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1_ BESKRIVNING OCH ANALYS AV NÅGRA MODELLER OCH

METODER

Modeller som behandlas här nedan söker ge svar på frågan:

"Ger väginvesteringar nytta utöver

a) tranSportkostnadsbesparingen för existerande trafik

b) transportkostnadsbesparingen för existerande trafik plus den till-

kommande välfärdstriangeln hänförlig till en eventuell trafikökning?"

Det samhällsekonomiska synsättet - enligt Vägverkets kalkylmodell

objektanalys - skall vara vägledande för bedömning av välfärdsintäkter av

väginvesteringar. Traditionellt har sådana intäkter dock kännetecknats av

transportkostnadsbesparingar som bygger på en oförändrad transport-

volym. Objektanalysen har successivt utvecklats och meningen är att

hänsyn måste kunna tas till samtliga välfärdsintäkter som en väginveste-

ring eventuellt kan tänkas ge upphov till.

2 . Tinbergens metod

 

Tinbergens metod syftar på att studera nettoeffekten av en väginveste-

ring på ekonomin som helhet. Metoden är inte empiriskt grundad utan är

ett beräkningsexempel som visar att transportkostnadsminskningar som

ett kriterium för att uppskatta väginvesteringars välfärdsintäkter är en

underestimering då nettotillskottet i nationalprodukten blir större än de

fördelar som anges i form av en minskning i transportkostnaderna.

Tinbergen börjar sin artikel genom att påpeka att investeringsbedömning

av vägar karaktäriseras av vissa särskilda svårigheter till skillnad från

investeringar i allmänhet. Detta beror dels på avsaknaden av ett pris-

system för vägtjänster i vanlig mening och dels på de komplexa relationer

som finns mellan transportsystem och ekonomisk struktur i en ekonomi

eller en region.

Metoden går ut på att jämföra nationalinkomst före och efter en

kvalitetsförbättrande vägåtgärd i en komparativ statisk analys. Ekonomin

uppdelas i ett antal (n) geografiskt skilda produktions- och konsumtions-

centra och förflyttning av varor från t ex center i till center k innebär en

viss transportkostnad. Det centrala problemet att studera är därför hur

konkurrens mellan olika producenter av envara (belägna i olika centra)

 

l) Tinbergen, 3., The appraisal of road construction: Two calculation
schemes. The review of economics and statistics, vol. XXXIX, August
1957,



påverkar produktions- och konsumtionsstrukturen i ekonomin då

transportkostnader blir lägre genom kvalitetsförbättrande vägåtgärder.

Metoden bygger på två alternativa antaganden med avseende på köparnas

priselasticitet av substitution mellan olika säljare:

Vid en prisförändring förlorar alla andra säljare sin marknad till den

som har det lägsta priset på marknaden (infinit elasticitet av

substitution mellan konkurrenter). Detta alternativ kallas scheme I

och varje center producerar mer än en vara.

I scheme II är köparnas efterfrågan inte fullständigt elastisk utan

förflyttning av efterfrågan vid en prisändring är partiell. Till

exempel om säljaren i center k* blir billigare än säljaren i center k

för köparen i center i, blir marknadsandel av säljaren i k* större,

men säljaren i k ändå behåller en viss del av sin marknad (finit

elasticitet av substitution). Detta kan också karaktäriseras av en

marknad med monopolistisk konkurrens. Varje center producerar

bara en vara.

För varje center specificeras efterfråge- och utbudsekvationer (i penning-

värde). Enligt scheme I t ex har efterfrågeekvationer, för en viss center i,

följande utseende:

Vh
kt'

...A n

VikV12:
hk (1)

och definitionsmässigt är

T . där

center izs efterfrågan på vara h (penningvärde) som produceras i

center k och transporteras till center i

efterfrågad kvantitet av vara h som transporteras från center k till



Ph = pris av vara h i center k
k

Tkiz transportkostnadskoefficient för tranSporter mellan center k och

center i- PE Tki är alltså pris av vara h i center i

(5? : genomsnittlig konsumtionsbenägenhet för h med avseende på

inkomst av center i

h står för alla andra varor utom vara h som produceras av center i och 12

representerar de centra, dit center i levererar dessa varor.

Uttrycket efter 3? i högra ledet av ekvationen (1) kan tolkas som

center i:s intäkter från försäljning av varor h i h till andra centra k ;4 k.

Center i köper vara h till ett värde V21 bara från center k.

Penningvärde av utbud av vara h från center i till andra centra k ;é k som

säljer vara h till center i, är givet enligt följande ekvationer:

h T h _ -h h. _ h h
pi E Vik 01 pi 01 åjh PR Tki (2)

där

Zvh = totalt utbjuden kvantitet av vara h från center i till andra
ik centra k och är också lika med

-h h 2 PE T .
o. - o . [21

1 1 -1T_P_
1

center i:s produktionskapacitet av vara h (i reala termer) och5h
l

5h är en faktor som är proportionell mot utbudselasticitetengav vara h
med avseende på prisförändringar.



Ekvationen (2) kan alltså tolkas som om kapacitetsutnyttjandet beror på

relativa priser och transportkostnader, så att utbudsekvationen är en

hyperbolisk funktion av relativa priser.

Ekonomin i numeriska exemplet karaktäriseras av tre centra som har

samma genomsnittliga konsumtionsbenägenhet för varje vara och

transportkostnaderna påverkas inte av vilka varor som transporteras.

Utgångsläget i ekonomin är givet i form av en matris för penningflöden

V21, en transportmatris av transportkoefficienter Tki och matriser för

producent- och konsumentpriser för varor. Inkomst av en center beror på

intäkter från försäljning av varor i vilka den har kostnadsfördelar relativt

andra producenter. Nationalinkomsten bestäms genom ett samspel mellan

utbuds- och efterfrågerelationer i ett jämviktsläge.

Problemet gäller att fastställa ett nytt jämviktsläge i samband med

transportkostnadsminskning då vi har en ny transportmatris Tki. Enligt

alternativ I där producenter möter en fullständigt elastisk efterfrågan på

den produkt där de har komparativa kostnadsfördelar, produceras fyra

olika varor så att en och samma vara kan produceras och levereras av

olika centra. Varutransaktioner i ekonomin beskrivs av penningflöden

mellan centra. Dessa flöden används för att beräkna marginal konsum-

tionsbenägenhet, som antas vara lika med genomsnittliga konsumtionsbe-

nägenheter för varje vara, vilka är samma förialla centra. Konsumtionsbe-

nägenheter kan då användas för att beräkna dels varje centers efterfrågan

på olika varor och dels den mängd av envara som totalt efterfrågas hos

en center.

Transportmatris Tki ger upphov till en nyuppsättning av konsumentpriser

som leder till förändrade efterfrågeekvationer och så småningom också

till nya producentpriser i ett nytt jämviktsläge. Denna uppsättning av nya

priser och uppgifter om varje centers utgifter på konsumtion av olika

varor används för att se hur produktion i ekonomin totalt sett har

förändrats. Men ett sådant resultat beror naturligtvis på vilka värden på

data d v 5 konsumtionsbenägenheter, parametrarna i utbudsekvationer och

utbudselasticiteter, som används i utgångsläge. Ett godtyckligt val av

datavärden skapar inga problem i ett numeriskt exempel som Tinbergen

själv har använt men i en praktisk tillämpning av metoden kan det vara



svårt att t ex fastställa parametrar i utbudsekvationer så att man hittar

rätta producentpriser som skapar jämvikt. I realiteten kommer jämvikts-

priser därför att bestämmas genom en iterativ process d v 5 genom att

stegvis välja olika parametervärden och sedan i varje enskilt fall testa

priser för inbördes konsistens.

Scheme II skiljer sig från scheme I dels på grundav efterfrågeekvationer-

nas annorlunda utseende (på grund av en finit priselasticitet av substitu-

tion mellan konkurrenter) och dels i den mening att varje center produce-

rar bara en vara. Center izs efterfrågan på vara k kan representeras av

följande uttryck:

enligt definition.

Varje vara identifieras efter den center där den produceras-center k

producerar alltså vara k och vara i produceras i center i. För övrigt gäller

att:

_k
651- : Genomsnittlig konsumtionsbenägenhet av center i för vara k.

Den är samma för en och samma vara över alla centra.

. . . . .. . A Vki .
5. = Substitutionskoeffic1enter som ar lika med --- , Vilket

1 A (Pkai)
innebär att substitutionskoefficienter kan uttryckas i termer

av priselasticiteter och kvantiteter

:Vi k tolkas som center izs inkomster från försäljning av vara i till 12
R
och

Pkai : Pris som center i betalar för vara k

Utbudsekvationer för en center i enligt scheme II har samma form som

utbudsekvationer i scheme I d v 5 utbuden kvantitet är en funktion av

relativa priser och transportkostnad.



Problemets data består av parametrar i efterfråge- och utbudsekvationer,

koefficientmatriser för transportkostnader före och efter en väginveste-

ring och en godtyckligt vald prisnivå. Tinbergens beräkningsexempel utgår

från given data så att värden på endogena variabler (priser, kvantiteter)

före och efter en vägåtgärd kan beräknas och jämföras. I ett empiriskt

fall måste parametrarna i utbuds- och efterfrågeekvationer estimeras

med hjälp av givna variabelvärden i utgångsläge. En viss manipulering av

efterfråge- och utbudsekvationer leder till ett ekvationssystem som ger

jämviktspriser och nationalinkomst. För att kunna jämföra national-

inkomst före och efter en väginvestering beräknas ny produktionsmängd

på samma sätt genom att använda ny transportkostnadsmatris och den nya

produktionsmängden omräknas på basis av tidigare priser för att kunna se

hur nationalinkomsten i reala termer har förändrats.

Det viktigaste med Tinbergens beräkningsexempel är att visa att

transportkostnadsminskningen som ett mått på väginvesteringars välfärds-

intäkter under vissa förutsättningar kommer att grovt underestimera den

totala välfärdseffekt som en väginvestering kan ge upphov till. Enligt

scheme I tex är ökningen i nationalinkomst 1,9 gånger så stor som

minskningen i transportkostnader och denna siffra är ännu större enligt

beräkningarna i scheme II (3.8). Detta beror dock på vilka värden på

konsumtionsbenägenheter, utbuds- och efterfrågeelasticiteter och andra

parametrar som har valts. Olika värden kommer naturligtvis attge olika

resultat. Men det som är intressant här är att detta resultat är en viktig

utgångspunkt för atthitta mikroekonomiska grunder till Tinbergens tanke-

gångar även om beräkningsexemplet inte är empiriskt grundat.

