärdsförskjutningar och tester på trend-

förskjutningar. Om hypotesen stämmer att byggandet och användningen av motorvä-

gar kan framkalla regionala sysselsättningseffekter, är avståndet mellan industriföreta-

gen och nästa motorvägspåfart en förklarande faktor. I t-testen undersöks hypotesen

att sysselsättningseffektema på ett område med mindre än 16 km och på ett område

med mer en 16 km avstånd är signifikant olika. Dessutom genomförs olika regres-

sionsanalyser som är baserade på tvärsnitts- och längdsnittsdata. Sysselsättningseffek-

ter blir också beaktade som beroende av avståndet till motorvägar.

 

Zachial. Manfred u. a., Verbesserung des Verfahrens für die Erfassung von Projektbeiträgen zur

Uberwindung regionaler Unterbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland, For-

schungsvorhaben im Auftrag des Bundesministers für Verkehr, Bremen 1990

se bilaga 4
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Analysen utvidgas genom att effekterna för alla 11 västtyska delstater (motorvägstät-

het, antal sysselsatta), kretsar (Kreise) och kretsfria städer (kreisfreie Städte)l och vi-

dare regionsindelningar betraktas. De tre fallregionema jämförs med kretsarna resp
andra regionsindelningar, som t ex tätortsregioner och landsbygdsregioner. Skillna-

derna mellan nord och syd (Nord-Süd-Gefälle) måste inbegripas, eftersom den gene-

rella ekonomiska utvecklingen var mycket bättre i södra än i norra Tyskland.

- resultat

Undersökningen bekräftar att investeringar i riksvägar, framför allt i motorvägar har

genomsnittligt positiva effekter för den regionala ekonomiska utvecklingen. Enkätun-

dersökningar visar att motorvägsanknytningen bedöms som den viktigaste faktorn vad

beträffar företagsläget, medan arbetskraftstillgången är den viktigaste företagsekono-

miska faktorn.

- sysselsättning
Sysselsättningsförändringen är positivtkorrelerad med närheten till motorvägen. T-

testen visar signifikanta medelvärddifferenser i två utvalda exempelfall. De är större

för motorvägarna A6/A7 i Mittelwestfranken än för motorvägen A7 i Schleswig-Hol-

stein. Att använda multipla regressionsmodeller blir svårare om regionernas tillgång

på motorvägar är jämnare. Det gäller för småskaliga analyser med regionala betrak-
telser och för storskaliga analyser med interregionala betraktelser. För Mittelfranken

kan ett starkt statistikt samband konstateras. De största effekterna uppstår i närheten

av motorvägskorsningar. Resultatet för Schleswig-Holstein är mindre entydigt. Med

de statistiska skattningsmodellema kan visas att regioner med motorvägsprojekt har

en mera positiv ekonomisk utveckling än regioner utan sådana projekt. Men ana-

lyserna visar också att den negativa trenden i gamla industriområden och perifera re-

gioner högst kunde bromsas upp, men att den ej kunde vändas till en positiv ut-

veckling.

-företag

I Schleswig-Holstein och Mittelfranken kunde 30% av alla företag utvidga sina regio-

nala försäljningsområden, i Franken-Hohenlohe 10%. 81% av alla företag bedömer

effekterna på denregionala utvecklingen som positivt, 20% av alla företag i Schles-

wig-Holstein - i Hamburgs upptagningsområde - anger en ökad konkurrens genom

motorvägsbyggandet. Industri- och handelskamarens uppskattningar av motor-

vägbyggandet är positiva; effekterna av nya järnvägslinjer bedöms mindre positiva.

Författaren bestrider således Horst Lutters slutsats2 att investeringar i motorvägar in-

te har några eller till och med negativa effekter på den regionala utvecklingen. Enligt

Gerd Aberle är målet att förbättra metoden för värdering av regionalekonomiska ef-

fekter inte helt uppnått.3 Det bedöms inte vara möjligt att härleda "metodföreskrifter"

av ex-post analyser.

 

se avsnitt 2.1.

se under avsnitt 5.4.

