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FORORD

I løpet av siste tiåret har oljevirksomheten fått en sentral plass i norsk økonomi. Det har der-

med også blitt viktig at oljesektoren og dens samspill med resten av økonomien gis en god beskrivelse i

de makroøkonomiske modellene som brukes i norsk økonomisk planlegging. Denne rapporten gir en oversikt

over hvordan oljevirksomheten inngår i Statistisk Sentralbyrås makroøkonomiske modeller, MODIS IV,

MODAG, MSG-4 og REGION. Rapporten gir status våren 1983 og samtidig et utganaspunkt for å vurdere den

videre utvikling av modellene.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 9. april 1983

Arne ølen
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1. INNLEDNING

Denne rapporten tar sikte på å gi en oversikt over hvordan oljevirksomheten blir behandlet i

modellene MODIS IV, MODAG, MSG-4 og REGION. Oljevirksomheten er her definert med utgangspunkt i de

tre nasjonalregnskapssektorene 23165 Utvinning av råolje og naturgass, 23717 Boring etter olje og gass

og 23824 Olje- og gasstransport med rør. Oversikten forsøker å dekke

- inndeling i varer, sektorer og aktiviteter

- fastlegging av tilbuds- og etterspørselskomponentene for "oljevarene" samt tilhørende priser

- fastlegging av vareinnsats, sysselsetting, realinvesteringer og realkapitalbeholdning

- eventuelle rente- og utbyttestrømmer og andre finansielle strømmer

Oljevirksomheten er en relativt ny sektor i norsk økonomi som har vokst sterkt. I modell-

byggingen har det vært visse problemer med å få til en tilfredsstillende behandling av denne nærings-

virksomheten. Dette gjenspeiler seg i hyppige endringer i klassifisering og modellering av olje-

sektoren(e). I framtida må en regne med nye endringer slik at detaljene i framstillingen under ikke

lenger er korrekte. Beskrivelsen i denne rapporten bygger på siste tilgjengelige versjon av modellene.

Det vil for hovedmodellene MODIS, MODAG og MSG si første versjon med 1981 som basisår.

. NOEN SENTRALE BEGREPER

Alle Byråets modeller tar utgangspunkt i den beskrivelsen vi finner av norsk økonomi i Nasjo

nalregnskapet (NR). Dette gjelder både datagrunnlag og begrepsapparat. Et hovedelement i modellene er

beskrivelsen av varestrømmene. En vare i modellforstand er en gruppering av varer og tjenester som i

praksis vil være en sammenslåing av varer og tjenester fra NR. For hver vare må det være slik at til-

gangen fra produksjon og import må være lik anvendelsen til vareinnsats og sluttlevering.

Varestrømmene er strømmer mellom funksjonelle sektorer. Sektorbegrenet er bl.a. brukt til å

klassifisere bedrifter og liknende enheter i produksjonssektorer. I tillegg brukes sektorbegrepet også

til å klassifisere hovedgrupper av import og sluttleveringer. Produksjonssektorene skaper varer ved

produksjon og bruker varer som innsats i produksjonen og er derfor sentrale deltakere i varesirkulasjonen.

I modellene er varestrømmene til og/eller fra hver sektor gruppert videre i aktiviteter. Aktivi-

tetene er videreoppdelinger av sektorene. I MODIS har produksjonsaktivitetene vanligvis både innsats

og leveranser av varer. Innsatsleveransene til produksjonssektorene i MODAG og MSG er derimot samlet i

egne vareinnsatsaktiviteter, slik at produksjonsaktivitetene - i likhet med importaktivitetene - bare

har leveranser av varer. Forholdet mellom produksjonsaktivitetene innen en sektor bestemmes noe ulikt

i modellene, fra faste (eksogene) forhold til ulike grader av tilpasning og substitusjon.

I alle modellene har sluttleveringsaktivitetene for privat konsum, investering, eksport og offent-

lig kjøp av varer og tjenester') bare innsats av varer, mens importaktivitetene bare leverer varer.

I alle aktivitetene forutsettes det faste forhold mellom varestrømmene. Det betyr at når ni-

vået på en aktivitet er fastlagt, kan vi finne hvor mye aktivitetene mottar eller leverer av en bestemt

vare ved å multiplisere aktivitetsnivået med et fast tall (koeffisient). De faste tallene (aktivitets-

koeffisientene) fastlegges på grunnlag av varestrømmene til og fra aktiviteten i et basisår.

Prisene i modellene er prisindekser gitt ved forholdet mellom en varestrøm i løpende og faste

priser. I basisåret vil løpende og faste priser definisjonsmessig være like. Prisindeksene i modellene

vil derfor være lik 1 i basisåret.

Valget av verdibegreper er viktig for utformingen av modellene 2 ). Varestrømmene vurderes i faste

basisverdier. Volumbegrepet for varestrømmene . er faste basispriser og vareprisene er basisprisindekser.

Basisverdi er valgt som volumbegrep framfor kjøper- eller selgerverdi ut fra ønsket om å ha et mest

mulig entydig volumbegrep og en pris på hver vare. En svakhet ved kjøper- og selgerverdi som volumbe-

grep er at satsene for varehandelsavanse og vareskatter kan variere mellom ulike mottakere av den sam-

me varen.

1) Gebyrvarer. 2) Se Bjerkholt og Longva (1980) avsnitt 3.4.
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Aktivitetene, som er vareaggregater, måles i markedsverdier (kjøper- eller sel qerverdi ). Årsaken

til at en har valgt markedsverdier er at aktivitetene vanligvis er de størrelsene som inngår i atferds-

messige sammenhenger og som det skal gis eksogene anslag for. I tillegg er det i markedsverdier at

modellresultatene gjerne presenteres.

En forskjell mellom MODIS IV og MODAG/MSG-4, finner vi i verdifastsettingen på vareinnsats til

produksjonsaktivitetene. Generelt betaler bedriftene merverdiavgift på leveranser av innsatsvarer.

Denne avgiften blir siden delvis refundert. I MODIS IV (som i NR) vurderes vareinnsatsen til brutto

kjøperverdi som betyr at refundert moms ikke er tatt hensyn til. I MODAG/MSG-4 blir imidlertid vare-

innsatsaktivitetene vurdert til netto kjøperverdi, altså fratrukket refunderbar merverdiavgift.

3. MODIS IV ] )

3.1. Sektorer, aktiviteter og varer 

MODIS er den mest disaggregerte av Byråets makroøkonomiske modeller og beskrivelsen av olje-

virksomheten ligger nær opp til beskrivelsen i NR. Oljevirksomheten består av tre produksjonssektorer:

23165 Utvinning av råolje og naturgass (inkl. prosjektering og boring for egen regning)

23717 Boring etter olje og gass som særskilt virksomhet på kontraktsbasis

23824 Olje- og gasstransport med rør

Denne inndelingen svarer helt til inndelingen i NR. I MODIS er disse produksjonssektorene

videre oppdelt i aktiviteter.

23165 Utvinning av olle og gass

Utvinningssektoren er i 1981-versjonen av modellen oppdelt i følgende seks aktiviteter:

Aktivitet 	 MODIS-hovedvare

MODIS-kode 	 Kode 	 Betegnelse 

23165 10168

23165 10167

23165 10096

23165 10047

23165 10048

23165 10006

10168 	 Norsk råolje mv.
(vare 168 i NR)

10167 	 Naturgass
(vare 167 i NR)

10096 	 Egne investeringsarbeider
og bortleie av produk-
sjonsfaktorer i bergverk
og industri, lønn
(varene 082 og 083 i NR)

10047 	 Korreksjon for utenlandsk
eierandel, varer
(vare 047 i NR)

10048 	 Korreksjon for utenlandsk
eierandel, tjenester
(vare 048 i NR)

10006 	 Oljeplattformer, olje- og gass-
rørledninger mv., reparasjoner
(varene 008, 009, 010 .i NR)

De fem første aktivitetene er rene outputaktiviteter som bare leverer varer. Vi ser at norsk og

importert råolje inngår som to ulike varer i modellen (og i NR). Produksjonen i aktivitene 23165 10168,

23165 10167 og 23165 10096 gis eksogent,mens produksjonen i de to aktivitetene for korreksjon av norsk

eierandel, 23165 10047 og 23165 10048, følger av det eksogene nivået på eksportaktivitetene 71125 10047

og 71118 10048 (se 3.4).

Aktiviteten 23165 10006 har ingen vareproduksjon, men mottar all vareinnsats til utvinnings-

sektoren 23165. Samlet vareinnsats gis eksogent og innsatsen av de enkelte varer finnes som faste

andeler av total vareinnsats. Behandlingen av varestrømmene i utvinningssektoren 23165 skiller seg

derfor fra det som er vanlig ellers i MODIS ved at vareproduksjon og vareinnsats er gruppert i ulike

aktiviteter.

1) MODIS IV er beskrevet i Bjerkholt og Longva (1980). En mer kortfattet oversikt finnes i Cappelen,
Holm og Sand (1980).
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Generelt leverer hver produksjonsaktivitet flere varer i MODIS. Dette gjelder ikke sektor

23165 hvor de fem outputaktivitetene bare leverer &I vare hver. Årsaken til dette er at en ved å samle

produksjonen av flere varer i en aktivitet, automatisk hinder varesammensetningen av produksjonen mens

en erfaringsmessig har sett at denne sammensetningen kan endres betydelig fra år til år i denne sektoren,

f.eks. ved at fordelingen mellom olje og gass endres.