Metoden tar även hänsyn till prisförändringar för varor som inte transpor-

teras men utesluter från analysen efterfrågefunktioner för inputs på grund

av antagande om vertikal integration i produktionen.

Ett försök att generalisera Tinbergens metod för att bättre anpassa

praktiska tillämpningar har gjorts av Bos och Koyckl) då de studerar

effekter av minskade transportkostnader i en hypotetisk ekonomi med tre

geografiska regioner och fyra ekonomiska centra inom ramen för allmän

jämvikt i en statisk analys. Den modell som Bos och Koyck har utvecklat

presenteras utförligt som bilaga 1.



BOS - KOYCK modell

 

805 och Koyckl) bygger sin modell på. Tinbergens metod och har gjort ett

försök att generalisera den för att bättre anpassa till praktiska tillämp-

ningar. De studerar en hypotetisk situation med tre geografiska regioner

enligt följande illustrationen:
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A -- inland agricultural area

I - industrial area on the coast 'I

W -- rest of the world

I -- agricultural center
2 -- industrial center

3 - industrial center

4 -- exterior center

..... __ __ intermediatcproducts

final ,products

 

Råvaror från center 1 transporteras via en väg till industriregionen och

bearbetas i center 2 för att sedan distribueras och konsumeras i center l,

i center 2, i center 3 och i center 4 (export). I center 3 bearbetas

importerade råvaror (från center 4) som sedan transporteras till och

konsumeras i I och i A. Hänsyn tas till bara de transportkostnader som

uppstår i samband med transporter mellan regioner.

 

1) 1305, H.C. och Koyck, M: The appraisal of road construction projects:
a practical example, Review of economics and statistics, February
1961.
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variabler

vij = varumängd som transporteras från center i till center j

Pij = pris på vara i i center j, Pij = Pi + tij där Pi är priset på vara i i

center i och til' står för transportkostnader per enhet av trans-

porterade varor. Transporter utförs bara av industricentra 2 och 3.

Exportpris P2 och importpris P4 är givna

Vij = värde i pengar av center j:s efterfråga på produkt som center i

producerar

Yi = nettoinkomst av center i

Modellen

Samspel mellan konsumenter och producenter i denna ekonomi och pro-

duktionsförhâllande i övrigt karaktäriseras av en uppsättning av ekva-

tioner och tekniska samband. Efterfrâgeekvationer för produkt 2 och

produkt 3 är givna i följande:

för produkt 2

 

V21= O521 Yl + 521(P2 + t21) + Y21 (P3 + '(31) för center l (l)

V22 = OL22 YZ + 822 P2 + Y22 P3 för center 2 (2)

V23 : O*23 Y3 + 823 P2 + Y23 P3 för center 3 (3)

för produkt 3

 

V31: 031 Y1+ B31(P2 + t21) + Y31 (P3 + t31) för center 1 (4)

V32 = 032 YZ + 332 + Y32 P3 för center 2 (5)

V33 = (133 Y3 + B33 + Y33 P3 för center 3 (6)

( or , B , v kallas för strukturella koefficienter)



§
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Center 4 har en fullständigt elastisk efterfrågan på vara 2 vid det givna

priset P2.

Utbudsekvationer för produkterna l, 2 och 3 anges i följande form:

6(P+t +ö(p+t)
V10: 00- 01 2 2 21131 3 3 31 produktl (7)

 

V12 .. .. . . .
v20 = MZ dar v12 = v10 och ar input av varor från center l l produktion

av vara 2, och Ãlz är en input - output koefficient som är konstant.

Denna ekvation härleds från det tekniska sambandet:

V12 = Ä12 v20 (8)

och på samma sätt är

V43 = Å#3 V30 (9)

E:2132+ E3P3+ 84134
1 P3 (10)

6

 

: 60_

(0 och 6 är parametrar och 6 och s är vikter i kostnadsindex).

Pris på råvaror P1 bestäms genom en prisrelation:

P1+t12= HPZ (11)

där

11 beror på input - output koefficentenÅlz och vinstnivå i produktion och

försäljning av produkt 2. Detta innebär att om II tilldelas ett konstant

värde då P2 är givet, kommer P1 att gå upp vid en minskning i transport-

kostnader vilket skall leda till ökade inkomster för jordbrukssektorn

(center l). Däremot ett konstant pris P1 för råvaror skall innebära att II

varierar och transportkostnadsminskning leder till ökade vinster för

producenter i center 2. I en samhällsekonomisk välfärdsanalys kommer en

sådan omfördelning av transportkostnadsbesparingar att ha betydelse om

jordbruksregionen är en låginkomstregion och industriregionen är en

relativt höginkomstregion.
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Dessutom finns ett antal ekvationer som förklarar definitionsmässiga

relationer:

V10 : v12 (12) V10 :V12 (15)

V20 : V21 + V22 V20 : V21 + V22

+V23 + v24 (13) + V23 + V24 (16)

V30 = V31 + V32 V30 = V31 + V32

+ V33 (14) + v33 (17)

V12 : vlzpl (18) V31: v31 (p3 + t31) (23)

V21 = v21 (p2+t21) (19) V32 = v32p3 (24)

V22 = V22p2 (20) V33 = V33p3 (25)

V23 = V23P2 (21) V43 = V43p4 (26)

V24 = V24P2 (22)

Yl : V10 (27) Y3 : V30 - V43 (29)

YZ : V20 - V10 (28)

Hela modellen består av 29 ekvationer i 29 endogena variabler (12 st v, 12

st V, 3 st Y och priser P1 och P3) och 5 exogena variabler P2, P4, t12, [21

och t31. I ett läge då parametrar och strukturella koefficienter i modellen

är kända kan man räkna fram nationalprodukten genom att aggregera

värden av alla producerade varor d v 3 PV. Låt oss säga att detta värde

före en väginvestering var IDO-vO och efter väginvesteringen d v 5 med

lägre transportkostnader fil' blir lika med P1 v1. Enligt modellens

huvudslutsats är PO v1 > PO vO d v 5 nationalproduktens värde 1 fasta

priser har ökat och dessutom är värde av denna ökning större än den

totala minskningen i transportkostnader som väginvesteringen kan ha

medfört. Detta resultat stöder den traditionella intuitionen att bättre

vägar påverkar ekonomisk utveckling i en geografisk region. Det stora

problemet med skattning av parametrar i utbudsekvationer och de struk-

turella koefficienterna i efterfrågeekvationer är att data ofta saknas. 803

och Koyck har använt variabelvärden i utgångsläge före väginvestering

och värden för efterfråge- och utbudselasticiteter för att därigenom

beräkna dessa koefficienter och parametrar.
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Enligt definition är du. :'ÃYW';i och kan därför beräknas genom att

dividera center jzs utgiftselasticitet för vara i m a p inkomst av center j

med Yj/Vij. Enligt data från tabellerna nedan är t ex:

13

På liknande sätt beräknas 8 :or och Yzor i efterfrågeekvationer med hjälp

av utgittselasticiteter m a p priser. Beräkningen av strukturella koeffici-

enter bygger på två viktiga antaganden (l) summa av utgiftselasticiteter

för en vara i varje center är lika med 1 och (2) förändringar i varje

centers totala inkomst helt och hållet går i konsumtion av vara 2 och

vara 3.

De initiala värden som 805 och Koyck har använt och den data över

strukturella koefficienter som på så sätt producerats presenteras i :form

av tabeller nedan:

TABLE 1.-VALUES IN THE INITIAL SITUATION

      

Deliveries Intermediate products Final products
to

. . Cen- Cen- Cen- Cen- Cen- Cen- Cen-
Dehvenes ter ter ter ter ter tet ter
from I 2 3 I 2 3 4 Total

CenterI .. 2.5 .. .. ' .. .. .. 2.5

Center 2 . . . . . . 1.3 4.2 1.0 8.0 14.5

Center3 .. .. .. 1.2 6.3 1.5 .. 9.0

Center 4 .. .. 6.0 .. .. .. .. 6.0

Net product 2.5 12.0 3.0 .. .. .. .. 17.5

Total* - 2.5 14.5 9.0 2.5 10.5 2.5 8.0 49.5

 

TABLE 2.--EXPENDITURE ELASTICITIES

  

With respect

to "   

  

Income of Price Pn'ce

 

Elasticities * buying 0 0,
of center product 2 product 3

V21 0.7 +0.: +0.:

V22 _ . 0.5 +04 +0.:

V33 0.5 +04 +0.:

V31 1.33 -o.2o _0.13

Va: 1.56 -O.IO _0.46

V33 1.66 _0.10 ' -o.56

 



P
O

TABLE 3.-STRUCTURAL CozrrIcIENTs or THE
DEMAND EQUATIONS

  

a; = 0.36 Bm = 0.29' 721 = 0.11
am =: 0.18 ,822 = 1.70 722 = 0.42'

G23 = 0.17 ;323 = o.4o 723 = 0.10

an = 0.64 Bm =: _0.18 731 = -o.I3

an = 0.82 ,832 = _0.63 733 = _2.90

ass = 0.83 ;933 = -o.15 'rm = _0.84

 

Parametrar i utbudsekvationer för vara 1 och vara 3 beräknas med hjälp

av'utbudselasticitet med avseende på eget pris och värden för ö i och Ej

så att = 2; 53 = 1. Definitionsmässigt är '00 = 10
J J 6P1

På ett liknande sätt bestäms värden för 90 och 91. Koefficienter i

utbudsekvation för vara 2 beräknas genom att först ta fram värden för

v12 och v20 på basis av givna värden för Vij, P1 och tij och sedan lösa ut

Åij och II utifrån input - output - och prisrelationer. Beroende på hur

fördelar i samband med lägre transportkostnader kan fördelas mellan

center 1 och center 2 kommer parametrar i utbudsekvationer att få olika

värden som leder till fyra olika alternativ vilket visas i tabell 4. 505 och

Koyck har gjort sina beräkningar utifrån dessa fyra alternativ då trans-

portkostnader halveras i samband med en Väginvestering. En samman-

fattning av deras resultat utifrån de alternativa modellerna presenteras

här nedan i tabell 5.