Aberle, Gerd, Wissenschaftliche Dokumentation Nr.159 Verbesserung des Verfahrens über die

Erfassung von Projektvbeiträgen zur Uberwindung regionaler Unterbeschäftigung in der

Bundesrepublik Deutschland (FE 90160/88) in: Internationales Verkehrswesen 43 (1991), Heft 5
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6 Studier av sysselsättningseffekter under byggnadsfasen

6.1 Baum

1982 undersökte Herbert Baum sysselsättningseffekter av investeringar i väginfra-
strukturen. Studien var ett uppdragsarbete för "Deutsche StraBenliga" i samarbete

med "Arbeitsgemeinschaft StraBenbauwirtschaft" och fackföreningen "Industriege-

werkschaft Bau, Steine, Erden".l Författaren bestrider tesen att investeringar i Vägin-

frastrukturen enbart har mindre sysselsättningseffekter. Han utgår ifrån argumentatio-
nen att investeringar i väginfrastruktur har relativt låga sysselsättningseffekter och att

dessa verkar procykliskt. Därutöver löser de enbart en liten del av de samhällsekono-

miska uppgifterna inom miljöområdet så som energibesparing, regional välståndsut-
jämning och trafiksäkerhet. Dessutom antas att politikerna satsar mer på utbudsidan

än på efterfrågesidan.

Enligt Baum skulle transport- och finanspolitikerna behöva svara på följande frågor

avseende sysselsättningseffekter av väginvesteringar:

- vet beslutsfattarna tillräckligt om investeringarnas effekter på

sysselsättningen ?

- är föreställningar om sysselsättningens storlek baserade på aktuella input-

output-tabeller ?

- tas hänsyn till effekter på andra sektorer, dvs till förändringar i efterfrågan på

konsumtionsprodukter och insatsvaror i andra sektorer ?

- har man kvantitativa information om rangordning och lämplighet av investe-

ringar i väginfrastrukturen med avseende på sysselsättningsmålet, jämförda

med genomsnittet av alla offentliga investeringar (resp med investeringar i

järnväg eller kollektivtrafñk) ?

- är avvikelser i sysselsättningseffekter för olika projekt inom vägbyggandet

bekanta och inbegrips dem ?

- metod

Som metod används en kombination av en samhällsekonomisk input-output-tabell och

företagsekonomiska kostnadsberäkningar. Input-output-ansatsen kompletteras, efter-

som ansatsen arbetar med genomsnittliga värden för produktion, insatsvaror från an-

dra sektorer samt arbetskoefñcienter för hela byggnadsbranschen. De aggregerade

sektorer används i input-output-analysen uppstår informationsförluster, vilka innebär

osäkerheter i resultaten. Skillnader i utgiftsstruktur ingår i investeringsmatrisen, då

man antar en enhetlig genomsnittlig struktur förinsatsvaror. Samma produktionstek-

nologi och arbetsintensitet gäller för sektorer som levererar insatsvaror. Det tas hän-

syn till att t ex 60% eller 70% av hela uppdraget för ett projekt tillfaller vägbygg-

nadsbranschen, men det tas inte hänsyn till att det t ex används mer bitumen och tjä-

 

l Baum, Herbert, Beschäftigungswirkungen von StraBenbauinvestitionen/ Eine Multiplikatorbe-

rechnung auf der Grundlage von Input-Output-Analysen, Deutsche StraBenliga (Hrsg.) Bonn 1982
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ra för gator och mer jord och sten för trafiksanerings och -begränsningsprojekt (Ver-
kehrsberuhigung) i innerstadsområden trots att det är mycket mindre arbetsintensivt

att använda bitumen och tjära. Detta är orsaken till att man utvärderar kostnadsberäk-

ningarna ännu en gång genom att beräkna de faktiskt genomförda arbetstimmarna för

ett antal verkliga byggnadsprojekt. Som indikator för sysselsättningseffekten används

antalet sysselsättningstillfällen genererade av en infrastruktur investering på 100 mil-
joner DM (1976).

- företagsekonomisk ansats

Direkta primära sysselsättningseffekter av investeringar i väginfrastrukturen inom

byggnadsbranschen analyseras med hjälp av den företagsekonorniska ansatsen. Effek-
ten på antalet sysselsatta personer per år beräknas efter formeln:

( (löneandel * uppdragssumman) / avlöningssats)/arbetstimmar per år och person.

1 680 arbetstimmar per år och 13,- DM lön per timme antas. Formeln normeras på
uppdragsvolymen 100 miljoner DM. Om löneandelen är 1 % blir 45,8 personer sys-

selsatta. Nackdelen med metoden är att den enbart bestämmer direkta primära arbets-

insatseffekter i byggnadsbranschen. För att kunna inbegripa indirekta primära effekter

i andra branscher och i de sektorer som levererar insatsvaror samt sekundära effekter

som uppstår genom konsumtionen, är det nödvändigt att utvidga ansatsen med ag-

gregerade genomsnittliga effekter för följande steg.