23717 Boring etter olle og gass

Boringssektoren er inndelt i to aktiviteter:

Aktivitet 	 MODIS-hovedvare

MODIS-kode 	 Kode 	 Betegnelse

23717 	 10699

23717 	 10056

10699 	 Boring etter olje og gass,ut-
leie av borerigger
(varene 717 og 906 i NR)

10056 	 Boring etter olje og gass,
driftsutgifter i utlandet
(vare 056 i NR)

Den første aktiviteten er en outputaktivitet uten vareinnsats. Produksjonen blir her bestemt

residualt som vist i 3.4. Foruten hovedvaren hadde aktiviteten i 1981 også leveranser av MODIS-varene

10907 Utleie av maskiner og utstyr til næringslivet og andre forretningsmessige tjenester og 10096

Egne investeringsarbeider og bortleie av produksjonsfaktorer i bergverk og industri, lønn.

Aktiviteten 23717 10056 tar all vareinnsats til boringssektoren og har ingen vareproduksjon.

Selv om hovedvaren i aktiviteten er en ikke-konkurrerende importvare som ikke produseres i Nolrge,

mottar sektoren også annen vareinnsats som kan være levert av norske sektorer. Samlet vareinnsats gis

eksogent også her.

23824 Olje- og gasstransport med rør

Sektoren er delt inn i to aktiviteter:

Aktivitet 	 MODIS-hovedvare 
MODIS-kode 	 Kode 	 Betegnelse

23824 	 10824

23824 	 10057

10824 	 Olje- og gasstransport med rør
(vare 824 i NR)

10057 	 Olje- og gasstransport med rør,
driftsutgifter i utlandet
(vare 057 i NR)

23824 10824 har all vareproduksjon i sektoren som bare leverte hovedvaren i 1981. Produksjonen

bestemmes residualt av det eksogene eksportanslaget for rørtransporttjenester (se 3.4).

Aktiviteten 23824 10057 mottar all vareinnsats til sektoren og har ingen vareproduksjon. Samlet

vareinnsats gis eksogent som for de øvrige "oljesektorene".

Andre olletilkn,,yttede produks,lonssektorer

Varen 168 Norsk råolje mv. har en betydelig innenlandsk anvendelse som vareinnsats i raffinerings-

sektoren.



10

23460 Raffinering av jordolje

Denne sektoren har følgende aktivitetsstruktur:

Aktivitet 	 MODIS 	 hovedvare

MODIS - Kode 	 Kode 	 Betegnelse

23460	 10464

23460 	 10461

23460 	 10468

23460 	 10168

23460	 10166

10464 	 Fyringsoljer o.l. (varene 462 og 463 i NR)

10461 	 Bensin (vare 461 i NR)

10468 	 Andre jordolje- og kullprodukter
(vare 468 i NR)

10168 	 Norsk råolje mv. (vare 168 i NR)

10166 	 Råolje mv., import (vare 166 i NR)

De tre første aktivitetene er "vanlige" produksjonsaktiviteter som mottar vareinnsats og leverer

varer. Aktivitetsnivået i 23460 10464 og 23460 10461 fastlegges eksogent mens det bestemmes fra etter-

spørselssida i 23460 10468.

De to siste aktivitetene leverer ingen varer, men mottar all vareinnsats til sektoren av norsk og

importert råolje. Innsatsen av begge oljevarene gis eksogent.

I MODIS er det dessuten spesifisert en produksjonssektor som er en viktig leverandør av kapitalvarer

til oljevirksomheten:

23582 Produksjon av oljerigger. Produksjon og reparasjon av boreskip,  boreplattformer, produksjons-

plattformer og deler til disse

Sektoren er delt inn i fire produksjonsaktiviteter:

Aktivitet 	 MODIS 	 hovedvare 

MODIS - Kode 	 Kode 	 Betegnelse

23582 	 10581 	 10581 	 Oljeplattformer av stål, boreskip mv., nye og
reparasjoner (varene 582 og 583 i NR)

23582 	 10584 	 10584 	 Oljeplattformer av betong, betongkonstruksjoner
mv., nye og reparasjoner (vare 584 i NR)

23582 	 10556 	 10556 	 Seksjoner og deler til oljeplattformer
(vare 556 i NR)

23582 	 10070 	 10070 	 Godtgjørelse for leiearbeid
(vare 070 i NR)

De tre første aktivitetene mottar og leverer varer og har endogent aktivitetsnivå bestemt fra

etterspørselssida. Den siste aktiviteten tar vare på produksjon og vareinnsats av varen 10070. Aktivi-

tetsnivået er her eksogent.

3.2. Eksport og import

Eksport og import er klassifiserti sektorer med utgangspunkt i den tradisjonelle oppstillingen

av utenriksregnskapet. Vi finner 18 importsektorer og 14 eksportsektorer i MODIS. Disse sektorene er

igjen inndelt i import- og eksportaktiviteter slik at det for hver vare i sektoren som importeres eller

eksporteres i et visst omfang er spesifisert en egen aktivitet. Importen eller eksporten av de reste-

rende varene i sektoren samles i en egen aktivitet. De fleste import- og eksportaktivitetene vil derfor

bare motta eller levere en vare hver. Samtidig vil en vare som eksporteres eller importeres i et visst

omfang i flere sektorer kunne få en aktivitet i flere sektorer. Dette gjelder, som vi skal se, for

eksempel varen 10699 Boring etter olje og gass, utleie av borerigger, som importeres i tre ulike sek-

torer.
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Eksportsektorene i MODIS er inndelt i 106 aktiviteter. I tillegg kommer utlendingers konsum i

Norge, eksport av brukt realkapital og korreksjon for utenlandske eierandeler som til sammen utgjør 10

aktiviteter. Alle eksportaktivitetene gis eksogent av brukeren. Eksport av de viktigste varene som

oljevirksomheten leverer er representert ved følgende sektorer og aktiviteter:

EKSPORTAKTIVITETER

MODIS-sektor 	 Aktivitet 	 Hovedvaren i aktiviteten

Kode 	 Betegnelse 	 Kode 	 Kode 	 Betegnelse

7 1 1 2 5 1 0 1 6 7 	 10167 	 Naturgass

Varer iflg.
71125	 og utenom 	 7 1 1 2 5 1 0 1 6 8 	 10168 	 Norsk råolje mv.

h.stat.

71 1 251  0047 	 10047 Korreksjon for utenlandsk eierandel,
oljeutvinning, varer

Korreksjon, 	 Korreksjon for utenlandsk eier-
71118 	 eierandeler, 7 1 1 1 8 1 0 0 4 8 	 10048 	 andel, oljeutvinning,

vareinnsats 	 tjenester

71120

Bruttoinn-
tekter, bor-
ing etter
olje og gass

7 1 1 2 0 1 0 6 9 9 10699 Boring etter olje og gass, utleie
av borerigger

Bruttoinn-
tekt, olje-

71123
	

og gass- 	 7 1 1 2 3 1 0 8 2 4 	 10824 	 Olje- og gasstransport med rør
transport
med rør

Eksport av hovedvarene fra raffineringssektoren 23460 og kapitalvareprodusenten 23582 gis ekso-

gent ved aktivitetene:

EKSPORTAKTIVITETER

MODIS-sektor 	 Aktivitet 	 Hovedvaren i aktiviteten

Kode 	 Betegnelse 	 Kode 	 Kode 	 Betegnelse

Varer iflg.
71125 	 og utenom

h. stat.

7 1 1 2 5 1 0 4 6 1 	 10461 	 Bensin

7 1 1 2 5 1 0 4 6 4 	 10464 	 Fyringsolje o.l.

7 1 1 2 5 1 0 4 6 8 	 10468 	 Andre jordolje- og kullprodukter

Seksjoner og deler til oljeplatt-7 1 1 2 5 1 0 5 5 6 	 10556 	 former

7 1 1 2 5 1 0 5 8 1 	 10581 	 Oljeutvinningsplattformer av stål,
boreskip mv., nye og reparasjoner

Oljeutvinningsplattformer av betong,
7 1 1 2 5 1 0 5 8 4 	 10584 	 betongkonstruksjoner mv., nye og

reparasjoner

I tillegg må det også angis aktivitetsnivå i følgende aktiviteter for eksport av brukt real-

kapital og korreksjoner for utenlandske eierandeler knyttet til oljevirksomheten.

MODIS-kategori 

Kode 	 Betegnelse 

Varer iflg. og utenom handelsst. 

71125 54187 	 Oljeboreplattformer

71125 54237 	 Olje- og gassrørledninger, korreksjon for utenlandske eierandeler

71125 54238 	 Oljeboring, korreksjon for utenlandske eierandeler

71125 54288 	 Oljeutvinningsanlegg mv., fastmontert, korreksjon for utenlandske
eierandeler



7 2 1 2 5 1 0 0 4 6

7 21 251  0050

7 2 1 2 5 1 0 0 4 9

Varer iflg.
72125 	 og utenom

h.stat.