TABLE 4.-THE ASSUMPTIONS or THE FOUR MODELS

  

Model Equation 9 Equation IO Equation u

 

4.0 Ko = 44.0 n = 35.2 'Jr constant

2.0 Ko = 26.4 x; = 17.6 ar constant

4.0 xo 44.0 .a = 35.2 ' pl constant
2.0 Ko 26.4 n = 17.6 plconstant

I 00 = 7.5 01

II 00 = 5.0_ 61

III 00 = 7.5 01
IV (7., = 5.0 01
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TABLE 5.--SUMMARY OF THE SOLUIIONS

  

Changes in the variables

 

Van'- Initial
ablc value Model I Model II Model III Model IV

 

Y; 2.5 2.02 ( 81) 1.35 (54) 041(16) 0.21 ( 8)

Y, 12.0 5.72 ( 48) 2.65 (22) 1.77 (15) 0.86 ( 7)

Ya 3.0 4.26 (142) 3382 (89) ;_12 (39) _9._7_I (24)
17.5 12.00 ( 69) 6.68 (38) 3.35 (19) 1.78 (10)

 

p; 1 0.25 0.25

pa 1 0.24 o.2o 0.07 0.06

pm 1.5 .. .. -o.25 -o.25

1721 1.3 -o.15 -o.15 _0.15 _0.15

pm 1.2 +o.14 +o.10 -o.o3 _0.04

Y' 2.5 1.39 ( 56) 0.82 (33) 0.41 (16) o.21( 8)

Y' 12.0 6.51 ( 54) 3.33 (28) 1.92 (16) 1.03 ( 9)

Y' 3.0 2.25 ( 75) 1.00 (33) 0.65 (22) 0.28 ( 9)

Y' :7.5 10.15( 58) ?5(29) ?Så (17) 'ITM 9)

 

Det framgår av tabell 5 att resultat från dessa fyra olika alternativ

nämnvärt skiljer sig från varandra beroende på hur pass elastisk en

utbudsekvation är. Högre utbudselasticitet visar en större förändring i

nationalprodukten. Transportkostnadsminskning. för trafikvolymen i ut-

gångsläget jämförd med ökning i nationalprodukten enligt olika alternativ

är betydligt lägre. Denna transportkostnadsminskning är lika med

v12 x t12 + v21x t21+ V31X t31= 2,5 x 0,25 +1,0 x 0,15 +1,0 x 0,10 = 0,875

vilket kan jämföras'med förändringar i nationalprodukten enligt olika

alternativ. Alla alternativ ger en förändring i nationalprodukten som är

större än transportkostnadsminskning. Enligt alternativ I t ex är nettoök-

ning i nationalprodukten (real) lika med 58 procent.

Den slutsats som man drar från denna jämförelse är att traditionella

metoder för att uppskatta väginvesteringars välfärdsintäkter inte tar

hänsyn till vissa sekundära intäkter och intäkter till ny genererad trafik i

beräkningar så att transportkostnadsminskning som ett mått på totala

intäkter är en underestimering av fördelar i samband med förbättringar av

vägnätsystem. Men samtidigt är det intressant att se på den känslighet

som detta resultat visar beroende på de värden som koefficienterna i

utbuds- och efterfrågeekvationer tilldelas. Logiskt riktiga datavärden är
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en viktig förutsättning för ett realistiskt resultat även i ett förenklat

beräkningsexempel. Den geo-ekonomiska situation som beskrivs i modellen

är sådan att praktisk tillämpning av metoden i bästa fall kan vara relevant

för en underutvecklad ekonomi av konventionell karaktär i samband med

internationell handel. En viktig aspekt av modellen är dock hur råvaru-

priset (P1) påverkas avtransportkostnadsminskning eller med andra ord

hur fördelar av förbättrade transporter fördelas mellan producenter och

leverantörer av råvaror till dessa producenter.

Alternativ I och II enligt tabell 4 står för ett konstant värde för Il

innebärande att P1 ökar eftersom transportkostnadsminskning överförs till

center 1 då center 2 avstår från att utöka sin vinstmarginal. Dessa två

alternativ ger större ökningar i nationalprodukten vilket också kan tolkas

som om den bästa prispolitiken ur nationella synvinkeln avviker från den

som är bäst från företagens egna intressen. Den skillnad som uppstår

mellan transportkostnadsminskning och ökning i värde av nationalprodukt

kan förklaras av att (1) transportkostnadsminskning har beräknats på basis

av den volym av transporterade varor som fanns i utgångsläge d v 5 ingen

hänsyn har tagits till nygenererade transporter (2) förändring i den mängd

av varuproduktion som inte transporteras eller för vilka transportkost-

nader inte förändras kommer inte med i bilden då transportkostnadsbe-

sparingar används som ett mått på välfärdsförändring. Dessutom uppstår

också fördelar till konsumenter som varken den traditionella metoden

eller den som beskrivits ovan tar hänsyn till.



3, Mohring-Williamson Modell

I föregående avsnitt (2.1) försökte jag presentera innehållet i Tinbergens

beräkningsexempel som ett sätt attvisa hur en minskning i transportkost-

nader ger upphov till förändringar 1 priser och aggregerad produktion i en

hypotetisk ekonomi. Metoden ledde till slutsatsen att fördelar i samband

med kvalitetsförbättrande vägåtgärder inte kan begränsas till sådana som

karaktäriseras av transportkostnadsminskningar vilka enligt beräknings-

exemplet utgjorde bara 50 procent av ökning i nationalinkomst. En

intressant aspekt av det hela skulle vara att i ett mikroekonomiskt

perspektiv se hur minskade transportkostnader påverkar ett enskilt före-

tags beteende. Mohring och Williamsonl) söker studera ett monopolföre-

tag med möjlighet att utnyttja stordriftsfördelar i sin produktion. Före-

taget består av n fabriker lokaliserade med jämna mellanrum över ett

geografiskt område så att vägtransporter utgör en input i företagets

produktions- och distributionssystem. Efterfrågan på företagets produkt

är homogen d v 5 lika stor kvantitet per enhet av yta (till samma pris)

efterfrågas över hela området. Det antas också att företaget har till-

tagande genomsnittliga distributionskostnader så att företaget minimerar

sina totala kostnader vid en produktionsmängd QO då-Qn-cZ = Cl* är Optimal

produktionsnivå för var och en fabrik. Lägre transportkostnader ger

företaget möjlighet att utnyttja skalekonomier och producera 0 i ett

mindre antal fabriker n* < n genom att utöka sin input av transporter.

Genom att sätta pris på en enhet av kompositinput lika med 1 kan man

också läsa tillverknings- och totalkostnad på den vertikala axeln. Trans-

portkostnader per ton-km i utgångsläge är tO och antas vara oberoende av

transporterad - sträcka och vikt. Företaget minimerar sina totalkostnader

för QO då isokostlinje COCl tangerar isokvanten Q oQO i punkt r° se

diagram 2:2 (a) nedan. Dessa anges av OCO : OKO + KOCO där

KOCO = to x OTO står för transportkostnader. Vid en lägre transportkost-

nad per ton-km, tj, kommer företaget (som ett optimalval) att kombinera

OT1 tranSporter med OK1 enheter av kompositinput vilket

 

1) Mohring H., Williamson F.H., Scale and Industrial reorganisation,
economies of transport improvements, Journal of transport economics
and policy, September 1969.



också leder till att totalkostnaden minskar' med CZCO. Om företaget

fortfarande använder tidigare kombinationen av inputs minskar total-

kostnaden med ett relativt lägre belopp d v 5 med bara C4CO som enligt

Mohring och Williamson har fått benämning "direct benefits".

kompositinput
tillverkningskostnad
totalkqptnad

C0

 

K

   

 

  

Diagram"2.2 (a) 0 T0 T1 C1 transporter

C2C4 = CZCO - C4CO kallas för "reorganisation benefits" i den mening att

företaget måste omorganisera sin produktionsstruktur genom att substi-

tuera transporter för kompositinput. Detta innebär att några fabriker

expanderar genom att utvidga sin marknad och andra upphör. Denna

strukturella omorganisation medför en ökning i distributionskostnader från

KOCL* till K1C2 samtidigt som tillverkningskostnaden minskar från OKO

till OKl. Men minskning i tillverkningskostnaden (KlKO) blir större än

ökning i distributionskostnader (K1C2-KOC4) vilket kan visas som i

följande beräkning:

reorganisation benefits = KIKO - K1C2 + KOCq

-.- klko -(K1KO + KOCZ) + KOC4

KiKo - KlKO - KOC2 + KOC4

C2C4



För att granska vad C2C4 egentligen består av kan ett liknande fall för en

enskild fabrik principiellt studeras med hjälp av fabrikens efterfrågekurva

för transporter enligt diagram 2:2 (b).

      

transportkostnad

l* '

b
to

;C C d

1 i\\ transportefterfrâga

0 T T á*transporter

Diagram 2 :2 (b)

Vid transportkostnad per enhet lika med tO utgörs fabrikens distributions-

kostnader av ytan OtObT och en lägre transportkostnad tl med oförändrad

transportinput innebär en minskning i distributionskostnader med tltobc

som i princip står för samma sak som beskrivs av sträckan C4CO enligt

diagram 2:2 (a). Om fabriken utökar input av transporter till OT' skall

intäkter i samband med denna förändring anges av ytan tltobd d v 5 ytan

under fabrikens tranSportefterfrågekurva mellan tO och tl. Ytan cbd här

svarar för det överskott som uppstår på grund av fallande styckkostnader

på tillverkningssidan vilket bara kan möjliggöras genom att utöka trans-

portinput. I den mening står cbd i diagram 2:2 (b) för i princip samma sak

som C2C4 enligt diagram 2:2 (a) även om ett likhetstecken mellan dessa

två storheter bara kan sättas om företaget och fabriken står för en och

samma sak.

Den slutsats som Mohring och Williamson drar ur detta resonemang är att

yta under ett företags efterfrågekurva för transporter står för ett exakt

mått på samtliga intäkter som en transportkostnadsminskning kan tilldela

företaget. Dessa intäkter består av dels direkta effekter i form av

transportkostnadsminskning för tidigare transporter och dels indirekta

effekter i form av "reorganisation benefits" som uppstår då företaget
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substituerar billigare transporter för tillverkningsanläggningar i syfte att

utnyttja skalekonomier i produktion. Detta innebär att "reorganisation

benefits" till företaget enligt Mohring och Williamson också kan tolkas

som intäkter till nygenererade transporter för att sträckan TT' enligt

diagram 2:2 (b) är ingenting annat än just nygenererad trafik. Att betrakta

dessa effekter separat var för sig kommer att leda till en dubbelräkning

av en och samma sak.

