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Bristande kunskap om behovet av infrastrukturinvesteringar
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi överlämnar i dag rapporterna Investeringar in
blanco? En ESO-rapport om behovet av infrastruktur, sammanställd av Lars Hultkrantz och
Johan Nyström, och Transportinfrastrukturens framtida organisering och finansiering av Björn
Hasselgren till Finansdepartementet.
I debatten påtalas stora behov av nya investeringar i transportinfrastruktur. Men underlagen
för påståendena är ofta bristfälliga. För att infrastrukturen ska fungera bättre behövs andra,
enklare och billigare åtgärder än nyinvesteringar. Investeringsbehoven måste också ställas mot
behoven inom andra områden som t.ex. skola, vård och omsorg. Alternativ till stora statliga
investeringar är ändrad prissättning eller andra finansieringsformer än skattsedeln.
I rapporterna presenteras konkreta förslag för bättre bedömningar av investeringsbehoven och
alternativa finansieringsformer:
 Använd sektorsövergripande metoder för att jämföra lönsamheten av satsade skattemedel i olika sektorer. I Norge ansvarar Finansdepartementet för att utveckla sådana
metoder, i Sverige kan det skötas av Statskontoret eller Ekonomistyrningsverket.
 Fastställ investeringsbehoven utifrån investeringarnas faktiska lönsamhet och infrastrukturens tillstånd och inte på basis av övergripande makroekonomisk statistik.
 Anpassa priserna för användningen av infrastrukturen. Många av dagens upplevda brister skulle snabbt kunna avhjälpas med höjda och differentierade priser för olika transportslag.
 Anpassa regelverken för ökad konkurrens och alternativa finansieringsformer.
För frågor om rapporterna kontakta Lars Hultkrantz 070-738 4124 eller Johan Nyström 070878 0383, respektive Björn Hasselgren 070-762 3316.
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.
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