7 2 1 2 5 1 0 1 6 8

7 2 1 2 5 1 0 1 6 6

7 2 1 2 5 1 0 4 6 1

7 2 1 2 5 1 0 4 6 4

7 2 1 2 5 1 0 4 6 8

7 2 1 2 5 1 0 5 5 6

7 2 1 2 5 1 0 5 8 1*

7 2 1 2 51 0 5 8 4*

Utvinning av råolje, naturgass,
7 2 1 1 8 1 0 0 5 0

	
10050 	 drifts- og investeringsutgifter,

uspesifisert import

721  1 91 0 6 9 9* 10699 Boring etter olje og gass, utleie
av borerigger

Oljeutvin-
ning, tjene-

72118 	 steimport til
drift, in-
vestering

Oljeutvinning,
betalinger
til utenland-

72119 	 ske olje-
borefirmaer
mv., inves-
terino

Oljeutvinningsplattformer av betong,
7 2 1 1 8 1 0 5 8 4* 	 10584 	 betongkonstruksjoner mv., nye og

reparasjoner

7 2 1 1 8 1 0 0 7 0* 	 10070 	 Godtgjørelse for leiearbeid

Boring etter olje og gass, utleie
av borerigger7 2 1 1 8 1 0 6 9 9* 	 10699

Boring
etter olje
og gass,

72120 	 drifts- ig
rep.ut-
gifter i
utlandet

7 2 1 2 0 1 0 0 5 6

7 2 1 2 0 1 0 0 7 0*

7 2 1 2 0 1 0 5 9 2

7 2 1 2 0 1 0 6 9 9* 	 10699

10056

10070

10592

12

Importsektorene er inndelt i 130 importaktiviteter som leverer varer. Til oljesektorene går det im-

portvarer dels til vareinnsats og dels til investeringer. I tillegg er det import av noen av hovedvarene

som sektorene leverer. De viktigste importaktivitetene som berører oljesektorene er:

IMPORTAKTIVITETER

MODIS-sektor
	

Aktivitet
	

Hovedvaren i aktiviteten

Kode 	 Betegnelse
	

Kode
	

Kode 	 Betegnelse

Korreksjon for utenlandsk andel av
10046 	 olje- og gassfeltene på kontinen-

talsokkelen

Utvinning av råolje og naturgass,
10050 	 drifts- og investeringsutgifter,

uspesifisert import

Olje- og gasstransport med rør,
10049 	 drifts- og investeringsutgifter,

uspesifisert import

10168 	 Norsk råolje mv.

10166 	 Råolje mv., import

10461 	 Bensin

10464 	 Fyringsolje

10468 	 Andre jordolje- og kullprodukter

Seksjoner og deler til oljeplatt-
former

Oljeutvinningsplattformer av stål,
boreskip mv., nye og reparasjoner

Oljeutvinningsplattformer av betong,
10584 	 betongkonstruksjoner mv., nye og

reparasjoner

10556

10581

7 2 1 2 0 1 0 9 0 7

Boring etter olje og gass, drifts-
utgifter i utlandet

Godtgjørelse for leiearbeid

Oljeplattformer, olje- og gassrør-
ledninger mv., reparasjoner

Boring etter olje og gass, utleie av
borerigger

Utleie av maskiner og utstyr til
10907 	 næringslivet og andre forretnings-

messige tjenester
Olje- og
gasstransport 7 2 1 2 1 1 0 0 5 7
med rør,
drifts-,

72121 	 rep.- og 	 7 2 1 2 1 1 0 0 4 9
invest.-

Olje- og gasstransport med rør,
driftsutgifter i utlandet

Olje- og gasstransport med rør, in-
10049 	 vesteringsutgifter, uspesifisert

import

10057

utgifter
i utlandet 7 2 1 2 1 1 0 0 7 0* 10070 	 Leiearbeid
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Vi ser av tabellen at vare 10168 Norsk råolje mv. også importeres. Dette er reimport av olje

som er sendt gjennom rørledningen til Teesside.

Importaktivitetene er i regelen endogene i MODIS. For "oljevarene" gis imidlertid en del import-

aktiviteter eksogent. Disse er merket med * i tabellen over.

Den endogene importen er dels residualt bestemt av varebalansene og dels bestemt av import-

andeler i en forbruksmodell for etterspørselbestemt import. Årsaken til at importen av en vare er resi-

dualbestemt kan være at varen er ikke-konkurrerende, altså ikke produseres innenlands. Dette er til-

fellet for varene 10046, 10050, 10049, 10166, 10056 og 10057 i lista over. En annen årsak er at innen-

landsk produksjon er eksogen slik som for varene 10168, 10461 og 10464.

Importen av varene 10468, 10556 og 10907 bestemmes ved importandeler differensiert etter vare

og mottakende aktivitet. Brukeren kan gi endringer i importandelene eksogent.

3.3. Lagerendring 

Lagerendring i MODIS er spesifisert etter vare. For hver vare skilles det mellom lagerendring,

innenlandsk produksjon og lagerendring, import. I prinsippet svarer det da to lagerendringsposter til

hver vare i modellen, men i praksis vil for eksempel lagerendringen for tjenester være lik null.

Lagerendring, import,gis eksogent for alle varer. Lagerendring, innenlandsk produksjon, er også

i hovedsak eksogen. For de oljetilknyttede varene gjelder dette

10168 Norsk råolje mv.

10461 Bensin

10464 Fyringsoljer o.l.

10468 Andre jordolje- og kullprodukter

10556 Seksjoner og deler til oljeplattformer

10581 Oljeplattformer av stål, boreskip mv.

10584 Oljeplattformer av betong, betongkonstruksjoner mv.

Noen varer får lagerendringen residualt bestemt som forskjellen mellom endogen eller eksogen

etterspørsel og gitt tilbud. Eksempler på dette er varene 10167 Naturgass, 10070 Godtgjørelse fôr

leiearbeid og 10096 Egne investeringsarbeider og bortleie av produksjonsfaktorer i bergverk og industri,

lønn. For de øvrige hovedvarene fra produksjonsaktivitetene i oljesektorene er lagerendring, innen-

landsk produksjon lik null, enten fordi det er ikke-konkurrerende importvarer eller fordi det er tje-

nester.

3.4. Oversikt over noen viktige varebalansen 

Vi skal her se nærmere på hvordan tilgang og anvendelse av oljesektorens hovedprodukter b

stemmes.

Vare 10168 Norsk råolje mv.

Tilgangen kommer fra utvinningssektoren 23165 og import. Produksjonen gis eksogent av modell-

brukeren. Varen går som vareinnsats til raffineringssektoren 23460, til eksport og til de to lager-

endringskomponentene. Alle anvendelseskomponentene er eksogene slik at importen blir bestemt residualt.

Vare  10166 	 _ my„_import

Varen leveres fra import til lagerendring, import og som vareinnsats i raffineringssektoren

23460. Begge etterspørselskomponentene blir gitt eksogent og importen bestemmes derfor residualt.

Vare_ 10167 __ Naturgass

Tilgangen kommer fra utvinningssektoren 23165 og varen går til eksport og lagerendring, innen-

landsk produksjon. Da produksjon og eksport gis eksogent blir lagerendring, innenlandsk produksjon resi-

dualbestemt.
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Vare 10699 Boring etter olle og gass, utleie av borerigger

Tilgangen kommer fra boringssektoren 23717 og tre ulike importaktiviteter som alle gis eksogent.

Etterspørselen kommer fra eksport, investering i utvinning og vareinnsats i utvinning og boring. Alle

etterspørselskomponentene gis eksogent slik at produksjonen av vare 10699 i sektor 23717 blir residualt

bestemt.

Vare 10824 01,1e- og gasstransport med rør

Denne varen leveres bare av rørtransportsektoren 23824 og eksporteres i sin helhet. Når eks-

porten fastlegges eksogent følger derfor produksjonen direkte av varebalansen.

Vare 10047 Korreksjon for utenlandsk eierandel, varer og

vare 10048 Korreksjon for utenlandsk eierandel, tjenester

Begge varene kommer i sin helhet fra sektor 23165 Utvinning av olje og gass. Leveransene går

i sin helhet til eksogen eksport og produksjonen blir dermed residualt bestemt.

Vare 10096 Egne investeringsarbeider 9 ortleie av produksjonsfaktorer i bergverk og industri, lønn

Denne varen har ingen innenlandsk hovedleverandør. Den leveres av mange innenlandske sektorer

og har mange mottakende aktiviteter. Produksjonen i sektor 23165 Utvinning av olje og gass er
eksogen.

Vare 10006 Oljeplattformer, olle- og gassrørledninger mv., reparasjoner

Dette er en fordelingsvare som leveres av fordelingsaktiviteten 20006 10006. Varen går som

innsats til utvinningssektoren 23165 og boresektoren 23717 som begge har eksogent nivå på vareinnsatsen.

Vare 10056 Boring etter ol,le og gass, driftsutgifter i utlandet og

vare 10057 01,1e- og gasstransport med rør, driftsutgifter i utlandet

Disse varene er ikke-konkurrerende importvarer som i sin helhet går som vareinnsats til pro-

duksjonssektorene 23717 for boring og 23824 for rørtransport. Importen følger av de eksogene anslagene

for vareinnsats i de to sektorene.