Ett annat sätt att tolka ytan cbd är att betrakta segment bd på

transportefterfrågekurva för att stå för fabrikens preferenser för att

substituera transporter för tillverkningskostnader. Denna substitution sker

så länge kostnadsbesparing på tillverkningssidan är större än den kostnad

som tillkommer på transportsidan. I punkt d är dessa kostnader lika stora

och en fortsatt substitution kommer att vara olönsam. Stordriftsfördelar,

intäkter till nygenererad trafik (godstrafik) och reorganisation benefits i

denna bemärkelse därför är en och samma sak. Om efterfrågekurvan för

transporter är specificerad skulle väginvesteringars intäkter i denna form

kunna mätas expost även om någon ex-ante bedömning av långsiktiga

effekter på lokaliseringar av företagoch hushåll av billigare tranSporter

inte kan vara möjligt på basis av bara ett sådant resonemang.

En viktig aspekt av modellen är att monopolföretaget enligt antagande

håller både produktionen och priset oförändrat vilket är ett icke-optimalt

beteende. Ett vinstmaximerande företag i en liknande situation (då

genomsnittlig totalkostnadskurva förskjuts nedåt) normalt kommer att öka

produktionen och sänka produktpriset så att även de som konsumerar

företagets produkter får större konsumentöverskott. Detta kommer att

ske även i en marknad med fullständig konkurrens och särskilt på längre

sikt då företagens vinst går mot noll så att alla fördelar i samband med

transportkostnadsminskning överförs till konsumenter.
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Dessutom kommer förändringar i relativa priser av olika varor att leda till

förändring i produktionssammansättning i hela ekonomin. Friedlaenderl)

har studerat problemet med hur förändringar i relativa varupriser beroen-

de på transportkostnadsminskning leder till förändringar i nationalprodukt.

Hennes huvudsakliga resonemang är att om nationalinkomst beräknas som

POQO, där P står för en radvektor av priser och Q är en kolumnvektor av

kvantiteter som produceras och konsumeras, kommer en transportkost-

nadsminskning att leda till en ny jämviktsinkomstnivå PlQl med lägre

priser och högre kvantiteter. Friedlaenders slutsats är att välfärdsintäkter

som uppstår i ett sådant läge ligger någonstans mellan (PO-P1) Q0 och (P0

431) Q1 och är approximativt lika med% (PO-P1)(QO+Q1).

Till skillnad från Tinbergen och Bos (SC Koyck har Friedlaender kommit till

slutsatsen att transportkostnadsbeSparing som ett mått kan både över-och

underestimera samhällsekonomiska välfärdsintäkter. Om utbud av pro-

duktionsinputs är väl elastisk och varu- och faktorsubstitution inte är så

avsevärt stor är det sannolikt att bara transportkostnadsbeSparingar

kommer att underestimera samhällsekonomiska välfärdsintäkter?) Fried-

laender menar alltså att Tinbergens beräkningsexempel tex inte kan

generaliseras. I en sammanfattning av detta kapitel kommer jag att

jämföra dessa olika resultat senare.

 

1) Friedlaender, A.F., The Inter-State Highway System - -A study in

public Investment, North - Holland Publishing Company, Amsterdam
1965.

2) lbid sid 15
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Estimeringsmodellen

 

För att visa direkta- och indirekta effekternas relativa betydelse d v 5

kvoten cbd z indirekta
ut bc direkta Vänder M (Si W en mOÖEU som jag mycket kort

0

 

tänker beskriva nedan genom att använda samma beteckningar som deras.

Det antas att företagets produktionsfunktion (alla fabriker) är homogenz)

av grad _1_ och utbud av inputvaror till företagets produktion, till givna

priser, är fullständigt elastisk, överallt i regionen. Minimikostnad M(Wi)

för en fabrik i för att tillverka Wi enheter av produkten (widgets) kan

uttryckas som:

lell

där a står för skalekonomiindex och k beror på inputpriser och egenska-

per hosproduktionsfunktionen och O är en konstant. Transportkostnad för

att transportera en enhet av produkten genom en avståndsenhet är t och

produktpris är givet och är samma i hela regionen. En fabrik som

producerar W enheter per år måste distribuera sin output över en marknad

som har en areal lika leda-:Z då w står för efterfrågans täthet.

En cirkulär marknad med radie R1) runt fabriken, minimerar distributions-

kostnader för W' enheter:

T (vi) = w . HRZ . Rt .

L
o
l
m

= 2 w3/2 't/3(Hw)1/2

då transporter sker linjärt i alla riktningar från fabriken. Genomsnittlig

totalkostnad för tillverkning och distribution av Wi är lika med

MWW.) + T (kl)

1 eller

 

N.1

 

l) podgson S. 3., External effects and secondary benefits in road
ilngvestment appraisal, Journal of transport ecoomics and Policy, May

73.
2) Antag att ett företag har en produktionsfunktion f(x1, x2) = Q. Om det

galler så att f(cX1, cxz) : ct f(x1, xz) = ct Q, då är produktionsfunk-
tionen homogen av grad t. (t är en konstant och c är ett reellt tal >O).

 

W R kan beräknas som en funktion av W och w genom att sätta l'l R2 :3:

som ger R : (lf/2
Hw



a_1
Clwi) = kwi + ?lilll/Z t

llw

/3 (1)

och genom att sätta âclw) = 0 kan man få ett optimalt värde
l

(kostnadsminimerande) W? produktionsenheter så. att:

6

1/z/tl (2)M: = l3(l-d)k (n w)

där 6 : 2/(3-2d).

Genom att substituera enligt (2) i C(Wi), T(Wi) och MON/1) kan nu

följande kostnadssamband för en Optimal anläggning beräknas:

ATC : genomsnittlig totalkostnad
'ÄFF genomsnittlig tillverkningskostnad

 

ADC = genomsnittlig distributionskostnad
ÃFC' genomsnittlig tillverkningskostnad

ADC = genomsnittlig distributionskostnad
ÃTI' genomsnittlig totalkostnad

  

eller enligt materialet ovan är

'k

C'(W')
53:1_414 :3-2a=Y
APC k(w.)

* är

_Agg z Tatil/Wi* (kl = 2(1-o) = 6

APC K(Wi)

EEE.: T(wl) = .å
ATC w? C(N?) Y

Vidare matematisk manipulering ger totalkostnad för tillverkning och

distribution (produktionskostnad) för fabrikens efterfråga w A:

wAC(N:) :'YwAk 1 (t/Bilö/Y

och totala distributionskostnader lika med

wmmjwwç = <5 wAkl/Wt/Bpö/l' där (3)
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81 = 3(1-o)(Hw)1/2

Från (3) härleds fabrikens transportefterfrågekurva som har följande

utseende:

' z -â/Y 1/D(leA) awABi (k/t) Y (4)

Integralen av (4) med avseende på t

ltD(tl Aldt A( / )Ö/Y kl/Y Ö/Y. w = Yw t B' 1-):
Et l l l (5)

där Et är transportkostnad efter vägförbättringar, ger totala intäkter av

transportkostnadsminskningen. Direkta intäkter är lika med (1-13) av

uttrycket i (3). Från denna information är det lätt att beräkna kvoten

direkta intäkter _ (i E) 6 I
..

\6)

 

Y l-E Y

och därmed också kvoten indirekta intäkter

direkta intäkter

totala intäkter

M öc W har tillämpat modellen på datan för USAzl947 och deras resultat

redovisas i följande tabell:

Tabell 3.1

Cost ratios and benefits of a 25 per cent reduction in transport prices

Manufacturing Ratio 01 Percentage Ratio of
Scale Economics Distribution Reduction in "Direct"

Index to Total Costs Total Costs to Total

from a 25 % Benefits

Reduction in t

0 M, 1-0.7551!? Equation (10)

95 9;.

0.95 9.1 2.6 88.1
0.90 16.7 4.7 89.0
0.85 23.1 6.4 39.7
0.80 28.6 7.9 90.5
0.75 33.3 9.1 91.2
0.70 37.5 10.7 91.6
0.65 um 11.2 92.2
0.60 414.1; 12.0 92.6
0.55 :47.14 12.7 93.0
0.50 50.0 13.:, 93.3



Existing use and reorganisation benefits of a hypothetical transport cost

TabeULlZ

reduction: 19'47

Manufacturing Number of

Scale Economics Industry

Index (0) Groups

0.975 and over 105

0350-374 36

0.925-.909 7

0300-329 3

0.8 50-.899 7

Less than 0.850 5

Total 163

Percentage

Källa: Mohring (Sa Williamson (1969)

Total Gross

Output in

Producers

Values

(srnnuon1

166,668

63,905

23,219

8,501

17,335

8,189

289,117

Effect of a 25 per cent reduction

in mit transport costs

Direct Reorganisation Total Cost

Benefn Beneñt Savhu;
Gmmmm Gmmmm ömMMü

1,291 192 1,483

1,040 109 1,189

620 sa 700

312 00 352

899 106 1,005

910 76 986

5,072 697 5,719

88,796 11.39, 100.09;
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4. Dodgsons Modell

 

Mohring och Williamsons beskrivning av "reorganisation benefits" (se

avsnitt 2.2) är att väginvesteringar kan ge upphov till vissa effektivitets-

förbättrande effekter då företag med möjlighet att utnyttja stordrifts-

fördelar i sin produktionsverksamhet söker omstrukturera sin produktion

och distribution genom att utöka input av transporter. Som ett exempel i

sin analys använder de ett monopolföretag som håller sin produktions-

mängd och försäljningspris konstant men koncentrerar produktionen i ett

mindre antal anläggningar. Som en jämförelse med detta har Dodgsonl)

inriktat sin modell på att analysera företag och industrier med relativt

stor användning av transporter men inom ramen för en perfekt marknads-

ekonomi. Hans resonemang är att väginvesteringars positiva effekter, då

relativt transportintensiva industrier söker omorganisera sin produktions-

struktur på grund av billigare transporter, kan med exakthet mätas som

den yta under transportefterfrågekurva som står för nettointäkter till

nygenererad godstrafik.