- input-output-ansats
De direkta sysselsättningseffektema i övriga branscher, de indirekta effekterna inom

branscher som levererar insatsvaror samt de sekundära effekterna skattas med hjälp

av genomsnittliga arbetskoefñcienter. Arbetet utförs i följande steg: uppställning av

investeringsmatriser för olika vägbyggnadsprojekt, beräkning av inversa Leontief-

koefñcienter, beräkning av produktionseffekter av investeringar genom multiplikation

av investeringsmatrisen med de inversera koefficienterna, beräkning av sysselsätt-

ningseffekter genom att multiplicera produktionseffekter med sektoriella arbetskoeffi-

cienter. Input-output-ansatsen är baserad på input-output-tabellen från 1976 och

använder arbetskoefñcienter från 1978.

- sekundära sysselsättningseffekter

Studien utvecklar ingen egen ansats för beräkning av sekundära sysselsättningseffek-

ter. Det antas att de sekundära effekterna utgör cirka 20 % av de primära effekterna.

Detta bedöms som försiktig skattning, eftersom J. Schmidt arbetar med 25%.

Dessutom anförs argumentet att konsumtionsgenererade sysselsättningseffekter av

investeringar i vägbyggandet faktiskt skulle vara högre. Beräkningen är baserad på

förhållandet mellan primära och sekundära effekter inom hela byggnadsbranschen och

det anförs att den marginella konsumtionskvoten inom vägbyggnadsbranschen till och

med är större.

 

I J. Schmidt, Zur Bedeutung der Staatsausgaben für die Beschäftigung. Input-Output-Studie der

Beschäftigungswirkungen von Ausgabenkürzungen, in: Beiträge zur Strukturforschung des DIW,

Heft 46, Berlin 1977
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- resultat

Med hjälp av input-output-ansatsen beräknas den primära sysselsättningseffekten av

investeringar i väginfrastrukturen till 2 080 personer per investerade 100 miljoner

DM. Samma effekt beräknad med den företagsekonomiska ansatsen har en avsevärd
variationsbredd (se tabell 6). Med 1 201 sysselsatta personer uppstår de minsta effek-

terna för motorvägsbyggandet, medan de största finns på trañksanering i inner-

stadsområden (2 573 pers), på gator (2 570 pers) på el-, gas- och vattenledningar (2

908 pers) och på brobyggandet (1 939 pers). Resultaten visar att de sistnämnda

investeringarna i väginfrastrukturen har större sysselsättningseffekter än investeringar

i kollektivtrafiken (1 992 pers) och järnvägen (1 880 pers). Enligt J. Schmidts under-

sökning från 1977, som anger 1 934 primärsysselsatta per 100 miljoner DM, har in-

vesteringar här större sysselsättningseffekter. Schmidts antal måste emellertid reduce-
ras på grund av Ökad en kapitalinsats i byggnadsprocessen.

Tabell 6: Sysselsättningseffekter per 100 miljoner DM investeringsvolym 1976

             

-1- -2- -3- -4- -5-

primära primära primära sekundära sysselsättnings

sysselsättnings- sysselsättnings- sysselsättnings sysselsättnings -effekter total

effekter i effekter i andra -effekter -effekter (summa 3+4)

byggnadsbran- branscher samt (summa 1+2)

schen inputbranscher

motorvägar 227 974 1201 240 1441

riksvägar 676 887 1563 313 1876

förbifarter 520 887 1407 281 1688

gator 1 190 1380 2570 514 3084

vägar för att 1181 1380 2261 452 3073

ansluta nya

områden

trafikbegränsning i 1486 1087 2573 515 3088

innerstadsområden

brobyggande 1 105 834 1939 388 2327

el-, gas- och 1821 1087 2908 582 3490

vattenledning

väginfrastruktur 2080

total, baserad på

input-output-

ansatsen

kollektivtrañk 1992 398 2390

Deutsche 1 880 376 2256

Bundesbahn

genomsnitt av alla 1934 387 2321

statliga

investeringar enligt

J .Schmidt
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6.2 Gretz-Roth

Vera Gretz-Roths undersökning som genomfördes 1988 för "Ministerium für Wirt-

schaft und Technik" i delstaten Hessen behandlar ekonomiska bieffekter (indirekta

effekter) av transportpolitiska åtgärder.l Produktions- och sysselsättningseffekter av

olika investeringar inom vägbyggandet beräknas med hjälp av en input-outputmodell.

Den centrala frågan är om olika investeringsåtgärder genererar olika produktions- och

sysselsättningseffekter, förutsatt att utgifterna är lika. Det betyder att endast struktur-

förändringar av investeringsutgifter analyseras och inte effekter som uppstår på grund
av extra investeringar, konsumtionsutgifter av sysselsatta personer eller effekter av en
alternativ användning av finansiella medel.

