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Det huvudsakliga syftet med detta forskningsprojekt har varit att testa i vilken ut
ekonometriska metoder lämpar sig för att empiriskt belägga eller hitta indikatorer på otillåtna
anbudskarteller vid offentlig upphandling. Rumsliga ekonometriska metoder har vanligtvis använts
inom regionalekonomi och regionalvetenskap, men har också använts inom mer traditionellt
nationalekonomiska områden så som offentlig ekonomi (Murdoch m.fl., 1993; Brueckner, 2003;
Revelli, 2005; Lundberg 2006), internationell ekonomi (Aten, 1996), miljö- och resursekonomi
(Murdoch m.fl., 1997; Bell och Bockstael, 2000; Kim m.fl., 2003), fastighetsekonomi (Basu och
Thibodeau, 1998; Pace m.fl., 1998) och urban ekonomi (McMillen, 1992). Skälet till den allt bredare
användningen av rumslig ekonometri och rumsliga ekonometriska metoder är att dessa metoder gör
det möjligt att antingen testa eller kontrollera för att en agents agerande/beslut kan påverka andra
agenters agerande/beslut. När det gäller anbud vid offentlig upphandling kan dessa metoder
användas för att testa om två eller fler företag tenderar att lägga koordinerade anbud, antingen på
samma upphandling eller delkontrakt, olika delkontrakt i samma upphandling eller olika delkontrakt i
olika upphandlingar. En fördel med metoderna är dess flexibilitet när det gäller att testa olika
kombinationer av företag som misstänks samverka.
Tre olika metoder har testats. Dels så kallade rumsliga lag modeller där det är möjligt att kontrollera
för andra förklaringsfaktorer till skillnader i företagens anbud så som produktionsteknologi, graden
av konkurrens på marknaden, marknadsstruktur etc. Dels ett ekononnetriskt test för rumslig
korrelation, Moran's / (se Cliff och Ord (1972) och Moran (1948)) där man inte behöver (men kan,
vilket också görs) kontrollera för andra förklaringsfaktorer. Även G-star statistics för rumslig
korrelation har testats på samma data set. Det visade sig dock att det testet inte är lika tillännpbart på
den här typen av data. Oss veterligen har rumslig ekonometriska metoder inte tidigare använts på
upphandlingsdata.

Resultat
De två metoderna, rumslig lag-modellen och Moran's 1, har använts för att verifiera den svenska så
kallade asfaltskartellen som upptäcktes genom en av Konkurrensverket genomförd gryningsräd 2001.
Båda dessa metoder verifierar existensen av den kartellsamverkan som pågick fram till och med
2001, och förkastar ett sådant beteende efter det första fällande domslutet 2003 då det är rimligt att
anta att denna samverkan upphört.

Slutsatser
Projektet har varit framgångsrikt ur det perspektivet att de utvärderade ekonometriska metoderna
tycks fånga anbudskartell beteende då detta är verifierat av domstolsbeslut och förkasta existensen
av sådant beteende då det med största sannolikhet inte förekommer. Resultatet av projektet är
betydelsefullt för Konkurrensverket ur det perspektivet att metoderna skulle kunna användas för att
på ett relativt enkelt sätt scanna av många olika marknader för den här typen av otillbörlig
samverkan. Det ska dock poängteras att den här typen av ekonometriska metoder inte självständigt
håller för en rättslig prövning av anbudssamverkan. Därtill behövs även annan bevisning.
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