Enligt min mening är detta en fråga om i princip samma intäkter som

enligt Mohring och Williamson (avsnitt 2.2) har fått benämningen "reorga-

nisation benefits" även om Dodgson vill kalla dessa intäkter för benefits

to newly generated freight traffic". Den avgörande skillnaden är att i en

marknad med monOpol, under antagande om .oförändrade output och pris

(MåcW) tillfaller samtliga dessa intäkter monopolisten i form av högre

vinst. Medan antagande om en perfekt marknadsekonomi ger utrymme för

en del av intäkter även till de som konsumerar transporterade slutpro-

dukter.

Dodgson ställer den typiska frågan i sammanhanget: Missar man något

väsentligt genom att inte ta med i intäktsanalys av ett väginvesterings-

projekt, denna kategori av intäkter till nygenererad godstrafik? Han

försöker besvara frågan genom att betrakta ett vinstmaximerande företag

som har följande produktionsfunktion:

l) Dodgson 5.3., Benefits to generated freight transport as a measure of

the "development benefits" of highway investment, PTRC 12th
Summer annual meeting, July 1984.
(PTRC = Planning and transport research and computation co, London)
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Q : f(x) där Q står för output och x är en inputvektor så atttranSportinput

xt tillhör x. C : C(Q,r) är företagets totalkostnadsfunktion då r står för en

given inputprisvektor. Enligt Shephard's lemmal) är företagets efter-

frågan på transporter, vid Q : Q0, lika med:

 

   

  

ö .

xt I 2 C där rt är transportkostnad per enhet. Företagets

Q = Q0 6 W
transportefterfrågekurva som på detta sätt kan härledas visas nedan

rt
á

rto * ' ' ' ° "

,. Jq ........ - _
tl '5 ; O

. : tlQ=Q
' |

' c
' 0

' l
: a

' 2
. J

1 l ,_ä

Diagram 2 :3. Xto Yu

 

l) Shephard's lemma bygger på dualitet mellan ett vinstmaximerande
företags produktions- och kostnadsfunktion d v 5 företaget antingen
maximerar sin produktion med avseende på en given kostnadsrestrik-
tion eller minimerar kostnader för en given produktionsmängd. Låt oss
säga att x = X1, x2 så att för en given output Q0 är C : rlxl + r2x2.

För att minimera kostnader för Q0 = f(x1, xz) skriver vi C = rlxl +
rzxz + A (QO-f(x1,x2))där A är en lagrange multiplikator, och minime-

rar med avseende på x för att sedan härleda xcl)= g(-l:-2 ,QO) och
r

x0 = h(-l ,Q°) där x? och X3 är kostnadsminimerande värden på X1 och
2 r

x2 för atzt producera Q0 då rl och rz är givna. Om vi nu substituerar
dessa värden 1 C och minimerar med avseende på r då har vi t ex

 

§9 = x -.åi .§3_
ör1 1 öxl örl 0

Men _ÖJ_ Ö_9_= O för en given Q0: 0 och därför är Öchg; YZ Q ) : X1
ÖX1 ör1 1

Meningen är att partiella derivatorer av kostnadsfunktionen C med
avseende på r ger kostnadsminimerande värden på x. Detta kallas
Shepherd's lemma. Jämför Henderson-Quandt, Microeconomic
theory-A mathematical approach- McGraw Hill, 1980, PP.
44-45,118.
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Vid en genomsnittlig transportkostnad rto (före väginvestering) minimerar

företaget sin totalkostnad genom att använda Xto tranSporter. Efter en

väginvestering som medför billigare transporter till en genomsnittlig

kostnad lika med ru, kommer företaget att använda th transporter för

att minimera totalkostnaden. Detta sker genom att transsporter substi-

tueras för andra inputs så att företagets totalkostnad minskar från

CO : C(Q0,ro) till C(QO, F1) : C1 och skillnaden C(Q0,r0) - C(QO, rl) : B

= BO + Bl (diagram 3:3) är intäkter som tillskrivs väginvesteringar.

BO kan förklaras som kostnadsminskning för den mängd transporter (xm)

som användes före vägâtgärden men Bl inte kan tolkas som kostnads-

minskning eftersom A xt : th - xto har genererats av själva vägâtgärden

(enligt modellen). För att förklara B 1 försöker Dodgson hitta ett mätbart

samband 5% och det är just den saken modellen handlar om. Med hjälp av

en viss matematisk manipulering skriver han:

B = CO(1 - C(Q°, r1)/C(Q°, ro» där C(Q°, r1)/C(Q°, ro)

kan tolkas som kostnadsindex.

Bo : StCO _ [ru/rm] STCO då St är tranSportkostnadsandel av totalkostnad

och EB- är därför lika med:
o

l - C(Q0, rb/C(Q09 ro)

 

vilket är oberoende av Q så länge kostnadsindex
St [1-(Ft1/rtoll '

och transportkostnadsandel av totala produktionskostnader är oberoende av

Q, vilket är möjligt om företaget har en homotetisk produktionsfunktionl).

 

1) Låt f(x1, xz) vara en homogen produktionsfunktion och h(x1.x2)=

g(f(x1,x2)) en annan produktionsfunktion som inte nödvändigtvis är

homogen. Om för varje f(x{ , xå) > Rx? , xå) gäller så att g(f(xcl> , #23»

< g(f(x{ , xå» då är g(f(xl, xz) en homotetisk produktionsfunktion och

har samma isokvanter som f(x1,x2) har men som jämförelsevis stârdför
_ X2

X dxl
beror på ...2 och inte absoluta kvantiteter av X1 och x2. (Jämför

olika produktionsnivåer. Den tekniska substitutionskvoten, RTS =

x
Henderson-Öuandt, Microeconomic Theory, A mathematical approach,

McGraw Hill, l980).



27

För en produktionsfunktion av Cobb-Douglas t'yp med en substitutionselas-

ticitetl) lika med ett, kan detta samband skrivas som i följande uttryck:

1 -(rt1/rt0)5t

St [i -(rt1/rtOX]

G
P
;

0

 

Det är uppenbart att beräkningar enligt ovan kräver enbartkännedom om

transportkostnad före och efter en väginvestering samt transportkostnads-

andel av totalkostnader. Mohring och Williamson har i en estimerings-

modell för amerikansk ekonomiz) försökt att utveckla ett liknande sam-

band med totala och direkta intäkter från en väginvestering.

Dodgson visar sedan att för en industri med sin transportkostnadsandel av

totalkostnad lika med 10 procent, kommer B, vid en ZO-procentig minsk-

ning i transportkostnad per enhet, att vara 10,34 procent högre än BO. I

tabellen nedan visas hur förhållande mellan B oh BO förändras för olika

värden på transportkostnadsförändringar och transportkostnadsandel av

totalkostnad då teknologin kännetecknas av en Cobb-Douglas.

   

:31mm . 1

U

: st
; 0.02 0.05 0.08 0.10 0.20
i

i 0.99 0.49 0.48 0.45 0.45 0.40
0.95 2.53 2.46 2.38 2.32 2.06

pt1 0.90 5.25 5.08 4.92 4.81 4.26
-- 0.80 11.32 10.95 10.58 10.34 9.12
?to 0.50 37.67 36.25 34.86 33.93 29.45

   

 

 

O .
st = transport costs as a pr0port10n of total costs

ptl/pto = post-investment freight rate as a prooortion of

pre-investment freight rate.

 

x
1) Substitutionselasticitet är ett mått på hur inputkvot ;Iz och RTS,

 

-dxz
Egl- förändras då man substituerar input X1 för input xz.

d1n(x2/x1)

C = -dx
d1n( 3:1 )

och för Cobb-Douglas är 0 = 1. (Jämför Henderson-Quandt, Micro-
economic Theory. A mathematical approach, 1980).

2) Mohring H., Williamson F.H., Scale and industrial reorganisation,
economies of transport improvment, Journal of transporteconomics
and policy, 1969.
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För en annan kategori, nämligen CESl) produktionsfunktion är produk-

tionskostnadsindex, enligt LLode), lika med:

lg 0 1-0 _lf-E

i 5' (r11/ iol

där

_

0 = 1+p , och då bara transportkostnad förändras.
1

1'0 7 1-0
1 - [5 (r /r + (1-5 )]

_E3_ kan därför skrivasiföljande form: B _ t U to t

B
__ _ -

O B0 [St (rtl/rtol St]
Det är intressant att påpeka här att då det inte förekommer någon

substitution mellan transporter och andra inputs dvs med o :0 i

uttrycket ovan, kommer å att vara lika med 1. Detta innebär att man
0

hypotetiskt kan säga att: finns det ingen nygenererad trafik i samband

med väginvesteringar, blir det inga omstruktureringar inom företag och

industrier heller. Huvudslutsatsen är att med en given form av produk-

tionsfunktion för ett företag går det att uppskatta de intäkter som

uppstår då företaget substituerar billigare transporter för andra inputs,
r r

om man har kännedom om St, :1 OCh O - Men :1 mâSte bem På
to to

företagets lokalisering eftersom transportkostnader, i samband med väg-

investeringar, inte kan ha minskat med lika mycket överallt. Modellen

säger dessutom ingenting om några eventuella intäkter till de som

konsumerar företagets produkt och inte heller om andra regionala aspek-

ter t ex sysselsättning etc. Det är också viktigt vilken typ av produktions-

1) En produktionsfunktion som tillhör CES kategori, har två viktiga
egenskaper (i) homogen av grad 1 och (ii) har en konstant elasticitet av
substitution. En CES produktionsfunkfion Q 2 f(x1,x2) kan uttryckas

som följande Q=A(OLX;p+(l'0t)Xåp)-%är A > 0 och 0 < Oc < 1. Dessutom

medför p > -1 att CES produktionsfunktion är reguljär och strikt quasi-
konkav. Jämför Henderson-Quandt, Micro-economic Theory-
Amathemetical approach, 1980.

2) Se Lloyd, lP., Substitution effects and biases in nontrue price indices,
American Economic Review, vol. 65, 1975, p. 305.
Produktionskostnadsindices för olika produktionsfunktioner (i funktio-
nella former) är tillgängliga i litteraturen, se t ex Diewert, W., The
economic theory of index numbers: A survey, i Deaton A., (ed), Essays
in the theory of measurement of Consumer behaviour, Cambridge
University press, l981; cit. i Dodgson 1984.



teknologi man väljer. Både Cobb-Douglas oc'h CES medför en konstant

substitutionselasticitet. Ett annat sätt att beskriva produktionsförhållande

är att använda någon sorts kostnadsfunktionl) med tanke på elasticiteten

och kanske även när det gäller bildande av en ekonometrisk modell.