- metod
Beräkningen är baserad på den funktionella input-output-tabellen från "Statistisches

Bundesamt" från 1980. Byggnadsbranschen delas här upp mer detaljerat för att väg-

byggandet och dess delområden skall kunna inbegripas. Skattningen av sysselsätt-

ningseffektema inom vägbyggandsområdet är baserad på arbets-produktivitetema

(sysselsatta per DM produktionsvärde) som beräknades efter en enkätundersökning av

"Statistisches Bundesamt". Denna statistikmyndighet genomför varje år en stickprov-

undersökning av kostnadsstrukturen i 4 000 byggnadsföretag. Prognosen gäller för al-

la byggnadsföretag med mer än 20 sysselsatta. Sysselsättningseffektema utanför väg-

byggandet skattas med hjälp av de nämnda sektoriella arbetsproduktiviteterna. Dessa

prognosticeras efter medelvärden från 1984/1985. (detta är de tidpunktema enkätre-

sultater relateras till).

- resultat

- effekter för vägbyggandet och byggandet

Kvoten för insatsvaror från andra sektorer är större i vägbyggnadsbranschen än i hela

byggnadsbranschen. 1980 var kvoten 49,5% för vägbyggnadsbranschen, medan den

var 47,7% för hela byggnadsbranschen. Importkvoten inom vägbyggandet låg vid

3,8%, medan den är 6,0% för hela byggnadsbranschen och 9,1% för hela ekonomin.

Att vägbyggnads-prestationen har 2,7% större produktionseffekter än för

byggnadssektorn som helhet beror delvis på större inköp inom landet.

Framför allt på grund av den relativt höga arbetsproduktiviteten inom vägbyggnads-

branschen i förhållandet till byggnadsbranschen, medför högre produktion inom

vägbyggnadsbranschen inte lika stora sysselsättningseffekter. Tvärtom, sysselsätt-

ningseffektema genererade av prestationer i vägbyggnadsbranschen ligger 4,4% under

effekterna i hela byggnadsbranschen (1 577 personer jämfört med 1 649 personer per

100 miljoner investeringsvolym).

 

Gretz-Roth, Vera, Produktions- und Beschäftigungseffekte von StraBenbauinvestitionen, HLT-Report

Nr.213, Wiesbaden 1988



- olika investeringar i vägområdet

Olika typer av investeringar i transportinfrastrukturen har studerats så som

motorvägar, förbifarter, gator, landbygdsvägar, cykelvägar utanför och inom städer.

Motorvägsbyggandet visar upp de största inländska inputeffekterna. Kvoten är 63%,

vilket betyder att det behövs gods och tjänster i storleksordningen 630 000 DM om

ett vägbyggnadsföretag investerar 1 miljon DM. Kvoten för nybyggandet av gator

enbart 38,3%. För produktionseffekterna är anordningen samma som för inländska

inputeffekterna. Det visar sig att 12% till 14% av produktionseffektema tillfaller det
tertiära området.

Investeringar i cykelvägar inom städer har de största sysselsättningseffekterna.

Investeringar på 100 miljoner DM genererar 1.597 arbetstillfällen per år. För

investeringar i motorvägsbyggandet är antalet manår med 1.104 ca 30 % mindre. Att

byggandet av cykelvägar utanför städer har ännu mindre sysselsättningseffekter

(1 025 manår) beror på att man kan använda stora maskiner i vid genomförandet.

Tabell 7: Inputeffekter, produktionseffekter och sysselsättningseffekter för olika

investeringar

         

motor- ring- gator fria cykelvägar cykelvä-

vägar leder vägar utanför gar inom

städer städer

inländska input i % 63,0% 58,0% 38,3% 45,4% 48,8% 42,2%

av produktionsvärdet

produktionseffekter 214,5 205,1 168,2 181,1 187,0 175,5

indicerad av 100 miljoner

DM investeringar

sysselsättningseffekter i 1.104 1.229 1.117 1.450 1.025 1.597

manår inducerade av 100

miljoner DM investe-

ringar

      

En jämförelse av Gretz-Roths undersökning med Baums analysl är inte möjlig,

eftersom studierna undersöker olika typer av frågor. Baum delar upp investeringar i

motorvägar i fem olika typer men undersöker inte cykelvägsbyggandet.

Att sysselsättningseffektema i den här undersökningen är mycket mindre än i Baums

undersökning (mindre än 40% för gator, ca 10% för motorvägar) kan till en stor del
förklaras med hjälp av de arbetskoefñcienter som används. Baum använder

arbetskoefñecienter från 1978 medan Gretz-Roths koefficienter avser åren 1984/1985.

