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Välfärdseffekter av väginvesteringar
utöver trafikantkostnadseffekter
- problemanalys och modellutveckling

av Imdad Hussain och Jan Owen Jansson

Statens väg- och trafikinstitut(VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

En interregional numerisk allmänjämviktsmodell har använts för att stu-

dera, om ett partialanalytiskt uppskattat värde av kostnadsbesparingar

för existerande trafik plus nyttan av nygenererad trafik, är en god

approximation av det nettoresultat som en totalanalys av en väginveste-

ring skulle ge.

Våra resultat visar att i en ekonomi med perfekta marknader, kommer det

partialanalytiska måttet att vara nästan exakt lika med totalnetto-

nyttan. Detta håller för såväl små som stora transportkostnadsminsk-

ningar. Att transporter ingår i produktion som en intermediär vara

ändrar inte heller dessa förhållanden, ty sådana effekter reflekteras i

totalnettonytta, som uppstår för konsumenter av färdiga varor. Dessutom

visar vi att nationalinkomstökningar som ett mått på väginvesterings-

effekter alltid kommer att Överskatta totalnettonyttan.
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II

Road investment benefits over and above
the transport cost savings and gains to
generated traffic

by Imdad Hussain and Jan Owen Jansson
Swedish Road and Traffic Research Institute(VTI)
3-581 01 LINKÖPING
Sweden

ABSTRACT

A simple computable general equilibriwm model of a multiregional

economy is used to examine, whether a partial equilibrium measure of

road investment benefits i.e. transport cost savings for existing

traffic plus benefits to newly generated traffic, is a good approxim-

ation of the total net welfare gains computed through a general

equilibrium analysis of such an investment.

It is shown that given perfect markets, the partial measure is almost

exactly equal to the total net welfare gains. In particular it is noted

that this finding holds for small as well as big reductions in trans-

port costs. The analysis also confirms that using transport as an

intermediate good does not change this relationship as such benefits

are reflected in the total net welfare gains accruing to the consumers

of the final goods. Moreover the results show that the benefits

measured in terms of changes in national income always overestimate the

true total net welfare gains.
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Välfärdseffekter av väginvesteringar
utöver trafikantkostnadseffekterna
- problemanalys och modellutveckling

av Imdad Hussain och Jan Owen Jansson

Statens väg- och trafikinstitut(VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Frågan om väginvesteringar ger avsevärd nytta utöver trafikantkostnads-

besparingarna och i så fall, hur nyttan därutöver skall beräknas, är

extra svårtacklad på grund av att den ligger i skärningspunkten mellan

tre Olika synvinklar - ekonomens cost/benefit-analytiska synvinkel,

teknikerns fokusering på åtgärd/effekt-samband och kulturgeografens

rumsliga orientering.

Huvudsyftet med forskningsprojektet är att med en ekonomisk modell stu-

dera huruvida en partialanalys av en kvalitetsförbättrande vägåtgärd,

dvs en analys där de positiva välfärdseffekterna beräknas som summan av

transportkostnadsbesparingarna för existerande trafik plus välfärds-

ökningen hänförlig till eventuell nygenererad trafik (ytan av välfärds-

triangeln), utgör en god approximation av det "sanna" nettoresultat,

som en totalanalys av en sådan investering ger vid handen. Vi har an-

vänt en interregional numerisk allmänjämviktsmodell med tre geografiskt

skilda regioner som ett grundläggande redskap för vår analys. Trans-

portkostnader ingår i modellen som exogent givna värden, och genom att

variera dessa ingångsvärden kan man få fram olika uppsättningar av jäm-

viktspriser och -kvantiteter, som utgör grunddata för beräkningarna av

välfärdsförändringarna.

I totalanalysen använder vi i första hand begreppet ekvivalentvariation

som ett mått på välfärdsökningen. Vi noterar konsumentinkomsten och

jämviktspriserna i utgångsläget. Sedan beräknar vi den konsumentinkomst

som vid samma jämviktspriser skulle behövas för att komma till den hög-

re nyttonivå, som blir en följd av en viss minskning av transportkost-

naderna. Skillnaden mellan denna konsumentinkomst och utgångslägets

konsumentinkomst är lika med ekvivalentvariationen.
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IV

En produktionsökning medför enligt förutsättningarna i vår modell ökad

sysselsättning, vars avigsida är minskad fritid. Vi har därför redu-

cerat ekvivalentvariationen med värdet av minskningen i fritid för att

komma fram till totalnettonyttan. Som en jämförelse har vi också be-

räknat förändringarna i nationalinkomst till utgångslägets priser till

följd av transportkostnadsminskningen.

Våra resultat visar att i en perfekt marknadsekonomi med elastiskt ut-

bud av produktionsfaktorer och insatsvaror, kommer transportkostnads-

besparingarna för existerande trafik plus nyttan hänförlig till nygene-

rerad trafik att vara nästan exakt lika med totalnettonyttan. De små

avvikelser som uppstått beror troligen på avrundningar under beräkning-

arnas gång. Särskilt noterar vi att detta resultat håller för såväl små

som stora transportkostnadsminskningar. Dessutom bekräftar våra resul-

tat att användning av transporter som en intermediär vara ändrar ingen-

ting i detta avseende, då alla sådana positiva effekter inkluderas i de

välfärdsintäkter som tillfaller konsumenter av färdiga varor.

Förändringen i nationalinkomst är lika med ekvivalentvariationen, och

överskattar alltså totalnettonyttan med värdet av förlorad fritid. En

tendens till ytterligare överskattning kan urskiljas såtillvida att vid

större transportkostnadsminskningar kommer nationalinkomstförändringen

att vara större än ekvivalentvariationen.

En sammanställning av fyra olika mått på välfärdsförändringen vid va-

rierande grad av transportkostnadsminskningar per enhet presenteras i

följande tabell. Dessa välfärdsmått har i första hand beräknats för var

och en av våra tre regioner och sedan aggregerats för hela ekonomin.
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Tabell Sammanställning av olika mått på totalnettonyttan av

 

  

  

 

    

 

 

 

 

väginvesteringar.

.At [:::::1 [:::::Då EV DUL NEVEEVFDUL A.NI

15% 44,5 44,8 56 11 45 55

25% 74 74,8 93 18 75 93

35% 103,5 105,1 130 25 105 130,4

50% 147,5 150,8 187 36 151 189

där

At = transportkostnadsminskning per enhet av transporterad vara

= ATK dvs transportkostnadsbesparingar för existerande trafik
X

[:::IÄ = ATK + TK = ATK dvs välfärdsintäkter hänförliga till existerande
x N plus nygenererad trafik

EV = ekvivalent variation

DUL = värde av minskning i fritid

NEV = nettonytta

ANI = förändring i nationalinkomst

Vår slutsats är alltså att ett partialanalytiskt uppskattat värde av

kostnadsbesparingar för existerande trafik och nyttan av nygenererad

trafik är en mycket god approximation av det nettoresultat som en

totalanalys av en väginvestering skulle ge i en ekonomi med perfekta

marknader.
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Road investment benefits over and above
the transport cost savings and gains to
generated traffic

by Imdad Hussain and Jan Owen Jansson
Swedish Road and Traffic Research Institute(VTI)

3-581 01 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

A long-standing controversy in the appraisal of road investment

projects is whether there are substantial benefits over and above the

transport cost savings accruing to existing traffic and the "welfare

triangle" associated with generated traffic. This issue has been

difficult to disentangle because of its cross-disciplinary nature.

Engineers, geographers and economists have all different approaches to

the problem.

The main purpose of this research project is to examine whether a

partial analysis of road investment benefits i.e. an analysis where the

benefits are measured as the sum of the transport cost savings for

existing traffic plus welfare gains due to newly generated traffic,

makes a good approximation of the true benefits, which would come out

of a general equilibrium analysis of such an investment.

Our analysis is based on a computable general equilibrium model of a

three-region economy. Each region produces one good; region 1 produces

an intermediate good which is transported to region 2 and region 3 to

enter in the production of final goods, which are consumed locally as

well as transported to the other two regions. The transport costs in

the model are exogenously given. A change in transport costs leads to a

shift from one equilibrium situation to another with respect to prices,

quantities, incomes, etc.
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VII

We have used the so called equivalent variation as our general

equilibrium. measure for total benefits. We calculate the consumer

income which, at the initial equilibrium prices, would be required to

reach the higher level of welfare made possible by a certain reduction

in the unit transport costs. The difference between this consumer

income and the consumer income in the initial situation is equal to the

equivalent variation.

An increase in production, according to the assumptions of our model,

is accompanied by an increase in employment leading to a certain loss

of leisure. We have therefore reduced the equivalent variation by an

amount equal to the value of the leisure forgone to get the total net

welfare gains (NEV). We also measure changes in national income (at

constant prices using the Paasche index) due to reductions in the

transport costs.

Our results presented in the table below show that given perfect

markets and an elastic supply of factors of production, the partial

analysis measure of road investment benefits would almost exactly be

equal to the total net welfare gains. The small deviations most likely

arise due to rounding off in the course of computation. In particular

we note that this finding holds for small as well as big reductions in

the transport costs. Moreover the analysis confirms that the use of

transport services as an intermediate good does not change our

findings, as such effects are reflected in the total net welfare gains

to the consumers of the final goods. The real change in national

income is almost equal to the equivalent variation for small reduction

in transport costs, but disregards the loss of leisure. For big

reductions national income changes are even greater than the equivalent

variation.

An example of the different measures of welfare changes due to various

degrees of reductions in the transport costs is given in the following

table.
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Tabl

VIII

e An example of the different measures of welfare changes due to
various degrees of reductions in the transport costs.

  

 

   

At [:::::] [:::::IÅ EV DUL NBVáEVvDUL A.NI

15% 44,5 44,8 56 11 45 55

25% 74 74,8 93 18 75 93

35% 103,5 105,1 130 25 105 130,4

50% 147,5 150,8 187 36 151 189

     

  

 

At = reduction in the unit transport costs

E::] = ATK i.e. transport cost savings for existing traffic
x

[:::LÄ = ATK + TK = ATK i.e. transport cost savings plus gains
x N to newly generated traffic

EV = equivalent variation
DUL = value of the loss of leisure
NEV = total net welfare gains
ANI = change in national income measured at constant prices

using the Paasche index

Our conclusion thus is that transport cost savings for existing traffic

plus gains to newly generated traffic provide a good approximation of

general equilibrium welfare measure of a road investment in an economy

with

VTI

perfect markets.
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1. PROBLEM, BAKGRUND OCH SYFTE

I samtliga kända investeringskalkylmodeller som används i vägplane-

ringen i olika länder är de direkta trafikantkostnadsbesparingarna helt

dmminerande på nyttosidan. Ändå har man föreställt sig sedan vägar bör-

jade byggas, att betydande nyttoeffekter därutöver uppstår i form av

utveckling av näringslivet 0 d. Hittills har man inte lyckats inringa

ens storleksordningen av dessa effekter och än mindre utveckla någon

hållbar beräkningsmodell därför.

