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Förord

Detta arbete har gjorts på uppdrag av KFB. Syftet med projektet var att studera den internationella

litteraturen avseende ekonomisk forskning på konkurrensområdet. Uppdraget var en följd av en

KFB-ansökan till ett större forskningsprojekt på nämnt område. N0tatet kan främst vara av

intresse för den som vill skaffa sig en Överblick på hur konkurrensfrågor har angripits av

ekonomer fram till tidigt 1990-tal.

I arbetet med litteraturstudien har Rikard Engström och Dr. Henrik Edwards bidragit med

välbehövliga synpunkter och varit till stor hjälp. De ska ha ett stort tack för detta och sina

genomläsningar av tidigare versioner av detta manus.

Också Jessica Sandström bidrog med idéer och funderingar under studiens inledning och förtjänar

ett stort tack. Att notatet har den karaktär det har är ett resultat av hennes synpunkter när arbetet

påbörjades.

För det slutliga innehållet och eventuella felaktigheter i notatet svarar författaren ensam för.
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1 DEFINITIONER AV NÅGRA ÅTERKOMMANDE BEGREPP

0 Break-even betyder ungefär att någon ska få det att gå jämnt upp, uppnå ekonomisk balans,

varken vinna eller förlora. För t. ex. ett företag kan det innebära en produktionsvolym där

intäkterna precis täcker både fasta och rörliga kostnader.

0 Coumot-antaganden innebär att företagen fattar beslut om sin produktionsnivå, men inte om

priset vilket blir en följd av den valda produktionsnivån.

0 För Bertrandmodeller gäller att priset är beslutsvariabel istället för kvantitet.

0 En kollektiv vara/nyttighet har karaktäristikan att alla kan njuta av den i meningen att en

individs konsumtion inte innebär att någon annan måste konsumera mindre av den (icke-

rivalitetsprincipen) och som alla kan/måste konsumera lika mycket av (icke-exkluderbarhets-

principen). Fyrar och försvar är två exempel på kollektiva varor som brukar tas upp i

litteraturen.

0 Merit good: vara/tj änst som de politiska beslutsfattarna anser bör komma medborgarna till del

i större kvantiteter än vad som skulle bli utfallet om utbud, efterfrågan och prissättning på

varan/tj änsten helt överlämnades till den fria marknaden. Exempel på merit goods är sjukvård

och utbildning. Exempel på motsatsen (merit bad) kan vara tobak och alkohol.

0 X-effektivitet innebär att ett företag är effektivt om det inte kan öka sin produktion genom

omorganisering eller genom att öka de anställdas motivation, givet konstanta

produktionsfaktorer i övrigt.
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2 SAMMANFATTNING

Under senare tid har privatisering, konkurrens och avreglering blivit allt vanligare i den

samhällsekonomiska diskussionen, både i teorin och praktiken. Ett flertal exempel på det kan ges.

I notatet behandlas några av de motiv som framkommit i den ekonomiska debatten angående

konkurrensförutsättningar på marknader för kollektivtransporter.

I notatets inledning redogörs för några i litteraturen funna målsättningar med regleringar och fri

etableringsrätt/fri konkurrens. Vidare ges en inte heltäckande lista på karaktäristika för

transporttjänster. Den ekonomiska synen på begreppet välfärd i termer av effektivitet i produktion

och allokering diskuteras. Problemen med tillämpning av allmän jämviktsmodeller vid

välfärdsanalys tas upp, vilket mynnar ut i en förklaring till varför det i notatet koncentreras på

diskussion av partiella jämviktsmodeller.

I inledningen redovisas också några ekonomiska teorier angående lagstiftningens motiv. Bland

motiven finns kostnadseffektivitet i produktionen, kvalitetsaspekter, korrigering av

marknadsmisslyckanden, varor med inslag av kollektiv karaktär (infrastruktur),

tillgänglighetsskäl, merit good skäl, mm.

Vid reglering av transportmarknader är det vanligt att ett företag ges en viss monopolställning.

Utan konkurrens från andra företag frestas företaget att tillämpa monopolprissättning, som leder

till en ineffektiv allokering av resurser. Vinnare blir de som får sin inkomst från

monopolföretagets verksamhet. Förlorare blir resenärerna, som tvingas konsumera mindre till

högre priser.

De allokativa effektivitetsförlusterna är inte den enda möjliga förlusten när företag ges

monopolställning. En mindre effektiv produktion kan också bli fallet. Detta behandlas i ett avsnitt

om X-effektivitetsteori.

Företag på oligopolmarknader kan, liksom på monopolmarknader, också besitta en position som

gör det möjligt för dem att ta ut priser som är högre än vid fungerande fri konkurrens.

Oligopolmarknader kan också ge upphov till andra effekter. Det kan leda till både horisontell-

och vertikal produktdifferentiering. Detta och vilka ekonomiska konsekvenser det kan ge belyses

i notatet via några modeller som innehåller inslag av rumslig- eller kvalitetsmässig konkurrens.

Notatets avsnitt om industriell organisation behandlar också modeller som belyser frågan om det

är tillräckligt för att uppnå ekonomisk effektivitet att företag utsätts för potentiell konkurrens och

inte nödvändigtvis faktisk konkurrens via flera företag på marknaden (contestability teori). Denna

teoribildning ger inte några definitiva slutsatser om det är tillräckligt med potentiell

konkurrensutsättning på marknader för kollektivtransporter för att uppnå ekonomisk effektivitet.

Ett växande område med stora möjligheter till tillämpning är simuleringsmodeller. I notatet ges

några exempel på simuleringsmodeller som utvecklats och tillämpats för analys av

konkurrensförhållanden på kollektivtransportmarknader. VIPS- och MUPPlT-modellema

VTI notat 53- 1998



redovisas, samt några föregångare till dessa. Simuleringsmodeller har ofta den intressanta

egenskapen att de gör det möjligt att variera förutsättningarna för operatörer och resenärer. På så

sätt kan olika förutsättningar utvärderas ur ekonomiskt perspektiv.

I de behandlade simuleringsmodellerna kan utvärderingar göras i termer av färdmedelsval,

efterfrågeförändringar för enskilda färdmedel och totalt, förändringar i konsument- och

producentöverskott. De båda sistnämnda måtten ger sammantaget en bild av totala

välfärdsförändringar. Notatet avlutas med två fallstudier.
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3 INLEDANDE DISKUSSION

3. 1 Bakgrund

Privatisering, konkurrens och avreglering är företeelser som blivit allt vanligare inom

samhällsekonomin, både i teori och praktik. Många exempel på detta förekommer inom

transportområdet - uppdelning av infrastruktur och trafikering mellan Banverk och SJ,

avreglerad flygtrafik, offentlig samordning kopplad till anbudskonkurrens av produktionen

inom lokal och regional kollektivtrafik, samt viss avreglering av långväga busstrafik.

Liknande omprövningar av verksamheten pågår och har genomförts utomlands. Vissa

förändringar har uppenbarligen varit av godo, medan det ännu är för tidigt att uttala sig om

andra.

Syftet med detta notat är att översiktligt redogöra för en del modeller som använts för att

analysera konkurrensförhållanden på kollektivtransportmarknader. Ett delsyfte är också att i

förekommande fall Visa på de erfarenheter som gjorts vid olika politiska reformer. Det kan utgöra

en grund för fortsatta studier.

Arbetet startade med en litteratursökning. Den bestod i att finna litteratur som behandlade

modeller för kollektivtrafik och konkurrensvillkor. Det finns en uppsjö av litteratur på området,

vilket föranledde en ganska stor gallring av de erhållna referenserna. Det som notatets

referenslista tar upp är endast en bråkdel av det som sökningen gav.

Notatet behandlar således främst kollektivtransporttj änster och etableringsförutsättningar. Det

inleds med en genomgång av olika målsättningar med etableringskontroll och avreglering/fri

konkurrens. Därefter studeras olika karaktäristiska för transporttjänster i generella termer. Notatet

innehåller en kortare välfärdsekonomisk diskussion som bas för en mer omfattande diskussion

angående industriell organisation och regleringsekonomi. Därefter övergår diskussionen till

simuleringsmodeller, för att avslutas med referat av två fallstudier.

3.1.1 Målsättningar med regleringar alternativt fri konkurrens/fri etableringsrätt

Flera olika målsättningar med att avreglera transportmarknader kan finnas. Den brittiska

Transport Act från 1980 hade som mål (i sammanfattning) att: ta bort byråkratiska

begränsningar, säkerställa att i det närmaste alla medborgare får en god tillgång till

allmänna/kollektiva kommunikationsmedel samt att tillhandahålla ett maximalt brett sortiment av

lösningar för kollektivtransportanvändama.

De tidigare gällande målen i Storbritannien för en reglerad transportmarknad hade varit att:

förbättra trafiksäkerheten, hindra slösaktig konkurrens och också ge möjlighet för

trafikoperatörerna att kors-subventionera mellan olika linjer/rutter. Detta för att tillhandahålla i

sig icke lönsamma linjer, för vilka det dock fanns ett samhälleligt/socialt behov.
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Dessa mål, både för frisläppande av konkurrens och konkurrensbegränsningar, kan i sig vara

önskvärda, men kanske inte alltid till vilket pris som helst. För att kunna utforma

konkurrensförutsättningar, som del av den totala transportplaneringen, är det angeläget att ex ante

kunna jämföra de fördelar och nackdelar, eller den nytta och kostnad som kan tänkas bli utfallet.

3.1.2 Några karaktäristiska för transporttjänster

Innan vi går vidare med ytterligare diskussion kan det var bra att ha några karaktäristika för

transporttjänster i åtankelz

0 Efterfrågan på en transporttjänst är, i de flesta fall, en så kallad härledd nytta. Det är inte

transporttjänsten som sådan som efterfrågas utan de möjligheter eller nyttor som kan erhållas

från resan.

0 Individen efterfrågar en transporttj änst från plats i till j med ett syfte s och vid en tidpunkt t.

Det är viktigt att hålla i minnet att frågan om individen vill företa resan och den tid individen

vill lägga på sin resa oftast är en funktion av priset p för resan.Marknadens totala efterfrågan

av en transporttjänst utgörs av summan av individemasefterfrågan av just denna tjänst.