 

1
se under avsnitt 6.1
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7 Slutsatser

Det finns ett antal tyskspråkiga studier som undersöker effekterna på samhälls-

ekonomin av investeringar i transportinfrastrukturen. Framför allt på det regionala

området finns det nyare undersökningar. Metoderna resp metod-kombinationema som

används är olika typer av regressionsanalyser och andra statistiska beräkningar, DIWs

makromodell, input-output-modeller och potential-faktoransats, samt företags-

ekonomiska kostnadsberäkningar, enkät och regionala fallanalyser. Det visar sig
emellertid svårt att kvantiñera de effekter som uppstår.

I Trunzers studie som är baserad på aggregerat material är resultatet att investeringar

i infrastruktur under vissa förutsättningar kan isoleras som en viktig faktor för den

ekonomiska tillväxten. Samtidigt kräver författaren en kvantitativ analys av investe-

ringarnas betydelse genom mer detaljerade undersökningar på enskilda områden.

DIW-studien visar att det är möjligt att bestämma produktions- och sysselsättnings-

effekter samt struktureffekter under byggnadsfasen. Det konstateras att investeringar i

transportinfrastrukturen har märkbara inkomst- och sysselsättnings-effekter och att

deras storlek är av betydelse för stabilitetsmålet. Men varken en jämn fördelning eller

en begränsad utökning av investeringarna samtidigt kan tillgodose sysselsättnings-,

stabilitets- och tillväxtmålen. För kvantiñering av produktivitets- och tillväxteffekter

finns inga beprövade ansatser eller metoder.

Trots att kvantifieringen är delvis enklare i regionala än i nationella (mer aggregerade

analyser) finns det inga entydiga resultat på regional nivå. Enligt Biehl kan potential-

faktorer som "infrastruktur", "agglomeration" och "sektorstruktur" bestämma utveck-

lingspotentialen. Biehls resultat bekräftas i Blums undersökning. Här konstateras det

vidare att styrning av strukturutvecklingen med hjälp av offentliga investeringar bör

vara möjlig. I Bröckers studie om relevanta bestämningsafaktorer för beskrivning av

regionala skillnader i den ekonomiska utvecklingen, är investeringar i transport-

infrastrukturen inte passande för att förklara skillnaderna.

De positiva regionala effekterna av investeringar i 'transportinfrastrukturen i Zachcials

studie strider emot de negativa effekterna i Lutters studie. I dessa undersökningar är

tillgängligheten i motorvägsnätet en viktig resp icke-viktig faktor för företagens och

hushållens lokalisering. I detta sammanhang finns olika resultat angående regionala

sysselsättningsimpulser och möjligheterna att minska regional arbetslöshet.

Dessutom undersöks den primära sysselsättningseffekt som uppstår under byggnads-

fasen med hjälp av input-outputansatsen. Ansatsen kompletteras i Baums och Gretz-

Roths undersökningar med företagsekonomiska ansatser för effekter som uppstår

genom investeringar i byggnadsbranschen och genom direkta och indirekta insats-

varor. Resultaten i DIWs ansats (baserad på data från 1980) är att en investerings-

summa av 100 miljoner DM i transportinfrastrukturen ger 1 530 arbetstillfällen.

Baum och Gretz-Roth beräknar sysselsättningseffekter för olika slags investeringar

inom vägbyggnadsområdet. I Baums analys ligger de (baserad på data från 1976,-
1978) mellan ca 1 200 personer för motorvägsbyggande och ca 2 600 personer för

trafikbegränsade åtgärder i städer, resp ca 2 900 personer för el-, gas- och vattenled-

ningssystem. Gretz-Roths undersökning (baserad på data från 1984/1985) visar att

effekterna ligger mellan ca 1 100 och 1 600 syssselsatta.
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I Baums ansats tas hänsyn till multiplikatoreffekter (sekundära sysselsättnings-

effekter) under byggnadsfasen. De sekundära effekterna som uppstår genom konsum-

tionsutgifter antas utgöra 20% av de primära effekterna.

Enligt alla intervjuade personer är effekter av investeringar i transportinfrastruktur på
ekonomisk tillväxt, regional utveckling och sysselsättning, rumslig fördelning av be-

folkning, arbetsplatser och infrastruktur och sysselsättning under byggnadsfasen ett

intressant och viktigt område. Framför allt i de nya delstaterna finns det forsknings-

behov för att tillhandahålla beslutsunderlag på detta område. Man satsar för när-

varande på att bygga ut de gamla öst- västförbindelsema - vilket är närliggande.