Två steg i forskningssträvandena på detta område är (1) att på basis av

efterfrågemodeller för vägtrafik beräkna nettonyttan av nygenererad

trafik, och (2) att med hjälp av betydligt mer omfattande modeller för-

söka komma åt de positiva välfärdseffektersom kan finnas utöver netto-

nytta av nygenererad trafik

1.1 Problemet och dess bakgrund

När föreliggande projekt startade var det benämnt Regionalekonomiska

effekter av väginvesteringar. Det är en formulering som väl motsvarar

 

vad många inblandade - politiker såväl som planerare - uppfattar som en

central och outforskad frågeställning. Som definition av enforsknings-

fråga har den dock visat sig vara alltför luddig. Under projektets gång

har en precisering av problemformuleringen gjorts till Välfärdseffekter

 

av väginvesteringar utöver trafikantkostnadseffekterna. I den omedel-

bart följande problemanalysen skall vi närmare diskutera hur de "regio-

nalekonomiska effekterna" bör sorteras upp i forskningsbara delfrågor,

och varför den nämnda preciseringen/avgränsningen av projektet är det

naturliga första steget i syfte att förbättra den nuvarande objektana-

lysen.

Problemanalysen bygger på åtskilligt i projektet tidigare utfört och

redovisat arbete, som nu finns dokumenterat i notatform:
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1. Den svenska vägplaneringen och innebörden i begreppet regionala
effekter i objektanalys - en idépromemoria, VTI Notat T 68, 1989.

2. Väginvesteringars välfärdsintäkter. Beskrivning och analys av några
modeller och metoder, VTI Notat T 69, 1989.

3. Partialanalys och totalanalys av väginvesteringar - Några teoretiska
betraktelser med utgångspunkt från Vägverkets objektanalys, VTI
Notat T 70, 1989.

4. En interregional numerisk allmänjämviktsmodell - Ett fall med tre
regioner, VTI Notat T 71, 1989.

1.2 Syfte

Huvudsyftet med föreliggande rapport är att redovisa ytterligare en

etapp i det pågående projektet - utvecklingen av en analysmodell av

numerisk allmän jämviktskaraktär.

Med den modellen är det möjligt att belysa problem (1) och framför allt

problem (2) ovan rent teoretiskt, men också så att en uppfattning kan

erhållas om storleksordningen av eventuella välfärdseffekter utöver

 

trafikantkostnadsbesparingen och nyttan av nygenererad trafik.

Ett ytterligare delsyfte, som dock föreliggande studie inte är ägnat

åt, är att analysera den regionala incidensen av väginvesteringar.

 

Metodologiskt är då frågan, om den modell, med vilken nettoförändringen

av välfärden (totalnyttan) beräknas, även kan användas för att kart-

lägga incidensen, dvs fördelningen av välfärdsförändringen mellan den

region där en viss investering görs och andra regioner, och inom regio-

nerna mellan olika produktionsfaktorer, eller om en annorlunda modell

erfordras för att kartlägga incidensen av en väginvestering.
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2. PROBLEMANALYS

När det gäller att välja ansats till problemet, är det väsentligt att

grunda sig på en ordentlig problemanalys, för att man skall hamna rätt

i slutänden.

Frågan om det finns avsevärda välfärdseffekter utöver trafikantkost-

nadseffekterna, och i så fall hur de skall beräknas är extra svårtack-

lad pga att den ligger i skärningspunkten mellan tre olika synvinklar -

ekonomens cost/benefit-analytiska synvinkel, teknikerns fokusering på

åtgärd/effekt-samband och kulturgeografens rumsliga orientering. Ob-

jektanalysen är visserligen ursprungligen en skapelse av ekonomer, men

teknikerdmminansen på Vägverket har påverkat dess uppläggning i beräk-

ningshandledningar 0 d, och terminologin. Den parallella utvecklingen

av "perspektivplanering", "inriktningsplanering" och liknande ansatser

till översiktlig vägplanering kan kanske delvis tolkas som ett uttryck

för kulturgeografiskt inspirerade planerares otillfredsställelse med

objektanalysens svaga betoning av rumsliga aspekter.

2.1 Den teknisk-ekonomiska ansatsen till effektkatalog för

objektanalys

 

För både tekniker och ekonomer är följande trestegsuppläggning när det

gäller framtagande av planeringsunderlag närmast en självklarhet:

(1) Identifiera alla effekter av en åtgärd (nyinvestering, för-
bättringsinvestering, driftåtgärd) i vägsystemet

(2) Kvantifiera effekterna

(3) Värdera effektkvantiteterna

Beräkningshandledningar och effektkataloger har sedan länge disponerats

i enlighet med denna handfasta strukturl.

Problemen tränger sig på när man inser att antalet effekter är bok-

stavligen oräkneligt, om man går långt ner i detalj, och hur skall man

veta vad som är den lämpliga detaljeringsgraden? Dessutom tenderar en
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effektinventering rakt upp och ner att bli en obestämd blandning av

"äpplen och päron" i samhällsekonomisk mening. Åpplena representeras av

adderbara nytto- eller kostnadseffekter och päronen av avspeglings-

effekter, som ej får adderas till de förra (men som väl kan ha fördel-

ningspolitiskt intresse).

2.2 En renodlat samhällsekonomisk ansats

 

Med en mer utpräglat välfärdsekonomisk grundsyn skulle troligen inte

objektanalysen ha den framtoning som den nu har på Vägverket: Den är

som sagt en kompromiss mellan ekonomers och teknikers synsätt - på gott

och ont. Kompromissen har varit av godo vad gäller resursinsatser för

empirisk FoU om centrala åtgärd/effektsamband beträffande framkomlig-

het, trafiksäkerhet, drivmedelsförbrukning m.m, liksom vad gäller för-

ankringen av objektanalysen i den teknikerdominerade vägförvaltningen.

Kompromissen har dock försvårat förståelsen för hur olika indirekta

effekter bör behandlas. (Med direkta effekter avses trafikantkostnads-

effekterna för den existerande trafiken, samt miljöeffekterna på när-

boende och närliggande natur.) Detta påstående bör utvecklas närmare.

Låt oss då först kortfattat ange den allmänna utgångspunkten för CBA-

ansatsen.

2.2.1 Den välfärdsekonomiska grunden för Cost-Benefit-Analys (CBA)

 

Utgångspunkten är att konsumtion av varor och tjänster i vid mening

(inkluderande exempelvis god miljö, gott försvar, etc.) samt fritid, är

det som ger nytta, så det relevanta systemet utgörs av efterfrågesam-

band respektive utbuds(kostnads)samband för samtliga nyttigheter och

arbete. Det kan i förbigående nämnas att förbrukning av råvaror och

intermediära varor och tjänster ger nytta endast i den mån de bidrar

till produktion av slutlig konsumtion (vilket de naturligtvis gör i

normalfallet).

Nästa steg i den välfärdsekonomiska analysen är att identifiera opti-

mum. När marginalkostnad och marginalnytta sammanfaller för alla pro-
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dukter kan ingen förändring ske utan att någon förlorar på det: ett

Pareto-optimalt tillstånd råder.

Hur detta tillstånd skall åstadkommas i praktiken, är nästa fråga.

Svaret är i största korthet och grovt förenklat att en betydande del av

den totala uppgiften kan lämnas åt privata företag som i konkurrens (i

varje bransch) med varandra i eget intresse åstadkommer i stort sett

vad man eftersträvar från samhällsekonomisk synpunkt. En avsevärd del

av den totala konsumtionen kan dock inte produceras i den privata sek-

torn med gott resultat. Det finns olika skäl till det, som vi inte tar

upp här, utan vi går direkt på frågan, hur det offentliga organ, som

fått ansvaret att tillhandahålla en viss nyttighet, i princip bör gå

till väga för att utföra sin uppgift på för samhället bästa sätt.

Det ekonomiska systemet har karaktären att allting beror på allting

annat". Exempelvis en prisförändring för en viss vara, som primärt på-

verkar efterfrågan på varan ifråga, får effekter på i princip alla

andra varors efterfrågan, vilket i sin tur återverkar på efterfrågan på

den vara vars pris ursprungligen ändrades. Endast genom en s k allmän

jämviktslösning går det att få ett fullständigt grepp om samtliga

effekter, som prisändringen ger upphov till.

Frågan är dock, om det i praktiken är rekommendabelt att offentliga

varu- eller tjänsteproducerande organ baserar sin investerings- och

prispolitik på allmän jämviktsanalys? Privata företaggör det inte, så

varför skulle man kräva det av offentliga företag?

Här är en liten doktrinhistorisk tillbakablick på sin plats.

2.3 Samhällsekonomisk totalanalys respektive partialanalys

CBA har sina rötter i 1930- och -40-talets diskussioner om efter vilka

kriterier verksamheten i en svällande offentlig sektor (delvis betingad

av krigsekonomins krav) bör bedrivas. Två tankeskolor uppstod natur-

ligen. En representerades av ekonomer intresserade av planhushållning-

ens problematik (typ Tinbergen). För dem var det naturligt att uppfatta

offentliga investeringar som artskilda från privata investeringar, så-
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tillvida att de förra - t ex investeringar i energiförsörjningssystem,

konstbevattningsanläggningar, eller upprustning av vägnätet - hade

mycket mer omfattande effekter på övriga sektorer i samhällsekonomin än

typiska privatainvesteringar, och därför krävde mer av ekonomisk to-

talanalys än den partialanalys som en rent företagsekonomisk investe-

ringskalkyl representerar. Den andra tankeskolan representerades av

"liberala" ekonomer som starkare betonade marknadshushållningens och

decentraliseringens fördelar. De fäste uppmärksamheten på att vissa

ofrånkomliga "imperfektioner" i marknadssystemet beklagligtvis gör det

nödvändigt att frångå rent företagsekonomiska kriterier i vissa fall.

Cost-Revenu-Analys må ersättas av Cost-Benefit-Analys, men det innebär

inte nödvändigtvis att en totalanalytisk ansats krävs. Tvärtom, för att

offentlig verksamhet skall kunna drivas effektivt, gäller det att ut-

veckla hanterliga prissättningsprinciper och kalkylmodeller för inves-

teringsplanering.