Normalt sett så är efterfrågan relaterad till en geografisk region. Den kan t.ex. baseras på ett

nätverk av linjerz, en grupp av linjer, eller en enda linje/rutt.

0 För varje efterfrågad tjänst, Tijpt,3 kan det finnas ett flertal linjer/rutter och färdmedelsslag och

fordonstyper på marknaden. Dessa betraktas som differentierade produkter av samma varutyp.

0 Produktion kan inte lagras. Den måste konsumeras vid tidpunkten för produktionen eller

kastas bort .

0 Kostnaden för produktion inkluderar inte enbart producentkostnaderna, utan också kostnader

för konsumenten bland annat i form av tidsvärde vid transporten, gångtid/anslutningstid till

avgångsplats och väntetider. Särskilt viktigt att hålla i minnet är väntetider, vilket är en negativ

funktion i produktionen. Detta leder till en typ av stordriftsfördel som brukar refereras till

som Mohring-effekt , d. v. 3. att en ökad produktion leder till en ökad turtäthet, vilket

minskar den totala väntetiden.

0 Ytterligare en aspekt på transporttjänster är att de ofta är förenade med negativa externa

effekter - olyckor, miljöförstöring, hälsoeffekter m.m., vilket vi återkommer till nedan.

3.1.3 Välfärd

En målsättning med avreglering är att det skall leda till allokativt effektiva produktionsnivåer och
därmed ökad välfärd i samhället.

 

1 Denna lista gör inte några som helst anspråk på att vara heltäckande.

2 Exempel på detta är t-bane- och/eller bussnät i en stad.

3 T = antal resor, i: avreseort, j = destination, p = färdmedelsslag och t = tidpunkt.
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Den välfärdsekonomiska teoribildningen beskriver hur ekonomisk effektivitet kan uppnås givet

att det finns marknader för allt som värderas av ekonomins aktörer och att det finns priser på

samtliga av dessa varor och tjänster. Teorin bygger på att fri konkurrens råder på samtliga

marknader, fri och fullständig information samt ytterligare några antaganden i en allmän

jämviktsmodell för hela ekonomin.

De antagna förutsättningarna för att uppnå en walrasiansk jämvikt, dvs en ekonomisk situation

där ingen kan få det bättre med mindre än att någon annan får det sämre och allt produceras till

lägsta möjliga kostnad och att det finns en vektor med priser på alla varor som gör att den

optimala allokeringen uppnås, är svår att överföra till verkliga förhållanden. Däremot kan de

resultat denna välfärdsteori resulterar i, användas som referens vid analys av ekonomiska

situationer av olika slag.

Transportmarknadema är ett exempel där det kan vara svårt att tillämpa allmän jämviktsteori,

men där det däremot kan vara relevant att relatera olika lösningar till resultat från allmän

jämviktsteori. Kännetecknade för transportmarknadema är en del marknadsmisslyckanden.

Politiska regleringar kan därför komma ifråga för att korrigera marknadsmisslyckanden. Att

utforma dessa regleringar på ett sätt som ger en välfärdsekonomisk lösning som är bättre än

utfallet i fri konkurrens är angeläget. Hur skall då denna avvägning göras? Den fortsatta

diskussionen i detta notat tar upp en del av de problem som måste analyseras vid sådana

övervägningar.

3.1.4 Teorier om motiv till regleringar

Det faktum att transportmarknader i praktiken lider av flera marknadsmisslyckanden har sedan

länge konstaterats av ekonomer. Button (1993) lyfter fram en lista på lagstiftningsområden, som

ofta har debatterats av transportekonomer. Argumenten som framförts i debatten har en

mångfacetterad karaktär och Button (1993) anser att en del av de argument som tagits upp är av

doubtful economic logic . Button's lista på ekonomers debatt om transporter och

lagar/regleringar omfattar:

0 Företag med monopolställning. Detta kan medföra såväl monopolprissättning som problem

med kostnads-effektivitet och X-effektivitet.

0 Kontroll av skadlig konkurrens. Oreglerad konkurrens kan begränsa kvalitén i

kollektivtransporttj änster. Detta kan leda till en ostabil marknadssituation, vilket kan medföra

problem med att erhålla en bestående jämvikt på marknaden. Problemet är inte konkurrensen

som sådan, utan de negativa externa effekterna som fri konkurrens kan ge upphov till.

0 Reglering av externa effekter. Marknadsimperfektioner kan ge upphov till kostnader som

belastar andra än de som är direkt involverade i en transporttjänst som sådan (transportör och

resenär).

0 Tillhandahållande av kollektiva varor. Delar av transportinfrastrukturen, t.ex. vägar, anses ofta

ha kollektiva varorskarakteristik i form av icke-exkluderbarhet och icke-rivalitet. Det kan då

vara ett argument för politisk intervention. I vilken utsträckning som t.ex. vägar uppvisar

denna typ av karakteristik är dock en debatterad fråga. Om viljan finns, är det inte omöjligt att
exkludera bilar från nyttjande av vissa vägsträckor.
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0 Tillhandahållande av infrastruktur med extra höga kostnader. En del infrastruktur är så dyr att

det inte går att finna en annan finansieringskälla än via skattsedeln. Dylika investeringar har en

lång återbetalningstid och blir då naturligen förenade med ett stort mått av risk. Det är

osannolikt att sådana investeringar skulle genomföras med mindre än någon form av politisk

stimulans.

0 Samhällsbetalda resor till resenärer med speciella behov . Detta argument har en nära

knytning till transporter som merit goods . Detta argument påverkar främst fördelningen i

ekonomin.

0 Höga transaktionskostnader. I teorin ska den fria marknaden optimera output. Att det inte finns

några transaktionskostnader är då en förutsättning. Det finns dock argument på

transportområdet som tyder på att så inte alltid är fallet.

0 Integrering av transporter i vidare politiska perspektiv. Transporter och övrig landanvändning

är nära sammanknutna i planeringsprocessen. Det finns skäl att koordinera detta. Dessutom

kan politiska ingripanden vara en del av den vidare makroekonomiska och/eller industriella

politiken.

0 Prissättning så att transportemas verkliga kostnader (totala resursåtgången) blir synliga. Det
handlar om de fall när marknadsmekanismerna misslyckas med att sätta ett pris som fångar de

verkliga kostnaderna för olika resurser. Politiska ingripanden kan då bli aktuella för att

säkerställa att konsumenten/beslutsfattaren inkluderar de verkliga kostnaderna i sitt

beslutsfattande.4

0 Förbättringar av koordinationen på transportmarknader. Om det finns många trafikföretag

(tillhandahållare) av transporttjänster kan ineffektiv produktion bli fallet. Det beror på att deras

utbudsbeslut sker oberoende av varandra. Både bristande koordination mellan avgångar och

parallella linjedragningar kan då leda till slöseri med resurser om inte någon typ av central

koordinering arrangeras.

Innan vi går vidare skall noteras att i den här litteraturöversikten begränsar vi oss till att studera

teorier vilka går att knyta till kollektivtransporttj änster. Transportmarknadsproblem vid sidan om

detta i Buttonis uppräkning ligger utanför vår avgränsning.

I praktiken är det inte ovanligt att det i den drivna politiken görs anspråk på att täcka ett spektrum

av de problem som nämns ovan. Det är inte ovanligt att målkonflikter då uppstår. Som exempel

kan nämnas politik som förs för att begränsa externa effekter från transportsektorn också kan ge

effekter på inkomstfördelningen som är mindre önskvärda. Det kan också påverka BNP i negativ

riktning. Vidare kan det vara angeläget att man för genomförandet av vissa forskningsprojekt

associerade med höga kostnader ger en aktör en viss monopolställningS. En slutsats som kan dras

är alltså att målkonflikter inte är ovanliga och att det ofta blir frågan om avvägningar mellan olika

mål när politik ska utformas i praktiken.

De transportpolitiska instrumenten delas ofta upp i kvantitativa och kvalitativa regleringar.

Etableringsförutsättningarna, och därmed marknaders konkurrensförhållanden, kan påverkas av

 

4 Det kan med avseende på detta frågas vari skillnaden ligger mellan det Button tar upp i denna punkt och

internalisering av kostnader för externa effekter.

5 Patent och beställningskontrakt för avklarad forskning är exempel. Ett icke transportrelaterat exempel från Sverige

är utvecklingen av JAS.
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båda formerna av regleringar. Någon avgränsning avseende kvantitativa och kvalitativa

regleringar görs därför inte i notatet.

3.1.5 Potentiella effekter vid avreglering i en enkel, partiell ekonomisk modell

Varför kan det vara problematiskt att släppa konkurrensen fri, eller mer exakt att lämna

etableringsrätten för trafikering helt fri till företagen? Motsatsen kan också frågas, d.v.s. varför

kan det vara negativt att reglera företagen med etableringsrestriktioner? Följ ande enkla/partiella

modell tar fram några av de viktiga aspekter som ska gälla för att fri konkurrens ska ge fördelar

samtidigt som den visar på allokeringsförluster som reglering/etableringsrestriktioner kan ge.

Antag att:

0 Priset vid fri konkurrens för en enhet av den produktion som ges av en transportoperatör,

återspeglar värdet av denna tjänst för konsumenten.

0 Priset vid fri konkurrens återspeglar värdet av utbudet av tjänsten för producenten.6

Utgångspunkten är att samhällets kostnader till följd av etableringskontrollen kan

utvärderas/j ämföras med en fri konkurrens situation såsom den ser ut i traditionella ekonomiska

modeller. Modellen illustreras av figur 1.

Åk

\_

 

B ac=mc

 

\D

mr

   

V

 

qm qc

Figur 1. Mon0polprissättning.

 

6 Kommentar: dessa båda antaganden förutsätter att ingen moms eller annan beskattning tas ut på produktionen av

transporttj änsten.
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I modellen antas marginalkostnaden (mc) och genomsnittskostnaden (ac) vara identiska. De är

konstanta och oberoende av produktionsvolym och marknadsstruktur.

