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l. Regionalekonomiskt hänsynstagande i den svenska vägplane-

ringen

1.1 Allmänt

En viktig faktor i totalsamhällsplanering och utveckling är att uppnå

social och ekonomisk balans mellan olika samhällssektorer och geografiska

regioner. En på senare tid mer och mer uttalad strävan har varit att skapa

likvärdiga sysselsättningsmöjligheter och förutsättningar för utbildning,

kultur och annan service i olika delar av landet. På policynivå har en

mycket livlig diskussion förts huruvida väginvesteringar kan användas som

ett regionalpolitiskt instrument. Tanken bygger på en intuition att vägin-

vesteringar kan åtminstone på längre sikt påverka den spatiala strukturen

i en region. I riksdagens regionalpolitiska proposition (prop. 1984/85:115)

anges att:

"regionalpolitiken bör inriktas på att skapa förutsättningar för en balanse-

rad befolkningsutveckling i landets olika delar och att ge människorna

tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet".

Citatet ovan reflekterar att statsmakterna har funnit att det finns behov

av målinriktade regionalekonomiska insatser för att främja t ex syssel-

sättning och en positiv utveckling av industri, handel och service i

samband med mellanregionala utjämningssträvanden. Enligt propositionen

är det framförallt vissa stödområden - Norra Inlandet, Norrlands kustland

och Bergslagen - som skall betraktas för att vara prioriterade regioner för

dessa utjämningsåtgärder och "målen för regionalpolitiken bör ligga fast".

Detta innebär att stödområdesindelningen inte skall förändras. Följden

blir att "utpekade regioner kan därför komma att ges en större resursram

än vad som är motiverat av effektivitetsskäl".l)

Den intuitiva uppfatningen hos många, att infrastruktur i allmänhet och

väginfrastruktur i synnerhet är en mycket viktig bestämningsfaktor för

 

1) Se Vägverket: Objektanalys, Publ 1986:18, sid 334-35.



ekonomisk utveckling och välfärd av en geografisk region (se avsnitt 1.3),

ger oss en bra grund att studera huruvida väginvesteringar kan användas

som ett regionalpolitisk instrument i samband med mellanregionala ut-

jämningssträvanden.

Innan jag försöker granska vad begreppet regionalekonomiska effekter

innebär och hur dessa effekter behandlas i Vägverkets objektanalys, skall

jag här nedan mycket kort beskriva hur Vägplaneringen i Sverige går till.

1.2 Vägplanering

 

Vägverket är väghållare dvs har huvudansvaret för uppbyggnad och

skötsel av de statliga vägarna och fördelar dessutom statligt bidrag till

kommunala och enskilda vägar .

Ansvaret omfattar också vägplanering som en del i den samhällsekonomis-

ka makroplaneringen på nationell och regional nivå. Vägplaneringen utförs

i två steg - ekonomisk vägplanering och fysisk vägplanering (projektering).

Med ekonomisk vägplanering menas att utifrån de fastställda väghåll-

ningsmålen försöker man åstadkomma ett lämpligtz) resursutnyttjande. I

1) Det nationella vägnätets fördelning med avseende på vägkategori,
organisatoriskt ansvar etc är som följer:
Statsvägar består av riksvägar (Europavägar, övriga riksvägar) och
länsvägar (genomgående länsvägar, övriga länsvägar).
Kommunala vägar fördelas i två kategorier - med statsbidrag (stats-
kommunvägar) och utan statsbidrag.
Enskilda vägar klassificeras i vägar med statsbidrag, med kommunalt
bidrag och utan bidrag från stat och kommun.
Det statliga bidraget till de enskilda vägarna har tillkommit för att
ersätta väghållare för de kostnader som uppstår genom att enskilda
vägar ofta hålls öppna för allmän trafik. Förutom statliga bidraget
förekommer också kommunala bidrag vilket innebär att i många fall
samtliga väghållningskostnader blir täckta med bidrag. Fr o m år 1985
har ett nytt differentierat bidragssystem för enskild väghållning
införts (se Dsk prop. 1985/86:100, bilaga 8).

2) Jämför Vägverkets publ 1986:12 sid 1 och publ 1986:14 sid 8. Ekono-
misk vägplanering börjar som det första steget med en inriktningspla-
nering där man avväger om t ex resurser skall investeras i nya vägar
eller satsas på drift av befintliga vägar. Detta följs sedan av en
åtgärdsplanering som innehåller objektanalys av och val mellan olika
investeringsprojekt. Denna planering kompletteras med årlig budgete-
ring under arbete med produktionen av vägar etc.

 



Vägprojektering bestäms läge och utformning av de vägar som skall

byggasl). Vägprojektering sker i samordning med den kommunala mark-

användningsplanering som syftar till att hänsyn tas till olika intressenter

som jordbruk, skogar, industriföretag och hushåll m m.

Vägverkets organisation består av en centralförvaltning och 24 vägför-

valtningar - en vägförvaltning i varje län. Sedan 1986 har landet indelats i

tre huvudregioner med sju till nio vägförvaltningar i varje huvudregion. De

regionalpolitiska avgörandena i samband med väginvestering har i tidigare

planeringsomgângar legat hos vägförvaltningarna. Detta ansvar har nu

lyfts upp från vägförvaltningarna till centralförvaltningen. Länsstyrelser-

na sammanställer prioriterade listor över vägobjekt. Dessa listor bearbe-

tas sedan av centralförvaltningen i samråd med länsstyrelserna och

vägförvaltningarna. Vägverket upprättar sedan flerårsplan för byggande

av riksvägar och fördelningsplan för byggande av statskommunvägar.

1.3 Begreppet regionala effekter i Vägverkets objektanalys

Som tidigare nämnts brukar regionalpolitiska konsekvenser behandlas

kvalitativt genom att i objektanalysen ange med +, 0 eller -. "Något

enhetligt sätt att väga in dessa i objektanalysen har inte kunnat fram-

tas"2). Anledning till detta kan vara att begreppet har definierats på olika

sätt. En definition som baseras på synpunkter från olika vägförvaltningar

har följande innehåll3):

 

l) Vägprojektering sker i två skeden - förprojektering och detaljprojek-
tering. Förprojekteringen görs 5-10 år innan vägen byggs. Här
försöker man bestämma sig för den bästa lösningen. Genom detalj-
planering upprättas de juridiska och tekniska handlingarna. Vägpro-
jektering är också samordnad med den kommunala markanvändnings-
planering som syftar till ett hänsynstagande av olika intressen som
t ex jordbruk, skogar, industriföretag och hushåll m m. (Se publika-
tionerna i i) för mera detaljer).

2) Statens vägverk (1984), Fler årsplaner och fördelningsplaner
1984-1993. Citerad i 2) nedan sid 2.

3) Se Tapper Hans: Regional utveckling, Industridepartementets
rapportserie för regionalpolitik 2/85, sid 28.



A.Utjämning inom regionen vad avser tillgång till arbete och service

i vid bemärkelse.