Det har man också lyckats med inom olika offentliga verksamhetsfält

inklusive vägväsendet, vilket lett till att den senare tankeskolan har

blivit förhärskande åtminstone i USA, England och Skandinavien. På in-

vesteringssidan var det avgörande analytiska "knepet" att, även i de

fall ingen marknad i vanlig mening existerade, introducera en mer eller

mindre hypotetisk efterfrågekurva, eller samband mellan marginalnyttan

och konsumtionsvolymen, och sedan visa att under vissa förutsättningar

mäter "konsumentöverskottet" på den hypotetiska marknaden totalnyttan

av en investering.

GBA-användare är numera så vana vid lärobokdiagrammet nedan, och tar

det så för givet, att man ofta har glömt vilket analytiskt genombrott

det innebar, när det kunde visas att ytan ABCD ger hela nyttan av en

väginvestering (som sänker trafikantkostnaden från A till D) oavsett på

hur många andra marknader det genom prisförändringar uppstår följd-

effekter, under förutsättning att perfekt konkurrens råder på alla

marknader i den privata sektorn och att motsvarande marginalvillkor är

uppfyllda också i den övriga (förutom vägväsendet) offentliga sektorn.
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Figur 1 Kärnpunkten i CBA av en väginvestering: Konsumentöverskottet
på den hypotetiska marknaden för vägtjänster representerar
totalnyttan.

2-3- 1 Renate-etui;Letseelzâeelsilleeeeeeellêuês'siêlêeêlzê-99:1
EQEâlêQêlY§_:_EEIB§EÃ-.§E_êll-IBêEJêIElliEEêêEêlYå

Man skall inte slå sig till ro med vad som hittills uppnåtts vad gäller

GBA-tillämpning i väginvesteringsplanering. Det osystematiska sökandet

efter "nya effekter" av väginvesteringar som florerat på sistone före-

faller dock improduktivt. Det gäller i stället för det första att till

fullo förstå vad som har uppnåtts, så att man inte "uppfinner hjulet på

nytt". Man kan dock med fördel gå tillbaka i doktrinhistorien och stål-

la frågan: Låg det något i de gamla "planeringsekonomernas" tanke att t

ex stora infrastrukturella investeringar var "speciella" i sina effek-

ter?

I den tidigare redovisade litteraturöversikten och analysen av olika

modellansatser har den frågan diskuterats utförligt. En slutsats är att

det är lämpligt att tudela problematiken och åtskilja (i) interaktionen

med Övriga transportmarknader och (ii) interaktionen med olika markna-

der utanför transportsektorn. Det förra delproblemet är tämligen väl

behandlat i litteraturen, och innehåller inga teoretiska, svårare knu-
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tar - men väl empiriska kunskapsluckor - medan det senare delproblemet

är mer dimhöljt. Det är framförallt vägförbättringar för godstranspor-

ter som, eftersom godstransport är inputs i olika led "från ax till

limpa" för alla upptänkliga varor, får en lång räcka följdeffekter

utanför transportsektorn. Om man verkligen skulle behöva spåra alla

dessa följdeffekter, skulle väldiga krav ställas på framtagandet av

vägplaneringsunderlag.

Hur skall man få grepp om denna snåriga problematik?

Vi har dragit slutsatsen att en numerisk allmän jämviktsmodell är det

bästa analysinstrumentet för att kunna få en riktig uppfattning om när,

var och hur den gängse partialanalysen inte ger en fullgod approxima-

tion av den totalanalytiskt beräknade "sanna" nyttan av väginveste-

ringar.
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3. EN INTERREGIONAL NUMERISK ALLMÃNJÄMVIKTSMDDELL - ETT FALL MED

TRE REGIONER

3.1 Introduktion

Modeller i allmänjämviktstradition har tidigare använts för att ana-

lysera problemet med att studera positiva välfärdseffekter av vägin-

vesteringarz. Tinbergen (1957) konstruerade en interregional allmän-

jämviktsmodell för att i en komparativ statisk analys visa om det finns

några betydande positiva effekter utöver transportkostnadsbesparingarna

för vägtrafikanter. Hans slutsats blev att under vissa förutsättningar

(berörande val av parametervärden i efterfråge- och utbudsekvationer i

hans modell) kommer transportkostnadsbesparingarna för existerande tra-

fik att grovt underestimera den faktiska ökningen i bruttonationalpro-

dukten. Denna slutsats kan dock inte betraktas som tillräckligt gene-

rell därför att, förutom andra svagheter, det heller inte finns några

marknader för produktionsfaktorer inkorporerade i modellen vilket ju är

en förutsättning för rationella produktionsbeslut och konsistens i en

allmänjämviktsmodell. Bos & Koyck (1961) följde i Tinbergens spår och

försökte generalisera hans modell genom att tillämpa den på en hypote-

tisk ekonomi. Deras slutsatser blir också i linje med Tinbergens d v 3

en minskning i transportkostnad för vägtrafikanter leder till substan-

tiella positiva effekter på produktion och konsumtion vilket inte kan

kvantifieras genom att enbart mäta transportkostnadsbesparingar för

existerande trafik. Friedlaender (1965) använde en sorts input-output

modell med flera regioner och kom till en helt annan slutsats än

Tinbergens och Bos & Koycks. Hon menar att det inte går att ta för gi-

vet att transportkostnadsbesparingar för vägtrafikanter underestimerar

väginvesteringars totala välfärdsintäkter då hänsyn har tagits till

alla anpassningsmekanismer i en ekonomi. Det intressanta i hennes ar-

gument är att transportkostnadsbesparingar kan till och med överesti-

mera faktiska välfärdsintäkter som väginvesteringar ger upphov till.

Dock, tillägger hon, kommer enbart transportkostnadsbesparingar att

underestimera välfärdsökning i en ekonomi om utbudet av produktions-

faktorer är elastiskt och varu- och faktorsubstitutionen är relativt

liten.
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Kanemoto & Mera (1985) visar att välfärdseffekter av en väginvestering

i en allmänjämviktsanalys kan estimeras med hjälp av pris- och inkomst-

elasticiteter i stället för modellsimuleringar. Deras utsagor mer eller

mindre ger stöd åt Friedlaenders slutsatser när det gäller tvetydighet

i jämförelse mellan transportkostnadsbesparingar och allmänjämvikts-

analys av välfärdseffekter av väginvesteringar.

Utgångspunkt för vår modell är en perfekt marknadsekonomi med tre geo-

grafiskt skilda regioner som utgör noder i ett vägnätsystem på ett sätt

som framgår av följande diagram;

 

F

H

9 . . . . Intermediär vara

5' \'3 _,_ _ Konsumtionsvara

':'//r \\'3 F Företag

/ \ H Hushåll
n' / \ '

U. \ I

.3 //l \
H 3 / \\

u _ _ _ __ __ __ 2

H F

Region 1 producerar en intermediär vara som sedan transporteras till

region 2 och region 3 för att ingå som input i produktion av vara 2

respektive vara 3. Vara 2 och vara 3 är konsumtionsvaror och konsumeras

i samtliga regioner. Ett utomstående transportföretag ansvarar för

interregionala transporter mot en viss exogent given transportkostnad

per enhet av transporterad vara. Transportkostnad per enhet för en viss

vara motsvarar värdet av en exogent bestämd kvantitet av samma vara och

betalas av köparen. Företag som.köper intermediär vara betalar motsva-

rande transportkostnad med sina egna produkter och konsumenter betalar

sina transportkostnader för varor med den vara som de konsumerar så att

en del av deras köpkraft används för att betala transporter av varor.

T ex är tij lika med den mängd av vara i som utgör kostnad för att

transportera en enhet av vara i till region j även om det är möjligt

att betala värdemässigt motsvarande transportkostnad i form av andra

varor. Enligt vårt antagande är det företag i region 2 och region 3 som

betalar sina kostnader för transport av intermediär vara i form av sina
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egna produkter i stället för den intermediära varan. Hushåll i varje

region har en nyttofunktion som representerar deras preferenser så att

preferenserna är homogena inom en region men kan variera mellan regio-

ner i den mening att olika regioner spenderar olika inkomstandelar på

konsumtion av vara 2 och vara 3. Meningen är att studera hur en Vägin-

vestering, innebärande en minskning i transportkostnaderna för företag

och hushåll, påverkar samhällsekonomisk välfärd genom förändringar i

produktions- och konsumtionsstrukturen.

3.2 Modellstrukturen

För region 1 anges t ex denna nyttofunktion i likhet med Stone-Geary3

formulering på följande sätt:

_ d _ * b d _ * b
U1- (q21 q21) 21 (q3l q31) 31 (1)

där

U1 = en index av nyttonivå

d . .
q21 = efterfrågan på vara 2 l region 1

*

q21 = en konstant mängd av vara 2 som konsumeras i region 1 oberoende
av priser och inkomst

och b21 och b31 är inkomstandelar som spenderas på vara 2 respektive

vara 3 i region 1 så att b21 + b31 = 1. På liknande sätt kan nyttofunk-

tioner formuleras för region 2 och region 3 och som vi redan har nämnt

kan b2 och b3 anta olika värden för olika regioner även om summan av b2

och b3 alltid måste vara lika med ett.

Regionala efterfrågefunktioner för konsumtionsvaror härleds på sedvan-

ligt sätt genom att maximera nytta under en budgetrestriktion för varje

region. För region 1, t ex, kan ett sådant begränsat optimeringsproblem

formuleras på följande sätt:

Maximera U1 med avseende på q21 och q31 under bivillkor att

Yl ' P2 ' Q21 ' Ps ' Q31 = 0

då Y1 definieras som netto konsumtionsrelevant inkomst i enlighet med

ekvation (24).
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Regionala efterfrågefunktioner för vara 2 och vara 3 som således här-

leds anges i form av följande samband.

 

  

Region 1

vara 2 d - * b21 * * 2

q21 q21+ Eg'IYl ' q21 ° P2 ' q31' P3] ( )
bvara 3 d _ * _âl _ * , _ * .q31" q31+ P3 [Y1 q21 P2 q31 P3] (3)

Region 2

vara 2 d = * + E§§_[Y _ * . p _ * P ] (4)q22 q22 p2 2 q22 2 q32° 3

vara 3 d = * + Eâå_[y _ * . P _ * . p ] (5)"'"" q32 q32 p3 2 q?? 2 q32 3

Region 3

bvara 2 d _ * 23 _ * . _ * .' ' qzs q23+ 5;_'[Y3 q23 P2 q33 P3] (6)

vara 3 d = * + Eââ_[Y _ * . P _ * . p ] (7)q33 q33 p3 3 q23 2 q33 3

där

P2 och P3 är priser exklusive transportkostnader på vara 2 resp vara

3. Yl, Y2 och Y3 är konsumtionsrelevant inkomst - dvs nettoinkomst

efter att transporträkning är betald - för respektive region.