Ett koncessions- eller licensieringssystem ger en ensam operatör möjligheter att tillgodogöra sig

övervinster genom att tillämpa monopolprissättning. Det innebär att företagets/företagens

vinstmaximerande produktionsnivå bestäms av brytpunkten mellan marginalintäkt (mr) och mc.

Det antas att mr är lika med priset, pm, som tas ut för volymen qm.

I en situation med konkurrensneutralitet är marginalnyttan av transporten på en specifik länk med

ett visst transportslag minst lika stor som kostnaden för både transportföretaget och samhället i

övrigt. Innebörden av det är att betalning också ska ske för externa effekter. Genom att tillföra det

ekonomiska systemet så kallade Pigou-skatter/avgifter kan i teor_in ekonomisk effektivitet uppnås.

Överfört i ett trafiksystem innebär det att nyttj are av infrastrukturen ska betala vad det kostar att

förflytta det använda fordonet på en specificerad länk/sträcka vid en given tidpunkt. Detta är vad

som kallas länkprissättning i trafiknätverksutläggning terminologi (traffic assignment).

Länkprissättningen innebär att ett ytterligare fordon som nyttjar en viss vägsträcka/länk betalar

för Väntevärdet av marginalkostnaden som ett fordon av ett visst slag förväntas medföra på länken

vid en given tidpunkt. Denna kostnad utgörs bl.a. av kostnader för olyckor, miljöeffekter,

hälsoeffekter och trängsel, vilket sänker hastigheten och därmed fördyrar transporterna.

Väntevärdet för en specifik länk kan tänkas variera från dag till dag och också under ett och

samma dygn. T.ex. är trängseln i en tätort större vid morgonens och eftermiddagens

rusningstrafik, vilket därmed leder till högre kostnader per fordon vid dessa tidpunkter.

Denna typ av prissättning för nyttjande av infrastrukturen påverkar inte konkurrensen inom ett

och samma färdmedelsslag. Om två likartade bussar skulle följa samma linjesträckning vid

samma tidpunkt, skulle de betala samma pris för att göra det. Däremot skulle länkprissättning

påverka konkurrenssituationen mellan färdmedelsslagen i och med att relativprisema för

infrastruktumyttj ande kan ändras genom länkprissättningen. Detta torde dock enbart leda till

högre ekonomisk effektivitet.

3.1.6 Hur skall/kan olika lösningar bedömas?

Marknadsmisslyckanden kan, som ovan nämnts, vara ett motiv för politiska ingripanden. Tre

medel som speciellt bör beaktas för transportmarknaderna är subventioner, pristariffer samt direkt

etableringskontroll. Etableringskontroll kan t.ex. innebära att en operatör ansöker om rättigheter

till att erbjuda ett visst utbud.

Dessa politiska styrmedel kan helt eller delvis reducera kostnaderna för marknadsmisslyckanden.

Politiska styrmedel kan i sig medföra kostnader. Det är önskvärt är att kunna jämföra lösningar

vid fri konkurrens med olika utformningar av politiska styrmedel ur välfärdsekonomiskt

perspektiv.
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Att för detta ändamål nyttja allmänna jämviktsmodeller kan vara förenat med stora svårigheter.

Därför koncentreras den fortsatta diskussionen på modeller som betraktar delar av verkligheten,

d.v.s. olika former av partialanalyser. Det kan vara ett färdmedelsslag, företagens storlek

(skalekonomi), marknaders organisation och struktur etc.

4 UC (Industriell organisation) ARTIKLAR

UC) är ett område inom nationalekonomin med många underrubriker. En del av den teoribildning
som skett på I/O-området har växt fram med transportmarknaderna i åtanke. I en del fall har det

hänt att I/O-teori snabbt vunnit tillämpning för studier på transportmarknadema. Inledningsvis i

detta kapitel behandlas hur utbudsstrukturen på en transportmarknad påverkas av

marknadsefterfrågan och företagens kostnadsfunktion. Det följs upp av en diskussion om den

välfärdsekonomiska betydelsen som konkurrensvillkoren på marknaden ger till följd av olika

antal företag på marknaden. Därefter övergår vi till att studera två av de möjliga

marknadsformema, monopol- och oligopolmarknader. Den diskussionen fördjupas och breddas

därefter genom referat och diskussion kring ett antal I/O-artiklar.

Artiklarna kan både vara fördjupning eller breddning av monopol- och oligopolmarknads-

diskussionema. För att ge innehållet någon form av struktur grupperas det behandlade materialet i

områdena - Modeller med horisontell produktdifferentiering, vertikal produktdifferentiering,

contestability theory och X-effektivitet.

De modeller vi tar upp här är betydelsefulla i så motto att de i den internationella litteraturen har

använts för att prognosticera, antingen explicit eller implicit, effekter vid avreglering. Hur

användbara dessa modeller är för att förklara den faktiska utvecklingen med en betydande

avreglering, som den vi haft i Sverige de senaste åren, återstår att se. Det kan också vara så att de

i någon mening inte är konsistenta med utvecklingen som vi nu börjar se. Icke desto mindre väljer

vi att beskriva de nämnda modelltyperna översiktligt. Det är intressant ur två synvinklar. Dels för

att beskriva vilka modeller ekonomer använt för att prognostisera utvecklingen vid avreglering,

dels för att belysa hur väl en del av teoribildningen kan förklara avregleringamas effekter på

utvecklingen hos olika transportmarknader. Av stort intresse är också att veta vad som inte

fungerar och varför.

4.1.1 Utbudsstrukturer på persontransportmarknader

En grundbult för analys av utbudssamband på transportmarknader är att operatörers

kostnadsfunktion medför utbudsfunktioner, som begränsar antalet företag på marknaden. Figur 2

illustrerar detta samband.

VTI notat 53-1998



12

Apol Monopol Duopol Oligopol

 

Q
Figur 2. Apol-monopol-duopol-oligopol-modell. Jan Owen Jansson, kursmaterial från

transportekonomikurs, våren 1995.

 

Figur 2,5 räta linjer beskriver olika nivåer på marknadsefterfrågan och linjen som skär de fyra

efterfrågekurvoma beskriver en aggregerad marginalkostnadsfunktion för industrin från noll till

ett fåtal företag. Apol innebär att marknadsefterfrågan är så liten att inga företag väljer att

producera varan/tj änsten ifråga. På en monopolmarknad finns endast ett företag, medan det på en

duopolmarknad finns två. Duopolmarknaden är ett specialfall, med endast två företag, av

oligopol, vilket innebär att det finns ett fåtal företag på marknaden.

Efterfrågan på transportmarknaderna och graden av stordriftsfördelar i verksamheter på dessa

marknader är sådana att utbudssidan sällan kan bestå av fler företag än vad som utgörs av ett

oligopol. Om dessa argument är giltiga så kan frågorna resas om detta är ett problem och i sådana

fall på vilket sätt kan det utgöra ett problem samt vilka policy-implikationer det ger. I ekonomisk

forskning har monopol- och oligopolmodeller varit ett verktyg för att analysera effekter av

market power hos ett begränsat antal företag på en marknad.

I fri konkurrens-modeller antas marknadens samtliga konsumenter och producenter agera som

pristagare. Det innebär att de beter sig som om de efterfråge- och produktionsfunktioner de möter

vore fullständigt elastiska vid de existerande marknadsprisema. Den förutsättningen är kanske
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inte den bästa vid modellering av en marknad med endast ett fåtal aktörer på endera sidan. Det är

troligt att dessa aktörer innehar en viss market power , dvs. en möjlighet att sätta priser på en

nivå som överstiger fri konkurrenspriser. Vi går därför vidare i nästa stycke och studerar antalet

företags betydelse för konkurrensförhållandena på en marknad. I stycket därefter fördjupar vi oss i

varför endast ett eller ett fåtal företag på marknaden kan vara ett problem.

4.1.2 Antalet företags betydelse för konkurrensförhållanden

Fama och Laffer (1972) analyserar i vilken utsträckning antalet företag på en marknad påverkar

konkurrenssituationen. Artikeln börjar med formulering av en partiell jämviktsmodell. Modellen

bygger på Cournot-antaganden, och visar att det finns en positiv relation mellan antalet företag på

marknaden och graden av konkurrens.

Författarna går sedan vidare med att visa att i en allmän jämviktsmodell, upphör detta samband

att gälla. Modellen de arbetar med är av statisk karaktär och smakriktningar/värderingar,

fördelning av tillgångar, teknologin, befolkning mm. är givna. Dessutom antas att:

0 Produktionsfaktorema är perfekt delbara och att de fullständigt och utan kostnad kan

överflyttas mellan företag och från en industri till en annan. Dessutom finns det inga

produktionsfaktorer som används endast i en industrityp, eller så är det så att

produktionsfaktorer med den karaktären ägs av individer och deras tjänster säljs till industrin.

0 Information om avkastning på insatsfaktorema i olika företag och industrier är tillgängligutan

kostnad för alla och företagen försöker maximera avkastningen på dessa insatsfaktorer.

0 Samma produktionsteknik är tillgänglig för alla företag i samtliga industrityper.

0 Efterfrågekurvan för en vara, vilken som helst, producerad av en industrityp, har negativ

lutning. Efterfrågeelasticiteten är därmed negativ vid alla produktionsnivåer.

0 Oavsett produktionsnivån i en industri, så har kurvan som visar industrins minimala

marginalkostnad som funktion av produktionsnivån, större lutning än denna industris

efterfrågekurva.

0 Produktionsvillkoren för ett företag är sådana att den övriga industrin kan använda precis

samma ursprungliga kvantiteter av produktionsfaktorer, efterfrågade eller avyttrade av

företaget. Detta för att exakt kunna motverka produktionsförändringar hos detta företag.

Utifrån dessa antaganden och den allmänna jämviktsmodellen som används i artikeln blir

huvudslutsatsen att en jämvikt med två eller flera företag per industrityp, som inte samarbetar,

medför en situation med perfekt konkurrens enligt definitionen att perfekt konkurrens råder när

marginalkostnaden är lika med priset.