B. Utjämning mellan regioner vad avser tillgång till arbete och

service i vid bemärkelse.

C. Samhällsekonomiska fördelar på häng sikt för landet som

helhet på grund av förändrade förutsättningar för industri-

och serviceverksamheter samt boende

(A) och (C) angavs som de regionalpolitiska effekter som varit mest

förekommande, enligt Tapper.

På andra håll har aktörerna i vägplaneringen gett uttrycket "regionalpoli-

tiska effekter" följande tolkningarl):

l. Regionalpolitiska effekter är effekter vid sidan av miljö och

trafikekonomi på den nationella ekonomin.

2. Regionalpolitik är mellanregional fördelningspolitik.

3. Regionalpolitiska effekter är det som är bra för den egna

regionen.

Dessa olika tolkningar visar att innebörden i begreppet regionalpolitiska

effekter har varit långt ifrån självklar och entydig.

Definition av regionala effekter kan alltså mer eller mindre bero på vem

som definierar för det är visserligen så att en frimarknadsekonomi

garanterar varken samhällsekonomisk effektivitet eller en ur regional-

politisk synpunkt acceptabel inkomstfördelning. Samhällsekonomiska

effektivitetsmålet behöver därför inte sammanfalla med vissa regionala

och lokala intressen. Människor i en kommun kan tex ha en annan

uppfattning om vad som är bra för kommunen än den som samhälls-

ekonomisk effektivitet i vid bemärkelse står för.

I några studier vid Linköpings Universitet har man visat att avvikelserna

i samband med väginvesteringars lönsamhetsbedömning, mellan slutlig

prioritering och en prioritering baserad på sedvanlig FÅA (Första Årets

1) Se t ex Vägverket: publ 1986:49 sid 1.
2) Se t ex Bondestad T., Vägplanering och regionalpolitik, Linjen för

offentlig förvaltning, Universitetet i Linköping 1985.



Avkastning) är stora. Det är alltså en fråga om vilka uttalade mål som

gäller och vilken eller vilka målgrupper det finns och avvikelserna

reflekterar en förhandling mellan Olika lokala intressen.

I Vägverkets beslutade inriktningl) av väghållningen anges att: "Syftet

med ett nationellt stamvägnät är att genom förbättrad infrastruktur

uppnå dels ökad samhällsekonomisk effektivitet på längre sikt genom att

tillgodose främst näringslivets önskemål om högre regularitet, kortare

restider och högre tillåten belastning, dels bättre regional utveckling och

fördelning genom att förbättra tillgängligheten för ett antal regioner".

Detta kan tolkas som att den nationella resursanvändningen på kortare

sikt kommer att styras för att försöka uppnå regionalpolitiska mål med

hänsyn till de prioriterade regionerna.

I fråga om vilka effekter på regional utveckling som kan komma ur

väghållning skall jag börja med att först och främst generellt beskriva

produktionsförutsättningar för geografiska regioner. Olika regioner kan ha

olika förutsättningar m a p naturresurser (bördig jord, mineraler, skogar

etc), befolkningsstorlek och dess sammansättning och yrkesmässig kun-

skapsnivå, vägnät och avstånd till och från andra marknader. Detta gör

att regioner utvecklas olika i många avseenden t ex storlek på varu- och

arbetsmarknad, handel- och industristruktur, lagerhållning och transpor-

ter, storlek på produktionsanläggningar och utbud av privat- och offentlig

service. Efterfrågan på varor och tjänster i en region påverkas av

förändringar i inkomster och relativa priser. Kvalitativa förbättringar i

vägnät t ex, i den mån de påverkar uppsättning av relativa priser, kommer

att leda till att vissa verksamheter och branscher expanderar medan andra

minskar i omfattning eller rent av stagnerar. Nyetableringar och nedlägg-

ningar av företag beror emellertid inte bara på efterfrågans positiva eller

negativa utveckling utan även på konkurrensförmåga som i sin tur bygger

på faktorer som tex ett företags produktionsfunktion, inputpriser och

transportkostnader i jämförelse med konkurrenters. Men innan jag fort-

sätter med mitt försök att kartlägga regionala effekter vill jag för en

stund återgå till den definitionsmässiga aspekten av detta

 

1) Se Vägverket Inriktningen av väghållningen mot år 2000 - beslutad
inriktning - Publ 1986:14, sid 25



uttryck. Regionala effekter nämns ibland på ett sådant sätt som om de

vore någonting helt skilt från nationella effekter. Man talar om risker för

dubbelräkning så att nationella effekter aggregeras med lokala effekter

som inte är nationellal).

För många kan det vara en trivial sak men jag skulle ändå vilja beskriva

detta på annat sätt. Vad jag menar är att nationella effekter av

väginvesteringar uppstår också i någon eller några av landets regioner

vilket innebär att nationella effekter är samtidigt regionala effekter. I

den bemärkelsen kan även effekter i form av trafikekonomi delvis

betraktas vara regionala eftersom en stor del av vägtrafiken är lokal eller

regionalZ). Det intressanta i detta sammanhang är att försöka fastställa

storleken på en nettoförändring i samhällsekonomisk välfärd vilket omöj-

ligen kan göras utan att ta hänsyn till inom- och mellanregionala

fördelningsaspekter i en välfärdsekonomisk analys. Det är därför enligt

min mening lämpligare att i detta sammanhang tala i termer av samhälls-

ekonomisk tillväxt och inom- och mellanregional fördelning i stället för

nationella och regionala effekter. Detta betraktelsesätt är dessutom helt i

linje med den av mig föreslagna strukturen på effektkatalogen där alla

tänkbara effekter har indelats i två huvudkategorier - direkta effekter

och indirekta effekter. En analys av s k "regionala effekter" kan i så fall

göras inom ramen för den gjorda indelningen av indirekta effekter -

effekter i samband med inducerad trafik, externa effekter och sekundära

effekter - som i princip även fångar in fördelningsaspekten. Efter att ha

definitionsmässigt relaterat väginvesteringars regionala aspekter till mitt

huvudsakliga resonemang, skall jag nu försöka påpeka vissa situationer då

en minskning av transportkostnaderna hypotetiskt leder till inom- och

mellanregional fördelning.

 

1) Se t ex Vägverket: Regional utveckling och utvärderingsperspektiv i
vägplaneringen, Publ 1986:49 sid 1

2) Jämför DsK: Investeringsplanering inom Transportsektorn, 1985:4,
sid 26

3) Jag har använt termen tillväxt i stället för effektivitet därför att
termen effektivitet i en strikt mening brukar innebära ett val av
bästa alternativen, som alltså ger investeringar störst avkastning. I
och med att på grund av regionalpolitiska ändamål vi också väljer de
alternativ som inte uppfyller effektivitetskriterium, är det då
naturligt att i detta samband inte tolka en positiv förändring i
nationalinkomst i termer av effektivitetsförbättring. Enligt min
mening är det lämpligare att beteckna denna förändring som natio-
nalekonomisk tillväxt i en bredare bemärkelse.