Produktionsaktivitet i en region karaktäriseras av en kostnadsfunktion

och anges som i följande:

Region 1

där

TCl = totalkostnad för produktion i region l
w1 = penninglön
11 = inputkoefficient av arbete
qsl = producerad kvantitet eller utbud av vara 1
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Region 2

Tcz = [a12 ' P12 + w2 ' lzlqsz (9)

där

TC2 = totalkostnad för produktion i region 2
a12 = inputkoefficient av vara 1 i produktion av vara 2
P12 = priset på vara 1 inklusive transportkostnad i region 2
w2 = penninglön
12 = inputkoefficient av arbete
qs2 = utbud av vara 2

Region 3

där

TC3 = totalkostnad för produktion i region 3
a13 = inputkoefficient av vara 1 i produktion av vara 3
w3 = penninglön
13 = inputkoefficient av arbete
q33 = utbud av vara 3

Vidare antas att företag i varje region levererar sin produktion på

produktionsställe eller på "factory gate" som man brukar säga på engel-

ska. Arbetsmarknader antas vara regionalt specialiserade och ingen för-

flyttning av arbetskraft mellan regioner förekommer. Efterfrågefunktio-

ner för arbetskraft för varje region härleds ur kostnadsfunktion genom

att göra nollvinstantagande vilket innebär att totala intäkter (TR) är

lika med totala kostnader (TC) för produktion i varje region. Regionala

efterfrågefunktioner för arbetskraft är:

Region 1

P
d _ _l__ 3L - w q1 (11)
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Ldl, Ldz och Ld3 är efterfrågan på arbetskraft i respektive region.

Utbudsfunktioner för arbetskraft antas vara elastiska genom att göra

arbetskraftsutbud beroende av reallöner i varje region. Utbud av ar-

betskraft definieras som antal arbetade timmar och det antas att arbe-

tarnas uppfattning av allmän prisnivå i en region inte direkt påverkas

av transportkostnaderna för konsumtionsvaror. Utbudsfunktion för arbete

tolkas så att en given mängd arbete (a) utförs till en given reserva-

w
tionslön - z 0 och utbud av arbete utöver a kräver högre reallön.

P*

Detta framgår i följande samband:

Region 1

L8 = a + 5 (Yl-- 3-) a 5 > 0 (14)1 1 1 P1* P* 1' 1

Region 2

Ls=a+3(___w2-!) p>0 (15)2 2 2 92* p* 2' 2

Region 3

Ls=a+[3(-v:§--Y-l a B>0 (16)
3 3 3 P P 3' 3

3*

le, Ls2 och LS3 står för utbud av arbetskraft, al, az, a3, Bl, BZ, 63

är parametrar av utbud och P1*, P2*, P3* representerar konsumentpris-

index för respektive region. Ett sådant samband kan definieras i ett

begränsat intervall där punkt ;i utgör den nedre gränsen.

Innan vi går vidare är det nu på plats att säga lite mera om transport-

kostnader. Vi har redan nämnt att transportkostnad för att transportera

en enhet av vara i till region j, tij, är den mängd av vara i som be-

höver betalas för att transportera en enhet av vara i från region i

till region j. Det skall också påpekas att samma index används för en

viss region och den vara som produceras i denna region eftersom varje

region producerar bara en enda vara. Transportkostnader (i reala ter-

mer) för varje region anges enligt följande:
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Region 1

le = t21 ' qd21 + t31 ' qd31

Region 2

(t12 ' gålz ' P1)
T2: =

92

T2k = t32 ' qd32

Region 3

(t13 ' qd13 ' P1)
Tar =

P3

T3k = t23 ° qdzs

Tk och Tf står för hushålls- resp företagstransportkostnader inom en

15

(konsumenter)

(företag)

(konsumenter)

(företag)

(konsumenter)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

region och qdlz, qd13 är produktionsrelevant efterfrågan på vara

region 2 resp region 3 därför att företag i dessa regioner inte efter-

frågar vara 1 för att direkt betala sina transportkostnader eftersom

dessa betalas i termer av vara 2 respektive vara 3.

Från ekvationerna (17) till (21) kan nu också de totala kvantiteterna

av vara 2 och vara 3 som behövs

portkostnader för vara 1, vara 2 och vara 3 härledas. Vi kallar dessa

kvantiteter för transportkostnadsrelaterad efterfrågan på

vara och betecknar dem som qut och qd3t så att:

  

d (t12 ' qd12 ' P1)
qut = t21 ' qd21 + t23 ' q 23 + 92

d d (t13 ° qd13 P1)
qd3t = t31 ' q 31 + t32 ' q 32 + P3
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Detta innebär att företag i region 2 resp region 3 efterfrågar en del

av sin egen produktion för att kunna betala transportkostnader för sina

transporter av intermediärvaran, qdlz, qd13 till respektive region. Å

andra sidan spenderar konsumenter i varje region en del, Ytj, av sina

bruttoinkomster för inköp av varor som behövs för att betala transport-

kostnader. Nettokonsumtionsrelevant inkomst för varje region kan därför

anges som i följande:

Region 1

Region 2

YZ = Yz* - Ytz

Region 3

Y3 = YB* - Yt3

där Yl, YZ, Y3 är nettoinkomst, då transportkostnaderna är betalda4,

för resp region medan Y1*, YZ* och Y3* är bruttoinkomst för resp region

och Ytl, Yt2 och Yt3 är konsumenternas transporträkningar (i pengar)

för dessa regioner.

Efter att ha gått igenom grundläggande strukturella samband är det nu

lämpligt att införa några definitionsekvationer:
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3.3 Definitionsmässiga samband

De definitionsmässiga samband som bestämmer modellens funktionssätt

presenteras här nedan:

912 = P1(1+t12) (27)

913 = P1(1+t13) (28)

P21 = P2(1+t21) (29)

P23 = P2(1+t23) (30)

P31 = P3(1+t31) (31)

P32 = Ps(1+t32) (32)

91* = b21 - pz + b31 - 93 (33)

P2* = b22 ' P2 + b32 ' P3 (34)

P3* = b23 - 92 + b33 - P3 '(35)

Ld1 = ll-qd1 (36)

Ld2 = lz-qd2 (37)

Lds = l3°qd3 (38)

qdlz = alz'qdz (39)

qdls = ala-qu (40)

qdl = qd12+qd13 (41)
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= qd21+qd22+qd23+qd2t

= qd31+qd32+qd33+qd3t

w1'L31

Wz'Lsz

w3°L33

P2't21°qd21+P3't31'qd31

Pl'qsl

Pz'qsz

Ps'qss

qs2 och qs3 i (50) - (52) är utbudskvantitet av

och produktion av dessa varor sker enligt följande:

qsz

qsa

   

ml

11

Lsz qdlZ
= alt.

12 a12

= alt.

13 a13
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(50)
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(54)
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Med alla dessa ingredienser tillhands, är vi nu färdiga att införa jäm-

viktsvillkor på arbetsmarknaden liksom på samtliga varumarknader:

qsl = qdl (56)

q°2 = qsz (57)

qsa = qd3 (58)

le = Ld1 (59)

Ls2 = Ld2 (60)

Las = Lds (61)

3.4 En lösningsalgoritm

 

Utbudskvantiter qi, gå, gå i (53) - (55) kan härledas ur jämvikts-

villkor på arbetsmarknader, (59) - (61) genom att använda ekvationerna

(11) - (16). Detta ger följande samband:

   

 

w1 w w1

qsl = [G1 + 51 ( ' )] ' '_' (62)

P1* P* P1

w2 w w2

qsz = [az + Bg (--- --)] ° (63)
P2* P* (92'312°P12)

w3 w w3

qs3 = [G3 + 53 (___" )] ' (64)

P3* P* (93'313°P13)

Genom att använda ekvationerna (8) - (10) och (50) - (52) i enlighet

med nollvinstantagandet kan vi sedan uttrycka jämviktspriser på alla

varumarknader som nedan:
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P1 = w1 ' 11 (65)

P2 = a12 ° P12 + w2 ° 12 (66)

P3 = a13 ° P13 + w3 ° 13 (67)

Eftersom tlz, t13, t21, t23, t31, t32 är exogent givna kan man med

hjälp av enkel substitution uttrycka P1, P2 och P3 i termer av enbart

wl, w2 och w3, genom att använda samband i (27) och (28). Substituera

de resulterande uttryckena för P1, P2 och P3 i (62) - (64) och använd

också uttryck (33) - (35) för P1*, P2* och P3* i (62) - (64) för att få

var och en av qsl, qs2 och q 3 som blir en funktion av wl, w2 och w3.

På liknande sätt kan man på efterfrågesidan genom vidare matematiska

manipuleringar uttrycka qdl, qd2 och qd3 enbart i termer av wl, w2 och

w3. Detta kan göras genom att i första hand substituera högerleden i

(66) och (67) för P2 och P3 i de regionala efterfrågefunktionerna och

sedan eliminera Yl, YZ, Y3 i dessa efterfrågefunktioner. Dessa ekva-

tioner tillsammans med jämviktsvillkor på varumarknad ger oss ett icke-

linjärt system av nio ekvationer i nio endogena variabler och Övriga

parametrar enligt följande mönster:

s 8
I q1 = q1(w1,w2,w3, parametrar)

s s
II q2 = q2(w1,w2,w3, parametrar)

s s
III q3 = q3(w1,w2,w3, parametrar)

d d
IV q1 = q1(w1,w2,w3, parametrar)

d d
V q2 = q2(w1,w2,w3, parametrar)

d d
VI q3 = q3(w1,w2,w3, parametrar)
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8 d

VII Q1 = Q1

8 d

VIII qZ = Q2

3 d

IX Q3 = q3

3.5 Den numeriska lösningen

 

Ett sådant icke-linjärt system behöver dock inte alltid innehålla en

entydig och generellt analytisk lösning och även om en sådan skulle

finnas så är det kanske inte alltid lätt att komma fram till den. Ett

sätt att hantera modellen skulle kunna vara att linjärisera sambanden

I-VI, t ex genom att använda Taylorsutvecklingsmetod och sedan försöka

lösa det linjära ekvationssystemet. Vi har dock använt den numeriska

metoden och tilldelat alla parametrar i modellen, ekonomisk-teoretiskt

och logiskt lämpliga numeriska värden för att sedan med hjälp av NAG5

lösa den numeriska modellen. En viss uppsättning av numeriska värden på

modellens parametrar och exogent givna variabler matas in som input och

numeriska värden på sökta endogena variabler kommer ut i form av en

outputlista. Den numeriska modellen ovan beskriver utifrån givna input-

värden ett initialt jämviktsläge med avseende på produktions- och kon-

. sumtionsaktiviteter i vår ekonomi. Antag att en vägförbindelse mellan

två godtyckligt valda noder får en kvalitativ förbättring genom en väg-

investering, så att genomsnittlig transportkostnad för transport av

varor på denna väglänk minskar. Eftersom transportkostnader ingår i

modellen som exogent givna storheter är det, genom att sätta in nya

transportkostnadsvärden, nu direkt möjligt för oss att komma till ett

nytt jämviktsläge med något förändrat produktions- och konsumtionsmöns-

ter som en konsekvens av en sådan transportkostnadsminskning.