3.5. Sysselsetting 

Sysselsettingen spesifiseres i MODIS etter produksjonssektor. For hver sektor skilles det mel-

lom sysselsatte lønnstakere og sysselsatte selvstendige. I de tre oljesektorene 23165, 23717 og 23824

gis all sysselsetting som eksogene anslag i årsverk.

3.6. Investeringer 

Investeringene behandles i MODIS i to typer sektorer: dels i investeringssektorer etter art

og dels i investeringssektorer etter funksjonell sektor (investerende). De 31 sektorene for investe-

ringer etter art er inndelt i 41 aktiviteter som gir uttrykk for absorbsjonen av de varer som leveres

til investeringsformål. De sektorene og aktivitetene for investeringer etter art som er viktigst for

oljesektorene, går fram av følgende oversikt:



Oljeboring og
andre utgifter
til oljeleting

20538
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AKTIVITETER FOR NYINVESTERINGER ETTER ART

20537

MODIS-sektor 	 Aktivitet 	 Hovedvaren i aktiviteten 

Betegnelse 	 Kode 	 Kode 	 Betenelse 

Olje- og gasstran-
sport med rør,drifts-

2 0 5 3 7 1 0 0 4 9 	 10 049 	 og investeringsut-
gifter, uspesifisert
import

Korreksjon for uten-
landsk andel av

2 0 5 3 7 1 0 0 4 6 	 10046 	 olje- og gassfeltene
på kontinentalsok-
kelen

Kode

Merknader om
aktivitets-
strukturen

Ingen vare-
produksjonOlje- og gass-

rørledninger
med land-
installasjoner
og pumpesta-
sjoner

Boring etter olje og
2 0 5 3 8 1 0 6 9 9 	 10699 	 gass, utleie av

borerigger

Korreksjon for uten-
landsk andel av olje-
og gassfeltene på
kontinentalsokkelen 

2 0 5 3 8 1 0046 	 10046

20587 Oljebore-
plattformer

2 0 5 8 7 1 0 5 8 1 	 10581

2 0 5 8 7 1 0 0 4 6 	 10046

Oljeutvinningsplatt-
former av stål, bore-
skip mv., nye og
reparasjoner

Korreksjon for uten-
landsk andel av olje-
og gassfeltene på
kontinentalsokkelen

2 0 5 8 8 1 0555 	 10555

2 0 5 8 8 1 0046 	 10046

Metall-
konstruksjoner

Oljeutvinnings-
plattformer av
stål, boreskip
mv., nye og
reparasjoner

Oljeutvinnings-
plattformer av
betong, betong-
konstruksjoner
mv., nye og
reparasjoner

Utvinning av
råolje og
naturgass,
drifts- og in-
vesteringsutg.,
uspesifisert
import

Korreksjon for
utenlandsk an-
del av olje- og
gassfeltene på
kontinentalsok-
kelen

Ingen varepro-
duksjon.
Varetilgangen
er lik lev. av
10555 til
20588 pluss
event. andre
lev. ikke med
i sektorens
øvrige akti-
viteter

Ingen varepro-
duksjon. Vare-
tilgangen er
lik lev. av
10584 til
20588

Ingen vare-
produksjon.
Varetilgangen
er lik
lev.av.
10050 til
20588

Ingen
vare-
produksjon

20588
Oljeutvin-
ningsanlegg,
fastmontert

2 0 5 8 8 1 0581 	 10581

2 0 5 8 8 1 0584 	 10584

2 0 5 8 8 1 0050 	 10050
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I sektorene for investeringer etter funksjonell sektor er det spesifisert en egen aktivitet

for hver art av investeringer som sektoren mottar. Dette betyr at aktivitetene for investeringer etter

funksjonell sektor utgjør en kryssklassifisering av investeringene etter art og funksjonell sek tor. I

alt er det 145 aktiviteteer for nyinvesteringer, bedrifter i MODIS og 16 av disse dekker de tre olje-

sektorene:

AKTIVITETER FOR NYINVESTERINGER, BEDRIFTER

MODIS-aktivitet

Kode 	 Betegnelse

59165 20524

59165 20589

5916 5 20594

59165 20563

59165 20583

59165 20590

59165 20591

59165 20592

59165 20593

59165 20575

59717 20524

59717 20563

59717 20571

59717 20572

Utvinning av råolje og naturgass 

Andre driftsbygg

Boring etter olje og gass, utleie av borerigger 	 = akt. 20538 10699

Korreksjon for utenlandsk andel av olje- og gass- = akt. 20538 10046
feltene på kontinentalsokkelen

Lastebiler, varebiler, spesialbiler og trekk-
vogner

Maskiner for bergverksdrift, industri og bygge-
og anleggsvirksomhet

Utvinning av råolje og naturgass, drifts- og in- = akt. 20588 10050vesteringsutgifter, spesifisert import

Metallkonstruksjoner 	 = akt. 20588 10555

Oljeplattformer av betong, betongkonstruksjoner = akt. 20588 10584mv.,nye og reparasjoner

Korreksjon for utenlandsk andel av olje- og
gassfeltene på kontinentalsokkelen 	 = akt. 20588 10046

Oljeplattformer av stål 	 = akt. 20588 10581

Boring etter olje og gass

Andre driftsbygg

Laste- og varebiler, spesialbiler og trekk-
vogner mv.

Oljeutvinningsplattformer av stål, boreskip mv.
nye og reparasjoner

Korreksjon for utenlandsk andel av olje- og
gassfeltene på kontinentalsokkelen

Olje- og gasstransport med rør

Olje- og gasstransport med rør, drifts- og inves-
teringsutgifter, uspesifisert import

Korreksjon for utenlandsk andel av olje- og
gassfeltene på kontinentalsokkelen

59824 20598

59824 20599

= akt. 20587 10581

= akt. 20587 10046

akt. 20537 10049

= akt. 20537 10046

De funksjonelt grupperte investeringsaktivitetene er alle eksogene i modellen. Ved ag-

gregering av disse anslagene framkommer investeringene etter art som inngår i varekryssløpet. Det

er derfor bare de artsgrupperte investeringene som mottar varer mens leveransene til de funksjonelt

grupperte investeringsaktivitetene kommer fra artsaktivitetene, som leverer investeringsarter.

3.7. Varepriser 

Det skilles i MODIS mellom tre priser for hver vare: Import- , eksport- og hjemmepriser.

Prisene er basispriser, dvs. eksklusive vareavgifter, varesubsidier og handelsavanse. For alle varer

er eksport- og importprisene eksogene. For de hovedvarene oljesektorene leverer gis også alle hjemme-

priser eksogent. Dette gjelder:
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10096 Egne investeringsarbeider og bortleie av produksjonsfaktorer i bergverk og industri,
lønn

10047 Korreksjon for utenlandske eierandeler, varer

10048 Korreksjon for utenlandske eierandeler, tjenester

10167 Naturgass

10168 Norsk råolje mv.

10699 Boring etter olje og gass, utleie av borerigger

10824 Olje- og gasstransport med rør

I tillegg gis hjemmeprisen eksogent på følgende hovedvarer fra raffineringssektoren 23460 og

kapitalvaresektoren 23582:

10461 Bensin

10464 Fyringsoljer o.l.

10581 Oljeplattformer av stål, boreskip mv.

10584 Oljeplattformer av betong, betongkonstruksjoner mv.

10556 Seksjoner og deler til oljeplattformer.

Varen 10468 Andre jordolje- og kullprodukter nar sektor 23465 Produksjon av jordolje- og

kullprodukter som innenlandsk hovedleverandør og prisen bestemmes endogent ved kostnadsoverveltning.

3.8. Skatter og avgifter 

For de indirekte skattene skilles det mellom vareskatter og sektorskatter. Ingen spesielle

vareavgifter eller varesubsidier påløper hovedvarene som de tre oljesektorene leverer. Sektorskattene

er spesifisert etter art og en av disse er direkte knyttet til oljevirksomheten 41521 Avgift på ut-

vinning av jordolje og naturgass. Sektorskattene gis ved eksogene beløp etter art og fordeles deretter

på sektorer. I tillegg er det mulig å gjøre eksogene korreksjoner av beløpene for sektoravgifter

sektorsubsidier etter produksjonssektor. Til utregningen av bruttoproduktet i produksjonssektorene i

markedsverdier, beregnes også totale subsidier og indirekte skatter etter sektor.

Ved beregningen av direkte skatter skilles det mellom skatt på personer og skatt på selskaper.

Skatt på selskaper gis som eksogene beløp. En opererer her med ni ulike skattearter.

- Under statens bevilgningsregnskap: Formuesskatt, formuesskatt oljevirksomhet, ordinær
inntektsskatt, ordinær intektsskatt oljevirksomhet, særskatt stat oljevirksomhet og sær-
skatt til u-hjelp.

- Under andre statsregnskap: Fellesskatt

- Under kommuneforvaltningen: Formuesskatt og inntektsskatt.

For hver skatteart spesifiseres det fem institusjonelle betalende sektorer hvorav to dekker

oljevirksomheten: 49024 Oljeutvinning og rørtransport og 49025 Oljeboring. De eksogene skattebeløpene

gis etter en kryssklassifisering av betalende sektor og skatteart.