1.4 Inomregional fördelning

 

Låt oss betrakta en region som karaktäriseras av en viss uppställning av

naturresurser, företag, hushåll, offentlig och privat service och given

väginfrastruktur. Antag att standarden på vägnätet kraftigt förbättras

genom väginvesteringar så att generaliserad transportkostnad minskar.

Denna kostnadsminskning innebär en fördel för alla trafikanter men det är

transportintensiva företag och de med en hög transportkostnadsandel i

sina totala produktions- och distributionskostnader, som kommer att

gynnas mest. Väginvesteringen kan i den meningen uppfattas ha påverkat

den inomregionala fördelningen. Effekter kan också förekomma i samband

med förändring i modal split, miljö och rumslig struktur av regionens

ekonomi.

På grund av att bättre vägar möjliggör en ökad rörlighet av arbetskraft är

det tänkbart att en omorganisering av arbetskraftens sysselsättning

genom bättre pendlingsmöjligheter leder till en effektivare användning av

regionens arbetskraft. Detta gäller särskilt om en del av arbetskraften är

undersysselsatt med anledning av begränsad geografisk rörlighet.

Tomtpriser på endel ställen som ligger nära en förbättrad väg kommer

att stiga på grund av nyetableringar eller omlokaliseringar av företag

(särskilt med höga transportkostnader). Detta kan i sin tur leda till att

markvärden och hyror på andra håll faller, vilket ger upphov till en viss

omfördelning i den mening att produktions- eller levnadskostnader ökar

för vissa och minskar för vissa andra . Om vi betraktar regionens

ekonomi i isolering kommer nettotillskott i regionens välfärd av en

väginvestering att bestämmas av två faktorer - vissa individers eller

gruppers maximala betalningsvilja för och alternativa kostnader av pro-

  

jektets genomförande. Vid en jämförelse av denna typ kommer man att

typiskt konfronteras av kompensationsproblematiken. Under förutsättning

att det går att göra en inter-personell jämförelse av olika individers

nytta, kan en väginvestering bedömas vara välfärdsekonomiskt lönsam,

bara om de som får sin välfärd utökad kan potentiellt kompensera de som

l) Jämför Gwilliam K.M., The Indirect Effects of highway Investment,
Regional Studies, vol. No. 4, 1970.



får en välfärdsförsämring. Det saknas generella regler för vilken

vikt skall läggas vid liknande förändringar. Jag skall återkomma till

detta senare i texten efter en kort beskrivning av mellanregional

fördelning.

1.5 Mellanregional fördelning

 

En viktig utgångspunkt i detta sammanhang från teoretisk synvinkel är att

höga transportkostnader utgör en sorts tullsystem eller handelshinder

mellan olika geografiska regioner. Detta innebär att en region kan ha

konkurrensmässigt svårt att hävda sig på basis enbart av komparativa

fördelar i produktionen samtidigt som regionen i fråga är skyddad från

konkurrenter från andra regioner. En åtgärd som sänker transportkostna-

der drastiskt kan innebära att företagens lokaliseringsbeslut kommer att

mer och mer präglas av skillnader i produktionskostnader i olika regio-

nerl). Detta ger (ceteris paribus givetvis) upphov till att olika regioner

börjar specialisera sig i produktion av den vara där de har relativt största

kostnadsfördelarna. Detta innebär också att vissa produktionsinriktningar

i olika regioner antingen upphör eller åtminstone reduceras i omfattning.

Hur stora dessa fördelningar kan vara beror på olika faktorer tex

mångsidighet av industri med kostnadsfördelar, andra regioners efter-

frågeelasticiteter med avseende på priser på egna produkter, specialise-

ringsgrad och stordriftsfördelar m m. I regioner som består av olika delar

av ett och samma land är det i realiteten andra förutsättningar än de

internationella som gäller.

Transportkostnadsminskning på grund av en förbättringsåtgärd på en väg

mellan t ex region A och region 13 kan innebära att dessa två regioner får

bättre konkurrensförutsättningar på varandras marknader jämfört med en

tredje region C med sämre vägförbindelser med region A och region B.

Vissa industribranscher i dessa regioner kommer därför utifrån nya

konkurrensmöjligheter att expandera medan andra kommer att gå tillbaka.

Det är möjligt att regionernas aggregerade output på grund av transport-

 

l) Idén om komparativa kostnadsfördelar behandlas under s k "Pure
Theory of International Trade". Teorin bygger på ett antal antagan-
den t ex inga transportkostnader förekommer och orörlig arbetskraft
och inga andra handelshinder. Jämför t ex Staley, C.E., International
Economics, Prentice-Hall, Inc. 1970, chapter 2.



kostnadsminskning ökar då expansion i den ena regionen behöver nöd-

vändigtvis inte motsvaras av kontraktioni andra. Detta leder till en viss

effektivitetsförbättring men också till en regional omfördelning av in-

komster. Hur pass acceptabel eller oacceptabel denna förändring kan vara

beror på om förändringen är i linje med regionalpolitiska mål om

utjämning mellan landets olika delar 'vad gäller "tillgång till arbete,

service och god miljö".

En väginvestering kan underlätta resor till och från en region vilket

påverkar utbud och efterfrågan på offentlig och privat service. Detalj-

handel kan t ex öka i en region A och minska i en annan region B. Om

totala förädlingsvärdet inom branschen förblir oförändrat kommer vi att

kalla denna effekt för en ren mellanregional omfördelning och ökningen i

region A därför inte skall redovisas som ett nettotillskott i samhälls-

ekonomisk produktion. Denna förändring innebär givetvis konsekvenser

både för region A och region B sett ur ett isolerat regionalt perspektiv. I

en perfekt marknadsekonomi betyder en sådan situation att alla relevanta

priser har anpassat sig till utbuds- och efterfrågeförhållanden och inga

extra kostnader eller fördelar har uppstått från effektivitetssynpunkt. I

realiteten finns det många marknadsimperfektioner som gör att expansion

i ena regionen behöver nödvändigtvis inte leda till en motsvarande

kontraktion i den andra. Detta beror naturligtvis på prisbildningsmeka-

nism, sysselsättningsgrad m m i berörda regioner. Sådana omfördelningar

kan därför också ha betydelse för bedömningar och prioriteringar av olika

väginvesteringsalternativ. Jag har tidigare påpekat att en analys av den

typen är helt konsistent med av mig föreslagna indelningen av väginveste-

ringars effekter även om svårigheter med att beskriva och värdera dem på

ett korrekt sätt är betydande. Vägverket har tydligen intresse av att

kunna explicit integrera fördelningsaspekten i vägplaneringsprocessen,

åtminstone när det gäller stora projekt så att objektanalys inte utgör

någon restriktion till regionala och lokala intressen. Frågan är vilken vikt

skall man lägga vid behandling av dessa effekter? Vi vet att s k "regionala

effekter" angavs kvalitativt med +, - eller 0 i objektanalysen under

föregående planeringsomgång. I några tidigare studierl) har man betonat

behovet av att sammankoppla analyser

 

l) Jämför t ex Tapper Hans: Regionalpolitik i vägplaneringen,
Industridepartementets rapportserie för regionalpolitik 2/85, sid 65.