Dessutom anses det nödvändigt att vidareutveckla den kriteriekatalog och cost-benefit

analysen som används för infrastrukturplaneringen (Bundesverkehrswegeplan) och

kriterierna inom regionalpolitiken.
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Kor'fe 3.1

Bevölkerungsdichte

Londes
kunde

und
Roum
ordnunq

 

 

nu:Isla*

7g

.7'    
 

  

Bundesgrenze

Lcndesgrenze

Kreisgrenze

Ouelle: Laufende Roumbeobachtung
der BfLR

Roumordnungsbericht 1991
der Bundesregierung

  

Einwohner io km2 1989

I
I
I
W
D
D bis unter

100 cis unter

150 bis unter

.300 bis unter

1 00

1 50

300

600

600 bis unter 1200

1200 und nmhr

4

\

alt. Lander

Minimum: 39

Maximum: 3888
Mittehaert: 244

Bundeswert:

54 68 77 .'56 4151

Höufigkeiten

nouc Lander

32
.3861
171

222

90 4.3 48 10 619
Höuñgkeüen
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Infrastruktursansvarsomräden

 

VÅGAR

- riksvägar byggnadsansvar västtyska
(Bundesautobahnen staten. förvaltning -
och BundesstraSen) delstater

- vägar (1. Ordnung, byggnadsansvar och för-
LandesstraSen) valtning har resp del-

stat

- vägar (2. Ordnung, byggnadsansvar har Land-
KreisstraSen) kreis, förvaltning resp

delstat

- kommunvägar (Cemeinde- byggnadsansvar och för-
straSen) ' valtning har resp kommun

JÄRNVÄGAR

- Deutsche Bundesbahn planering gör DB, bygg-

nadsansvar har kommuni-

kationsministeriet (BKV)

- privata resp delstats- planering och byggande
ägda järnvägar (nicht-' står resp ägarekategori
bundeseigene Bahnen-NE) för.

INRE VATTENVÃGAR - KANALER/FLODER (BINNENWASSERSTRASSEN)

planering och byggnads-
ansvar har västtyska
staten, förvaltning
sköter Wasser- und

 

Schiffahrtsdirektion

HAMNAR

delstater och kommuner är
ansvariga

FLYGPLATSER

- anläggningar ansvariga är olika flyg-
platsbolag (GmbH) med
olika ågarekategorier

- flygledning ansvarig - västtyska staten



Kriterien der'gesamtwirtschaftlichen Bewertung

none-

Verbiltigung des Fahrzeugbetriebs (NB)

NB1 Senkung der Kosten der Fahrzeugvorhaltung
NB, Senkung der Kosten des Fahrzeugbetriebes
NB. Senkung der Beförderungskosten durch Ver-

meidung von Verlagerungen zwischen den
Verkehrsträgern

Nutzen durch veränderte Kosten der Wege (NW)

NW1 Einsparung von Erneuerungskosten für
Verkehrswege

NW2 änderung der Instandhaltungskosten
für Verkehrswege

NS Nutzen durch Erhöhunq der
Verkehrssicherheit

NE Nutzen durch Verbesserungen der

Erreichbarkeit

Nutzen durch räumliche Nirkungen (NR)

NR; Erzielung von konjunkturneutralen Be-
schäftigungseffekten uährend der Bauzeit

NR: Erzielung von konjunkturneutralen Beschäf-
tigungseffekten während der Betriebszeit

NR. Verbesserung von Verbindungen zwischen
zentralen Orten

NR* Förderung internationater Beziehungen

Nutzen durch Beiträge zun Uweltschutz (NU)

NJ; Vennçnderung von Lärm
alu. Vemmderung von nbgasbelästigungen
NJ. Veminderung von verkehrsbedingten

Trennuirkungen
au. Uemindenung von Beeinträchtigungen der

'ohnquautät und der Komunikation

' mtzen aus verkenrsfremden Funktionen

Bilaga 4

Berücksichtigt durch
Erhöhunqs-
fakturan
auf none-
täre Grönan



H U 5 T E R
Projekt: Land:

Projekt-Nr:
GESDHTWIRTSCHDFTLICHE UNO UERKEHRLICHE BEWERYUNG Stand:

Kurzbezeichnung im Jährliche
1. Projektnutzen Beuertungsverfahren Einsparunçen

in Hio DH
1.1 Transportkostcnsenkungen ---------------------------------- --

Einsoarungen für Betriebsführung einschl.
Energi: sovit für Fahrzeugvorhaltung NB,4NB.0N8.

