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1. INNLEDNING

I innstillingen fra Langtidsmodellutvalget (se NOU (1976)) er det foretatt en vurdering av

behov og muligheter for å utvikle regionale modeller. Det er der pekt på flere momenter som gjør det

ønskelig A styrke en regional analyse i tilknytning til den sentrale makroøkonomiske planleggingen.

For det første for å ivareta målsettingene for bosetting og for inntektsutvikling mellom regionene i

planleggingen av den okonomiske utvikling for hele landet. Dessuten kan en regionalisering av de

makroøkonomiske modellberegningene gi mulighet for A knytte en nærmere forbindelse mellom planleggingen

på regionalt nivå og planleggingen på sentralt nivå.

I dette arbeidsnotatet beskrives en modell som er basert på en regional oppdeling av kryss-

lopskjernen i den makroøkonomiske modellen MSG-3 1 ). Regionalmodellen har samme inndeling av varer og

sektorer som MSG-3. Modellen kan karakteriseres som en ettermodell til MSG-3 idet den foretar en

regional nedbryting av beregningsresultater fra MSG-3.

En forutsetning for å kunne regionalisere de makroøkonomiske modellberegningene.er at det

foreligger et regionali'sert datamateriale. Et regionalt nasjonalregnskap med fylket som regional

enhet ble utarbeidet av Byrået for 1965, se Statistisk Sentralbyrå (1970) og Sevaldson (1973). Et

nytt regionalt regnskap er nylig fullført for 1973, og det neste vil bli utarbeidet for 1975. Det

antas at beregningene av slike regnskap vil komme inn i en fast rutine med oppstilling av regnskap

med få års mellomrom. Erfaringer fra arbeidet med en regional modell vil kunne gi impulser til

videreutvikling av regnskapsopplegget.

Regionalmodellen som presenteres i dette arbeidsnotatet er basert pA datagrunnlaget i det

regionale nasjonalregnskapet for 1973. Det er lagt spesiell vekt på å utnytte detaljinformasjon i

regnskapet til i etablere basisårstall for variable og estimere koeffisienter i modellen.

Den modellen som stilles opp må oppfattes som en foreløpig skisse. Framstillingen er nokså

summarisk på enkelte punkter. Først under det videre arbeid med implementering og testing vil mo-

dellen få sin endelige form. Det antas at modellen kan vere operasjonell i løpet av 1978.

2. DET REGIONALE NASJONALREGNSKAPET FOR 1973

Nasjonalregnskapet er en omfattende og detaljert sammenfatning av statstikk over norsk økonomi.

Den formelle rammen om regnskapet er et kontosystem med flere tusen enkeltposter der kontiene repre-

senterer ulike enheter i økonomien og ulike typer av transaksjoner. Definisjoner og begreper i na-

sjonalregnskapet er valgt slik at aggregerte størrelser i regnskapet skal gi uttrykk for vesentlige

trekk ved tilstanden i økonomien og samtidig slik at regnskapet skal kunne tjene som empirisk grunn-

lag for okonomisk-teoretiske modeller. I Norge har nasjonalregnskapet en lang tradisjon og det har

blitt brukt som grunnlag for å stille opp økonomiske modeller i mer enn tjue år.

De definisjoner og klassifikasjoner som benyttes i det norske nasjonalregnskapet, bygger på

en tilpasning til norske forhold av FN's standard for nasjonalregnskap (SNA). Den siste utgaven av
denne er gitt i A System of National Accounts, United Nations (1968). På alle vesentlige punkter er

det norske nasjonalregnskapet i overensstemmelse med FN's tilrådninger.

Nasjonalregnskapet er basert på en bearbeiding og tilrettelegging av eksisterende primarstati-

stikk. Mye av denne primærstatistikken er langt mer detaljert enn det som kommer til syne i nasjonal-
regnskapet. De enkelte posteringer i regnskapet kan ha ulik kvalitet med hensyn til hvor godt for-

ankret de er i primærstatistikk. Noen av primærstatistikk-kildene har også regionale tall, mens andre
bare gir statistikk for landet som helhet.

Nasjonalreonskapet gir det statistiske grunnlaget for makroøkonomisk analyse og planlegging.
For analyse og planlegging av utviklingen i de forskjellige deler av landet oppstår imidlertid et
behov for regionspesifiserte data. Ved å organisere datagrunnlaget innenfor et regnskapssystem basert
pa de samme prinsipper og definisjoner som nasjonalregnskapet, bevares tilknytningen til den makro-
økonomiske planleggingen.

1) En detaljert beskrivelse av ligningssystem og løsningsmetode i MSG-3 er gitt i Lorentsen og
Skoglund (1976a). En kortfattet framstilling av modellen uten bruk av symboler og formler er gitt
i Lorentsen og Skoglund (1976b).
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det regionale regnskapet for 1973 er çylket valgt som regional enhet. En vesentlig tegrun-

nelse for dette valget er at fylkene har en sentral posisjon i den regionale planlegging i Norge. En

mer detaljert regional inndeling'(f.eks. på kommunenivå) ville dessuten vert langt mer ressurskrevende

m.h.t, innsamling og bearbeiding av data.