10

av fördelningseffekter med bedömnings- och prioriteringsfasen men några

enhetliga principer för att göra detta har inte kunnat åstadkommas. I en

nyutkommen rapport har Mattssonl) presenterat ett förslag om hur

fördelningseffekter skall behandlas. Han beskriver effektivitets- och

regionalfördelningseffekter för tre olika vägprojekt enligt följande:

 

Projekt Effektivitetsmått Regional fördelnings

X 300 MKr Gynnar i huvudsak trafikanter från
(1,4) icke prioriterade områden

Y 100 MKr Gynnar delvis trafikanter från det
(1,1) prioriterade området

Z - 50 MKr Gynnar i hög grad trafikanter från
(0,95) det prioriterade området

(Talen inom parentes står för nuvärdeskvoten)

Mattsson menar såvitt jag förstår att fördelningseffekter bör explicit

beskrivas (även om beskrivningen är grov) och de projekt som är

intressanta ur fördelningssynpunkt (t ex Y och Z enligt ovan), skall skickas

vidare till ett "regionalpolitiskt departement" för slutligt avgörande.

Enligt honom innebär förslaget en förbättring i två avseenden. "Den ena

är att de regionalpolitiska effekterna ordentligt definieras och beskrivs

och kan vägas mot effektivitetsvinster/förluster. Den andra förbättringen

är att regionalpolitiken lyfts bort från vägverket till ett centralt organ

("regionalpolitiskt departement"), där olika regionalpolitiska åtgärder kan

ställas mot varandra".

Själv har jag på det här stadiet inte någonting konkret att komma med.

Mitt förslag är att man skulle satsa på att forska fram principer som är

mera konkreta och generella. Ett tillvägagångssätt kan vara att man

betraktar skillnad mellan det investeringsbelopp som är motiverat ur

samhällsekonomisk effektivitetssynpunkt och det som faktiskt investeras

(ur regionalekonomisk synvinkel) som en regionalekonomisk subvention.

Sedan skall man försöka utveckla principer - s k "Cost-Benefit rules" - för

en sådan subvention där hänsyn också tas både till finansiella aspekter och

fördelningsaspekter av subventionen. Men som jag har påpekat är den en

ganska lös tanke och troligen har ingenting i den riktning tidigare gjorts.

 

1) Mattsson B: Granskning av Vägverkets kalkylmodell med speciellt
intresse för regionalekonomiska effekter, Mars 1987, sid 33-34.
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I nästa kapitel kommer jag att försöka relatera fördelningsaspekten till

externalitetsteori, där denna aspekt skall behandlas under begreppet

pekuniära externaliteter.

1.6 Sammanfattning och slutsatser

Transportpolitiken i Sverige, enligt riksdagens beslut 1979, måste baseras

på en samhällsekonomisk grundsyn vilket innebär att människorna och

näringslivet i landets olika delar skall erbjudas tillfredsställande trans-

porttjänster till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader.

Meningen är att vid bedömning av nettonyttor av olika vägåtgärder skall

hänsyn tas till samtliga samhällsekonomiska kostnader och välfärdsin-

täkter. Vägverket som svarar för väghållning på statliga vägar och

dessutom för bidragsfördelning till statskommunala och enskilda vägar,

använder sig av en metod - objektanalys - för utvärdering av satsningar i

olika vägåtgärder och kollektivtrafikanläggningar. Välfärdsintäkter i sam-

band med diverse transportinvesteringar har traditionellt uppskattats till

endast de transportkostnadsbesparingar som en vägåtgärd ger upphov till.

Vägverket har en ambition att utvidga objektanalysen för att beakta

eventuella intäkter som kan tillkomma utöver transportkostnadsbe-

sparingar. I mitt försök att kartlägga väginvesteringars samtliga välfärds-

intäkter har jag indelat effekter i två huvudkategorier - direkta effekter

och indirekta effekter. Direkta effekter enligt denna indelning är samma

som sk trafikekonomiska effekter enligt Vägverkets objektanalys och

indirekta effekter har vidare indelats i inducerad trafik, sekundära

effekter och externa effekter. Dessa begrepp har definierats i kapitel 2.

En annan aspekt är att betrakta dessa effekter ur ett regionalperspektiv

d v 5 hur ekonomiska förhållanden i en eller flera närbelägna geografiska

regioner förändras som en konsekvens av en vägåtgärd. Begreppet regio-

nala effekter har tidigare använts i Vägverkets objektanalys som gjorde en

kvalitativ bedömning av dessaeffekter genom att i sina kalkyler ange +, 0

eller -. Det som man inte tänkte på var att det egentligen inte går att dra

en enkel gränslinje mellan nationella effekter och regionala effekter

därför att trafikekonomiska effekter t ex innehåller också regionala

effekter i den mening att en stor del av transport eller trafik bevisligen är
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regional. Detta sätt att behandla effekter skapade därför en viss för-

virring kring hela resonemanget. Det som vi behöver titta på är hur stort

nettotillskott i nationalprodukten kan en väginvestering ge och sedan

kanske komplettera en sådan analys med en inom- och mellanregional

fördelningsanalys för att fatta ett definitivt beslut om huruvida ett

projekt skall genomföras eller inte. Ett tillvägagångssätt för en sådan

regionalekonomisk konsekvensanalys kan vara att man betraktar skillna-

den mellan det investeringsbelopp som är motiverat ur samhällsekonomisk

effektivitetssynpunkt och det belopp som faktiskt investeras (ur regional-

ekonomisk synpvinkel) som en regionalsubvention. På basis av detta kan

man sedan göra försök att utveckla principer - s k Cost-Benefit Rules -

för en regionalsubvention där hänsyn också tas till finansiella aspekter och

fördelningsaspekter av subventionen.
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2 EXTERNA EFFEKTER, SEKUNDÄRA EFFEKTER OCH VÄG-

INVESTERINGAR

2.1 Externalitetsteori

 

En av förutsättningarna för effektivitet i resursallokering i en ekonomi

med fullständig konkurrens, är att det inte förekommer några externa

effekter, vare sig i konsumtion eller produktion. I ekonomisk litteratur

kommer man i kontakt med externaliteter under många olika benämning-

ar. Definitioner av externaliteter är få och otillfredsställande eftersom

begreppet tycks ofta vara svårbehandlat och något motspänstigt.

Enligt Mishan är t ex:

"External effects, an abbreviation for external economies and dis-

economies-sometime referred to as externalities, more picturesquely as

neighbourhood effects, somewhat vapidly as side effects, and more

suggestively as spillover effects or briefly, spillovers, first appeared as

external economies in Alfred Marshall,s Principles in connection with a

competetive industry,s down-ward-sloping supply curve".1)

Det framgår av citatet ovan att benämningen "externa effekter" inte är

entydig och självklar. Dessa effekter är inte begränsade till industrier

utan förekommer även mellan individer och grupper och mellan personer,

företag och industrier. Det är inte så sällan att begreppet "indirekta

effekter" också omväxlande används för externa effekter. Det finns de

som tycker att externa effekter är tillfälliga och betydelselösa och de

som betraktar dessa effekter som allestädes närvarande och mycket

viktiga. Vanligt är dock att man betraktar en extern effekt som en

bieffekt i

marknadsprissättning. Dessutom måste effekten förekomma, som argu-

samband med konsumtion eller produktion, som inte har

ment i hushållens nyttofunktioner och företagens produktionsfunktioner.