Sammanfattningsvis kan man dock säga att enligt Dodgsons modell är

intäkter till nygenererad trafik samma sak som "reorganisation benefits"

som Mohring och Williamson har redovisat och i båda dessa fall skall de

nämnda intäkterna eventuellt vara beroende av transportkostnaders andel

i totalkostnad, transportkostnadsminskning och substitutionselasticitet

mellan transporter och andra produktionsinputs.

 

1) Se t ex Christensen R.L., och Greene H.W., Economies of scale in U-S.
electric power generation, Journal of political Economy, vol. 84, 1976,
eller också
Friedlaender F.A. and Spady H.R., A derived demand for freight
transportation. Review of Economics and Statistics, vol. 62, 1980.
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5 . Friedlaenders modell

 

Som en jämförelse med Tinbergens slutsatser har jag tidigare kortfattat

nämnt att enligt Friedlaender kan transportbesparingar som ett mått både

över- och underskatta samhällsekonomiska välfärdsintäkter av väginveste-

ringarl). I sin modell antar hon en ekonomi bestående av n regioner där

varje region i är fullständigt specialiserad på vara i. Produktionen i alla

regioner kännetecknas av konstant skalavkastning och produktionstekno-

logi för vara i anges som följer:

1 = 00000, 000008111)

där fmj = inputkoefficient av faktor m för att producera en enhet

av vara i

am = inputkoefficient av varan för att producera en enhet av

vara i.

Med hjälp av Leontiefs input-output teknik kan man då beräkna slutlig

konsumtion C, då

C=(I-a)X där

C = en (n x 1) kolumnvektor av slutlig konsumtion

a = en (n x n) input-output matris

X = en (n x 1) kolumnvektor av output

En (n x 1) prisvektor P definieras som:

p = (va + fAXI - a -1 där

 

1) Se Friedlaender, A.F., 1965



3.1

= en (m x 1) radvektor av faktorpriser

= en (m x n) matris av faktorinputs

en (n x 1) radvektor av transportkostnad

3
;

r-
+\

l
-
h

2
\

Il

= en (n x n) avståndsmatris för transporter av varor mellan regioner

Nationalinkomst Y anges som:

Y = PC

Det viktigaste i Friedlaenders resonemang är att en minskning i transport-

kostnader E (på grund av väginvesteringar) resulterar i att både P och C

förändras t ex P1 till P2 och C1 till C2. Därför menar hon att samhälls-

ekonomiska välfärdsintäkter (AY) som väginvesteringar ger upphov till

inte kan uppskattas med de transportkostnadsbesparingar (TB) som uppstår

för vägtrafik. Däremot är det enligt Friedlaender svårt att a priori

fastställa om A Y > TB eller AY < TB vilket innebär att det mer eller

mindre är omöjligt att förutsäga om transportkostnadsbesparingar under-

eller överestimerar de faktiska samhällsekonomiska välfärdsintäkterna.

I denna modell betraktas transporter enbart som en intermediär input

eftersom bara intermediära inputvaror transporteras. Hennes huvudsakliga

resonemang består dock då hon i en utvidgad version av denna modell (där

även slutprodukter transporteras) kommer till samma slutsats.

Anledningen till detta enligt min mening är att Friedlaender i sina

modeller bara behandlar produktionssidan (utbud) av ekonomi och inga

efterfrågefunktioner för färdiga konsumtionsvaror förekommer. Därför är

det ganska naturligt att i avsaknad av någon efterfråge- eller

preferensstruktur för konsumenter är det omöjligt att förutsäga hur de

kommer att reagera vid relativa prisförändringar på grund av lägre

transportkostnader. Det enda man under dessa förutsättningar kan säga är

att om utbud av produktionsfaktorer är elastiskt och varusubstitutionen är

måttlig, då kommer transportkostnadsbesparingar att underestimera

faktiska samhällsekonomiska välfärdsintäkter.



I ett relativt senare arbete har Friedlaender och Spady använt en serie

av modeller för att analysera och kvantifiera samband mellan transport-

kostnader (järnvägs- och lastbilstrafik), regional output, inkomst och

sysselsättning genom att estimera regionalinkomst- och sysselsättnings-

elasticiteter för några regioner i USA.

Interregionala varuflöden enligt denna modellserie anges i form av linjära

approximationer av det funktionella sambandet:

-X- -X-

YkOD = Y(ID, FSD, PED, PSP)
*

= aO + aj FSD + az POD + a3ID + Z amDm,
m

där

YED = Kvantitet av vara k som produceras i region 0 och trans-
porteras till region D

OD
Pk = Priset på vara k (producerad i region 0) i region D

*

pOD = Priset på vara k (producerad i en annan region än 0) i
region D

*OD
Psk = Priser på substitutvaror till vara k, 1 region D

ID = Inkomst av region D

Dm = Dummy-variabler som representerar regionala skillnader i
varutransporter, beroende på inkomst- och prisvariationer

a = Parametrar

Alla varor indelas i två aggregeringsgrupper: kapitalvaror och konsum-

tionsvaror och totaloutput av varje vara betecknas som

OD
5
Z YkO_Yk-

D=l

och relateras till arbetsmarknad för att fastställa regionalsysselsättning.

1) Se Friedlaender, A.F. och Spady, R.H., 1981, appendix D. Deras analys

gäller följande regionalindelning: Official Territory, Southern Region,
South-Western Region, Mountain-Pacific Region och Western Trunk
Line. Denna indelning har troligen gjorts med tanke på tillgängliga
data för järnvägstransporter.



33

Utbud av arbetskraft antas vara fullständigt elastiskt medan efterfrågan

på arbetskraft härleds och estimeras på basis av en transcendental

logaritmisk kostnadsfunktion .

Empiriska resultat för arbetskraftsefterfrågeelasticitet med avseende på

output, ELy, bygger på "value added" i stället för fysisk output, vilket

innebär att värde av råvaror åtminstone inte har tagits med och "value

added" har dessutom beräknats på basis av löpande priser. ELY har

beräknats med hjälp av följande algebraiska uttryck:

_2829:_
Y

där ^ står för estimerat värde och sista uttrycket på högersidan är

ELY = BLY/SL +

kostnadselasticitet med avseende på outputz). ELY för fem regioner

(1972) anges i tabell 2.4.0:

Tabell .z'ixrbetskraftsefterfrågeelasticitet med avseende på output

Region ELY

Official 1.008

Southern 1.129

Western Trunkline 1.100

South-Western 1.143

Mountain-Pacific 1.130

Källa: Friedlaender, A.F. and Spady, R.H., 1981

 

1) En sådan produktionsteknologi kännetecknas av enkostnadsfunktion
t ex C = C(Y,wi,t) där Y är output, wi är faktorpriser (i=L,K,E) och t
står för tidsvariabeln. Translogform av C kan skrivas som:

InC = ao+ Z ailnw1+aylnY+atInt+åZ 2_ Bli Inwi Inw]
1 i j

+åBtt(Int)2+BYtInYlnt + åByy(InY)2 + 2 BiylnwiInY
+ 2 Bitlnwilnt i

i
En ekvation för arbetskraftsandel SL kan härledas på följande sätt:

5;_ = ÖInC = aL + BLLInwL + BLKInwk + BLEInwE + BU Int +
InwL

BLY InY

där _ZBLi = 0 är koefficienter som används för att beräkna

efterfrågeelasticiteter för arbetskraft. Fördelen med att använda en
produktionsteknologi baserad på en translog kostnadsfunktion tycks
vara att denna är flexibel jämfört med t.ex Leontief, Cobb-Douglas
och CES produktionsfunktioner som är restriktiva.

2) För att kunna få ett värde för kostnadselasticitet måste man
estimera hela kostnadsfunktionen. Enligt Friedlaender och Spady
(1981) dock som en första approximation kan detta värde antas vara
lika med 1 eftersom skattningar av aggregerade produktionsfunk-
tioner tycks visa att dessa ofta karakteriseras av konstant skalav-
kastning i produktionen.



Outputelasticiteter m.a.p transportkostnader för olika industrier inom

varje region är givna i tabell 2.4.1 där en vägd elasticitet för hela

produktionen också har beräknats.

Tabell 2.4.1 Outputelasticiteter med avseende på transportkostnader

  

Western
trunk South Mountain

Industry Official Southern line Western Pacific

Food and kindred -0,0422 -0,0989 -0,0525 -0, 1300 -0,2181
Lumber and wood -1 , 1462 -0,1331 -1,7981 -0,4862 -0, 1063
Furnitures and fixtures -0,0018 -0,001l -0,0023 -0,0060 -0,0332
Paper and allied -0,0446 -0,0324 -0, 1434 -0,0867 -0, 1075
Chemicals and allied -0,0228 -0,0422 -0,5705 -0,0457 -0, 1501
Stone, clay and glass -0,0245 -0,3853 -0, 1491 -0, 1516 -1,9027

Fabricated metals -0,0019 -0,0210 -0,0172 -0,0192 -0,0552
Machinery, except
electrical -0,0008 -0,0063 -0,0029 -0,0299 -0,0232

Weighted elasticity of
total output -0,0390 -0, 1087 -0,0827 -0,0990 -0,4410

 

Källa: Friedlaender, A.F., and Spady, R.H., 1981

Uppgifter om regionalsysselsättning kan sedan användas för att beräkna

regionalinkomst enligt följande:

If: wiO ° L? där 1? är inkomst av region 0 för industri i, w? står för

löner inom industri i och L? är sysselsättning i region 0 inom industri i.

Genom att sammankoppla dessa submodeller är det möjligt att, given en

postulerad transportkostnadsminskning, beräkna hur regionaloutput,

regionalsysselsättning och regionalinkomst förändras som en konsekvens

av kvalitetsförbättrande vägåtgärder. En estimerad förändring i regional-

sysselsättning och inkomst som följd av en 10-procentig minskning av

transportkostnader visas i tabell 2.4.2:
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Tabell 2.4.2 Estimerad förändring i regionalsysselsättning och regional-

  

inkomst

Region of origin
Western
trunk South Mountain

Official Southern line Western Pacific

Percentage
Change in
employment -O,3931 -1,2272 -O,9097 -0, 1029 -4,9833
Actual
changein
emplyment
(1000) 20,8 49,9 10,9 1,3 118,1
Actual change
in Income
(s mill) 393,0 366,3 99,1 10,6 1148,7

 

Källa: Friedlaender, A.F. and Spady, R.l-I., 1981.