3.9. Renter og aksjeutbytte 

Renter og utbyttestrømmer spesifiseres også etter en institusjonell inndeling av økonomien.

To av de institusjonelle sektorene dekker oljevirksomheten: Utenriks sjøfart og oljeboring og Ut-

vinning og rørtransport. For hver av disse sektorene gis eksogene beløp for:

- Rentebetalinger fra sektorene

- Av dette til utlandet

- Rentebetalinger til sektorene

- Av dette fra utlandet

- Aksjeutbytte fra sektorene

- Av dette til utlandet

- Aksjeutbytte til sektorene

- Av dette fra utlandet
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3.10. Andre overføringer og finansielle transaksjoner 

Det inngår ikke flere finans- eller kredittstørrelser i MODIS som berører oljevirksomheten enn

de som er nevnt over. I Norges Banks kredittmodell KRØSUS, som nyttes som ettermodell til MODIS, be-

regnes imidlertid en del størrelser som angår oljevirksomheten. De fleste er enten eksogene eller be-

regnes svært enkelt og også her er utgangspunktet en institusjonell sektorinndeling av økonomien. Tabell-

programmet til KRØSUS gir bl.a. opplysninger om:

- Bruttoinvestering i oljeutvinning og rørtransport

- Bruttoinvestering i sjøfart og oljeboring

- Bruttosparing i oljeutvinning og rørtransport

- Bruttosparing i sjøfart og oljeboring

- Kapitaltilgang til sjøfart og oljeboring

- Kapitaltilgang til oljeutvinning og rørtransport

- Kreditttilførsel til sjøfart og oljeboring spesifisert på utlandet, private banker og andre
finansinstitusjoner

- Kredittilførsel til oljeutvinning og rørtransport spesifisert Då utlandet og statens
kapitaltilførsel til Statoil.

3.11. Inntektsberegninger 

Ved å trekke vareinnsatsen fra bruttoproduksjonsverdien i en sektor framkommer bruttoproduktet

i sektoren. I MODIS splittes bruttoproduktet i hver produksjonssektor opp på lønn, arbeidsgiveravgift,

depresiering, vare- og sektorskatter og driftsresultat. Disse beregningene svarer til faktorinntekts-

regnskapet i Nasjonalregnskapet. I tillegg "beregnes" det i MODIS enkelte finansielle transaksjoner

mellom institusjonelle sektorer. For oljevirksomheten er dette direkte skatter og rente- og utbytte-

strømmer. Disse er i sin helhet eksogene og usikre. Sammensetning av beregninger basert på dels

funksjonelle og dels institusjonelle sektorer bør betraktes med skepsis.

4. MODAG 1 )

4.1. 	 Innledning 

MODAG har nå vært brukt i Finansdepartementets arbeid i vel et år. Den er dermed den av

Byråets makroøkonomiske årsmodeller som sist er tatt i bruk. Det økonomiske innholdet i denne første

MODAG-varianten likner svært på det vi finner i MODIS IV. En viktig forskjell mellom modellene er at

MODAG har en vesentlig mer aggregert vare- og sektorinndeling, noe som også gjenspeiles i behandlingen

av oljevirksomheten. I tillegg er enkelte beregninger betydelig forenklet, for eksempel har indirekte

skatter og offentlig sektor fått en langt mer summarisk beskrivelse.

MODAG er en modell i forandring. I dag er modellen svært åpen i den forstand at brukeren må

fastlegge en rekke viktige størrelser eksogent. Det vil imidlertid bli arbeidet med å lukke modellen

på flere områder. Viktige stikkord for videre arbeid er import- og ekportrelasjoner, produktivitet

og produsenttilpasning, arbeidsmarked og lønnsdannelse, pris- og inntektsdannelse samt finansielle

sammenhenger. Dette arbeidet vil ventelig etter hvert resultere i en serie MODAG-varianter med ulikt

økonomisk innhold og varierende grad av endogenisering av variable som nå er eksogene. Den MODAG-

utgaven som skal beskrives her er imidlertid hovedvarianten med 1981 som basisår for beregningene.

4.2. Sektorer, aktiviteter og varer

Innledningen i sektorer, aktiviteter og varer i MODAG er identisk med den vi finner i MSG-4.

For oljevirksomheten finner vi en ren aggregering av tilsvarende størrelser i MODIS IV.

1) MODAG er dokumentert i Cappelen, Garaas og Longva (1981).
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Av de 32 produksjonssektorene er det en som dekker oljevirksomheten:

65 Råolje og naturgass; boring, utvinning og rørtransport.

Denne sektoren dekker de tre sektorene 23165, 23717 og 23824 i MODIS. Produksjonssektor 65 er

igjen delt inn i følgende seks produksjonsaktiviteter:

Aktivitet 	 Hovedvare i aktiviteten

X66 	 66 Råolje

X67 	 67 Naturgass

X68 	 68 Boring, utvinning og rørtransport

M65 	 01 Råvarer

F65 	 42 Fyringsoljer o.l.

K65 	 Kapital

N65 	 Arbeidskraft

De tre første aktivitetene er rene outputaktiviteter for de varene som oljesektoren leverer.

X66 og X67 leverer bare hovedvarene, altså råolje og naturgass. Vi ser at det ikke skilles mellom norsk

og importert råolje i MODAG slik at vare 66 Råolje er en aggregering av varene 10166 og 10168 i MODIS.

Hovedvaren i aktiviteten X68 er en aggregering av varene 10717, 10824 og 10906 i MODIS.

De to neste aktivitetene, M65 og F65, er rene innutaktiviteter for vareinnsatsleveranser til

oljesektoren. F65 dekker innsatsen av varene 41 Bensin og 42 Fyringsoljer o.l. mens M65 dekker inn-

satsen av alle andre varer.

De to siste aktivitetene, K65 og N65, er aktiviteter for primærinnsats av realkapital og

arbeidskraft. Som vi skal se i 4.7 opptrer ikke K65 formelt som egen variabel i den enkleste ver

sjonen av MODAG.

Selv om oljevirksomheten er slått sammen til en produksjonssektor i MODAG, skilles det

altså mellom tre ulike "oljevarer". Vi legger også merke til at det ikke er spesifisert noen aktivi-

tet for innsats av elektrisitet til oljesektoren slik det er vanlig for de andre produksjonssektorene

i modellen.

Av de 42 varene i MODAG leveres tre som hovedvarer fra sektor 65. I tillegg er det en ikke-

konkurrerende importvare, 06 Oljeutvinning, diverse import, som utelukkende går til vareinnsats og

investering i oljesektoren.

4.3. Produksjon 

Produksjonen i oljesektoren i faste priser, X65, er formelt endogen. X65 er lik summen av

de tre outputaktivitetene X66 for råolje, X67 for naturgass og X68 for de øvrige varene som sektoren

leverer. Produksjonen av råolje og naturgass, X66 og X67, gis eksogent av modellbrukeren mens X68

bestemmes av etterspørselen etter vare 68 Boring, utvinning og rørtransport.

4.4. Innsatsleveranser 

Alle innsatsleveranser til sektor 65, oljesektoren, er eksogene. Dette gjelder:

M65- Vareinnsats utenom elektrisitet og oljeprodukter i produksjon i sektor 65, volum.

F65- Innsats av oljeprodukter i sektor 65, volum.

NW65- Lønnstakere i sektor 65, årsverk.

NS65- Selvstendige i sektor 65, årsverk.

M65 og F65 gir aktivitetsnivået i vareinnsatsaktivitetene. For å finne innsatsen av de enkelte

varer multipliseres aktivitetsnivået med faste koeffisienter.

I sysselsettingsberegningene i MODAG skilles det mellom sysselsatte lønnstakere og sysselsatte

selvstendige i hver næring. Begge disse komponentene gis eksogent i årsverk for oljesektoren.

Total sysselsetting i løpende årsverk, N65, finnes ved enkel summering. Timeverksbereqninger opptrer

ikke i modellen.
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4.5. Eksport og import 

Eksporten behandles i 36 eksportaktiviteter som i regelen mottar en vare hver. Tre av disse

mottar oljesektorens hovedprodukter:

Aktivitet

A66

A67

A68

Hovedvare

66 Råolje

67 Naturgass

68 Boring, utvinning og rørtransport

Nivået på alle eksportaktivitetene fastlegges eksogent. For vare 68 er også reeksport, IA68,

spesifisert. Denne gis også eksogent.

Importen behandles i 37 importaktiviteter som også i hovedSak leverer en vare hver. På samme

måte som for eksporten, finner vi tre aktiviteter som dekker oljesektorens hovedprodukter, 166, 167

og 168. Alle de tre aktivitetene har formelt sett endogent aktivitetsnivå, men importen av natur-

gass, 167, er pr. definisjon satt lik null. Import av råolje, 166, bestemmes av varebalansen for vare

66 som differansen mellom samlet etterspørsel og innenlandsk produksjon. Importen av vare 68 Boring,

utvinning og rørtransport, 168, fastlegges vha. eR importrelasjon ved markedsandelersom er differen-

siert etter mottakende aktivitet. Endringer i markedandelene for vare 68 gis eksogent vha. variabelen

HB68.

Importen av den ikke-konkurrerende importvaren 06 Oljeutvinning, div. import, fastlegges ekso-

gent.