Till exempel om ett hushålls nyttofunktion karaktäriseras av ekvationen:

U = f(X,Y)

 

1) Mishan EJ, Cost-Benefit Analysis, George Allen oc Unwin Ltd, London,
1975 p 109.
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där U står för nytta och X = X1, X2,.........., Xn är en vektor som visar

hushållets val av konsumtion, och Y = Yl, YZ,..........YK är en vektor

bestående av vissa faktorer som direkt påverkar hushållets nytta men

ligger utanför hushållets egna kontroll och dessutom saknar marknadspris-

sättning; då är Y en extern effekt.

Enligt Scitovsky är externa effekter relevanta för två olika slag av

ekonomisk analys.

(i) allmän jämviktsteori

(2) utvecklingsteori.

Han menar vidare att externalitet, såsom definieras i samband med

industrialisering i utvecklingsländer, är ett mera vitt omfattande begrepp

än det som används inom allmän jämviktsteori så att (2) inrymmer (1). och

principiellt indelar denna icke-marknadsmässiga ömsesidiga dependens i

fyra typer:

- konsument till konsument

- producent till konsument

- konsument till producent

- producent till producent.

Det är ofta relationer mellan företag som analyseras i samband med

externaliteter. Ett vanligt problem att analyseras är, hur en situation som

kännetecknas av externaliteter kan förändras för att uppnå pareto-

optimum? Med andra ord är det företagens simultana vinster som skall

maximeras. En liknande analys kan dock, inte överföras till konsumentsida

utan interpersonell jämförelse av konsumentnyttor. Ett försök att elimi-

nera eller minska effekt av externalitet i sådant sammanhang, behöver

därför inte nödvändigtvis leda till pareto-optimum, även om en viss

förbättring i effektivitet i konsumtion kan uppnås.

1) Scitovsky T, Two concepts of external effects, Journal of political
economy, 19534, p 143.
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Den sista typen av beroende vill han kalla för "external economies and

diseconomies" och uppdelar denna i två kategorier nämligen teknolo-

giska och pekuniära externaliteter . En avgörande skillnad mellan dessa

två kategorier är att teknologiska externaliteter förorsakar ineffektivitet

i resursallokering genom samhällsekonomiskt felaktiga produktionsbeslut

medan pekuniära externaliteter gör det inte.

2.2 Teknologiska externaliteter

 

Teknologiska externaliteter kan definieras att vara närvarande, i enlighet

med Scitovsky och MeadeZ), i sådana situationer där produktion av ett

företag beror inte bara på egna produktionsfaktorer utan också av

faktoranvändning i ett eller flera andra företag, men där dependens är

icke-marknadsmässig. Antag att output X1 av ett företag inte bara beror

på produktionsfaktorerna ll, C1, som används i egen produktion utan

också på produktion x2 i ett annat företag och produktionsfaktorerna 12,

c2, som detta företag använder, så att:

xl = F (ll, C1, x2, 12, C2,

I en sådan situation kännetecknas externalitet av att variablerna x2, 12,

C2, finns med i företag I:s produktionsfunktion.

Till skillnad från Scitovsky och Meade, som använder detta begrepp bara i

samband med interdependens mellan företag, tillämpar Dodgson3) be-

greppet teknologiska externaliteter även då beroende gäller mellan hus-

hållen. I Övrigt följer Dodgsons definition av externa effekter samma bana

som Scitovsky. Scitovsky menar att de praktiska fall som ofta presenteras

i detta samband, är ganska idylliska och skriver:

 

1) Termerna teknologiska externaliteter och pekuniära externaliteter

(technological external economies and pecuniary external economies)
har tidigare använts av Viner 3, i sin article "Cost curves and supply
curves", zeitschrift für Nationalökonmie, III (1931), p 23-46.

2) External economies and diseconomies in a competiteive situation,
Economic Journal LXll (1952), PP 54-67

3) Dodgson 3.5, External effects and secondary benefits in road invest-
ment appraisal, Journal of transport economics and Policy, May
1973 p 170
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"The examples of external economies given by Meade are somewhat

bucolic in nature, having to do with bees, orchards and woods". Men han

medger att det inte är någon lätt uppgift att hämta några passande

exempel från industrin.

Som exempel på positiva teknologiska externaliteter enligt Scitovsky kan

nämnas två fall, (1) där ett nytt företag drar nytta av produktionsfaktorer

t ex specialutbildad arbetskraft, från en redan etablerad faktormarknad

och (2) då flera företag använder sig av en "kostnadsfri" och begränsad

resurs t ex en väg. Det är dock svårt att förstå hur exempel (1 kan

överensstämma med Scitovskys egna definition av teknologiska exter-

naliteter eftersom ett företag inte skall behöva betala för en tjänst för

att den skulle kunna kallas teknologisk externalitet och dessutom måste

effekter förekomma i företagets produktionsfunktion utan att självt kunna

kontrollera den. I detta sammanhag är det dock så att företaget självt

beslutar om att köpa faktorer på marknad (mot ett pris) som etablerats av

andra företag. Beträffande exempel (2) kan man säga att även om man

låter den "kostnadsfria vägen" kvalificera sig som en teknologisk externa-

litet (positiv sådan enligt Scitovsky) så kan nyetableringar leda till ökad

trängsel på vägen vilket måste betraktas som en negativ teknologisk

externalitet. En viktig förutsättning för att det hela resonemanget skall

hålla är att transporter utgör en produktionsfaktor eller en intermediär

"vara" för den viktiga egenskapen hos teknologisk externalitet är att den

påverkar ett företags produktion. I fråga om hur stora dessa effekter kan

vara, är meningar delade då det gäller förhållande i utvecklade regioner,

därför att få resurser i sådana regioner kan vara outnyttjade. Men det

råder en viss enighet om att sådana effekter existerar i underutvecklade

regioner. I utvecklade ekonomier (regioner) med nära-fullsysselsättning

kan väginvesteringar därför leda till en omstrukturering avrelativt

transportintensiva industrier. Detta kan vara möjligt p g a marknadsex-

pansionl), genom ett fullt utnyttjande av ledig produktionskapacitet eller

också vinningar av produktionsökningar genom att ta vara på skalekono-

mier i produktion. Som tidigare nämnts har Vägverket visat intresse för

 

l) Marknadsexpansion i den mening att lägre transportkostnader gör
det lönsammare att utvidga utbud av produkten genom att distri-
buera i ett geografiskt större område.
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att utvidga effektkatalogen i sin objektanalys (1986:15) och enligt min

uppfattning kan sådana effekter placeras under rubriken indirekta effek-

ter - externa effekter - i enlighet med den effektkatalog som jag

kommer att föreslå.