4.2 Konkurrensmodeller

4.2.1 Monopolprissättning

Det enklaste fallet av market power beskrivs av en marknadssituation med endast ett företag, en

monopolist, som producerar och säljer en specifik vara till många köpare vilka känner till varans

kvalité. Denna varas marknadsefterfrågan är en kontinuerligt avtagande funktion av priset och
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detta är känt för monopolisten. Därför förstår monopolisten att om den väljer att höja priset något,

utöver den nivå som skulle gälla vid fri konkurrens, så kommer visserligen efterfrågan att sjunka

något, men åtgärden är ändå (till en viss gräns) värd att utföra därför att vinsten ökar.

Var går då den gränsen? Mikroekonomisk kurslitteratur brukar behandla frågan utifrån antagandet

att monopolisten söker maximera vinsten. Intäkterna, r, styrs av dels priset, p, och dels

marknadens efterfrågan x(p), som är en funktion av priset. Kostnaderna, c, bestäms som en

funktion av den producerade kvantiteten d.v.s. x(p). Monopolisten försöker därför maximera

skillnaden mellan r=p*x(p) och c=c(x(p)). Det innebär:

Max p*x(p)-c(X(p)) Formel 1.
p

Utifrån denna enkla modell går att visa att monopolisten kommer välja att producera kvantiteten:

x(p) = - p] Formel 2.

Lös ut p i formel 2. Det ger:

p = ägg) - x(p)/åxå?) Formel 3.

Den första termen på högersidan om likhetstecknet i formel 3 uttrycker marginalkostnaden. Till

höger om minustecknet har vi marknadsefterfrågan dividerat med priselasticiteten. Pris-

elasticiteten är för normala varor negativ. Det medför att monopolisten sätter ett pris, som är

större än eller lika med marginalkostnaden.

Antag att fri konkurrensföretag har samma kostnadsfunktion som monopolisten. Vid fri

konkurrens tar företagen priset som givet och priselasticiteten är därför oändligt stor. Det innebär

att för ett fri konkurrensföretag går den sista termen till höger om likhetstecknet mot noll och

priset blir lika med marginalkostnaden. Således är prisetmonopolisten sätter större än eller lika

med priset vid fri konkurrens. Därutöver vet vi att efterfråge-funktionen är en med priset

kontinuerligt avtagande funktion. Således måste den producerade kvantiteten vid monopol bli

mindre än eller lika med den fri konkurrens ger. Sammantaget ger det att marknadens

konsumenter får färre antal varor till ett högre pris vid monopol jämfört med vid fri konkurrens.

Konsumenternas minskade välfärd är motivet till varför monopolmarknader brukar betraktas som

ett problem.

4.2.2 Oligopolmodeller

Oligopolmarknader innehåller ett fåtal företag. När dessa studeras är det vanligt i

nationalekonomi att koncentrera uppmärksamheten på strategisk interaktion mellan företagen

som verkar på dessa marknader. Det leder oss in på spelteori.
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Liknande effekter som den ovan beskrivna avseende market power ,kan uppstå på marknader

med få företag, men två eller fler - så kallade oligopolmarknader. Flera av de modeller som

kommer att diskuteras nedan har någon typ av koppling till oligopolteori. Ett exempel på en

klassisk oligopolmodell är Coumot-Stackelberg-modellen. En variant av den utvecklades av

Savage (1985).

Liksom Stackelberg,s modell bygger Savagels på antaganden om företagens reaktions- och

vinstfunktioner. Figur 3. visar, givet en viss vinst (TC) för ett bussföretag, olika kombinationer av

avgifter och avgångsfrekvenser. Vinstnivåer längre åt vänster i figuren anger högre vinst för

företaget. Olika vinster kan ge upphov till samma nivå av välfärd, samtidigt som det är möjligt att

en viss vinstnivå, säg 71:3, kan ge upphov till olika nivå av välfärd.

Välfärd    

  

Välfärdsvinst

 

Välfärdsförlust

êvgif'rSnivö

   

F

Bussar/timma

Figur 3. Savages välfärd, frekvens och biljettaxa modell.

Kurvorna som sträcker sig uppåt i figuren visar det ena oligopolföretagets reaktionsfunktion, det

vill säga antalet avgångar per timma som erbjuds vid en given avgiftsnivå.

Vid tolkning av modellen är det lämpligt att utgå från punkten E. Den beskriver en situation med

ett ej optimalt monopolutbud. Monopolet har ett utbud som är lägre än optimalt. Punkt A

beskriver en situation där den samhälleliga välfärden maximeras med bivillkoret att företagets

vinst ej får vara negativ. Punkt B visar en situation där antalet passagerarkilometer maximeras.
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Också i detta fall (liksom alla övriga fall längs med no-kurvan) används bivillkoret att vinsten ej

får vara negativ. I situation D maximeras antalet busskilometer.

Situationen i punkt C innebär företagsekonomisk vinstmaximering med konkurrens mellan

företagen. Den lösningen ger i detta fall upphov till lägre samhällelig välfärd än Övriga lösningar

så när som på lösning D. Frågan hur välfärden förändras vid en avreglering från ett monopol, som

i punkt E, påverkas av om den ursprungliga monopolsituationen innebär ett över- eller

underutbud jämfört med det samhälleligt optimala, företagens kostnadsfunktioner och val av

tidtabellsättning. Givet att företagen tillämpar en aggressiv tidtabellsättning (headrunning), som

åtminstone kortsiktigt innebär att bussföretagen försöker lägga sina avgångar på en linje så att de

tidsmässigt ligger precis före konkurrentens/konkurrentemas avgång(ar), så är det troligt att

konkurrensen kan vara mer resurskrävande och välfärden bli lägre än i den reglerade

monopolsituationen. Av resonemanget följer att konkurrens är att föredra om det studerade

företaget väljer produktionslösningar vid avreglering, som går i pilamas riktning i figur 3.

Den här modellen kan kanske vara beskrivande och kan kanske också göra troligt hur välfärden

påverkas vid avreglering på en busslinjemarknad. Den kan dock endast betraktas som deskriptiv

snarare än prediktiv och den blir svår att tillämpa empiriskt.

Andra exempel på oligopolmodeller är Cournot°s duopolmodell, modeller med knäckt

efterfrågan, Bertrand-modeller, modeller med marknadsledande företag - priser eller

kvantitetsledande7, kartellbildningsmodeller, och limit pricing models m.fl.8

4.2.3 Modeller med horisontell produktdifferentiering

Modeller med horisontell produktdifferentiering baseras på antagandet att allt eftersom

kostnaderna vid marknadsintroduktion sjunker eller ekonomins storlek ökar, så kan marknaden

utvecklas till att innehålla ett flertal, i geografisk bemärkelse, närliggande företag. Det innebär

modeller med monopolistisk konkurrens i Chamberlin s bemärkelseg. Vidare, så kan det sägas om

modeller som utgår från monopolistisk konkurrens att om samtliga substitut bjöds ut till ett och

samma pris, så skulle konsumenterna ändå inte välja samma alternativ. Många mikroekonomiska

modeller av detta slag har sitt ursprung i Hotellingk glassgubbar , d.v.s. modeller för spatial

konkurrens. En variant av Hotelling s modell, som också innehåller en tidsdimension, har

utvecklats av Greenhut et al (1987).

Evans (1987) har utvecklat en modell med spatial konkurrens för linjebussmarknader. Modellen

bygger på antagandena:

0 alla företag har samma kostnadsfunktion

 

7 För dessa modeller gäller att ett företag sätter pris eller kvantitet och övriga företag tar detta som givet.

8 För en mer ingående diskussion om oligopolmodeller rekommenderas en lämplig bok i mikroekonomi, t. ex.

Microeconomic Analysis av Varian (1992), eller Microeconomic Theory av Mas-Colell, et al, (1995).

9 Enligt Edwin Mansfield (1991) ledde Edward Chamberlin utvecklingen av begreppet monopolistisk konkurrens.

Hans verk The Theory of Monopolistic Competition (1933) var banbrytande på området. Ett annat betydande verk

från samma period är Robinson s The Economics of Imperfect Competition (1933).
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0 efterfrågan och kostnader är identiska under alla typer av ekonomiska regimer

0 alla företag och konsumenter har fullständig information om tidtabeller och taxor

0 företagen har fullständig information om efterfrågan och gemensamma kostnader

0 resenärerna har en bästa avgångstid , men är indifferenta mellan att byta framåt och bakåt i

tiden

0 varje dag är oändligt lång

0 efterfrågekurvan för resande är exponentiell

0 alla bussar har överskottskapacitet

0 trafikförhållandena är sådana att restiderna är desamma över dagen

0 Övriga företags avgångstider och taxor är fixa

Realismen i vart och ett av dessa antaganden kan förstås ifrågasättas. I vilken utsträckning det

påverkar resultaten är svårare att säga. En fråga som kan resas är relevansen i antagandet om

exponentiell efterfrågefunktion och vad som skulle hända om en annan, t.ex. linjär,

efterfrågefunktion antogs istället.

Evans jämför fyra olika ekonomiska regimer. De är fri konkurrens, monopol, maximering utan

bivillkor av ekonomisk nettonytta och maximering av ekonomisk nettonytta under bivillkoret att

företaget/företagen minst skall nå break-even. Ett exempel på en regim som maximerar

ekonomisk nettonytta är ett kommunalt bussbolag som inte enbart maximerar sin vinst, utan

också i produktionsmålet värderar trafikeringslösningens nytta för invånarna, t. ex. mätt i

konsumentöverskott. Regimen med maximering av ekonomisk nettonytta under bivillkoret att

bolaget ska nå break-even innebär i princip detsamma, men att bolaget inte får ge negativt

ekonomiskt resultat.