Här nedan följer en sådan uppsättning av sammanhängande input- och out-

putlistor6 vid ett Visst utgångsläge och sedan då transportkostnader på

väg mellan region 1 och region 3 minskar med 15% respektive 25%, 35%

och 50%.
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Utgångslåge

InEut

b21 = 0.4500

b31 = 0.5500

*

q21 = 5.000

1:

q31 = 5.000

a12 = 0.7000

11 = 0.5000

1212 = 0.1600

t21 = 0.1500

1:31 = 0.1700

al = 100.0

Bl = 85.50

Outgut

w1 = 9.334

p1 = 4.667

Li = 176.8

wl* = 0.8979

Y1 = 1421.

S =q1 353.5

d -q1 - 353.5

d _q21 - 67.40

d _q31 - 70.19

P1* = 10.39

d _q12 - 158.0

Ytl = 228.7

Yl* = 1650.

p12 = 5.413

p23 = 10.74

U1 = 63.92
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0.600

0.4000

5.000

5.000

.9000

.5500

.1800

.1300

.1400

65.00

57.70

O
O
O
O
O

10.39

9.506

124.1

1.024

1219.

225.6

225.7

75.44

45.14

10.15

195.6

70.43

1289.

5.507

13.01

- 56.25

23

33

q23

q33

0.4000

0.6000

5.000

5.000

0.6000

70.00

61.60

10.28

11.12

130.4

0.9810

1273.

217.4

217.3

= 54.24

68.13

10.48

66.90

1340.

= 10.91

12.68

57.16



Vid.15% minskning

Input

b21

b31

qd21

qd31
a12

11
t12

t21
t31

-0.4500
-O.5500

- 5.000

- 5.000
-O.7000

-0.5000

-O.1600
-O.1500

=O 1445

alfal- i00.0
betal- 85.50

Output

- 1442
ql u 354.5

qdl = 354 5
q21 - 68.43
q31 - 71.94
P1$ - 10.33
q12 - 158.3
Ytl - 211 9
Y1$ - 1654.
p12 n 5.414
p23 - 10.74
U1 n 65.34

Vid 25% minskning

Input

b21 -O.4500

b31 =O.5500
qd21 - 5.000

qul - 5.000

a12 -O.7000
11 =0.5000
t12 -0.1600
t21 -O.1500

t31 =O.1275

a1fa1= 100.0

beta1= 85.50

Output

wl - 9.334

pl = 4.667

sLl u 177.6

Yl = 1457
ql m 355 1
qdl n 355.1
q21 = 69.13
q31 a 73 15
P13 = 10.29
q12 = 158.5
Ytl = 200.4
Yl$ m 1657.
p32 n 5.414
p23 n 10.74
Ul - 66.31

b22 -O.6000

b32 -0.4000

qd22 - 5.000

qd32 - 5.000

a13 -0.9000

12 -0.5500
t13 -0.1530
t23 m0.1300

t32 -0.l400
alfa2- 65.00

beta2- 57.70

w2 - 10.39
p2 - 9.506
sL2 - 124.3
w2$ - 1.028
Y2 - 1222
q2 - 226 1
qd2 - 226 1
q22 - 75.64
q32 - 45.66
P2$ - 10.11
q13 - 196.2
Yt2 - 70.53
Y2$ - 1292.
p13 - 5.381
p31 - 12.60
U2 u 56.64

b22 -O.6000
b32 -O.4000
qd22 - 5.000

qd32 - 5.000

a13 -0.9000
12 -0.5500
t13 _0.1350
t23 -O.1300

t32 -O.l400

a1fa2= 65.00

beta2- 57.70

w2 - 10.39

p2 - 9.505
sL u 124.5
w2$ - 1.031
Y2 - 1223
q2 - 226 4
qd2 - 226.5
q22 - 75.77
q32 x 46.02
P2$ - 10.08
ql n 196.6
Yt2 - 70.59
Y2$ - 1294.
p13 u 5.297
p3l m 12.33
U2 - 56.90

b23 »0.4000
b33 -0.6000
qd23 - 5.000
qd33 - 5.000

13 -O.6000

alfaB-

beta3-

70.00
61.60

- 1277
q3 - 218.0
qd3 - 218.0
q23 - 54.43
q33 - 69.02
P3$ - 10.41

Yt3 - 67.13
Y3$ - 1344.
p21 u 10.93
p32 - 12.55
UB = 57.73

b23 0.4000
b3' :0.6000
qd23 a 5.000
qd33 n 5.000

13 _0.6000

a1fa3- 70.00

beta3= 61.60

.3917

Y3 - 1280
q3 - 218
qd3 - 213.
q23 - 54.5
q33 w t3.6
P35 = 10.3

Yt3 - 67.28
Y3$ H 1347.
p21 a '0 93
p32 - 12.46
UB - 58.12



'Vid 35%:minskning

24

Input

b21 -O.4500

b31 -0.5500
qd21 - 5.000

qd31 m 5.000
a12 -0.7000
ll -O.5000
t12 -0.1600

t21 r:0.1500

t31 -0.1105

alfal- 100.0

betala 85.50

Output

wl m 9.334

pl = 4.667

sLl = 177.9

w1$ 0.9107

Yl - 1471.
ql - 355.7
qdl - 355.7
q21 - 69.84

q31 u 74.38

Pl$ m 10.25

q12 = 158.8

Ytl = 188.7

Y1$ - 1660.
plz = 5.414
p23 - 10.74
Cl = 67.30

'Vid.50% minskning

Input

b21
b31

qd21
qd31
a12

ll

t12

t21

t31

alfal

betal

Outpu

'h' 1

pl

sLl
wl$
Yl
ql
qdl

qZl

q3l
P1$

q12
Ytl
Yl$
p12
p23

Ul

-O.4500
-0.5500
n 5.000
- 5.000
-O.7000

0.5000

-O.1600

-O.1500

-0.8500E-Ol

- 100.0
m 85.50

t

= 9.334
w 4.667

= 178.3
"0.9165
- 1494.

356.7
356.7

70.93

76.29

10.19

159.1

170.7
1665.
5.414
10.74

68.83

2
l
l

l
I
I

5
E
:

b22

b32
qd22
qd32
a13
12
t13

t23
t32

-0.6000

-O.4000
- 5.000
- 5.000
-O.9000
-O.5500

-O.ll70

-O.1300

-O.1400

alfaZ- 65.00

beta2- 57.70

b22
b32
qd22
qd32
a13

12

t13

t23

t32

5
n
u

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
l
l

B

x
]

0
1

0 H

0.6000
-O.4000

- 5.000
- 5.000
-0.9000

-O.5500

-O.9000E-Ol
-0.1300

-O.14OO

alfaZ- 65.00

beta2- 57.70

E
5
3

I
I
!

I
I
H

I
I
I

I
I
H

I

99.

b33
qd23
qd33

l
.
)

U
)

-O.4000
0.6000

- 5.000

- 5.000

"0.6000

alfa3- 70.00

betaBN 61.60

(J
J
u

U:
L*

0)
m

(
7

U
)

Q
u
Q
'
<
:
{
°
©
S

D.
.

U.
)

b23

b33
qd23
qd33

13

alfa3- 70.00

betaBu 61.60

WB

8343

w33

3
!

l
I
I

1
I
H

'
.
-

H
.

'
N m m

2

(
H
F
L
J
F
J
D

m
r
e
c
>
w
u
q

I
l

0

0
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Några egenskaper hos den numeriska modellen

Den numeriska lösningen ovan skall generellt sett inte betraktas

som. något optimeringsförfarande eftersom parametervärden inte har

valts för att optimera modellen. Det är därför möjligt att genom

att ändra värde på en parameter (eller flera parametrar samtidigt)

- ceteris paribus - höja den totala konsumentnyttan. Genom att t ex

öka b21 till 0,52 och minska b31 till 0,48 kan man åstadkomma en

viss förbättring för alla regioner. Denna aspekt av problematiken

är irrelevant för oss då syftet är att jämföra två jämviktslägen i

en komparativ statisk analys.

En ökad arbetskraftsutbudselasticitet i region 1 kommer att leda

till att:

P1, P2, P3, w1 och U1 minskar och wz, w3, U2 och U3 ökar.

Ett mera elastiskt utbud av arbete i region 2 kommer att medföra:

en ökning i P1, P2, P3, wl, Ll, Lz, U1 och U2 och

en minskning i wz, w3, L3 och U3

På samma sätt om utbudet av arbete blir mera elastiskt i region 3

får

föregående fall byts ut mot region 3.

vi liknande effekt i ekonomi med den skillnaden att region 2 i

En ökning i inputkoefficienterna a12 eller a13 innebär att:

minskar.

P2, P3, wl, L1 och U1 ökar medan wz, w3, Lz, L3,
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3.7 Modellens användning

I modellen använder vi som bekant en välfärdsindikator i form av en

nyttoindex U för respektive region. Antag att Uoj står för nytta av

varukonsumtion före transportkostnadsminskning och att Ulj represen-

terar nyttan efter transportkostnadsminskning för region j. Genom att

jämföra Uoj med Ulj kan vi ordinalt påstå om nyttan för region j har

minskat eller ökat som en följd av den gjorda väginvesteringen7. För

att kunna ge ett sådant ordinalt välfärdsmått en kardinal tolkning så

att storleksordningen på välfärdsförändringarna vid genomförande av en

vägåtgärd exakt kan fastställas i pengar, kommer vi att använda metoder

som huvudsakligen bygger på den nationalekonomiska välfärdsteorin.

Dessa aspekter av vår problemställning diskuteras i nästa kapitel uti-

från förutsättningen att konsumenterna har en väl specificerad nytto-

funktion som välfärdsindikator. Den data som vi har producerat med

hjälp av vår interregionala numeriska allmänjämviktsmodell kommer då

att användas för att kvantifiera välfärdsförändringar i samband med

väginvesteringar genom att beakta olika välfärdsmått för en inbördes

jämförelse.
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4. METODER FÖR ATT MÄTA VÄLFÃRD I PENGAR

4.1 Något om kontroversen kring mätproblemen

Man kan nu fråga sig om det i en praktisk situation, går att mäta för-

ändringar i välfärd genom ett gemensamt välfärdsmått t ex pengar?