2.3 Pekuniära externaliteter

Den tidigare diskussionen om externaliteter var, som jag förstår, mera

relevant för allmänjämviktsanalys. Begreppet externalitet diskuteras

också ofta i samband med utvecklingsteori där problemet främst gäller

allokering av mycket knappa resurser-sparande-och val mellan olika

investeringsalternativ i industrialiseringssyfte. Tanken här är att i mot-

sats till industrialiserade eller utvecklade länder med marknadsekonomi,

där marknadskrafter ofta leder till effektivitet i resursallokering, är

förhållandet i underutvecklade länder annorlunda, vilket innebär att

lönsamhetsbedömning av investeringsalternativ på basis av privata vinster

inte kan vara en bra måttstock för samhällsekonomisk värdering av

investeringar .

Dessa "annorlunda förhållanden" skapas av externaliteter enligt Scitovsky

som återigen med hjälp av Meades definition av teknologisk externalitet,

försöker hitta en lämplig definition av externalitet i samband med

utvecklingsteori efter att ha gjort följande medgivande:

"While the nature of these external economies is often discussed, I have

been unable to find a definition of the concept in the literature dealing

with underdeveloped countries".

Hans definition av externalitet kan uttryckas i följande funktion:

P1 = G(xl, ll, C1, xz, 12, C2,

pl = vinst av företag i

xl = output av företag 1

ll,c1 = produktionsfaktorer som företag 1 använder .

xza 12, C2 = output och produktionsfaktorer som externalitetspro-
ducerande företag 2 använder

 

l) Scitovsky, T., Two concepts of external effects, Journal of Political

economy, 1954 p. 146.
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Det är viktigt att notera att denna definition av externalitet omfattar

också teknologiska externaliteter, där effekten saknar marknadsprissätt-

ning, men också inkluderar sådan dependens där effekten prissätts på en

marknad. Min tolkning av den sortens externalitet är att ett företags vinst

kan påverkas genom förändring både av output och/eller produktionskost-

nader. Låt oss betrakta ett vinstmaximerande företag som producerar en

sådan externalitet som påverkar produktionen och därmed vinster av ett

 

annat vinstmaximerande företag. Dessa två företag kan naturligtvis inte

prissätta effekten på basis av marknadsmässiga principer, dels för att det

brukar inte finnas någon marknad för en sådan effekt och dels därför att

ett vinstmaximerande företag kommer knappast att fatta sitt produk-

tionsbeslut med hänsyn till t ex en positiv extern effekt från ett annat

företag på grund av osäkerhetsfaktor d v 5 att man inte själv har någon

kontroll över effekten. Men däremot är det fullt möjligt att ett vinst-

maximerande företags faktorkostnader påverkas av ett annat företags

 

expansion genom marknadsmässiga mekanismer. Externalitet i den senare

bemärkelsen då effekten gör sig gällande genom marknadsmekanism,

kallas för pekuniära externaliteter.

Det kan gå till så att t ex ett expanderande företag är villigt att betala

mer (än marknadspris) för produktionsfaktorer som har ett begränsat

utbud. Detta kommer att pressa upp marknadspriset och därför kostnaden

för andra företag . Industriinvestering leder dessutom till en expansion

av produktionskapaciteten, troligen lägre pris för produkter och högre

faktorpriser. Fördelar av denna investering kan alltså samtidigt gå till

konsumenter, produktionsfaktorer och företag och i enlighet med utveck-

lingsteorin bör explicit tas med i lönsamhetsbedömningar av investeringar.

l) Jämför med PIGOU, A.C., Wealth and welfare (1912) PP 172-179.
Han menar att pekuniära externaliteter leder till avtagande skalav-
kastning och därför företag som producerar externaliteter bör
beskattas för att produktionen skall hamna på en samhällsekonomisk
nivå. Men enligt Young, A. (citerad i Dodgson 5)) är ökade faktor-
kostnader ingen samhällsekonomisk kostnad eftersom det bara hand-
lar om en transferering från resursanvändare till resursägare och
påverkar inte på något sät kakans storlek. Liknande transfereringar
till utlandet däremot utgör en samhällsekonomisk kostnad och därför
bör beaktas i en Cost-Benefit-Analys.
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Men en sådan situation är i direkt konflikt med slutsatser av allmän

jämviktsteori, där konsumenters nytta och producenters vinst simultant

maximeras. Enligt Scitovskyl) har pekuniära externaliteter ingen plats i

allmänjämviktsteori och betraktar den som oapplicerbar inom investe-

ringsproblematiken. Det är också intressant att påpeka att i Dodgsonsz)

papper tolkas pekuniära externaliteter på ett sådant sätt som om termen

också inkluderar teknologiska externaliteter." This category includes

technological externalities", som han skriver. Jag delar inte hans uppfatt-

ning och tycker att Scitovskys definition av pekuniär externalitet gäller

enbart sådana situationer då effektenöverförs genom marknadsmekanism.

Däremot Scitovskys generella definition av externa effekter i samband

med industrialisering i underutvecklade länder uppfattas innehålla både

teknologiska och pekuniära externaliteter.

Frågan är om denna definition av pekuniär externalitet kan på något sätt

tillämpas på ett område som väginvesteringar i en utvecklad ekonomi.

Effekter i form av förändringar i markvärden, jordränta och bostadspriser

är sådana som kan betraktas som pekuniära externaliteter eftersom

effekten i detta samband överförs genom marknad för respektive egen-

dom. Det råder, dock, en ganska allmän skepsis mot att beakta dessa

förändringar i en Cost-Benefit-Analys av väginvesteringar3).

Anledningen till denna uppfattning sägs vara tron att en ökning t ex i

markvärde sannolikt är antingen en kapitalisering av minskningen i

transportkostnad i form av restidsbesparing eller/och markvärden har

sjunkit på något annathåll. Jag tror dock att det inte är hela sanningen

eftersom ökning i markvärde och huspriser kan också bero på andra

faktorer som t ex ökad tjusning etc. för boende (trafikanter). Men ännu

 

l) Scitovsky, T., Two concepts of external effects, Journal of Political
economy, 1954, p. 146-147

2) Dodgson, J.S., External effects and secondary benefits in road
investment appraisal, Journal of transport economics and Policy,
May 1973.

3) se t ex
Foster, CD. och Beesley, M.E., Estimating the social benefits of

constructing an underground railway in London, Journal of the royal
statistical society, vol. 126, 1963.
Mohring, H., Land values and the measurement of highway benefits,
Journal of Political Economy, 1961.
Young, A., citerad i Dodgson J.S.
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viktigare att notera är att huspriser t ex ökar även för icke-trafikanter

och därför kan denna värdestegring inte uppfattas som en kapitalisering

av tidsvärde. Men även om en sådan värdestegring har en viss förmögen-

hetseffekt så har den ingen som helst effektivitetsförbättrande effekt.