4.6. Lagerendring

Som i MODIS skilles det også i MODAG mellom to typer lagerendring: Endring i hjemmevarelager

(DSHi) og endring i importvarelager(DSBi). Lagerendringen er spesifisert etter vare. Endring i import-

varelager DSB66, DSB67, DSB68 , gis eksogent for de tre hovedvarene fra oljesektoren.

Endring i lager, hjemmeproduserte varer gis eksogent for varene 66 og 68 (DSH66 og DSH68).

Lagerendringen for vare 67 Naturgass, beregnes residualt i varebalansen.

4.7. Investeringer og realkapitalbeholdning 

I MODAG er det spesifisert sju aktiviteter for investeringer etter art. Disse kan ses på som

hjelpeaktiviteter som transformerer MODAG-varer over til kapitalvarer. Aktivitetene mottar altså vanlige

MODAG-varer i faste forhold og leverer hver én realkapitalart som produksjonssektorene mottar som

primærinnsats.

Av de sju investeringsartene er det tre som bare leveres til oljesektoren:

Aktivitet
	

Hovedvare i aktiviteten

Kode Betegnelse
	

Kode Betegnelse

JB2 Oljeanlegg mv. 	 50 	 Skip og oljeboreplattformer

JM4A Moduler mv. 	 45 	 Verkstedprodukter

JM4B Oljeboreplattformer
	

50 	 Skip og oljeboreplattformer

All bruttoinvestering gis eksogent etter art. Etter en eksogen korreksjon for salg av brukt

realkapital, fordeles bruttoinvesteringene etter art på investerende produksjonssektorer ved faste

kapitalstrukturkoeffisienter for hver art. Hver produksjonssektor mottar dermed en fast andel av de

totale bruttoinvesteringer i hver art. Totale bruttoinvesteringer etter produksjonssektor opptrer

foreløpig ikke som egen variabel i modellen.

Beholdningen av realkapital er behandlet etter en krvssklassifisering av art on produksjons

sektor. For hver produksjonssektor er det derfor i prinsippet sju kapitalbeholdningsvariable. I

praksis vil imidlertid mange av disse være lik null fordi sektoren ikke nytter denne kanitalarten. Ut

fra initiale kapitalbeholdningstall, kapitalslitkoeffisienter differensiert etter kapitalart og

produksjonssektor samt bruttoinvestering etter sektor og art, beregnes utviklingen i kapitalbehold-

ningene etter den nevnte kryssklassifisering. Samlet kapitalbeholdning i hver sektor finnes ved å

summere over de artene sektoren nytter, men disse relasjonene er ikke lagt inn i modellen. Kapital-

beholdning etter sektor opptrer derfor ikke som egen variabel i modellen.
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Til beregning av driftsresultat etter produksjonssektor, trenger en tall for kapitalslitet i

løpende priser. Ved å forutsette geometrisk depresiering blir dette svært enkelt: For hver kombinasjon

av sektor og art multipliseres summen av initialbeholdning og bruttoinvestering med en kapitalslitkoef-

fisient og en (endogen) prisindeks for kapitalarten. Kapitalslitet etter produksjonssektor i løpende

priser finnes deretter ved å summere over art.

4.8. Oversikt over noen viktige varebalanser

Tilgangen av en vare kan komme fra innenlandsk produksjon eller import. På anvendelsessiden

kan den gå til konsum, investering, vareinnsats, eksport, lagerendring import og lagerendring hjemme-

produksjon. Vi skal nå se på hvilke komponenter som inngår i varebalansene for noen varer som er

viktige for sektor 65 Råolje og naturgass; boring, utvinning og rørtransport i MODAG med 1981 som basis-

år.

Vare 66 Råolle

Oljesektoren er her den eneste innenlandske leverandør og produksjonen fastlegges eksogent ved

aktiviteten X66. På anvendelsessiden er begge lagerendringskomponentene samt eksporten eksogen. Den

siste anvendelsen av varen er som vareinnsats til sektor 40 Raffinering av jordolje som er en endogen

variabel i modellen. Importen bestemmes dermed residualt som differansen mellom endogen samlet etter-

spørsel og eksogen innenlandsk produksjon.

Vare 67 Naturgass

Også for denne varen er oljesektoren eneste leverandør. Importen settes pr. definisjon lik

null og total tilgang bestemmes eksogent ved nivået på aktiviteten X67. Varen leveres til eksport og

de to lagerendringskomponentene. Eksport, A67, og lagerendring import, DSB67, fastlegges eksogent av

brukeren. Lagerendring hjemmeproduksjon blir dermed residualt bestemt av varebalansen.

Vare 68 Boring,  utvinning og rørtransport

På etterspørselssiden bestemmes begge lagerendringsvariablene samt eksport eksogent. I til-

legg leveres vare 68 som vareinnsats til sektor 65 ved aktiviteten M65, og til investeringsaktiviteten

JB2 Oljeanlegg mv. Både M65 og JM2 fastlegges eksogent og leveransene av vare 68 til disse aktivite-

tene følger dermed av de faste inputkoeffisientene. Samlet anvendelse av vare 68 kan derfor betraktes

som eksogen. Etterspørselen dekkes av innenlandsk produksjon i sektor 65 og import og fordelingen

mellom disse komponentene følger av importrelasjonen og varebalansen.

Vare 06 Oljeutvinning,  diverse import

Dette er en ikke-konkurrerende importvare med importaktiviteten 106 som eneste leverandør.

Ellers i MODAG bestemmes importen av ikke-konkurrerende importvarer fra etterspørselssiden. Import-

aktiviteten 106 fastlegges imidlertid eksogent. Bakgrunnen for dette er at en vil sikre overens-

stemmelse med tilsvarende beregninger i MODIS som byager på en mer disaggregert vareinndeling. Vare 06

anvendes til vareinnsats og investeringer i oljesektoren (via M65, JB2 og JM4A) samt lagerendring.

M65, JB2, JM4A samt hjemmevarelager, DSH06, gis eksogent og endring i importvarelager blir dermed resi-

dualt bestemt.

Blant annet på grunn av ulikt aggregeringsnivå kan det oppstå ulikheter mellom beregninger nå

MODIS og MODAG med tilnærmet lik input. Et eksempel oå dette i forbindelse med oljevirksomheten har

vært beregningene av import og lagerendring av vare 06 og lagerendring av vare 45 Verkstedprodukter.

Dette er i 1981-versjonen av MODAG forsøkt løst på følgende måte: Importen av den ikke-konkurrerende

importvaren 06 gis som nevnt eksogent mens endring i importvarelageret blir residualt bestemt. For å

få riktig nivå på lagerendringen er det lagt inn en relasjon i modellen som bestemmer endring i hjemme-

varelager av vare 45 slik at summen av hjemmevarelagerendringen av vare 45 og importvarelagerendringen

av vare 06 blir lik et eksogent gitt nivå hentet fra MODIS. På denne måten blir samlet lagerendring

lik i de to modellene selv om fordelingen på varer kan bli ulik.
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4.9. Varepriser 

Hver vare kan ha tre priser i MODAG: importpris, eksportpris og pris på hjemmeproduserte varer.

For de tre oljevarene 66, 67 og 68 samt den ikke-konkurrerende importvaren 06 gis alle prisene eksogent.

Importprisene og hjemmeprisene gis eksogent som basisprisindekser etter vare mens eksportprisene gis som

kjøperprisindekser for eksportaktivitetene.

4.10. Skatter og avgifter 

I MODAG inngår det ingen direkte skatt på selskaper. For de indirekte skattene skilles det

mellom sektorskatter og vareskatter. Netto sektorskatter (YTSj) gis eksogent etter sektor.

Vareavgiftene er regnet på nettobasis, dvs. avgift minus subsidium, og er differensiert etter

hvilken aktivitet som mottar varen. Satsendringer for vareskatter kan gis eksogent etter vare.

For hver vare beregnes i løpende priser:

TVTi - Netto vareavgift

TVBi - Netto vareavgift påløpt import

TMTi - Moms påløpt totalt

TMBi - Moms påløpt import

For hver produksjonssektor beregnes:

YFMj - Refundert moms på vareinnsats, løpende priser

QF(ij - Refundert moms på vareinnsats, faste priser

YWTj - Arbeidsgiveravgift

YTj - Netto indirekte skatt

4.11. Renter, aksjeutbytte, finansstrømmer 

De eneste rente- og utbyttestrømmer som inngår i modellen er netto renteinntekter etter sosio

økonomisk gruppe, som gis eksogent. Renter, utbytte eller andre finansielle transaksjoner mellom insti-

tusjonelle sektorer i økonomien er foreløpig ikke representert i modellen.

4.12. Inntektsberegninger 

På samme måte som i MODIS får vi også i MODAG beregnet en dekomponering av bruttoproduktet i

hver produksjonssektor svarende til faktorinntektsregnskapet i nasjonalregnskap. De størrelsene som

beregnes er:

Yj - Bruttoprodukt etter sektor, løPende priser

YDj - Kapitalslit etter sektor, løpende priser

YWj - Lønnskostnader etter sektor

YWWj'- Utbetalt lønn etter sektor

YWTj - Arbeidsgiveravgift etter sektor

YEj - Driftsresultat etter sektor

YTj - Påløpte netto indirekte skatter etter sektor

I tillegg beregnes enkelte overføringer til tre sosioøkonomiske grupper i relasjonene for privat

konsum. En institusjonell inndeling av økonomien med sikte på en nærmere spesifisering av inntekts-

strømmene er ikke innarbeidet i MODAG.