Modellens variabler är: totalt passagerarantal = q, potentiellt passagerarantal per timma = L,

resevärderingsparameter = v, parameter för omplanering av tidtabell = c, busspecifik taxa = f,

taxa för den efterföljande bussen = f, och turintervall = h. Resultaten ges av ekvationssystemet:

s = v*q

g = F+mc*q

p = f*q-g = (f-rnc)q-F
b = s+p = (v+f-mc)q-F

där 5 är konsumentöverskott, g är totala kostnader, F är fixa kostnader, mc beskriver

marginalkostnader, p anger vinst och b visar ekonomisk nettonytta. Formel 4:

L * V -f/v -(f-f+c*h)/2*vq=2-;-e (l-e ) Formel4.

beskriver marknadsefterfrågan. Analysen genomförs med antagna värden på v, c, F och mm.

Modellens resultat modifieras så att bussutbudet blir i diskreta enheter och tidsdimension ej är

oändlig. Ganska väntat resulterar modellen i att fri konkurrens som marknadsform lättare uppstår

 

10 Empiriska skattningar av vården gällande för Sverige skulle kunna vara en framtida forskningsuppgift.
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när det potentiella antalet passagerare per timma (L) är högt. Under denna ekonomiska regim

uppstår ingen marknad när det potentiella antalet pasSagerare per timma understiger ca en

passagerare per minut. Därutöver framkommer att jämfört med andra regimer ger fri konkurrens

högre frekvens på avgångar och mer prisdifferentiering. Jämfört med fallet med maximering av

ekonomisk nettonytta, under bivillkoret att företagsverksamheten ska nå break-even, ger fri

konkurrens 10-12% lägre nytta.

Sägas kan dock att modellens resultat ges under förutsättning att företagens kostnadsfunktioner är

desamma och att kostnader ej påverkas av vare sig marknadens storlek eller ekonomisk regim. I

en mer fullständig ekonomisk bedömning borde hänsyn tas också till dessa båda

förutsättningarnas effekter på kostnader. När ändlig tid och därmed diskret turintervall mellan

avgångar studeras, ändras resultaten såtillvida att fri konkurrens kan ge vinster högre än vad en fri

konkurrenssituation ska ge. Till följd av detta kan naturliga monopol uppstå och

konsumentöverskottet minskar därför relativt det som maximalt kan erhållas.

Ett annat exempel på en vertikal produktdifferentieringsmodell med spatial konkurrens är Foster

och Golay s (1986). De visade att något författarna benämner curious old practices kan vara

konsistent med jämvikt och i allmänhetens intresse.

Också Capozza och Van Order (1978) ligger bakom en modell med spatial konkurrens som en

grundläggande förutsättning. En fördel med deras modell relativt de båda tidigare nämnda är att

Capozzas och Van Ordens modell ej förutsätter att prissättning och/eller tidtabellsättning hos

konkurrerande företag är fixt.

Deras modell utgår från en prissättningsekvation med formen:

1
c=p 1+ Formel 5.

e(R, p)

där c betecknar en konstant marginalkostnad, p är prisetoch e(R, p) är den aggregerade

marknadsefterfrågans elasticitet på marknadsandelen R. Denna prissättningsekvation kan

tillämpas oavsett vilka konkurrensförhållanden som råder. Därutöver visas att:

e(R, p) = jç0(r, p)w(r)dr + apw(R) Formel 6.

där (0 (r, p) i formel 6 är en funktion som beskriver individuell efterfrågeelasticitet för

lokalisering r och oc är dR/dp, d.v.s. conjectural variation - hur marknadsandelen förändras vid en

förändring i prissättningen. W(r) är en viktningsfunktion sådan att: '

R

Jw(r)dr = 1 Formel 7.
0
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Det innebär för konkurrensförhållanden inom en kollektivtransportsektor, att vid en given

marknadsandel R, så beror den aggregerade efterfrågeelasticiteten på ett vägt genomsnitt av den

tidsspecifika efterfrågan och effekten av andra företags reaktion på en förändring i taxan, oc.

4.2.4 Modeller med vertikal produktdifferentiering

I det föregående stycket behandlades modeller som beaktar skillnader i priser och spatial

lokalisering av utbudet. Modellerna i detta stycke är baserade på differentierad kvalitet mellan

olika företags utbud. På efterfrågesidan innebär det att om konsumenterna har att välja mellan två

alternativ med olika kvalité av varan som har gemensamt pris, kommer alla att välja det bästa

alternativet. Detta fenomen kan leda till att oligopol/monopol uppstår. En oligopolmodell av detta

slag för linjebunden busstrafik har tagits fram av Dodgson och Katsoulacos (1987).

I Storbritannien avreglerades marknaden för lokala busstransporter den 26 oktober 1986. I

artikeln inleder författarna med att kort återge den akademiska debatt som förelåg fram till denna

tidpunkt. Det redogörs för vilka parter som var involverade, vilka effekter de trodde skulle bli

följ den av avreglering, vilka ståndpunkter de intog, d.v.s. för eller emot en avreglerad marknad,

samt parternas huvudsakliga argument för sina ståndpunkter.

En fråga i detta sammanhang var hur bussutbudet skulle förändras kvalitativt i form av

bussar/busstyper och vilka effekter avregleringen skulle få på tidtabellsättning och hur frekvent

bussar på en linje skulle avgå. En fråga som då uppstår är vilka välfärdseffekter detta kan ge
upphov till. Detta analyseras i artikeln av Dodgson och Katsoulacos. I deras modell studeras

välfärdseffekterna genom att bussarna/bussbolagen tävlar sinsemellan i de två nämnda

variablerna. Deras inbördes tävlan ger upphov till en jämvikt vilken bestämmer kvalité och

prisnivå. Konkurrensmodellen är av Nash non-co-operative typ och den resulterande jämvikten

innebär två företag på marknaden. Den resulterande jämvikten används sedan till att jämföra

modellens välfärdsprediktioner vid konkurrens med en lösning som innehåller ett reglerat

monopol.

Det visar sig då att de välfärdseffekter som uppstår i modellen beror på två faktorer. För det

första, i modellen viktas hur monopolisten väger egen vinst mot konsumentöverskott. Ju högre

vikt som tillsätts vinstintresset, desto troligare blir det att konsumenterna tjänar på att marknaden

styrs av fri konkurrens.

För det andra är frågan, vad som händer med enhetskostnaderna när kvalitetsvariabeln förbättras

relativt konsumenternas betalningsvilj a, betydelsefull. Om enhetskostnaderna stiger drastiskt

relativt betalningsviljan, så är det troligt att konsumenterna av busstj änster ges en reducerad

välfärd vid fri konkurrens.

Ett tidigare exempel på studie av kvalitet och konkurrens är Douglas och Miller (1974). De

behandlar prisregleringar som marknadskontroll. Det var ett frekvent debatterat tema på tidigt

1970-tal.
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Ett argument för prisregleringarna var att kontrollera monopolföretags avkastnings grad, eller grad

av monopolprissättning. Om dessa prisregleringar tillämpas på marknader med

konkurrenssituationer kan regleringarna ge helt andra kvalitativa effekter än de åsyftade. Det

innebär att på en monopolmarknad kan prisregleringen trycka ned graden av monopolprissättning

och därmed kanske påverka effektiviteten i produktionen för en given produktionsnivå. Däremot

kan prisregleringen tillämpad på en icke-monopolmarknad ge konsekvenser på den Övergripande

kvalitetsnivån av produktionen. En fråga som har med den allokativa effektiviteten att göra. Ett
exempel på en sådan typ av marknad är marknaden för flygtj änster som analyseras närmare av

författarna.

Trots prisregleringar som tidigare tillämpades på denna marknad, kan tävling i andra variabler än

pris leda till en konkurrenssituation mellan företagen på en specifik marknad. Författarna hävdar

att genom att beskriva marknadeämvikten på dessa icke-monopolmarknader så kan en endogen

relation identifieras mellan det reglerade priset och den övergripande kvalitetsnivån. Den

reglerade prisnivån kan leda till obefintlig monopolränta i jämvikt och endogent bestämma vilken

övergripande kvalitetsnivå som erhålls. Det prisregleringarna och de som tillämpar dessa gör är

således ingenting annat än att direkt reglera kvalitén vid sitt val av pris. De som reglerar kan

kanske ha som ambition att också kontrollera utfallet i kvalite. Detta är dock inte möjligt endast

genom en prisreglering. Dessutom, kan det vara svårt att göra kontroller efteråt, eftersom kvalité

är svårt att mäta och det också kan vara svårt att finna bra proxyvariabler för kvalitets-
. . 1 1

d1men51oner .

Norman J. Ireland (1991) skriver att i både teoretiska och empiriska analyser av avreglering12

måste industrins exakta organisationsnatur preciseras både före och efter avregleringen. Denna

förutsättning påverkar i högsta grad utfallet. I sin artikel arbetar författaren med en modell

baserad på argumentet att den erhållna jämvikten i en avreglerad industri är resultatet av

konkurrens på olika rutter och linjer, men att ett reglerat monopol riktar sin uppmärksamhet på

konkurrerande transportslag. Därutöver kan produktivitetsskillnader föreligga. Den avreglerade

industrin kan tänkas både vara mer produktiv, och/eller betala lägre priser för insatsfaktorerna.

Detta p.g.a. överlevnadsfaktorer, i stil med det diskuterade ovan.

Servicekvalité mäts som avgångsfrekvenser på en given rutt/linje och i antalet rutter. Modellen

utgår ifrån en icke-negativ vinstrestriktion. Det reglerade monopolet väljer/fattar beslut om både

frekvenser och linjesträckningar. Det antas att den avreglerade marknaden innebär konkurrens för

företagen. Antalet företag på marknaden och därigenom antalet linjer och frekvenser bestäms

således av att fri etableringsrätt råder och att företagen inte får gå med förlust.

Den formaliserade modellen utgår från dessa huvudantaganden. Syftet med modellen är att ge en

indikation om på vilka nivåer kostnadsreduktioner måste ligga för att kompensera allokativa

förluster och därmed ge positiva välfärdsekonomiska konsekvenser.

 

11 En fråga angående denna form av upphandling är planerarens pris och kvalitetsformulering. Hur vet man att

planeraren bättre än företagen kan finna den ekonomiskt effektiva lösningen?