För övrigt är dessa externaliteter bara en transferering mellan olika

samhällsgrupper och därför en ren omfördelningseffekt. Denna typ av

externalitet är därför mera relevant då målet är att studera fördelnings-

effekter av väginvesteringar.

2.4 Ett annat sätt att definiera externalitet

 

Buchanan och Stubblebinel) indelar externaliteter utifrån en annan och

intressant synvinkel. De särskiljer mellan:

- Marginell och infra-marginell externalitet

- Potentiellt relevant och irrelevant externalitet

- Pareto-relevant och Pareto irrelevant externalitet

Denna indelning skulle, enligt min mening, möjligen kunna tillämpas i

samband med behandling av intra- och interregionala fördelningseffekter

samt effektivitetsförbättrande effekter av väginvesteringar. Deras huvud-

sakliga slutsats är att en situation kan vara pareto-optimal eller effektiv,

trots att denna rymmer externaliteter, vilket har betydelse för politiska

beslutsfattande. De börjar sin analys med att formulera en nyttofunktion

för en individ A,

UA = UA (X1, x2,.....xm; Yl, v2,.....vm; Zl, 22,.....zm;.....)

där xi står för Azs egna aktiviteter och Yi och 21 är aktiviteter av andra

individer och grupper (Yi och 21 ligger därför utanför A:s egna kontroll).

För enkelhetens skull begränsar de analysen till att betrakta effekter av

en enda aktivitet Yl av en liknande individ B. Enligt deras definitioner:

 

1) Buchanan J, Stubblebine W, Externality, Economica, November,
1962.
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- en marginell externalitet tycks existera då

- en infra-marginell externalitet existerar 1 punkter där

Detta innebär att även om en marginell förändring i Yj inte har någon

effekt på A:s nytta, påverkar aktivitet Yl av individ B som helhet, Azs

nytta. Sedan antas det att individ B:s nyttofunktion inte innehåller några

externaliteter som argument, d v 5 UB = UB (Yl, YZ,...., Ym) och individ

B maximerar sin nytta bara med avseende på Yl, YZ .... .., ym.

En potientiellt relevant externalitet existerar då externa effekter före-

kommer i en så stor omfattning som genererar en vilja hos individ A att

förhandla med individ B i syfte att modifiera dennes beteende. I annat

fall, då effekten inte är av den omfattning, är externalitet potientiellt-

irrelevant. I en situation där externalitet modifieras så att individ A får

en förbättring i sin välfärd utan att individ B:s välfärd försämras, gäller

det att en Pareto-relevant externalitet förekommer. Buchanan och

Stubblebine kallar detta "gains from trade". Pareto-jämvikt i Buchanans

och Stubblebines mening, kan då tolkas som ett läge efter förhandlingar

då Azs nytta på grund av överenskommelsen når sitt maximum, given B:s

nytta, så att en vidare förbättring av den enes välfärd inte är möjlig utan

att försämra villkor för den andre.

2.5 Sekundära effekter

 

Begreppet "sekundära effekter" har använts lite varstans men det är

American Bureau of Reclamation som har konsekvent använt detta

begrepp i sina intäktsberäkningar i samband med vattenresursutnyttjande

projekt typ konstbevattning, dammbyggnad och vattenkraft etcl). Prin-

 

1)McKean R.N, Efficiency in government through systems analysis, New
York, John Wiley <5: Sons, 1958. Margolis J, Secondary benefits, external
economies and the justification of Public Investment, Review of
economics and statistics no 3, August 1957. Eckstein Otto, Water resourse
development, Cambridge, Mass: Harvard univ. press, 1958.
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cipen i detta sammanhang är att t ex ett förbättrat bevattningssystem

kan resultera i ökad produktion av spannmål. Denna ökning i jordbrukspro-

duktionen leder vidare till en större aktivitet hos transport-och industri-

företag och banker etc och ökar troligen också deras vinster. Dessa

troliga intäkter beskrivs i litteraturen för att vara "stemming" sekundära

effekter men det kan också förekomma effekter i den mening att vissa

branscher säljer mera till jordbrukarna. Sådana effekter benämns som

"induced" sekundära effekterl). Det är alltså relationer både på efter-

fråge- och utbudsida som reflekterar ett visst projekts betydelse för hela

ekonomin.

Margolis menar t ex att, tillvägagångssättet i samband med intäktsberäk-

ningar av vattenresursutbyggnad ofta är förvirrande och inkorrekt och att

sekundära intäkter kan vara betydande. Sekundära intäkter i samband med

vägtransportinvesteringar identifieras vanligen för att vara sådana som

tillkommer på grund av en spridnings- eller s k multiplikatoreffekt av en

investering, som ger ett nettotillskott i den nationella välfärden. Enligt

Margolis terminologi kallas sådana sekundära effekter för quasi-Keynesian

multiplier effects. Ekonomer är dock inte riktigt överens om deras

existens. Mohring och Harwitzz) menar t ex att i fall transportmarknaden

fungerar under konkurrens och intäkterna i form av transportkostnadsbe-

sparingar går till trafikanter, är trafikekonomiska intäkter en precis

uppskattning av samhällsekonomiska intäkter. Denna förutsättning är

troligen sällan uppfylld då transporter också kan utgöra en intermediär

inputfaktor i ett företags eller i en industris produktionssystem och därför

kan effekter även tillkomma de som konsumerar den färdiga produkten.

Transporter kan dessutom också påverka säkerhetsfaktorerna i ett före-

tags distributionssystem, vilket kan leda till att man kan frigöra en del av

det kapital, som annars kanske måste vara bundet.

Låt oss betrakta en situation där transporter utgör en intermediär input så

att transportkostnaden är inbakad i produktionskostnaden av en industri-

produkt. En minskning av transportkostnaden kan innebära att priset på

l) Margolis, J: Secondary benefits, external economies and the justifi-
cation of public investment, Review of economics and statistics, No.
3, August 1957.

2) Mohring H. and Harwitz M. (1965) Highway Benefits: An Analytical
Framework (cit, i Gwilliam K.M., The indirect effects of highway
investment, regional studies, vol.4, 1970).
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industriprodukten faller så att relativa priser för produkter och under

vissa förutsättningar även för produktionsfaktorerna förändras. Denna nya

uppsättning av relativa priser kan leda till substitution mellan produkter

och mellan produktionsfaktorer. Kan effekter som kan ha uppstått på

grund av en sådan omorganisering av industrin reflekteras i trafikekono-

miska effekter? Svaret på denna fråga, enligt min intuition är nej, även

om det är svårt att säga hur stor en sådan effekt kan bli eftersom det bl a

beror på transportkostnadsandel av produktionskostnad och efterfråge-och

utbudselasticiteter både på produkt- och faktormarknader. Den tanken får

också stöd från några studier i detta område som behandlar problemet

inom ramen för allmänjämviktsanalys av samhällsekonomi. Men

Gwilliam2 , med hjälp av sin modell där den transportintensiva produkten

antas vara en s k Giffengood visar att intäkter, i form av transportkost-

nadsbesparingar, t o m kan överestimera riktiga samhällsekonomiska in-

täkter. I realiteten kommer en sådan omstrukturering av ekonomin att

vara mycket invecklad. I vilken grad sådana effekter kommer att påverka

nationalinkomsten, beror på följande faktorer:

substitution mellan olika produktionsinputs och mellan olika pro-

dukter

- utbudselasticitet av produktionsfaktorer

- existens av skalekonomier i produktion

- specialiseringsgrad i produktion

- faktorrörlighet

 

l) Bos H.C. and Koyek, L.M., The appraisal of road construction projects:
A practical example, Review of economics and statistics, 1961
Mohring H. and Williamson H.F., Scale economies of transport impro-
vements, Journal of transport economics and policy, 1969.
Tinbergen 3., The appraisal of road construction: two calculation
schemes, Review of economics and statistics, 1957.