För att en sådan ordinal jämförelse, dvs en jämförelse där vi bara kan

påstå att nyttan av åtgärd A är större eller mindre än nyttan av åtgärd

B utan att kunna fastställa (i pengar) storleken av denna skillnad,

överhuvudtaget skulle vara möjlig förutsätts det en välspecificerad

välfärdsindikator liknande den som inkorporerats i vår modelle. Verk-

ligheten är dock mycket mera komplicerad och man kan ju undra om nytto-

funktionen som sådan faktiskt existerar för var och en av konsumenterna

och även om.den gör det, så vet man inte om varje konsument verkligen

skulle vilja maximera den och kunna göra det.

Kontroversen kring problem.med specificering av individuell nyttofunk-

tion, nyttoaggregering och inter-personell jämförelse av nytta har bli-

vit en klassisk intellektuell exercis. Att finna en praktiskt tillämp-

bar kardinal tolkning av ett ordinalt nyttoindex har därför länge varit

påfrestande för ekonomer. Det finns en omfattande litteratur9 inom

detta problemområde och sammanfattningsvis kan man säga att det budskap

som förmedlas där karaktäriserar tre olika tänkesätt nämligen:

(1) att det överhuvudtaget är omöjligt att finna ett praktiskt till-
lämpbart välfärdsmått

(2) att detta kan vara möjligt bara under speciella och begränsade för
utsättningar

(3) och att hela kontroversen är överflödig och icke nödvändig efter-
som det, enligt mångas uppfattning, redan finns tillräckligt goda
approximationer _ konsumentöverskott, ekvivalent variation, kom-
penserande variation _ till praktiska välfärdsmått.

Medan denna kontrovers alltjämt består så tycker vi att det är rimligt

att stödja punkt (3). I vårt fortsatta arbete kommer vi att visa att

ekvivalent variation och kompenserande variation utgör tillräckligt

goda approximationer av pekuniära välfärdsförändringar som en policy-
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åtgärd kan ge upphov till. Denna slutsats bygger naturligtvis på vissa

bestämda teoretiska förutsättningar som vi kommer att diskutera senare

i texten.

4.2 Konsumentöverskottstekniken

 

Konsumentöverskottsteknik har flitigt använts i samband med Cost/-

Benefit-analys av olika policyåtgärder inklusive vägtransportprojekt av

olika slag. Detta verktyg kan i traditionell mening definieras10 som

skillnad mellan det som en konsument i enlighet med marshalliansk

efterfrågekurva faktiskt betalar vid en viss pris-kvantitet kombination

av en vara ooh det som denne, i enlighet med sina preferenser maximalt

skulle ha velat betala för att inte bli helt utan konsumtion av just

denna vara. Definitionen ovan innehåller några ekonomisk-teoretiska

implikationer, exempelvis antagande om att inga andra priser än den

ifrågavarande förändras, kriterium om potentiell ersättning och anta-

gande om konstant marginalnytta av pengar.

Utan att gå djupare in på de teoretiska förutsättningarna bakom konsu-

mentöverskottsteknik vill jag här påpeka att detta verktyg har också

fått kritik på grund av svagheter i dess logiska underbyggnad. Många

menar att Marshall _ konsumentöverskottsskapare _ inte är tillräckligt

klar över sin uppfattning om egenskaper hos ett välfärdsmâtt och efter-

frågefunktioner (Se Mckenzie, 1983, sid 73 och Samuelson, 1947-48).

Dessutom det faktum att konsumentöverskottsteknik har absolut ingenting

att säga när det gäller omfördelningseffekter av en policyåtgärd gör

den ännu mindre noggrann vilket innebär att denna teknik i praktiken

kan föranleda icke obetydliga felberäkningar. Å andra sidan resonerar

man för konsumentöverskottsteknik genom att framhäva dess användbarhet

under vissa förutsättningar (Jfr t ex Willig 1979). Man menar att det

går att använda konsumentöverskottsteknik "without apology" om t ex

alla prisvariationer verkar i samma riktning och har en relativt be-

gränsad och liten effekt på välfärd. Detsamma gäller om konsumenter har

homotetiska nyttofunktioner och då inkomsteffekten vid ifrågavarande

prisvariationer är liten.
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Detta innebär dock att situationer då prisvariationerna är sådana att

både prisökningar och prisminskningar samtidigt förekommer, och dess-

utom där vissa konsumenter särskilt drabbas av en viss policyåtgärd,

måste exkluderas och det är kanske dessa situationer som utgör kärnan i

en välfärdsekonomisk analys.

Efter att ha diskuterat olika aspekter av konsumentöverskottsteknik

kommer vi att nu beröra de övriga välfärdsekonomiska begrepp som är

mest relevanta i det här sammanhanget. En lämplig utgångspunkt i detta

avseende ur pedagogisk synvinkel, enligt vår uppfattning, är att kart-

lägga de viktigaste egenskaperna hos ett välfärdsmått och på basis av

en översiktlig genomgång av dentillgängliga litteraturen kan vi pre-

sentera följande kriterier som ett välfärdsmått tycks böra uppfylla

0 Ett välfärdsmått skulle kunna användas för att rangordna alla rele-
vanta pris-kvantitet kombinationer av intresse för en enskild konsu-
ment eller en homogen grupp av konsumenter.

0 Ett sådant mått skulle också kunna anges i en gemensam skala dvs i
samma enheter t ex pengar och skulle således vara aggregerbart över
individer eller homogena grupper av individer.

0 Vårt välfärdsmått skulle strukturellt och analytiskt kunna fonmule-
ras som ett matematiskt uttryck vilket innehåller efterfrågepara-
metrar. Detta implicerar att det i princip finns en viktig länk
mellan konsumentnyttonivån och den information som finns tillgänglig
i dess efterfrågefunktioner.

Med detta som utgångspunkt är det nu lämpligt att närmare behandla de

alternativa och relativt nyare välfärdsekonomiska begrepp som av ekono-

mer tycks vara riktigare än konsumentöverskott ur ekonomisk-teoretisk

synvinkel. Huvudsakligen kommer Vi att gå in på de teoretiska förut-

sättningar som ligger bakom "ekvivalent variation" och kompenserande

variation men vi vill också passa på att ge en mycket kort beskrivning

av ett annat begrepp _ kostnadsdifferens (cost-difference) _ som lanse-

 

rades av Samuelsonll. Detta definieras som den anpassning i konsum-

tionsutgifter som en konsument måste göra för att, efter en prisför-

ändring, kunna köpa den varukombination som denne konsumerade före

prisförändringen. En viktig tanke som verkar ligga bakom det här är att

inkomsteffekten på det viset blir lätthanterlig, dock på bekostnad av

substitutionseffekten, ty konsumentbeteendet i ett sådant läge är inte

optimalt då denna situation inte utgör en tangeringspunkt mellan kon-

sumentens budgetrestriktion och dennes preferenser.
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4.3 Kompenserande variation och ekvivalent variation

Begreppet kompenserande variation är den summa pengar som en konsument

maximalt (minimalt) är villig att betala (ta emot som kompensation vid

en prisminskning (ökning), för att kunna hålla sig kvar på en given

nyttonivå. Nyckelordet här är alltså en oförändrad nyttonivå då ett

 

eller flera priser förändras som en konsekvens av en policyåtgärd.

Skillnaden ligger, jämfört med kostnadsdifferensen, i att det nu är

substitutionseffekten som blir referenspunkt då konsumentens val sker i

enlighet med ett nytt optimalt läge längs den ursprungliga indifferens-

kurvan.

Det begrepp som vi dock kommer att använda i vår modellanalys och där-

för skall få en detaljerad behandling, är ekvivalent variation. Detta

 

välfärdsmått karakteriserar konsumentpreferenser i form av förändringar

i konsumtionsutgifter vid en given uppsättning av priser för att uppnå

en godtycklig nyttonivå, vilken som helst. Utgångspunkt i det här fal-

let alltså är givna priser och skillnaden mellan konsumtionsutgifter

vid en viss nyttonivå i ett utgångsläge och de utgifter som vid givna

priser är nödvändiga för att uppnå en annan nyttonivå är lika med ekvi-

valent variation. För att kunna härleda ekvivalent variation i en prak-

tisk situation krävs det att konsumenters efterfrågefunktioner skall

uppfylla vissa villkor (Jfr McKenzie, 1983, kap.2) som kan sammanfattas

i följande:

(1) Efterfrågefunktioner skall vara homogena av grad noll 1 priser och

inkomster vilket implicerar att nyttofunktionen ifråga måste vara homo-

gen av grad 1.

(2) Summan av egen - och korspriselasticiteter för en vara (konsum-

tionsvara) skall vara lika med negativ av inkomstelasticiteten för sam-

ma vara12.

(3) Summan av marginalkonsumtionsbenägenheter för individuella varor

skall vara lika med 1. Detta kallas också "adding-up" villkor och kan

lätt härledas genom att derivera budgetrestriktionen med avseende på

disponibel inkomst.
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(4) Efterfrågefunktioner skulle kunna reflektera korspriseffekter i en-

lighet med Slutskyekvationen13.

Med alla dessa villkor uppfyllda, kommer vi nu att visa att ett väl-

färdsmått med önskvärda egenskaper verkligen existerar om konsumenter

agerar helt i enlighet med sina preferenser. Vi antar att Uoj är en god-

tycklig nyttonivå som konsumenter i en region j uppnår i utgångslägen

då deras konsumtionskostnad är:

Yoj = P°2j ' q°2j + P°3j ' q°3j (68)

U

menternas optimala val utifrån givna priser och inkomster.

oj är alltså indirekt nyttofunktion eftersom q°2j och q°3j är konsu-

Vidare antas att en väginvestering som leder till att transportkostna-

der för varutransporter minskar resulterar i förändrade varupriser t ex

Plzj resp P13j så att konsumenterna i region j, genom en omstrukture-

ring av sin konsumtion, hamnar på en ny nyttonivå, Ulj. Denna föränd-

ring i konsumentnyttonivå, AUj = Uij - Uoj har alltså åstadkommits på

basis av förändrade priser och som en konsekvens av detta en ny kombi-

nation av q2j resp q3j nu konsumeras. En frågeställning är: hur skulle

man kunna uppnå den nya nyttonivån, Ulj, med oförändrade priser? Svaret

på denna fråga är att det måste finnas en konsumtionskostnad Ylj som

med oförändrade priser kan ge konsumenterna en nyttonivå som är lika

med Ulj. Y1 måste vara sådan att det gäller att:
3

Ylj = P02jq12j + P°3jq13j (69)

För att kunna bestämma qlzj och ql3j - ännu en ny kombination av q2j

och q3j - som ju är ingenting annat än kompenserade efterfrågefunk-

tioner, kan vi ta fördelen av dualitet20 mellan nyttofunktion och kon-

sumentkostnadsfunktion. Vi formulerar alltså ett minimeringsproblem där

man minimerar konsumentkostnader _ eftersom konsumenter handlar ra-

tionellt _ för att uppnå en på förhand bestämdnyttonivå, Ulj, utifrån

en given uppsättning av priser:
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I O 0

Min Y. = P . . + P . .
3 23q23 33q33

m a p qzj och q3j

bz. b3j* J *
under biVillkor att: (q2j_q2j) (q3j-q3j) - Ulj = 0

Vår Lagrangefunktion är:

_ o o _ _ * bz. _* b -
L - sz q2j+ Pag'qu+ *lUlj <Q2j q2j> °<qu qu) 33 1 (70)

och genom att derivera (70) med avseende på qzj, q3j och X och sätta

dessa partiella derivatorer var för sig lika med noll, får vi följande

första ordningsvillkor:

âL o * -b3. * b3'-- = 9 zj - xb2j<q2j-q2j a<q3j-q3j 3 = 0 <71>
anj

ÖL * _ _ * .