12 Ireland skriver egentligen om bus deregulation.
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Modellens slutsatser innebär:

När inga kostnadsskillnader föreligger mellan reglerade och icke-reglerade företag, så leder

avreglering till lägre välfärd. I huvudsak två orsaker ligger bakom detta resultat. För det första tar

inte den avreglerade marknadens operatörer hänsyn till externa effekter, tex. stordriftsfördelar.

För det andra har, enligt författaren, inte individuella operatörer incitament att reducera

biljettpriserna för att attrahera kunder från bilresande, som i modellen är förknippat med högre

kvalité av resande. Tillsammans kan dessa båda orsaker resultera i att busspriserna blir högre på

den avreglerade marknaden.

4.2.5 Contestability theory (pku teori)

Vi går nu över till en diskussion kring contestability theory 13. I och med att Baumol, Panzar och

Willig lanserade boken Contestable Markets and the Theory ofIndustry Structure blev

begreppet Vida spritt. Från de tre författarna utkom 1988 på samma förlag en reviderad upplaga

med samma titel. Den grundläggande diskussionen som förs här angående begreppet är hämtat

från den boken.

Begreppet pku innebär en marknad där samtliga företag har möjlighet att tillgå samma

produktionsteknologi. Att gå in på en marknad medför inga företagsekonomiska kostnader. Med

andra ord de irreversibla kostnaderna (sunk costs) är lika med noll. Prisförändringar kan ej

genomföras med omedelbar verkan. Det innebär att om ett företag vill etablera sig på en marknad,

så kan inte redan etablerade företag förändra sitt pris omedelbart när företaget som ska etablera

sig går in på marknaden. Under dessa förutsättningar kommer företagens beteende att

karaktäriseras av snabba nyetableringar. Vid nyetableringar sätter det nyetablerade företagen ett

pris något under redan etablerade företags prisnivå. Därigenom kapar de åt sig hela

marknadsefterfrågan. När sedan företagen som var etablerade före nykomlingens inträde

korrigerar sina priser väljer nykomlingen att lämna marknaden.

Med dessa antaganden kommer det beskrivna beteendet att vara vinstgivande under förutsättning

att de etablerade företagen inte kostnadsminimerar sin produktion, inte heller gör Vinster på

aggregerad nivå, eller att de etablerade företagen kors-subventionerar i sina verksamheter (Dixit,

1982).

Givet dessa förutsättningar kan inte det beskrivna nyetableringsbeteendet existera för att en

jämvikt ska kunna uppstå. Således kan, enligt denna teori, marknadslösningen innehålla ett pris

lika med marginalkostnaden utan konkurrens i klassisk ekonomisk tappning, dvs. med ett

oändligt antal producenter eller åtminstone många .

En fråga är hur väl det ovan diskuterade beteendet på ett tillfredsställande sätt beskriver villkoren

på olika transportmarknader. Om dessa marknader är förknippade med låga irreversibla

kostnader, så kan det mycket väl tänkas att ovanstående antaganden kan leda till korrekta

slutsatser. Dock måste samtidigt gälla att prisjusteringar inte kan företas med direkt verkan. I

 

13 Det har varit svårt att hitta en svensk översättning för detta begrepp. Som den fortsatta diskussionen kommer att

visa handlar denna teoribildning mycket om effekter av potentiell konkurrensutmaning (pku). I notatet används denna

översättning förkortat till pku synonymt med engelskans contestability theory.
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relation till den tid det tar för ett företag att etablera sig på en marknad så kan prisförändringar

företas tämligen snabbt på de flesta transportmarknader. Såvida det här senast anförda argumentet

är korrekt, kommer inte hotet om nyetableringar, med små irreversibla kostnader, att leda till den

fria konkurrensens vinstnivåer, utan kan istället leda till monopolprissättning. Detta påstående

beläggs i en teoretisk artikel av Farrel (1986). Det har också belagts empiriskt av Schwartz

(1987).

Det finns en riklig teoretisk litteratur om pku. Däremot är det mer sparsmakat med empiriska

studier. En ganska uppenbar svårighet med modeller som bygger på hypotesen om pku är

problem med att mäta monopolprissättning och möjligheterna att tillämpa den prissättningen

mm. Ett empiriskt ramverk måste på något sätt fånga det inflytande som potentiella konkurrenter

har på redan etablerade företag och om det ger ett välfärdsmaximerande beteende hos de

etablerade företagen.

Morrison och Winston (1987) föreslår en metod för att testa pku-hypotesen. Deras angreppssätt

innebär att välfärdsnivåer jämförs på två likartade marknader som båda uppfyller kriterierna

beskrivna ovan, för en pku-marknad. Desto mer likartade marknader, desto bättre för studien.

Dock ska en skillnad mellan dem finnas, nämligen att på den ena marknaden ska det finnas en

potentiell konkurrent, medan på den andra saknas potentiella konkurrenter. Ett tillräckligt villkor

för att acceptera pku-hypotesen blir då att på de marknader där det finns potentiella konkurrenter

så agerar befintliga företag välfärdsmaximerande.

För att testa pku-hypotesen empiriskt, undersökte Morrison och Winstonas den amerikanska

flygmarknaden. Deras undersökningsmetod baseras på en multinomial logit modell för

interurbant fritids- och affärsresande. Resenärernas möjliga färdmedel är bil, buss, järnväg och

flyg och sannolikheten att välja endera färdmedlet är en funktion av respektive färdmedels taxa,

restid och tiden mellan avgångar. Genom att i hypotestestet inkludera fler färdmedel än enbart

flyg, fångas eventuella effekter av intermodal konkurrens. På basis av denna modell kalkylerade

författarna mått på compensating variation (CV), vilken mätte skillnaden i passagerarnas välfärd

före och efter avregleringen av den amerikanska flygmarknaden 1983.

Med ovanstående testmetod måste de marknader där det finns minst en potentiell konkurrent och

som uppfyller övriga kriterier för perfekt pku ge ett nollresultat avseende CV. Morrison och

Winston antog att för att kunna utgöra en potentiell konkurrent till etablerade bolag måste ett

företag trafikera en av debåda flygplatserna på en given rutt. Morrison och Winston's beräkning

av CV på 769 slumpmässigt utvalda flygplatser visade att den amerikanska flygmarknaden inte

kan betraktas som perfekt pku. Medelvärdet på välfärdsförändringen blev 550,014 per travel mile

eller $4,61 per resenär14.

Morrison och Winston tar upp några anledningar till att flygmarknaden inte verkar vara perfekt

pku. För det första tar det tid och innebär en hel del kostnader (sunk costs) för en operatör att få

tillträde till en gate på en flygplats och att marknadsföra sig gentemot potentiella kunder. Att

etablera kundkontakter kan vara särskilt svårt när konkurrensen står mot redan etablerade företag

som innehar datoriserade bokningssystem som favoriserar det egna bolaget. Ett annat exempel på

 

14 Deras beräkningar är gjorda och redovisade i 1977 års penningvärde.
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svårigheten att bryta sig in på en marknad är om ett redan etablerat bolag har trogna-kunder-

rabatter eller liknande. För det andra kan en potentiell konkurrent ha flera möjliga rutter att välja

mellan. Dess potentiella hot att etablera sig blir då mindre för var och en av dessa rutter.

Slutsatsen att flygmarknaden inte är perfekt pku innebär inte att det kan finnas ett visst mått av

pku på marknaden (imperfect contestability). Det innebär att potentiell konkurrens kan ha en

betydande effekt för välfärd, men att det inte är tillräckligt för att uppnå fungerande fri

konkurrens nivå. Morrison och Winston utför också ett hypotestest på imperfekt pku. Den

ekonometriska modellen specificeras i detta fall på ett annat sätt (av utrymmesskäl går vi inte in

på detta här). Slutsatsen blir att marknaden är att betrakta som imperfekt pku. Den skattade

modellen ger resultaten att varje existerande konkurrent sänker skillnaden mellan optimal och

faktisk välfärd med $0,0044 per travel mile. Varje potentiell konkurrent sänker skillnaden med

$0,0015 per travel mile. Således ger tre potentiella konkurrenter samma prispress som en faktisk

konkurrent, enligt Morrison och Winston,s studie.

Banister, Berechman och de Rus (1992) diskuterar om linjebussmarknader kan betraktas som

pku. Också frågan om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en marknad ska

kunna betraktas som pku är central i artikeln.

Författarna börjar diskussionen med att studera utvecklingen i Storbritannien och den avreglering

av linjebussmarknadema som ägt rum där. Därefter blickar författarna utöver övriga Europa och

diskuterar vad som skulle kunna vara lämpliga åtgärder och vilka erfarenheter som gjorts där.

Artikeln avslutas med redovisning av åtta huvudsakliga slutsatser från det förda resonemanget.

Banister, Berechman och de Rus slutsatser avseende pku ligger i linje med de som Morrison och

Winston gjorde på den amerikanska flygmarknaden. Det innebär att det är svårt att påvisa att

linjebussmarknadema är vare sig perfekt pku eller motsatsen icke-perfekt pku. Istället verkar

också på busslinjemarknaderna gälla att potentiella konkurrenter har en viss prispressande effekt

på redan etablerade företag. Ett problem som uppmärksammas är dock att många

linjebussmarknader ej är tillräckligt stora för att kunna bära flera företag. Därför när väl ett

företag är etablerat på en marknad så vet andra bussföretag att marknadsefterfrågan ej är

tillräcklig för ytterligare ett företag och söker därför nya marknadersnarare än att ta upp

konkurrensen på redan existerande. Om det etablerade företaget också vet det och nyetablering är

förknippat med kostnader, så medför det att etablerade företag kan idka monopolprissättning.15

4.2.6 X-effektivitets teori

I det hittills diskuterade under I/O-rubriken antas, antingen direkt eller implicit, att

produktionsfaktorer används lika effektivt oavsett om marknaden består av enmonopolist eller

om det finns flera företag. Det bakomliggande argumentet för detta är att det finns ett intresse hos

företag att minimera sina kostnader per enhet produktion. Moroten eller viljan att tjäna större

 

15 (De avslutande två meningarna i detta stycke är mina egna ord och är en vidaretolkning av artikelns material. För

att pku-hypotesen ska kunna diskuteras i egentlig mening så antas att det inte finns några etableringskostnader. Så är

ju sällan fallet i verkligheten. Med det tillägget så framkommer ytterligare ett argument varför linjebussmarknadema

ej kan betraktas som perfekt pku.
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vinster och piskan som konkurrens innebär utgör två olika drivkrafter på företagens beteende.