2) Gwilliam, K.M., The indirect effects of highway investment, Regional
studies, vol.4, 1970.
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2.6 Sammanfattning och slutsatser

 

I en marknadsekonomi med fullständig konkurrens, där det inte före-

kommer några problem med externa effekter och odelbarheter och

konsumenter och producenter dessutom har en perfekt information om vad

som sker på marknaden, kommer marknadspriser att representera en

exakt samhällsekonomisk värdering av en investering. I verkligheten kan

externaliteter existera och dessa externaliteter brukar definitionsmässigt

beskrivas vara effekter (positiva ävensom negativa), som påverkar konsu-

menters nytta och företagsproduktion utan att de konsumenter och

företag som producerar externaliteter (positiva) får någon marknads-

mässig ersättning. Likaså utbetalar dessa externalitetsproducerande en-

heter inte heller någon marknadsmässig ersättning - om effekterna är

negativa - till de andra företag och hushåll som drabbas av externaliteter.

Externaliteter har indelats i två kategorier- teknologiska externaliteter

och pekuniära externaliteter - beroende på om de förorsakar en netto-

förändring i produktion eller konsumtion respektive bara leder till en

omfördelningseffekt. Det är egentligen svårt att med säkerhet påpeka,

vilka de teknologiska externaliteterna av väginvesteringsprojekt inom den

befintliga definitionsramen är. Detta gäller särskilt då välutvecklade

ekonomier och ämnet behöver därför ägnas ett fortsatt intresse och

vidare elaborering. Däremot kan markvärdesförändringar i samband med

transportinvesteringar betraktas som pekuniära externaliteter. Detta be-

grepp kan därför vara intressant med tanke på inom- och mellanregionala

effekter. För övrigt ger litteratur över externalitetsteori en ganska

dunkel bild av hela användningen av detta begrepp i samband med

intäktsberäkning av väginvesteringar. En sammanställning av vissa situa-

tioner, som i litteraturen påpekas kunna utgöra någon form av externa-

litet, kommer att presenteras senare i denna text. Dessa situationer kan

verka överlappande men de kanske ändå ger en någorlunda bra utgångs-

punkt för att tränga djupare in i problematiken.

Begreppet sekundära effekter har sitt ursprung 1 American Bureau of

Reclamations intäktsberäkningar i samband med vattenresursutbyggnads-

projekt. Den grundläggande principen är att en ökad jordbruksproduktion

leder till att aktivitetsnivån höjs för vissa transport- och industriföretag
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och dessutom kommer vissa underleverantörer till jordbrukssektorn att få

sälja mera. Detta innebär alltså att den ursprungliga investeringen

kommer att sprida effekter både på utbuds- och efterfrågesidan. Liknande

effekter har fått benämningen multiplikatoreffekter eller quasi-Keynesian

multiplier effects i samband med väginvesteringar. Dessa effekter före-

kommer då transportkostnadsbesparingar ger företag incitament till att

ändra produktionssammansättning eller omstrukturering av sin produk-

tionsapparat. Slutsatsen är att det fortfarande är svårt att etablera

kvalitativa samband och kausalitet när det gäller att fastställa de regler

och principer som styr relationerna mellan transportinvesteringar och

samhälls- och regionalutveckling. En lista över indirekta effekter som kan

sättas i samband med väginvesteringar presenteras i det följande.

Sammanställningen är ganska hypotetisk men som sagt kan den utgöra en

utgångspunkt för fortsatt arbete.

Teknologiska externaliteter

 

- Agglomerationsekonomier i den meningen att t ex ett nyetablerande

företag kan dra nytta av en redan etablerad marknad för vissa inputs,

reparationer och underhåll, service (offentlig och privat) och special-

utbildad arbetskraft. Å andra sidan kan nyetableringar bidraga till en

ökad status av denna region så att fler och fler köpare av företagens

produkter kommer dit på grund av t ex större valmöjligheter.

- Då tillväxt i ett företag eller i en industri leder till en expansion av

marknaden så att också andra företag eller industrier får möjlighet att

expandera i samband med utnyttjande av stordriftsfördelar och/eller

användande av ledig produktionskapacitet.

- Nonuse values - t ex om en individ upplever sina framtidsutsikter, att

utnyttja en viss typ av resurs som osäkra, eller om individen över-

huvudtaget är osäker om själva tillgängligheten i framtiden av resur-

sen ifråga, då kan hennes beteende påverkas på följande sätt:

(i) en risk-avers individ kan vara villig att betala mer än det konsument-

överskott som hon, genom att köpa resursen till rådande pris, har
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möjlighet att njuta av, för attsäkra resursens tillgänglighet i framti-

den. Skillnaden mellan en eventuell betalning och förväntat kon-

sumentöverskott i detta samband kallas för optionsvärde

(ii) för vissa individer kan resursens blotta existens vara av ett visst värde

även om de inte använder och/eller tänker använda den. Detta värde

kallas för existensvärdel) som enligt Krutilla skall hållas isär från det

värde som genereras av "in situ use" av en omgivande resurs. Icke-

trafikanter som själva blir besökta kan få sin nytta utökad genom att

få flera besök i fall transportkostnaden minskar för dem som besöker.

Sekundära effekter

 

En sådan situation där transportkostnader minskar för en intermediär

input, så att själva produktionskostnaden för en färdig produkt faller.

Detta innebär att hela uppsättningen av relativa produkt- och faktor-

priser kan förändras och en viss substitution mellan produkter och

faktorer äger rum. Effekter av en sådan omorganisering av ekonomin

kan troligen inte uppskattas med bara transportkostnadsbesparingar.

Intäkter i detta fall kan uppstå både för producenter och konsumenter.

MA-intäkter, i den mening att bättre vägar leder till en minskning av

osäkerhet i transporttider, så att osäkerhetskostnader i form av

utbyggnad av buffertlager kan reduceras genom att frigöra ett visst

kapital som annars skulle vara bundet.

Eventuell nyskapad sysselsättning genom ökad arbetskraftsrörlighet

och nyetableringar av företag.

 

1) Krutilla, SLV., Conservation reconsidered, American economic review,

September 1967.