Det som är intressant att notera är att, i motsats till Friedlaenders

tidigare uppfattning (slutsatser: se Friedlaender 1965) baserad på erfaren-

heter från Inter-state highway systems, demonstrerar denna analys att

transportkostnadsbesparingar spelar en signifikant roll genom att påverka

regionalproduktion och sysselsättning även om transportkostnadsandelen i

slutligt varupris är ganska liten.
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6_ En kortfattad beskrivning av några transportmodeller med

anknytning till markanvändnings- och lokaliseringsteorier.

 

I avsnitt 1.3 gjorde jag en mycket kort antydan om hur J.H. von Thünen

redan år 1826 publicerade sin teori om hur hänsynstagande till transport-

kostnader kan påverka beslut i samband med en effektiv markanvändning.

Sedan dess har detta problemområde varit av intresse för olika kunskaps-

områden - t ex national- och regionalekonomer, geografer, sociologer,

ingenjörer, planerare och operationsanalytiker. Alla dessa discipliner

söker studera ämnet från mer eller mindre olika synvinklar. Det arbete

som har gjorts inom detta område siktar först och främst på storstads-

områden och kan placeras under någon av tre kategorier3):

l. Modeller och teorier som både förklarar och förutsäger förändringar i

markanvändning (Land use theories and models). Arbete inom detta

område söker fastställa de ekonomiska principer som styr fördelning

och förändring av markanvändning. De klassiska modellerna byggdes på

ganska grova förenklingar av verkligheten. Enligt von Thiinens anta-

gande t ex har transportsystem betydelse för ekonomi bara genom att

kostnader för att transportera produkter från produktionsställe till ett

centralt beläget marknadsställe påverkar produktpriser. Transport-

kostnader i hans modell antas vara en linjär funktion av fågelvägen

mellan produktions- och marknadsställen 2). Under senare tid har

modeller i denna kategori blivit mer och mer utvidgade för att implicit

eller explicit behandla transportsystems betydelse för förändringar i

 

markanvändning. En implicit behandling av transporter innebär att

man analyserar socio-ekonomisk utveckling av en geografisk region i

ett historiskt perspektiv och sedan på basis av tidigare erfarenheter

söker förutsäga ekonomisk utveckling och förändringar i markanvänd-

ning i framtiden inom regionen. Som ett exempel på en sådan modell

kan man nämna Chicago Area Transportation Study3). Modeller i denna

kategori saknar, dock, metoder att kvantifiera de effekter som

transportsystemförändringar kan i själva verket ha på markanvändning

l) Jämför Herendeen, Il: Quantitative evaluation of the relationship
between the highway system and socio-economic changes in non-urban
areas. Pennsylvania State University, Ph.D. Thesis 1973.

2) Se Beckmann, M., Location Theory, Random House, New York 1968,
Chapter 4.

3) Se Lamb, Donald D., Research of existing land use models, South-
western Pennsylvania regional planning commission, Pittsburgh,

Pennsylvania, March 1967.
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och -utveckling Metoder för att förklara effekter av förändringar i

markanvändning är etablerade men när det gäller det omvända förhållan-

det d v 5 att presentera effekter av förändringar i transportsystemet på

markanvändningen. så finns det egentligen inga allmänt accepterade

modeller. Det saknas helt enkelt någon sorts "feedback" till markanvänd-

ningsmönstret. Ett annat synsätt inom denna kategori av transport-

markanvändningsmodeller är att betrakta transportsystem som en av flera

faktorer som i sig påverkar förändringar i markanvändning och ekonomisk

struktur i övrigt.

Ett sådant exempel är s k "Opportunity-Accessibility Model for Allocating

Regional Growth" där ekonomisk tillväxt i en geografisk region fördelas

på basis av transportövervägande (t ex restid) och tillgänglighet av mark

för olika ändamål . Dessa faktorer används i en sannolikhetsfördelnings-

funktion för att fastställa hur transportsystemförändringar påverkar

markanvändning inom regionen ifråga. Denna modell har två olika formu-

leringarzl nämligen (i) gravity model formulering som kan anges med hjälp

 

av följande uttryck:

k _Z k ..Ai "i oj /(TU)n ddl'

AF : tillgänglighet av zon i till nyttighet k

Olli; : omfattning av nyttighet k i region j

T1]- : restid från zon i till region j

n : koefficient för tidsvärde

och (ii) exponential formulering som presenteras enligt följande:

Alf = 3? o§< e-BTij där

 

l) Ibid.
2) Se t ex Hansen, WLG., How accessibility shapes land use, 30urnal of the

American Institute of Planners. May 1959, och
Brand D., Barber B., Jacobs M., Techniques for relating tranSportation
improvements and urban development patterns, Highway Research
Record No. 207, Highway Research Board, Washington, D.C., 1967.



Alf, Gl; och TU definieras som i "gravity model" formuleringen och star
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S

för tidsvärde.

En mera uttrycklig definition av aktiviteten Olj< beror på modellernas

teoretiska förutsättningar och tillgänglighet av data.

Andra modeller inom denna kategori betraktar transportsystem som den

främsta drivkraften i samband med förändringar i markanvändnings-
.. \

monsterll.

Den s k "The Access and Development Model" använder en kombination av

restid och transportkostnad för att beräkna tillgänglighet (accessibility)

d v 5 uttrycket HBT ovan ersätts med e*(KlT+K2U) där T och U står för

restid respektive transportkostnad och Kl och Kz är konstanter som

härleds empiriskt.

Teorier och modeller som beskriver någon sorts växelverkan mellan

sociala och ekonomiska nyttigheter belägna i olika geografiska

regioner. Dessa teorier söker förklara t ex hur avstånd mellan två

regioner påverkar varuhandel mellan dessa regioner (Socio-

Economic Interaction Models).

I samband med transportplanering har modeller inom denna

kategori fått en gemensam benämning "Trip distribution models" av

olika typerz) t ex:

The growth factor model som inte tar med några transportsystem

variabler

The gravity model som baseras på Newtons tyngdlag

The intervening opportunities model

The competing opportunities model

The abstract mode model

The behavioural family of spatial interaction models

 

2)

Se t ex Schneider M., The Access and Development Prototype Project,
Highway Research Record No. 293, Higl'm'ay Research Board,
Washington, D.C., 1969.
Se Herendeen J., Quantitative Evaluation of the relationship between
the highway system and socio-economic changes in non-urban areas.
The Pennsylvania State University, PlLD. thesis, 1973, p. 18).



The Gravity Model" har förfinats i många avseenden för att ta hänsyn

 

till många olika aspekter av problemområdet. Detta gäller tex den

funktionella formen, definitioner (ekonomiskt avstånd, transportkostnad)

och disaggregeringar t ex med avseende på restyp, start- och mälpunkter

av resor, färdmedel och resans ändamål m ml). En ganska generell form

av "gravity model" som används för att förutsäga utbyte av resor mellan

regioner är som i följande:

Ni 0)' F11' KU

: där

Xi Oj FU' Kil'

NU' : antal resor mellan i och j

Ni : antal resor med startpunkt i region i

Oj : reseattraktion av region j (t ex arbetstillfällen)

FU : resfriktion mellan i och j (t ex restid)

KU : en justeringsfaktor som bestäms empiriskt och kan ha olika värden

för olika regioner

Wilsonz) har sedan använt statistiska metoder- entr0pi maximering som

tillämpas inom termodynamik -för att generalisera "gravity model". Han

antar en motsvarighet till begreppet entr0pi i termodynamiken -

socialentropi - och sedan tillämpar denna för att härleda den sk

"generalised gravity model".

Begreppet entropi definieras på olika sätt beroende på hur detta används.

Entropi kan vara ett objektivt mått på en egenskap hos ett system eller

också ett subjektivt begrepp för att maximera användning av tillgänglig

information för att förklara samband och relationer mellan olika variabler

för hypotesbildning och tolkning av modeller och teorier och för att

utveckla dynamiska systemmodeller från jämviktsmodeller. Enligt Wilson

1) Se Batten F. David, Spatial Interaction, TranSportation and
Interregional Commodin Flow Models, Umeå Economic Studies No.
144, University of Umeå 1984.

2) Wilson A.G., A statistical theory of spatial distribution models,
Transport Research l, l967.
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kan man översiktligt ge entropi som ett begrepp, fyra olika meningarj):

l. entropi som sannolikhet av att ett system befinner sig i ett visst

tillstånd

2. entropi av en sannolikhetsfördelningsfunktion

3. entropi som det negativa värdet av Bayesian log-likelihood function

1+. entropi som en mätbar egenskap hos ett system

The intervening opportunities model-2) kan presenteras i matematiska

beteckningar på följande sätt3):

ij : Nj(eLO - êL(O+Oj)) där

NU : antal resor från region i till region j

Ni : antal resor med startpunkt inom region i

0 : andra tänkbara målpunkter än de som ligger inom region j

Oj : målpunkter som ligger inom region j

L : sannolikhet av att en på måfå vald målpunkt kommer att

uppfylla det behov som i själva verket initierade resan. Denna

funktion visar hur antal resor påverkas av ökande målpunkter och

avstånd och härleds på basis av empiriska data.

Tanken bakom denna modell är att antal resor (eller transporter) som

initieras i en region i och slutar i en annan region j beror också på andra

målpunkter som ligger närmare än de i region j och dessutom också har

möjlighet att tillfredsställa det behov som egentligen ger upphov till resan

och möjligheter och tillfällen som region j kan erbjuda för att tillgodose
\

samma ändamål.

ll Se Wilson A.G.: The use of the concept of entropy in system
modelling- Papers in urban and regional analysis, Pion Ltd, London
1972

2) Se Stouffer, S.A.: Intervening opportunities: A theory relating mobility
and distance, American sociological review 5, 19%

3) Se tex Herendeen, Il.: Quantitative evaluation of the relationship
between the highway system and socio-economic changes in non-urban
areas, Pennsylvania state university, Ph.D. thesis 1973.
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Antal tillfällen i region j kommer naturligtvis att bero på resans ändamål.

För arbetsresor från region i till region j kan t ex antal tillfällen

(opportunities) mätas i termer av sysselsättningsnivå i region j.