Båda drivkrafterna är betydelsefulla och bör påverka monopolistens kostnader och priser. Om så

är fallet, utgörs välfärdsförlusten till följd av ett monopolföretag inte enbart av graden av

monopolprissättning utan också i en reduktion av X-effektivitet.

Konkurrenssituationen kan ha en avgörande effekt på kostnadsbilden. Företag med höga

kostnader som konkurrensutsätts riskerar att tvingas lämna marknaden. För att sådana företag ska

ha en möjlighet överleva krävs att de har en stark ställning på marknaden ( market power ).

Dessutom kan konkurrenstrycket få till följd att ledning och arbetskraft på ett företag blir mer

angelägna att prestera sitt bästa, jämfört med en situation utan konkurrenstryck. Det skulle få till

följd att styckkostnader sjunker allt annat lika.

I en artikel analyserar Harvey Leibenstein (1978) element i företagsrelationer och X-effektivitet

teori. Artikelns modell utgår från ett företag med flera anställda. Företagets uppgift är att

producera X antal enheter. För detta kan det successivt erhålla större och större budget plus en

fast vinst. Det står företaget fritt att återlämna del/delar av tilldelad budget. Två frågor som då kan

ställas är:

1) Vilken storlek på budget kommer företaget då att välja?

2) För det andra vad händer med kostnaderna per enhet då budgeten växer?

Författaren tror att företaget kommer att välja största möjliga budget i valmängden och därav

följer att kostnaderna ökar i proportion mellan storlek på max- och minbudgetarna i

valmängden . Leibenstein diskuterar anledningar till varför företag väljer största möjliga budget

och att det leder till X-ineffektivitet.

Artikeln fortsätter därefter med en genomgång av neoklassiska och alternativa antaganden för

ekonomiskt beteende. Genomgången sammanfattas i Tabell 1.

        

Tabell 1.

Komponenter X-effektivitets teori Neoklassisk teori

1. Psykologi Selektiv rationalitet Maximering eller minimering

2. Contracts Ofullständiga Fullständiga

3. Ansträngning Diskret variabel Antas given

4. Enheter Individnivå Hushåll och företag
5. Inert areas Betydelsefull variabel Finns ej

6. Agent-principal Differentiell Enhet av intresse

   

Källa: Leibenstein (1978), tabell 1, sid 329. Fri översättning.

Leibenstein hävdar att det huvudsakliga skälet till att kostnadsminimering inte är att förvänta

annat än vid fullständig konkurrens är att i ett företag existerar icke fullständiga kontrakt i

relationerna mellan medarbetarna angående uppgifter m.m..

 

16 Det kan i detta sammanhang frågas om företag ställs inför en dylik valsituation?
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I nästa kapitel av artikeln inför Leibenstein något han kallar brganisationsentropi , vilken

orsakar kostnadsökningstendenser. Huvudtanken i entropifenomenet är att besluten i mindre och

mindre utsträckning har ledningssyfte och som konsekvens av det stiger kostnaderna.

I det fjärde kapitlet använder Leibenstein idéerna framförda i de tidigare styckena och för ihop

dessa till en X-effektivitets teori. Den innebär i korthet att individernas kontrakt med företaget

medför företagsekonomiska kostnader. För att hålla ordning på dessa kostnader så upprättar
företaget intäktsbudgetar i omgivningen som sammantaget åtminstone skall täcka dessa

kostnader.

Därefter visar författaren att relationer och interaktioner företagen emellan samt omgivningens

tryck påverkar graden av X-ineffektivitet. Områden där denna teori kan vara applicerbar är, enligt

Leibenstein, i reglerade monopol och offentlig, skattebetald verksamhet.

Ett tidigare bidrag till X-effektivitets teoribildningen är Comanor och Leibenstein (1969).

Författarna hävdar att det finns mycket som talar för att monopolställning på marknader inte

enbart kan ge upphov till allokativa förluster till följd av monopolprissättning utan också till

reduktion i X-effektivitet. Det innebär förluster till följd av att företag inte agerar

kostnadsminimerande. Bristande marknadskonkurrens betraktas av författarna som en

huvudanledning till varför företagen ej kostnadsminimerar. I en enkel modell Visar författarna

därefter skillnader i kalkylerade samhällsekonomiska kostnader som erhålls beroende på

antaganden om företags kostnadsnivåer.

En uppsummering av det här nämnda angående effektivitet innebär att till följd av ökat

konkurrenstryck på företag är det sannolikt att (1) eliminering eller minskning av

monopolprissättning sker, samt (2) reduktioner i styckkostnader äger rum. Konsekvenserna för

resenärerna är det svårare att bestämma. Det finns argument för att konsumentöverskottet ska

kunna förändras i båda riktningar på en avreglerad marknad jämfört med en planerad.

5 SIMULERINGSMODELLER

I simuleringsmodeller är det ofta möjligt att analysera konkurrensförhållanden och hur detta

påverkar både konsument- och producentöverskott. I samband med avregleringen av

linjebussmarknaderna i Storbritannien studerades i stor utsträckning, med hjälp av

simuleringsmodeller, vilket genomslag minibussar skulle få på utbudet m.m. Ett exempel som

kan nämnas är en studie av Bly och Oldfield (1986), vilken visade att avregleringen skulle få stort

genomslag i utbudet av just minibussar. Detta resultat stod sig även vid antagandet att det inte

finns någon variation i passagerares tidsvärden. Modellens förklaring till detta resultat var det

större antalet eller den högre frekvens på avgångar och reducerade restider som skulle bli fallet

efter avreglering.

Liknande resultat erhölls av Glaister (1985). I Glaisteris modell spås en jämn fördelning mellan

minibussar och traditionella busstj änster för tätorter. Prognosen gjordes på en typhical London

route . I ett senare försök konfirmeras dessa resultat när samma typ av simulering gjordes med
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riktiga data på Aberdeen (Glaister, 1986). Glaister s simuleringsmodell gav slutsatsen att mindre

bussar skulle spela en betydande roll på en avreglerad linjebussmarknad. Det trots att Glaister

antog att dessa busstj änster är förknippade med relativt högre taxor. I regioner med större

efterfrågan förblev större bussar mest betydelsefulla för utbudet. Dessa tjänster tillhandahölls till

lägre taxa. I regioner med lägre efterfrågan genererade modellen resultatet att utbudet på stora

bussar med lägre taxa skulle reduceras kraftigt. Individer med lägre betalningsvin a/förmåga i

dessa regioner skulle således förlora på en avreglering.

Resultaten från ovanstående modeller har i Storbritannien blivit besannade i så motto att

minibussar fick större betydelse i utbudet av kollektivtransporttj änster efter avregleringen

(B annister och Macket, 1990). Däremot har inte de predikterade förändringarna i kvalitet/taxa

uppkommit. En annan kritik av ovanstående modeller är att de inte fångar hur passagerare

värderar ändringar i t.ex. komfort, utrymme för bagage och personalens bemötande när bussutbud

och ägandeformer förändras vid avreglering. För en mer fullständig ekonomisk utvärdering borde

även dessa aspekter ingå i modellen. För att ta fram kvantitativa värden på lämpliga variabler för

dessa effekter kan revealed och stated preference undersökningar användas.

MUPPIT-modellen17 är ett dataprogram utvecklat vid ITS (Institute for Transport Studies), Leeds

(Cooper och Preston, 1993). Det är en stiliserad, ekonomisk modell för lokala

kollektivtransporttj änster på en given korridor. Den har Vissa likheter med den tidigare refererade

simuleringsmodellen av Glaister. Det ursprungliga målet med MUPPIT var att belysa effekter av

nya järnvägsförbindelser utefter resekorridorer. Detta för bedömning av optimala kapital- och

driftsubventioner, givet en policyrestriktion. De två huvudsakliga policyrestriktionerna som

betraktats av lTS är: (i) det finns inte någon mekanism som tar betalt av vägtrafikanter när de

bidrar till ökad trängsel på vägarna, (ii) drift av bussföretag måste utföras normalvinstgivande

(normal profits).

MUPPIT s struktur innebär att först tas estimat av efterfrågan på järnväg, bil, och buss fram med

hjälp av en binär logit modell för resvalet. I nästa steg raffineras dessa estimat med en negativt

exponentiell efterfrågefunktion. Dessa efterfrågefunktioner sätts samman med utbudsfunktioner.

Utbudsfunktionen för kollektivtransporter bygger på en linjär additativ totalkostnadsfunktion

medan utbudsfunktionen för övrigt utbud på vägar baseras på en parabolisk hastighets-flöde

funktion. I MUPPIT finns en återkopplingsfunktion mellan efterfrågan och utbud.

Äterkopplingsfunktionen innebär att efterfrågeförändringar för buss och bil, påverkar

vägtrafikflödet. Detta, i sin tur, påverkar kostnaderna för fordonen som trafikerar den studerade

förbindelsen. Dessa effekter på kostnader och restid kommer i nästa steg påverka efterfrågan.

Detta ger en återkopplings-loop (feed-back loop). Processen körs iterativt tills en jämvikt uppnås.

För bussystemet finns en ytterligare återkopplingsmekanism p. g.a. att de är ålagda bivillkoret att

gå med normal vinst. I MUPPIT definieras normal Vinst som ett 10%-ig pålägg på totala

kostnader. Bussföretag kan därför reagera på ändrat tågutbud antingen genom att ändra i antalet

avgångar tidtabellen innehåller, eller genom att ändra i taxan. Det ger upphov till ett

tvådimensionellt optimeringsproblem, vilket löses via återkoppling i MUPPIT.