- = P°3j ' Äb3j(q3j'q3j) b23(q2j'q2j)b23 = 0 (72)
ÖQaj

aL * b . * b .
-_' = [Ulj'(Q2j'q2j) 23(q3j'q3j) 33] = 0 (73)
öÄ

Ekvationerna (71) och (72) ovan ger:

* b --1 * b
P°2j = Äb2j(Q2j'q2j) 23 (q3j-q3j) 33

och

* b .-1 * b -
P°3j = Äb3j(q3j'q3j) 3 (qu'qzj) 23

vilket leder till att:

P°2j P°3j
Ä = = (74)* b , * b .

qBj-qu 33 qu_q2j 23
b2j ____?__ b3j ____I__

Q2j'Q2j Qaj'qu

och därmed kan k elimineras.
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Genom vidare matematiska manipuleringar av (74) kan vi få följande

uttryck för t ex q3j:

 

* Po2j b3j *

q3j = q3j + ' '__' (qgj-qzj) (75)
P°3j sz

Vi kan nu substituera (75) i (73) och omorganisera termerna för att

sedan lösa för qzj och då har vi:

  
 

* + Ulj (76)q2j = qu _
[haj ?02311333

sz P°3j

På motsvarande sätt kan man manipulera (74) för att få:

* P°3j sz *
qzj = + 0 _

Pozj

för att lösa q3j

Här kan vi nu substituera (76) i (73) för att få

* Ulj

qu = Q3; + (77)

 

 

qzj och qu är som tidigare påpekats, kompenserade efterfrågefunktioner

och för klarhetens skull kan vi nu beteckna dessa som qlzj resp ql3j i

relation till efterfrågefunktionerna q°2j och q°3j i utgångsläget. Vi

kan nu påstå att given en nyttonivå Uoj i ett utgångsläge är det, för

konsumenter i en region j, möjligt att uppnå en annan nyttonivå Ulj,

genom att antingen priser förändras eller också med oförändrade priser

genom en förändring i konsumtionsutgifter från Yo- till Ylj. En för-3
ändring AYj = Ylj - YOj i konsumtionsutgifter motsvaras alltså av en

förändring AUj = Ulj - Uoj i konsumenters nytta om vi håller priser på

en oförändrad nivå. Definitionsmässigt är därför AYj ingenting annat än
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vår ekvivalentvariation (EV) som ger en värdering i pengar av den ökade

nyttan.

På liknande sätt kan vi, för en given nyttonivå, räkna hur två olika

uppsättningar av priser leder till två olika konsumtionsutgiftsnivåer

för att uppnå den givna nyttonivån. Skillnaden mellan dessa konsum-

tionsutgifter definitionsmässigt är lika med kompenserande variation

(KV). På basis av vår tidigare analys av begreppet ekvivalent variation

kan vi för en godtyckligt vald nyttonivå Ulj formulera (KV) och (EV)

som i följande:

och

Kompenserande variation och ekvivalent variation är båda pekuniära väl-

färdsmått och som vi tidigare i texten såg härleds båda ur konsument-

kostnadsfunktion eller s k Cost-of-utility-function. En avgörande

skillnad mellan dessa två välfärdsmått är att ekvivalent variation fun-

gerar som ett ordinalt välfärdsmått under alla omständigheter medan

kompensrande variation gör det bara då preferenser är homotetiska15 och

uppfyller därför inte det generella kravet på ett välfärdsmått då det

gäller rangordning av olika alternativ. Men (KV) kan användas för bi-

nära jämförelser och i vårt fall med bara två olika jämviktslägen och

två priser kommer även (KV) att vara lika användbar som (EV). I annat

fall då antal policyalternativ är större än 2 gäller det att t ex med

n
"n" alternativ måste 2 (i-l) parvisa beräkningar genomföras för att

i=2

kunna använda (CV) mot bara "n" beräkningar för (EV)16.

Den slutsats som vi kan dra från diskussionen ovan därför är att kon-

sumentpreferenser i princip kan tolkas i pengar under vissa förutsätt-

ningar och att det välfärdsmått som är mest relevant i detta samband är

ekvivalent variationen (EV). I vår analys kommer vi också att ta hänsyn

till förändring i konsumentnytta som en konsekvens av förändringar i

sysselsättning (antal arbetade timmar) och genom att justera ekviva-
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lentvariationen för sådana förändringar kan vi få totalnettonyttan av

konsumenter. Totalnettonyttan jämförs sedan med transportkostnadsminsk-

ningen på väg i enlighet med konsumentöverskottsteknik som också före-

språkas i samband med välfärdsberäkningar av en väginvestering.

4 - 3 - 1 EYEEQÅYÅEÅEÅQJQQLL

Som. det framgår av vår nyttofunktion så finns inte fritid med i nytto-

funktionens argument. Nytta av ökad fritid eller onytta av ökat arbete

kan därför inte mätas direkt ur nyttofunktionen eftersom denna funktion

reflekterar enbart den del av konsumentnyttan som beror på varukonsum-

tion. För att kunna ta hänsyn till nytta av fritid har vi använt ut-

budsfunktion för arbete i varje region. Utbud av arbete kan geografiskt

framställas som i följande diagram;

/
V!

\

 

:j
a

så

 

:i

  

 

  

Den skuggade ytan i diagrammet ovan motsvarar fritidsvärde DUL i reala

termer och kan beräknas med hjälp av följande formel:

[601- m (a- u + (w (a- Lo)
För att förvandla DUL i pengar multipliceras detta med prisnivå, P*

som råder i en region och det hela omräknas sedan med hjälp av en s k

true cost-of-living-index17. Denna förändring i fritidsnytta ingår

sedan i våra kalkyler för att beräkna totalnettonytta för konsumenter.
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Totalnettonyttan kan sedan jämföras med transportkostnadsbesparingarna

som. beräknas genom att mäta transportkostnadsminskningar för den exi-

sterande trafiken plus tillkommande nyttan hänförlig till den nygenere-

rade trafiken i fasta priser.

4.4 Beräkning av nationalinkomst

I en mera realistisk ekonomi än vår enkla modellekonomi använder man

olika begrepp för att ange värde av det som produceras i form av varor

och tjänster. Ett vanligt mått är s k bruttonationalprodukt (BNP) som

ofta kan framställas på tre olika sätt nämligenlez

1. Produktmetoden mäter flöde av varor och tjänster som produceras

under en tidsperiod

2. Inkomstmetod mäter inkomster av produktionsfaktorer i form av t ex

arbetslöner och vinst till kapital

3. Utgiftsmetod beaktar hur faktorinkomster spenderas t ex på

konsumtion, skattebetalningar och sparande etc.

Produktmetoden och utgiftsmetoden utgör en identitet och kan presente-

ras som i följande ekvationer:

BNP = C + I + G + X - M = C + S + T + R (81)

produktmetoden utgiftsmetoden

där

= konsumtion
bruttoinvesteringar
offentliga utgifter
Export

. Import
Sparande
Nettoskattebetalningar

= NettoutlandstransfereringarW
H
M
Z
W
Å
O
H
O

'l
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Begrepp som nettonationalprodukt (NNP) och nationalinkomst (NI) är

också vanliga och kan sättas i samband med BNP på följande sätt:

NNP = BNP - värdeminskning av kapitalstock (maskiner etc) på grund

av slitage och föräldrande

NI = NNP - indirekta skatter

I vår föreliggande enkla modellekonomi består nationalinkomsten NI i

det här fallet dock endast av konsumtion och därför motsvarar konsum-

tionsförändringar också förändringar i nationalinkomst. Vi har beräknat

värdet av förändringar i regionalkonsumtion av vara 2 och vara 3 till

priser (inklusive transport) vid 15%-, 25%-, 35%- resp 50%-ig minskning

i transportkostnad för trafik på väg 1 = 3 genom att använda regler som

kännetecknar Paasche index. För en region j i vår modell kan denna in-

dex anges på följande sätt:

 

3 I I

2 P.. ..
1-2 13 ql]

Paasche = (82)
3 0 r
2 P..

1-2 1] ql]

där

Pij = pris på vara i (inkl transportkostnad) i region j och 0 och '

står för läget före respektive efter transportkostnadsminsk-

ning

I

q.. = konsumtion av vara i i region j efter genomförande av
1]

väginvestering

Nationalinkomstförändringar A NI för en region j har alltså beräknats

med hjälp av följande formel:

3I

A NI = 2 På. qi.- 2 På. qi. (83)
i=2 3 3 i=2 3 3
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4.5 Transportkostnadsbesparingar m m enligt partialanalysen

En väginvestering som leder till att transportkostnaden per enhet av

transporterad vara minskar, medför också enligt vår modellekonomi en

ökning i transporter av både intermediär vara och konsumtionsvaror.

Transportkostnadsbesparingarna består av de intäkter som tillkommer på

grund av transportkostnadsminskningar för existerande trafik. Intäkter

till nygenererad trafik vid en transportkostnadsminskning uppstår i

form av det konsumentöverskott som karaktäriseras av det negativt lu-

tande transportefterfrågesegmentet19 (den omtalade välfärdstriangeln)

enligt förutsättningarna i vår modellekonomi.