5. MSG-4 1)

5.1. 	 Innledning 

MSG karakteriseres gjerne som en nyklassisk, flersektor vekstmodell for hele økonomien og den

forutsetter bl.a. full utnytting av produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital. Den skiller seg der-

for i økonomisk innhold både fra MODIS og MODAG som har mer preg av å være disaggregerte Keynes-

modeller. Når det gjelder den regnskapsmessige inndeling av økonomien i varer, sektorer og aktiviteter,

er imidlertid MSG tilnærmet identisk med MODAG og selv om modellene generelt er ulike i økonomisk innhold

1) MSG-4 er dokumentert i Longva, Lorentsen og Olsen (1981). Modellen er også beskrevet i Bjerkholt
et. al. (1983).
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er behandlingen av oljevirksomheten svært lik. Også i MSG blir de fleste "oljevariablene" fastlagt

eksogent. Framstillingen av oljevirksomheten i MSG blir derfor svært knapp på de områder hvor behand

lingen er identisk med den vi finner i MODAG.

Den nåværende versjonen av MSG, MSG-4, ble ferdig i 1979. Modellen har seinere vært brukt av

Finansdepartementet bl.a. i forbindelse med utarbeiding av regjeringens Langtidsprogram 1982 - 1985.

Den utgaven av modellen vi skal se på her, er MSG slik den foreligger med 1981 som basisår for bereg-

ningene.

5.2. Sektorer, aktiviteter og varer

Inndelingen er her sammenfallende med den vi finner i MODAG. Oljevirksomheten dekkes av en

produksjonssektor, 65 Råolje og naturgass, boring, utvinning og rørtransport, som er inndelt i seks

produksjonsaktiviteter:

Aktivitet 	 Hovedvare

X66 	 66 Råolje

X67 	 67 Naturgass

X68 	 68 Boring, utvinning og rørtransport

M65 	 01 Råvarer

F65 	 42 Fyringsoljer o.l.

K65 	 Kapital

L65 	 Arbeidskraft

X66, X67 og X68 er rene outputaktiviteter som tar vare på vareleveransene fra produksjonssek

toren. M65 og F65 dekker leveransene av innsatsvarer til sektor 65, mens K65 og L65 er aktiviteter for

primærinnsats av realkapital og arbeidskraft.

I tillegg til de tre hovedvarene, 66, 67 og 68, som oljesektoren leverer, inngår også den ikke-

konkurrerende importvaren 06 Oljeutvinning, diverse import i modellen.

5.3. Produksjon 

Nivået på de to aktivitetene X66 og X67 som leverer varene råolje og naturgass fastlegges ekso-

gent, mens nivået på X68 bestemmes fra etterspørselssiden (se 5.8). Samlet produksjon i sektor 65 som

er lik summen av de tre komponentene blir dermed endogen.

5.4. Innsatsleveranser 

I oljesektoren er forbruket av oljeprodukter, F65, og forbruket av annen vareinnsats, M65,

proporsjonale med bruttoproduksjonsverdien i sektoren.

Vareinnsatsen er derfor endogen, men proporsjonalitetsfaktorene, ZF65 og ZM65, gis som eksogene

variable.

I motsetning til i MODAG er arbeidskraftetterspørselen fra produksjonssektorene i MSG spesifisert

i timeverk. For oljevirksomheten gis sysselsettingen i timeverk, L65, eksogent. Sysselsettingen i års-

verk, N65, finnes deretter ved å multiplisere timeverkstallet med en fast koeffisient beregnet ut fra

forholdet mellom årsverk og timeverk i basisåret.

Realkapitalutviklingen i oljesektoren følger av initialbeholdningen og eksogene bruttoinves-
teringsanslag (se 5.7).

5.5. Eksport og import 

Inndelingen av eksport- og importaktiviteter er som i MODAG. Vi har tre eksportaktiviteter som

mottar oljesektorens hovedprodukter:

Aktivitet 	 Hovedvare 

A66 	 66 Råolje

A67 	 67 Naturgass

A68 	 68 Boring, utvinning og rortransQort
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Eksportaktivitetene er i regelen eksogene i MSG. Eksport av naturgass er imidlertid et unntak

ved at denne bestemmes residualt av varebalansen for vare 67 (se 5.8).

For vare 68 er i tillegg reeksport spesifisert som en eksogen variabel.

De tre importaktivitetene 166, 167 og 168 er alle fomelt endogene i modellen. Import av natur-

gass, 167, settes lik null. Importen av råolje 166 følger residualt av varebalansen mens importen av

boring, utvinning og rørtransport, 168, bestemmes i en importrelasjon ut fra markedsandeler.

Endringer i markedsandelene for import av vare 68 kan gis eksogent vha. variabelen HB68.

Importenav denikke-konkurrerende importvaren 06 Oljeutvinning, diverse import bestemmes

direkte av etterspørselen. Behandlingen er altså ulik den vi har i MODAG.

5.6. Lagerendring 

Lagerendringen i MSG er spesifisert etter vare. I motsetning til i MODIS og MODAG skilles det

ikke mellom flere typer lager. Endrinaen i lager av vare 67 og vare 68, DS67 og DS68, settes lik null

i MSG. Det samme gjelder den ikke-konkurrerende importvaren 06. For vare 66, råolje, antas lager-

endringen å utvikle seg proporsjonalt med endringen i produksjonen av varen. I tillegg kan det foretas

eksogene korreksjoner ved variabelen DSE66.

5.7. Investeringer og realkapitalbeholdning 

Inndelingen av investeringer og kapital i arter og aktiviteter er lik den vi finner i MODAG,

men behandlingen er som vi skal se, helt ulik.

Av sju aktiviteter for nyinvesteringer etter art, leveres tre bare til sektor 65, oljesektoren:

Aktivitet 	 Hovedvare i aktiviteten

Kode 	 Betegnelse 	 Kode 	 Betegnelse

JB2 	 Oljeanlegg mv. 	 50 	 Skip og oljeplattformer

JM4A 	 Moduler mv. 	 45 	 Verkstedprodukter

JM4B 	 Oljeboreplattformer 	 50 	 Skip og oljeplattformer

Bruttoinvesteringene, både etter sektor og art, er som hovedregel endogene i MSG og dette

gjelder også nivået på de tre aktivitetene JB2, JM4A og JM4B. For oljesektoren gis imidlertid brutto-

investeringene eksogent ved variabelen JK65.

I hver produksjonssektor er det spesifisert kapitalstrukturkoeffisienter som fordeler totale inves-

teringer og total kapitalbeholdning i sektoren på arter. Når bruttoinvesteringene i en sektor er gitt,

slik som for oljesektoren, følger dermed investeringsetterspørselen etter art ved å multiplisere med

kapitalstrukturkoeffisientene. Totale bruttoinvesteringer etter art finnes ved å. summere leveransene

av investeringsarten over alle mottakende sektorer. For å finne nyinvesteringene etter art må brutto-

investeringstallene korrigeres for salg av brukt realkapital som gis eksogent.

Når initial kapitalbeholdning og bruttoinvesteringen i oljesektoren er kjent, følger utviklingen

i kapitalbeholdningen som summen av disse fratrukket kapitalslitet. Det forutsettes geometrisk depresie-

ring i MSG og de faste kapitalslitkoeffisientene er differensiert etter produksjonssektor og kapitalart.

5.8. Oversikt over noen viktige varebalanser

Vare 66 Råolje

Innenlandske leveranser kommer fra oljesektoren og fastlegges eksogent ved X66. På anvendelses-

siden er eksporten eksogen mens lagerendringen følger av anslaget for innenlandsk produksjon. Vare 66

leveres i tillegg som vareinnsats til sektor 40 Raffinering av jordolje ved aktiviteten M40 som be-

stemmes endogent. Importen av råolje blir dermed bestemt av varebalansen som differansen mellom samlet

etterspørsel og gitt innenlandsk tilbud.



25

Vare 67 Naturgass

Oljesektoren er også her den eneste innenlandske leverandøren. Importen settes lik null i mo-

dellen og total tilgang bestemmes derfor av det eksogene nivået på aktiviteten X67. Da lagerendringen

også blir satt lik null blir eksportaktiviteten A67 den eneste mottaker av vare 67. Eksporten bestem-

mes derfor endogent av varebalansen.

Vare 68 Boring,  utvinning og rørtransport

Vare 68 leveres fra produksjonsaktiviteten X68 og fra import. Samlet leveranse bestemmes av

etterspørselen. Etterspørselen kommer fra vareinnsatsaktiviteten i oljesektoren M65, investerings

aktiviteten JB2 og eksportaktiviteten A68. Lagerendringen settes lik null. Eskporten A68 gis ekso-

gent av brukeren mens M65 og JB2 begge er endogene. Fordi investeringsarten B2 bare leveres til olje-

sektoren blir imidlertid JB2 direkte bestemt når bruttoinvesteringene i oljesektoren er fastlagt.