 

17 MUPPIT står för Model of Urban Pricing Policy in Transport.
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Resultat i MUPPIT redovisas i termer av välfärd, definierat som producent- och

konsumentöverskott. Därutöver kan marginaleffekter av subventioner, nettonuvärden på ett antal

ingående variabler och optimerade värden på benefits till följd av tekniska förändringar i

järnvägsutbudet beräknas.

En betydelsefull egenskap hos MUPPIT, vilken har saknats i de tidigare refererade simulerings-

modellerna, är att den beaktar företags och konsumenters kostnader. Genom detta kan man tex.

låta skillnader i ledar- och ägandeskap få genomslag i kostnader. Det kommer ge återverkningar

på det totala ekonomiska utfallet.

Ytterligare ett datasimuleringsprogram är VIPS utvecklat av Linné trafiksystem AB18.

Programmet har sitt ursprung som planeringsinstrument för planerare av lokala busslinjenät. Det

ursprungliga målet med VIPS var att ta fram bästa möjliga transportsystem med en given

efterfrågan, restriktioner i den fysiska miljön och tillgängliga resurser.

Modellkonceptet innehåller tre delmodeller. Den första beskriver transporttj änstutbudet i form av

en nätverksmodell med ett antal rutter. Den andra modellen återspeglar efterfrågesidan. En

resematris för en given tidsperiod är den andra modellens huvudsakliga beståndsdel. Den tredje

modellen simulerar hur passagerarna väljer sina resmönster i nätverket.

En funktion i reseefterfrågemodellen är en elasticitetsmodell. Den baseras på efterfrågeelasticiten

på resor som funktion av förändringar i generaliserad kostnad som biljettaxan och den vägda

restiden utgör. Elasticitetsmodellens användningsområde är att ta fram prognoser på

reseefterfrågan och därmed generera nya resematriser.

När elasticitetsmodellen används måste följande information vara känd:

0 Den valda/definierade situationens faktiska antal resor mellan respektive Origin-Destination

(O-D) par måste ha värden.

0 Den oberoende variabeln (biljettpris eller vägd restid) för samma O-D par måste vara känd

eller möjlig att kalkylera i situationen som beskrivs av första punkten.

0 Elasticitetsparametrar för relationen mellan reseefterfrågan och biljettpriser eller vägd restid

måste vara explicit kända.

I VIPS läggs biljettpriser eller vägd restid mellan O-D par upp i en för ändamålet specifik matris.

Om biljettprismatrisen eller matrisen med vägda restider räknas om med värden för en ny

situation, så kan med hjälp av elasticitetsmodellen nya värden på reseantal i resematrisen tas

fram.

 

18 Innehållet angående VIPS baseras på VIPS User,s manual och artikeln A Method for the Route-Choice Problem

in Public Transport Systems av Jansson och Ridderstolpe (1992). Dessutom har diskussioner med kollegan Henrik

Edwards vid VTI bidragit till det om VIPS skrivna.
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Elasticitetsmodellen specificeras:

E3_ (Ei/152m32 E4/Rij
Nij - Vije

där:

Nij=Antalet resor mellan O-D par (i, j)

Vij=Skalparameter för O-D paret i och j

Tij=Vägd restid för O-D paret i och j

Fij=Biljettpris på O-D relationen i och j

Rij=Restid och gångtid för O-D-sträckan mellan i och j

El och E2: Parametrar som uttrycker ett värde för efterfrågeelasticiteten i vägd tid.

E3 och E4: Parametrar som uttrycker ett värde för efterfrågeelasticiteten i biljettpriser.

Vid beräkningar av prognosmatriser för efterfrågan med elasticitetsmodellen bör

parametervärdena baseras på empiriska studier. Fördelaktigt är då att ha Värden från det specifika

område som studeras vid en given analys. Ett problem med modellen i detta sammanhang är dock

att det kan vara svårt att erhålla bra värden på dessa parametrar. En fråga som kan ställas är om

den elasticitetsmodell som används i VIPS är den bästa för att beskriva de efterfrågeförändringar

som olika värden på biljettpriser och vägd restid förväntas ge, eller om det finns alternativa

elasticitetsmodeller.

6 FALLSTUDIER

Den första fallstudien är av Werner Rothengatter (1991) och behandlar avregleringar på

nationella järnvägsmarknader i Europa.

Rothengatter inleder sin artikel med att konstatera att transport- och kommunikationssektorema i

ekonomin är två marknader där prismekanismen oftast betraktats som ineffektiv. Därför har det

ansetts angeläget att reglera företags konkurrensvillkOr på dessa marknader utöver de regleringar

som finns generellt. Ett exempel på hur detta har uttryckt sig är att i de flesta länder äger staten19

huvuddelen av vägar, sjöfartsleder, järnvägar m.m.

Problem med de offentliga finanserna som uppstått i många länder under senare tid har föranlett

privatiseringsöverväganden och andra omdaningar i konkurrensreglerna för transportsektorn i

många länder. I USA har privatisering av järnvägarna implementerats fullt ut. Det har visat sig

där att de finansiella problemen på detta sätt kunnat lösas, men priset samhället fick betala i USA

var många indragningar av förbindelser och därmed ett mindre utbud på transportmarknaden.

Rothengatter konstaterar att de konsekvenserna motsäger de mål för transportsektorn som har

formulerats av EU. Därför hävdar Rothengatter att andra sätt att lösa effektivitets och finansiella

 

19 Eller andra offentliga ägarformer.
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problem för järnvägssektorn måste till. Marknadseffektiviteten måste höjas på

järnvägsmarknaden så att förluster ej görs på t.ex. miljöområdet när transportarbete överförs från

järnvägar till transporter på landsvägar och i luften.

En metod för detta kan vara att dela upp järnvägens organisation i minst två fristående enheter.

Separering av drift och trafikering från tillhandahållandet och förvaltning av infrastrukturen, ser

Rothengatter som en framkomlig väg för att lösa de nämnda problemen för järnvägssektorn i

många länder . Målsättningen för/med infrastrukturförvaltaren blir i denna organisation att sälja

tillträde till spåret (spårkapacitet) till enhetspriser som är förenliga med samhälleliga mål. För

driftföretagen bör gälla att de drivs på de allmänna grunder som gäller för privata företag, d.v.s.

maximera sin vinst.

Relationen mellan politiska beslutsfattare och infrastrukturförvaltaren samt trafikföretag kan,

enligt Rothengatter, formuleras som ett principal-agent problem. I artikeln formulerar författaren

en principal-agent modell, som tar hänsyn till nätverkskaraktäristika för järnvägar. I modellen är

beslutsenheterna en offentligt ägd infrastrukturförvaltare, driftföretagen och användare av

systemet. Varje enhets beslutsproblem formaliseras och därutöver lyfter Rothengatter fram några

av de kontaktytor som finns mellan dessa agenter. Investerings- och prissättningsfrågorna

formaliseras i Rothengatters modellformulering.

Artikeln avslutas med en genomgång av erfarenheter och statistiska nyckeltal av olika slag (fram

till 1991) från reformerna i Sverige, Österrike och Schweiz och vilka lärdomar som kunde dras

från dessa fall för den tyska järnvägsmarknaden.

Den andra fallstudien är ett bidrag från Australien. P. J. Forsyth (1982) behandlar frågor som har

att göra med konkurrensvillkor och prissättning, vilket leder in på pku- och

välfärdsfrågeställningar.

I Australien trädde 1981 Two Airline Agreement i kraft. Artikeln behandlar frågan hur detta

påverkade konkurrensvillkoren, mellan de två dåvarande stora flygbolagen och för eventuella nya

konkurrenter.

1981 års avtal var i vissa avseenden mer konkurrensfrämjande än det föregående avtalet var, men

i andra avseenden mindre. Utfallet skulle komma att delvis påverkas av vilka tolkningar

regeringen gjorde. När artikeln skrevs hade, enligt författaren, regeringen inte gjort några större

ansatser att främja konkurrensen.

Enligt 1981 års avtal fick nya bolag starta specialised scheduled passengerair service , t. ex.

lågprislinjer med lägre servicegrad ombord. Befintliga bolag hade dock rätten att först sj älva välja

den service som nykomlingen påpekar saknas.

Ett problem var att det var ont om potentiella konkurrenter. Det innebar betydande risker för

potentiella konkurrenter att ens försöka. Detta p.g.a. att den potentiella konkurrenten inte hade

information före sitt beslutsfattande om den skulle tillåtas importera flygplan, få trafikerings-

 

20 En organisationsform som ligger i linje med EU°s direktiv 91/440 och den utveckling vi t. ex. sett i Sverige.
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tillstånd eller under vilka villkor det skulle ske. Forsyth påpekar att för att den potentiella

konkurrensen ska ha någon effekt på befintliga operatörer krävs att inbrytningsförsöken ibland

lyckas.

De två stora bolagen konkurrerade mestadels genom annonser och tidtabellsättning, inte så

mycket genom priser. Denna konkurrens Ökade inte bolagens effektivitet, enligt Forsyth. I vissa

fall snarare tvärt om.

Enligt avtalet sattes ordinarie taxa av organet Independent AirFares Committee , men bolagen

tilläts ha olika rabattsystem. Båda bolagen var också tvungna erbjuda samma kapacitet, vilket

medför att om ett bolag är mer effektivt kan det inte ta marknadsandelar genom att öka sitt utbud,

utan enbart erhålla högre vinst genom att öka antalet fullbetalande passagerare. Detta ger inte den

nyttoökning som kunde varit fallet om det effektivare bolaget tilläts växa.

Hur taxan skulle sättas var också ett problem. Kommittén kände inte de verkliga kostnaderna, och

om lönsamheten upprätthålls som den ska beror både på satta priser och effektivitet i

produktionen. Dessutom var bolagen hårt styrda i vad som skulle godkännas respektive avslås.

Önskvärt vore, enligt Forsyth (1982), om kommittén arbetade fram kriterier utifrån vilka taxorna

skulle sättas, och sedan accepterade flygbolagens taxor om de följde uppsatta regler. Att

undersöka hur taxesystem fungerar utomlands vore ett sätt att öka kunskapen om lämpliga

kriterier, anser Forsyth.
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