"The competing opportunity model bygger jämförelsevis på antagande om

 

att alla tänkbara målpunkter i samband med en resa (i syfte att

tillfredsställa ett visst behov) konkurrerar med varandra. Modellen kan

uttryckas matematiskt på det sätt som följer:

NU' : NÃPajPSj där

NU : antal resor med startpunkt i region i och målpunkt i region j

Ni : antal resor (totalt sett) med startpunkt i region i

Paj: sannolikhet att en resa slutar i region j (s k probability of

attraction)

PSJ' : sannolikhet att det behov som initierar resan kan tillfredsställas

i region j

Enligt "The competing Opportunity model" är alltså sannolikheten att en

viss resa slutar i en viss region j lika med produkten av Paj och st. Även

här kommer tillfällen (opportunities) som en region erbjuder att mätas

med avseende på resans ändamål (syfte). Några andra modeller i denna

kategori karaktäriserar de olika försökl) som har gjorts för att-under

olika antagande-generalisera "gravity model". En annan modell som

faller under denna kategori av "socio-economic interaction models" är den

s k The Abstract Mode Mode12) som skiljer sig från tidigare modeller i den

 

bemärkelsen att denna simultant behandlar generering, fördelning och

färdmedelsval i samband med resor eller transporter. Modellen kan skrivas

i matematiska termer på följande sätt:

 

D Jämför Schneider M., Gravity model and trip distribution theory,
Papers, Regional Science Association 5, 1959, pp 51-56. Se också Isard

W. and Bramhall D.F., Gravity, Potential and Spatial Interaction
models, in Isard W., Methods of regional analysis, MIT Press,
Cambridge, Mass. pp 493-568.

2) Denna modell användes i North-east corridor transportation study: Se
Quandt R.E., and Baumol WJ., The demand for abstract transport
modes: Theory and Measurement. Journal of Regional Science, Vol. 6,
No. 2, Winter 1966.
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ijix : antal resor rnec fai'Cn'ieC-el i; från region i till reg/im. j

01 : socio-el«;orion'iiska faktorer son: förorsaka; :ena-wifi: U,

resor från region i

0)' : socio--el-:onomiska egenskaper hos region j som attraherar

resor

Mij : olika färosätt mellan reg/im: i och rejion j

TU : ke. taste iesticer: mellan I'&;_EOTI i ocn i'åt'diOl. ]

k . .. . i. . . ,
TU : cen ;esnc som tas i ansprai: i samLanc mec- resor mellan

region i och region j (med olika. färdsätt)

b ..
I i v . -

Cij = lasdsta i'eskostnacen mellan ;eçion i ocn region ]
]_,

CU' : rcskostr.;.c nxec olika. farc'satt

b ir , , , . _' __7 9 ;_L ä_
F1) : Lasta alte. nativet mec (_VSL'L'iiLE: pa tatnet av resor

k

0

Fij : täthet av resor med avseence olika fá-lrc'sáitt fser'vice

frequency)

och Olo, a 9 är koefficienter som bestäms ur rnoeelleru Llocelleri

används främst för att värdera transportefterfrågeförändringar i samband

meo att ett nytt färcsätt introduceras. Som anc'ra moceller i denna

kategori kan även denna modell tolkas i termer av "gravity model" om

man utgår från vissa antagancen. Uncer senare tid har cet kommit säten;-

teorier som bygger på vissa statistiska samband och beteendemässiga

relationer för att förklara och förutsäga samspel mellan olika. socio-

ekonomiska aktörer som är verksamma inom och mellan olika geografiska.

regioner. Less: teorier V;Ll(3-i komnza till liknan ?e slutsatser son: :roa

O
-teorierll. En skillnao ar att teorier base-rade pa statistiska samban

T, Sibt é): '°
Sheppc.c. 11.5.. Entropy. Theory construction E;er Spatial analysis..
Environment and planning 8, 1976, pp 741-752 och
Smith TL.. A Choice Theory of spatial interaction iiejior.:l sciencc
and urban economics 5, l975, pp. 137-176 och

Golob "lll-"Å anc [Beci-;rnann iii-kl, Autility rnocel fc; travel lOi'LCE sting).

Transportation Science 5, l97l, pp 79-90'



representerar problemet ur makro-perspektiv däremot andra som bygger

på beteendemässiga relationer beskriver mikroekonomiskt beteende d v 5

hur t ex en individs beslut om val av tärdmedel påverkas av dennes egna

preferenser. Utan att djupare in i denna diskussion vill jag bara nämna

att dessa disaggregerade modeller använder sig av neoklassisk nyttoteori

och inrymmer både kontinuerligt och sk discrete choice" alternativ.

Dessa modeller användes först i samband med att analysera resvanor och

tärdmedelsval. Fördelen med detta tillvägagångssätt kan vara att all

tillgänglig data (och inte bara genomsnittsvärden) kan användas . Ett

annat användningsområde har varit lokaliseringsvalZ). I en annan modell3)

har bostadslokaliseringsvariabel, bostadstyp, bilinnehav och tärdmedelsval

vid resor till arbetsplatser simultant estimerats.

3. Teorier och modeller som inriktar sig på lokaliseringsbeslut av hushåll

och företag.

Utgångspunkt för lokaliseringsteori är två grundläggande beslutsfrâgor

nämligen:

o vilken nyttighet passar bäst i en given lokaliseringspunkt?

o var skall en viss nyttighet lokaliseras då lokaliseringar av vissa

andra nyttigheter är givna?

Det klassiska problemet rörande lokalisering av ett företag (produk-

tionsanläggning) formulerades av Launhardtlt) och av Weber5) då

problemet med optimallokalisering reducerades till att minimera tran-

 

1) se t ex Richards M.G., Ben-Akiva M.E., A disaggregate Travel Demand
Model, Saxon House, 1975.

2) se Anas A., Residential Location Markets and Urban Transportation,

Academic Press, 1982.

3) Lerman S.R., Location, Housing. Automobile ownership and mode to
work: A joint choice model, Transportation Research Record, No. 610,

Transportation Research Board, Washington DC., 6.
1+) Launhardt WS, Der beste Standort einer gewerblichen Anlage. zeit-

schrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1882, cit. 1 Martin
Beckmanns Location Theory, Random House, Inc. 1968.

5) Weber A. On the Location of Industries (translation), University of
Chicago press, 1929. cit i Beckmann 1968.
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sportkostnader. Sedan dess har många lokaliseringsmodeller med in-

riktning på specifika lokaliseringsproblem har kommit. En annan aSpekt av

lokaliseringsteori är den rumsliga fördelningen av en industri. Beroende på

olika omständigheter kommer företag att antingen lokalisera sina anlägg-

ningar på ett maximalt avstånd från varandra eller också koncentrerar de

sin produktion intill varandra. Dessa spridnings- och koncentrationSproces-

ser har klassificerats i fyra grundläggande situationer enligt litteraturen

över lokaliseringsteori:

o Producenter och konsumenter koncentrerade i antingen en och samma

punkt eller också i olika punkter.

o Producenter koncentrerade i en eller flera punkter och konsumenter

utspridda i ett geografiskt område kallat market area.

o Konsumenter koncentrerade i en punkt (central city) eller i flera

punkter och producenter utspridda i ett geografiskt område.

o Både producenter och konsumenter utspridda i ett geografiskt område

(continously extended market).

Lokaliseringsteorier och modeller söker i stort sett ge svar på hur någon

av ovannämnda situationer realiseras av företag och hushåll. Transportsy-

stems betydelse i detta samband kännetecknas av de ekonomiska föränd-

ringar som kan vara en följd av minskade transportkostnader och ökad

tillgänglighet och personlig rörlighet. Tillgänglighet till inputvaror och

marknader för färdiga egna produkter är två viktiga transportfaktorer

som påverkar beslut om industrilokaliseringar. 'larkvärdeförändringar är

naturligtvis en annan viktig faktor som är relaterad till transportsystem

förändringar och kan tänkas påverka lokaliseringsbeslut både av företag

och hushåll.

1) Se t ex Beckmann M, Location Theory., Random House. New York

l968.
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Modeller för att kartlägga effekter av alternativa Jokaliseringar för

detaljhandelsföretag och olika köpcentra har använts för att hitta en

optimal lokaliseringspunkt (maximala försäljningsintäkter etc). En sådan

modell är t ex "The Market potential Model) som användes för att

prediktera konsumtionsutgifter av en särskild befolkningsgrupp i ett visst

område inom Baltimoreregionen. Denna modell specificeras i matematiska

termer på följande sättI):

5 : Ci BFl/Tlln)/%(Fj/Tijnl] där

SU' : konsumtionsutgifter av konsumenter i region i på varor sålda
i region j

Ci : totala utgifter av konsumenter i region i

FJ' : ett mått på golvyta (Square feet) som tilldelas detaljhandeln i
region j

TU : restid mellan i och j

n : en kalibreringsfaktor

Modellen påminner om s k gravity model där FJ' kan tolkas som attraktivi-

tet av region j. I modellen för bostadsplanering betrakts efterfrågan på

bostäder i ett visst område som funktion av områdets tillgänglighet med

avseende på köpcentra, arbetstillfällen och andra organ för samhälls-

service. Sedan 1970 har även s k disaggregerade modeller använts för att

representera lokaliseringsval för bostäder . En sådan lokaliseringsmodell

har tillämpats på stockholmsregionen i samband med markanvändnings-

planeringB). Ansatser under benämningarna: indikatioransatsen och nytto-

ansatsen används för att prediktera lokalisering av befolkningen i ett visst

område vid en framtida tidpunkt. Välfärdsegenskaper hos ett område

enligt indikatoransats uttrycks i termer av befolkningstäthet och medel-

restid till arbetet. I nyttoansatsen är utgångspunkten beteendemässig där

människors val av bostadsområde och resor till arbete förklaras med hjälp

av s k logitypmodeller.

 

l) Se Herendeen 3., Quantitative evaluation of the relationship between
the highway system and socio-economic changes in non-urban areas,
Pennsylvania State Unversity, Ph.D. thesis 1973.

2) Se t ex Louviere J., Modelling individual residential preferences: A
totally disaggregate approach, Transportation Research A, 13, 373.

3) Se Lundqvist L., Transportation Analysis and Activity Location in Land
Use Planning - with applications to Stockholm region, Dynamic
Allocation of Urban Space, edited by A. Karlqvist. L. Lundqvist and F.
Snickars, Saxon House, 1975.