For et gitt nivå på etterspørselskomponentene følger importen og produksjonen deretter av vare-

balansen og importrelasjonen.

Vare 06 01,1eutvinning, diverse import

Dette er en ikke-konkurrerende importvare med importaktiviteten som eneste leverandør. Importen

bestemmes direkte av etterspørselen. På anvendelsessiden går varen som vareinnsats i oljesektoren ved

M65 og til investeringsaktivitetene JB2 og JM4A. Lagerendrigen settes lik null. Nivået på JB2 og JM4A

følger på en enkel måte av anslaget for bruttoinvesteringene i oljesektoren mens M65 bestemmes som vist

i 5.4.

5.9. Varepriser 

I MSG skilles det ikke mellom basisprisindekser for import, eksport og hjemmeproduserte varer.

For hovedvarene fra oljesektoren, 66, 67 og 68, samt den ikke-konkurrerende importvaren 06, gis

basisprisindeksene eksogent. Prisindeksene for eksport av de tre varene følger basisprisindeksene fordi

det ikke påløper noen indirekte skatter eller varehandelsavanse på leveransene.

5.10. Skatter og avgifter 

I MSG inngår det ingen direkte skatter. For indirekte skatter skilles det mellom sektorskatter

og vareskatter. Sektorskattene YTSj beregnes etter produksjonssektor og er proporsjonale med brutto-

produksjonsverdien i sektoren. For oljesektoren gis denne proporsjonalitetsfaktoren eksogent ved varia-

belen ZTS65.

Behandlingen av vareavgifter i MSG er lik behandlingeni MODAG. Også i MSG kan endringer i av-

giftssatser gis eksogent etter vare. For hver vare beregnes:

TVTi - Netto vareavgift

TVBi - Netto vareavgift påløpt import

TMTi - Moms påløpt totalt

TMBi - Moms påløpt import

For hver produksjonssektor beregnes:

YFMj - Refundert moms på vareinnsats, løpende priser

.QFMj - Refundert moms på vareinnsats, faste priser

YTj - Påløpte netto indirekte skatter

5.11. Renter, utbytte og finansstrømmer 

I en etterberegningsrutine, RSM, for beregning av driftsbalansen overfor utlandet anslås en del

finansielle strømmer mellom institusjonelle sektorer. Oljevirksomheten inngår her som en av fem innen-

landske insitusjonelle sektorer. En skiller mellom kortsiktige og langsiktige finansobjekter der de

sistnevnte er spesifisert på sektorer. Modellen gir tre hovedtyper av resultater:
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(i) Endringer i fordringer og gjeld overfor utlandet dvs. kapitaltransaksjonene. Tallene
for oljevirksomheten gis eksogent.

(ii) Utviklingen i beholdninger av fordringer og gjeld på grunnlag av initialbeholdinger
og resultatene fra (i)

(iii) Rente- og utbyttestrømmer mellom sektorene og utlandet på langsiktige fordringer og
mellom Norge og utlandet på kortsiktige fordringer. Strømmene beregnes ut fra behold-
ningstall og eksogene rente- og utbyttesatser.

Det er under utarbeiding en ny ettermodell til MSG som i tillegg til transaksjonene med ut-

landet også vil behandle nærmere inntekter og utgifter for enkelte innenlandske institusjonelle sek-

torer. For disse sektorene blir bl.a. renteinntekter og direkte skatter spesifisert og det blir mulig

å beregne størrelser som sparing og netto finansinvestering.

5.12. Inntektsberegninger 

På tilsvarende måte som i MODIS og MODAG dekomponeres bruttoproduktet i hver produksjonssektor.

De variablene som blir beregnet er for hver sektor:

Yj 	 Bruttoproduktet i løpende priser i sektor j

YDj 	 Kapitalslit i løpende priser i sektor j

YWj - Lønnskostnader sektor j

YEj - Driftsresultat sektor j

YWSj - Beregnet arbeidsgodtgjørelse til selvstendige i sektor j

YTj - Netto indirekte skatt påløpt sektor j

6. 	 REGION 1 )

6.1. 	 Innledning 

REGION er en modell som fylkesfordeler beregninger foretatt på nasjonalt nivå vha. MODIS,

MODAG eller MSG. Første versjon av modellen ble implementert i 1979 og den har deretter bl.a. vært brukt

av Olje- og energidepartementet til analyser av fylkesfordelt etterspørsel etter elektrisitet og av NAVFs

utredningsinstitutt til analyser av fylkesfordelt arbeidskraftbehov for ulike utdanningsgrupper.

REGION er utformet som en regional kryssløpsmodell med fylket som regional enhet. I tillegg til

de ordinære fylkene er det innført et eget "ekstrafylke" for virksomhet som ikke er fylkesfordelt i

nasjonalregnskapet. Modellen er bygget opp med bakgrunn i fylkesfordelte nasjonalregnskapstall fra

1973 som seinere er oppdatert ved hjelp av tall fra 1976-regnskapet. Sektorinndelingen er tilnærmet

lik den i MSG-4 og modellen er lagetsom en ettermodell som på grunnlag av en MSG- eller MODIS/MODAG-

kjøring gir fylkesvise utviklingsbaner for bruttoproduksjon, privat konsum, bruttoinvesteringer og

sysselsetting.

6.2. Sektorer, varer og produksjon 

Den nåværende utgaven av REGION inneholder 32 produksjonssektorer med hver én produksjons-

aktivitet. To sektorer dekker oljevirksomheten:

23165 Utvinning av råolje og naturgass

23716 Boring etter og rørtransport av råolje og naturgass

Hver sektor leverer en hovedvare og vi har like mange varer som sektorer (og produksjons-

aktiviteter) i modellen(itillegg kommer en ikke-konkurrerende importvare). De to oljesektorene

produserer hovedvarene

10166 Råolje og naturgass (varene 66 og 67 i MSG)

10823 Boring, utvinning og rørtransport (vare 68 i MSG)

Oljevirksomheten er dermed et av de punktene der vare- og sektorinndelingen i MSG og REGION

er forskjellig.

1) Vare- og sektorinndelingen i REGION er nylig revidert. Denne siste utgaven av modellen er fore-
løpig ikke dokumentert, men en beskrivelse av hovedtrekk i REGION finnes i Skoglund (1980).
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I REGION skilles det mellom tre hovedtyper av varestrømmer. Intraregionale varestrømmer omfat

ter varer en forutsetter må produseres nær forbruksstedet. For disse varestrømmene er det derfor

balanse mellom produksjon og forbruk i hver region. Interregionale varestrømmer omfatter varer som

leveres mellom fylker. For disse varene krever en at det skal være balanse for landet som helhet, in-

klusive import/eksport.

Internasjonale varestrømmer omfatter eksport og import til og fra utlandet.

REGION er en kryssløpsmodell som i prinsippet inneholder en kryssløpsmodell for hver av de 20

regionene. De to oljesektorene er imidlertid i sin helhet plassert i (det oppkonstruerte) ekstrafylket.

Produksjonen gis eksogent ved nivået på de to produksjonsaktivitetene.

6.3. Innsatsleveranser 

Når bruttoproduksjonen i de to oljesektorene er gitt, følger vareinnsatsbehovet direkte av de

faste inputaktivitetskoeffisientene. Leveransenes fordeling på fylker bestemmes så ved faste fordelings-

koeffisienter. Disse koeffisientene er ikke differensiert etter mottaker slik at leveranser til olje-

virksomheten forutsettes å ha samme fylkesfordeling som andre interregionale leveranser av hver modell-

vare.

Sysselsettingen i de to oljesektorene gis eksogent i årsverk. I en egen ettermodell til REGION

foretas det imidlertid en fylkesfordeling av de sysselsatte etter bosted.

Utviklingen i kapitalbeholdningen er ikke spesifisert i modellen.

6.4. Eksport og import 

Eksporten gis eksogent etter vare. Fordelingen nå fylker skjer generelt ved å forutsette

faste fylkesandeler for hver vare. Fordi all oljevirksomhet er plassert i ekstrafylket vil også all

eksport av oljevarene komme derfra.

Da innenlandsk tilgang av oljevarene er eksogent gitt, blir importen av de to oljevarene be -

stemt residualt som differansen mellom samlet etterspørsel og det gitte innenlandske tilbudet fra

oljesektorene.

6.5. Lagerendring og investeringer 

Lagerendringen gis eksogent etter vare og fordeles nå fylker ved å bruke de samme fordelings

koeffisientene som brukes for de interregionale leveransene. For oljevarene blir all lagerendring

plassert i ekstrafylket.

REGION inneholder seks investeringsarter som spesifiseres etter fylke. To av disse leverer

bare til oljevirksomheten og er i sin helhet plassert i ekstrafylket:

20537 Oljeanlegg mv.

20587 Oljeboreplattformer mv.

Investeringene i oljevirksomheten gis eksogent etter art.

6.6. Priser, finansstørrelser mv. 

REGION er en kvantumsmodell for regionalisering av kvantumsstørrelser fra beregninger på

nasjonalt nivå. De sentrale endogene variable er bruttoproduksjon og sysselsetting fordelt på fylker.

Priser, finansstørrelser eller inntektsberegninger inngår ikke i modellen.
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