Beräkningar av transportkostnadsbesparingar för existerande trafik och

konsumentöverskott då transportkostnad per enhet av transporterad vara

minskar på väg mellan region 1 och region 3 har utförts på följande

sätt:

Besparingar för existerande trafik

o 1 o o

(t13' t13)q13 ' P1För transporter från region 1 till region 3

0

för transporter från region 3 till region 1 = (t0 - tl )q° . pl .Eli
31 31 31 3 p1

1*

där

0 och 1 har använts för att representera värden före respektive efter

väginvestering och

1
pl*

 

O står för konsumentprisindex i region 1.

pl*
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Totala transportkostnadsbesparingar för existerande trafik, ATKx är na-

turligtvis lika med:

0

_ o _ 1 o _ o o _ 1 o _ 1_p 1*
ATKx' 13 *113) q13 p1 + 31 t31) q31 193 T' (84)

1*

Välfärdsintäkter av nygenererad trafik

För transporter från region 1 till region 3

o 1 1 o o

*(t - t ) (q - q ) ° P
13 13 13 13 1

För transporter från region 3 till region 1

0

o 1 1 o 1 1*

*(t -t )(q 'q )- P '
31 31 31 31 3 1

P
1*

 

Totala välfärdsintäkter av nygenererad trafik, ATKN, är lika med:

0

P
o 1 1 o o o 1 1 o 1 1*

ATK = *[(t -t )(q 'q )'P + (t - t )(q - q )° p ° --J (85)
N 13 13 13 13 1 31 31 31 31 3 1

P
1*

och totala välfärdsintäkter enligt vår partialanalys är lika med,

ATK = ATKX + ATKN (86)
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4.6 Resultat, jämförelse och slutsatser

En sammanställning av fyra olika välfärdsmått vid varierande grad av

transportkostnadsminskningar per enhet presenteras i följande tabell.

Dessa välfärdsmátt har i första hand beräknats för var och en av våra

tre regioner och sedan aggregerats för hela ekonomin.

  

 

    

  

   

 

 

222211 Sammanställning av olika mått på totalnettonyttan av
väginvesteringar

At [:::::] [:::::h5 EV DUL NEVáEvaUL A.NI

15% 44,5 44,8 56 11 45 55

25% 74 74,8 93 18 v 75 93

35% 103,5 105,1 130 25 105 130,4

50% 147,5 150,8 187 36 151 189

där

= transportkostnadsminskning per enhet av transporterad varaAt

E::] = ATK dvs transportkostnadsbesparingar för existerande trafik
x

[:::l5 = ATK + TK = ATK dvs välfärdsintäkter hänförliga till existerande
x N plus nygenererad trafik

EV = ekvivalent variation

DUL= värde av minskning i fritid

NEV= nettonytta

ANI= förändring i nationalinkomst
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Dessa resultat gäller för modellekonmmin utan några marknadsimperfek-

tioner. Som framgår i tabellen så är storleken på nettonytta nästanpre-

cis lika med transportkostnadsbesparingar för existerande trafik plus

välfärdsintäkter hänförliga till nygenererad trafik oavsett hur stor

transportkostnadsminskningen per enhet av transporterad vara är.Om vi

emellertid jämför transportkostnadsbesparingar för endast existerande

trafik med nettonytta av väginvestering ser man att ju större transport-

kostnadsminskningen per enhet av transporterad vara är, desto mer under-

skattas nettonyttan. Vid en 15%-ig minskning i transportkostnad exempel-

vis är nettonyttan ca 1% högre än transportkostnadsbesparingarna för

existerande trafik medan en sådan underskattning blir ca 1,5% vid en

transportkostnadsminskning på 50%. Vi kan också notera en tydlig tendens

att vid mindre transportkostnadsminskningar är ekvivalentvariationen

nästan lika med nationalinkomstökningar medan vid större transportkost-

nadsminskningar är nationalinkomstförändringar större än ekvivalent-

variationen.

Vår slutsats är att en partialanalys av väginvesteringsåtgärd där man

tar hänsyn till nygenererad trafik utgör en ganska perfekt approximation

av en totalanalys av denna investering, i en ekonomi med perfekta mark-

nader.

I vårt fortsatta arbete kommer vi att studera hur dessa resultat påver-

kas då allmänna villkor för en perfekt marknadsjämvikt inte är upp-

fyllda.
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NOTER

1. Ett (positivt) brott med traditionen representeras av
Effektkatalog

2. 1989:15 "Allmänt om effekter av investeringar i transport-
infrastruk-turen" som i den nya serien Underlag och hjälp-
medel för planeringen 1991-2000 ger en samhällsekonomisk
referensram för objektanalysen genom "att beskriva samban-
det mellan transportsystemet och det enskilda objektet samt
att ange de förutsättningar som en avgränsad objektanalys
baseras på. Vidare (är syftet) att peka på sambanden mellan
transportsystemet och övriga ekonomin". VV Publ. 1989:15
sid 1)

3. Se Hussain, I., Väginvesteringars välfärdsintäkter - Be-
skrivning och analys av några modeller och metoder, VTI
notat nr T 69, 1989. Se också Wheaton (1977), Sasaki (1983)
och Kanemoto & Mera (1985).

4. Denna specificering användes av Klein och Rubin (1947-48)
som en utgångspunkt för att beräkna s k true-cost-of-living
index i samband med härledning av den berömda "linear
expenditure system" och sedan bestämdes parameterrestrik-
tioner för att satisfiera villkor enligt den neoklassiska
konsumtionsteorin. Geary (1950) härledde sedan nyttofunk-
tionen ur detta system. Se också Samuelson (1947-48).

5. Konsumenter i respektive region betalar sina transportkost-
nader, le, T2k, Tak i enlighet med (17), (19), (21) i form
av den konsumtionsvara som.transporteras till dem och där-
för går en del av deras bruttoinkomst för att betala för
le, TZk, T3k. Det som blir kvar dvs yl, YZ, Y3 enligt (25)
- (27) utgör alltså konsumtionsbudget.

6. NAG är ett kraftfullt subrutinbibliotek för att göra mate-
matiska och statistiska beräkningar med hjälp av dator. Vi
börjar med att fastställa startvärden fört wl, w2 och w3
och NAG kommer fram till en jäviktslösning genom en itera-
tiv process. Programpaketet har konstruerats i Oxford,
England.

7. Dessa datalistor innehåller beteckningar för vissa variab-
ler och parametrar som i förhållande till Utgångsläge skall
läsas som följer:

qdij = q*ijl SLj = sz OCh qij = qdij
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10.

11.

12.

13.

A2

Ordinalism. och kardinalism i samband med välfärdsekonomisk
analys är en direkt följd av frågan: är nyttofunktionen
unik? Svaret på denna fråga är, nej, eftersom monotona
transformationer av nyttofunktionen (med egenskaper enligt
not 8) kan rangordna preferenser precis i samma ordning som
moderfunktionen. Kardinalism går ut på att sätta ett visst
aritmetiskt värde på nyttan av en given konsumtionskorg och
Gossen, H.H., 1859 och Hicks, J.R., 1936 är två av de eko-
nomer som först övergick till ordinalism, som innebär att
det inte går att sätta ett sådant värde på preferenser. En
viktigare skillnad är att kardinalism är mera restriktiv
eftersom den tillåter bara linjära transformationer (för

att få en given rangordning) medan enligt ordinalism ger
alla monotont tilltagande transformationer samma rangord-
ning. [Se Phlips, L., 1974, sid ll].

Nyttofunktionen i vår modell bygger på de förutsättningar
som utgör grunden till den neoklassiska konsumtionsteorin.
En sådan nyttofunktion är strikt kvasi-konkav, homogen av
grad 1 och två gånger kontinuerligt deriverbar. Varje
kvasi-konkav funktion som är tilltagande med avseende på
dess argument kan uttryckas som en monotont tilltagande
transformation av någon annanstrikt konkav funktion. Ett
lokalt nyttomaximum är därför också ett globalt nyttomaxi-
mwm enligt en kvasikonkav nyttofunktion. För ytterligare
detaljer se t ex Phlips(1974).

Se t ex Marshall 1890, Fisher 1922, Hicks 1940, Allen 1949,
Geary 1950, Debreu 1951, Samuelson 1947, Mohring 1971,
Burns 1973, Willig 1976 och McKenzie 1979.

Marshall _ konsumentöverskottsskapare _ definierade detta
som "the excess of the price which he (konsumenten) would

be willing to pay rather than go without the thing, over
what he actually does pay". Se A. Marshalls Principles of
Economics, 8th ed., chapter 10.

Kompensationsstorlek i det här fallet blir dY=EqidPi. [Se
Samuelson, P.A., 1953] i

För en efterfrågefunktion q1 = q1(P1,P2,Y), homogen av grad
0, gäller det enligt Eulers teorem att:

an aq1 aQ1

391 892 aY

Genom att dividera uttrycket ovan med ql får vi restrik-
tionen enligt (2).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

A3

Vid en prisförändring på vara j är den totala effekten på
konsumtion av vara i lika med: -

dqi öqi öqi

   

och matrisen av dessa Slutskyeffekter skall vara negative
semidefinit vilket impliceras av andra ordningsvillkor av
nyttomaximering. [Jfr t ex McKenzie, 1983, sid 291.

Detta innebär att för en konsument med väldefinierad nytto-
funktion gäller det att man antingen maximerar nytta uti-
från en given kostnadsrestriktion eller också minimeras
konsumtionskostnad för en given nyttonivå. I båda fallen
överensstämmer kostnadsnivån med nyttonivån. Dualitet
mellan nyttonivå och konsumtionskostnad är jämförbar med
dualitet mellan produktions- och kostnadsfunktion. Se t ex
Henderson och Quandt 1980, p. 44.

Preferenser är homotetiska då marginalsubstitutionskvoten
mellan två konsumtionsvaror beror på relativkvantiteter av
dessa varor men inte absoluta kvantiteter. Detta innebär
också att inkomstexpansionsstigen eller Engelkurvor skall
vara linjära och passera genom origo. Att(KV) i annat fall
inte kan fungera som ett ordinalt mått är uppenbart efter-
som KV definieras för en och bara en given nyttonivå. Se
McKenzie 1983 p. 37.

Vi har beräknat ekvivalentvariation på basis av bruttoin-
komst dvs summan av konsumtionsrelevant inkomst och trans-
portkostnadsrelaterad inkomst. Vid beräkningar av regionala
kompenserade efterfrågefunktioner för vara 2 och vara 3 har
vi därför också räknat transportkostnader för dessa kvanti-
teter för att komma fram till en optimal bruttokonsumtions-
kostnad som indata för att sedan beräkna ekvivalentvaria-
tion.

True-cost-of-living-index (TCOLI) definieras som förhål-
landet mellan utgiftsnivåer för att uppnå en viss nyttonivå
till två olika prisuppsättningar.

Detta segment antas vara linjärt vid beräkning av intäkter
till nygenererad trafik vilket knappast har någon betydelse
vid marginella förändringar.

Detta innebär att för en konsument med väldefinierad nytto-
funktion gäller det att man antingen maximerar nytta uti-
från en given kostnadsrestriktion eller också minimeras
konsumtionskostnad för en given nyttonivå. I båda fallen
överensstämmer kostnadsnivån med nyttonivån. Dualitet
mellan nyttonivå och konsumtionskostnad är jämförbar med
dualitet mellan produktions- och kostnadsfunktion. Se t ex
Henderson och Quandt 1980, p. 44.
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