1.2 Kosten der vegeerhaltunq

Im Fall: investitiOnsbedingter Kosten-
52nkungen positive vorzeiChen bei Nutzen,
sonst negatives varzeicnen NW.4NW,

1.3 Beiträge Zur verkehrssicherheit

Kostcnsenkung Garth verringerte

Unfallhaufigkeit und -schuere NS

1.4 verbesserung der Erreichbarkeit
Zeiteinsoarungen der Verkehrsnutzer bei
der Erreichung von zcntralen Orten,

Drbeitsstätten, Ernolungsstätten NE

1.5 Regionalt Effekt:
Gesamtvirtschaftlich relevante ErSChlies-
sung struktureller Prbeitskraftreservcn
uno sonstiger Produktionsnotentiale
einSCHL. regional: Präferenzierung NR,0NR,0NR,+NR.

1.5 Umelteffekte
nboau innerörtlicher BelastUngen durch
Larm und DDgase SOViE von Trennuirkungen. nu,onu,ouu,ouu_

Im Palle von Hahrbelastungen negatives

Vorzeicnen bei Nutzen.

1.7 verkehrsfremde Funktionen NF

Summa der Projektnutzcn N:N80NWoNS+NE NRoNUoNF

Wirkungen der unteren Prognosevariante auf Projektnutzen

Z. Investitionskosten Jahreskosten
Baukosten-sovie Kostcn für Flächenerwerb, in Hio DH

EntSChädigungen,baulichen Lärmschutz und
für bauliche Hannahmen zur Hindcrung von
Eingriffen in Natur und Landschafl K

3 . Zusamenfassung
Nutzen-Kosten-Diffrrenz in H10 DHIJahr HKD : N -
NutzenIKosten-verhältnis NKV : N I
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Ubersicht 1: Charakteristika regionaler Infrastruktur-

Hauptkategorien
(Infrastrukturelle Merkmale)

 

 

 

  

 

 

        

 

  

Iutrustruktur-lauptkategorier lertlale

12347557:

1. Verkehrsiutrastruktur + + 4 4 0 + 0 o

l. Kulluuikatiousiutrastruktur o 3 + + (0 + 0 +

C. Energieversuruuuqsiutrustruktur + 0 + + - u - u

D. 'asseruersorguuusinfrastruktur + 0 * + 0 o - (o

.3. Ulueltiutrustruktur r o o o i o 0 - (0

F. Bi1uuuuseiurichtunqsiutrastruktur - - + i + I 0 3 + 9

G. Gesuuuheitsueseu - l - 4 t (0 0 + +
.

l. Spezielle utádtiscue Infrastruktur 0 E - o - 1 o o 0 o

,1. Sport- uuu Touristikeiurichtuuueu - - (0 - (a - (u

J. Soziule Infrastruktur - - i o - - - I * o

l. Kulturella Eiurichtuuueu - - u - - - o 0

L. laturråulliche !essourceu + - 0 o o - - -

 

 

 

  

   

 

 

 

Legende:

Spalte l: Grad/Iuteusitåt der Illuhilitit: '-' = uiedrig. '0' = durrhschuittlich, '4' = hoch.

Das Zeicheu '(' bedeutet: Die Iuteusitit teudiert zur uiedriqereu lategurie;

' ' bedeutet: Die Inteusitit teudiert zur hñheren Kategorie.

Spulte 2: Gradlluteusitit der Uuteilbarkeut

Spalte 3: Grud/Iuteusitit der Liuitatiouzlitit oder beschråukteu Substitutiouuiitit {I.H.Hl

Sualte 4: Grad/Iuteusitåt der rolyualeuz

Spalte 5: Grud/Iuteusitât der licut-Lusschliebbarkeit
Spalte 6: Gradlluteusitit der Systea-Ettekte

Suulte 7: Grau der Arbeitsiuteusitit der spezitischeu Iutrustruktur- Dieustlerstuuq

Spaite 8: Gradlluteusutåt der erforderlicheu lrheitsiråttequalitikatiuu zur Erbrzuuurç der

spezutischeu Iutrastruktur-Dieustleistunq
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ANHANG A: Obersicht über die erkiårenden Variablen

Variable Kurzbez. Definition u. Dimension Jahre Vorz. Verv.8ereichl

Lokationsquotient LOCQU Branchenanteil. regionalznational. v.H. 1970 ? 1.0.1
" " " " " 1978 2 1.0.2

Bevölkerungspot. BVPOT(7) Potentialisierte Bevölkerunq. Abweiohung

vom Bundesø in Standardabveichunq 1978 ? 1.0.1.2

Hittlere Betr.gr. BETGR Beschåttiqte pro Betrieb 1970 ? 1.0.1.2
Lohnsatz LOKUS Abweionunq vom Bundesø in v.8.. strukturber. 1978 - 1.1.2

Lohnzuwachs LOENZ LOHNS (1982) ./. LOHNS (1978). v.H.-Punkte 1978-82 - 1.2 '
Strompreis BLPRE nittleres Stronpreisniveau Industrie. Pt/kwh 1978 ' - 1,1,2
Baulandpreis BLPRE Trendwert des Preises 20: Bauland. Du/qn 1978 - 1.0.1.2

Baulandpreiszuwachs BLPRZ BLPRB (1980) ./. BLPRZ (1977). DH/qu 1977-80 - 1,0,2

Kapitalnutzunqsk. KHTZK Zinskosten abzq. aut Zinsáquivalente unge-

reohnete Zuschüsse in v.8.p.a. . , 1978 - 1.1.2
Technikstudenten- ?SPOT(7) Potentialisierte Zahl der Studenten technisch- '

potential nat.-wiss. Fachrichtg.. Abweichunq v. Bundesi
in Standardabveichunq 1978 + 1.0.1.2

Akademikeranteil AKANT Anteil d. Bosch. n. Hoch- od. Fachhochschul-

abschlus an ellen Beach. in v.Tsd. 1980 + 1.0.1.2
Vissensohatts- IIPOT(7) Potentialisierte Zahl d. Beach. in Hochschulen
potential u. auSerunivers. Porschungseinr.. Abweiohunqen

v. Bundesø in Standardabveichunq 1981 + 1.0.1.2

Innovationstörder. INHD? Innovationstorderunq in kleinen u. mittleten

Unternehmen/Besch. i. Verarb. Geverbe. DH/Besch. 1978-80 + 1.2
Sonnenscheindauer SOFIE nittlere tåqliohe Sonnenscheindauer in Juni.

Std./Taq ' - + 1.0.1.2
Naturtlåchenpot. HAPOT(7) Potentialisierte naturnahe Flåche. Abweichunqen

von Bundesø in Standardabweichunq 1981 + 1.0.1.2
Krebsnortalitåt. 1280! Standardisierte Krebsnottalitåt. Krebstote/

Känner 100 Tsd. Einwohner 1978-80 - I,n,1,2

Krabsa°rtalltâto KRHOF Standardisierte Xrebsnortalitât. Krebstote/ 1978-80 - 1.0.1,2
Frnuen ' 100 Tsd. Einwohner '
Trlnk'asserqualltåt TRVQU Trinkwasserqualitåtsnote. Hoten 1-6 für

"sehr cut bis "ungenüqend' 1983 - 1.0. .
DB'NetzanSCh1U3 DBNET Zughalte pro Tao (E. 0. 1C. ?22) 1975 + 1.0.1.2
Fluqäafenanschluñ FLHÅN Reisezeit :un intern. Verkehrstlughafen in Hin. 1985 - 1.0.1.2
Verhlndunqsqualltåt VERBQ Luftlinienbezoqene Reiseqescnwindigkeit

. :Wischen regionalen Hittelzentren in km/h 1985 + 1.0.1.2
GrOStåumlqe Laoeo. LAGGR Reisezeiten zu Oberzentren in Hin..

_ _ Schiene und StraSe . 1975/1985 - 1.0.1.2
Klelnråumlge Lagen. LAGKL Bevölkerungsanteil mit nehr als 30 Hin. Fahr- '

zeit zum Oberzentrun. :. Schiene u. Strase "
_ ° addiert. jeweils in v.B.. 1975/1985 - 1.0.1.2

Alter der Industrie ALTER Anteil d.v. Industriearbeit Lehenden an der
Gesantbevölkerunq in v.Tsd. 1882 - 1.0.1.2

Erwerbspersonen- ERYPZ Erverbspersonenzuwacns bei konstanten
zuvachs . Erwerbsverhalten. v.H. 1978-82 + 1.0.2
Wohnunqseiqentñner- YEIQU Anteil d.v. Eigentünern selbstgenutzten Iohnunqen
Quote . an allen Wohnungen. Klassen 1 (ger. Anteil) bi: 5

_ (hoher Anteil) 1978 + 1.0.1.2
Geographische Bteite 08211 Breitengrad de: Reqionszentruns - ? 1.0.1.2
gâcgâtun Industrie YR1N070-,. Normierte Vachstunsrate der Industrie. v.B. 1970-78 + 0.1.2

:nonstum Industrie YRIND,.-.: " -' ' ' v.B. 1978-82 + 0 2
8-82 ° - ' " ' c

:âcåâtum Gesanthesch. WRGBS,°-,. Wachstunsrate de: Gesamtbeschâftigung. v.a. 1970-78 + 0.1.2

Yachstun Gesamthesch. iRGES,.-., ' ' ' " 1978-82 + 0.2
78-82 _ -u

 

* I 8 Industrie: D = Tertiârbereich: 1 = Untersuchunqsperiode 1970-78; 2 = Untersuchunqsperiode 1978-82.
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