Selve utformingen av et regionalt regnskap vil i betydelig grad avhenge av tilgangen på regio-

nal primærstatistikk. Det har f.eks. ikke vært mulig å identifisere varestrømmer mellom regioner pS

grunnlag av eksistrerende primærstatistikk. Det statistikken gir opplysninger om, er produksjon og

bruk av varer i de enkelte regioner.

Ved oppstilling av det regionale regnskapet for 1973 er det tatt utgangspunkt i nasjonalregn-

skapet for samme år som inneholder ca. 300 varer og ca. 180 produksjonssektorer. Strømmene i nasjonal-

regnskapet er fordelt på fylker ved hjelp av fordelingsnokler som er avledet av den fylkesspesifiserte

primærstatistikken. Det er følgelig ikke bygd opp et separat regnskap for hvert fylke direkte fra

primærstatistikken.

For mange strømmer gir ikke primærstatistikken grunnlag for en fylkesfordeling. Det er derfor

innført et ekstrafylke hvor alle ufordelte strømmer er plassert. Eksport, import og lagerendring er

lagt til dette fylket. Også en del produksjonsvirksomhet er plassert her. Det gjelder utenriks sjø-

fart, oljevirksomheten i Nordsjoen, utvinningen av kull på Svalbard, lufttransport, jernbanetransport

og televirksomhet. Videre er en del av konsumet og investeringene i stats- og trygdeforvaltningen

plassert i ekstrafylket. Ekstrafylket omfatter ogst fordelingssektorenel) og sektorene for investe-

ringer etter art i nasjonalregnskapet.

Varekryssløpet i det regionale regnskapet kan pS samme mate som varekryssløpet i nasjonalregn-

skapet framstilles skjematisk i to vare-sektortabeller. For hvert fylke kan det stilles opp en til-

gangstabell som angir vareleveranser fra sektorer og en anvendelsestabell som angir vareleveranser til

sektorer (se figur I). 	 -

Tilgangstabell

Proguksjonssek torer

Varer

Anvendelsestabell 

Figur 1

1) Fordelingssektorene er hjelpesektorer som transformerer ordinære varer til samlevarer (fordelings-
varer). Hver sektor leverer bare en vare og verdien av varestrammen ut er lik verdien av vare-
strømmene inn.
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En linje i tilgangstabellen viser hvordan produksjonen av en vare i fylket fordeler seg på

produksjonssektorer. Vi har ikke spesifisert import som egen tilgangskategori siden importen ikke

er fylkesfordelt i regnskapet. •

En linje i anvendelsestabellen viser hvordan anvendelsen av en vare i fylket fordeler seg

på produksjonssektorer og sluttleveringssektorer. Den eneste sluttleveringskategori i varekryssløpet

som helt ut er fylkesfordelt er privat konsum.

I anvendelsestabellen framstår overskudd/underskudd som salderingspost slik at linjesummene

i de to tabellene blir like. Dersom alle strommene i nasjonalregnskapet hadde vært fylkesfordelt

ville denne posten gitt uttrykk for fylkets netto leveranse (positiv eller negativ) av hver vare

til de øvrige fylker. Ved å innføre et ekstrafylke får begrepet overskudd/underskudd et annet inn-

hold. Postenmi da oppfattes som et nettobegrep framkommet ved sammenslåing av folgende varestrømmer:

1) leveranser til og fra andre ordinære fylker

2) eksport- og importleveranser

3) leveranser til og fra fordelingssektorer

4) leveranser til sektorer for investeringer etter art

5) leveranser til og fra lager

6) leveranser til og fra produksjonssektorer som ikke er fylkesfordelt.

Det følger av dette at det regionale regnskapet ikke angir varestrømmer mellom fylker, verken

bruttostrømmer til og fra det enkelte fylke eller bruttostrommer mellom hvert par av fylker. Det gir

derfor ingen direkte informasjon om hvordan produksjonen i fylket er fordelt på leveranser til andre

fylker, leveranser til eksport og leveranser til egen anvendelse eller hvordan anvendelsen i fylket er

fordelt på leveranser fra andre fylker, leveranser fra import og leveranser fra egen produksjon. Ved

bearbeiding av regnskapsgrunnlaget har vi imidlertid lagt inn forutsetninger som gjor at disse vare-

strømmene kan anslås (se kapittel 4).

Det regionale regnskapet gir en mer summarisk behandling av avgifter og subsidier som påløper

varestrømmene enn nasjonalregnskapetl). For hver vareleveranse spesifiseres selgerverdi (18-konti)

og pålopt handelsavanse (19-konti). Ved å legge handelsavansen til selgerverdien av hver vareleve-

ranse framkommer begrepet kjøperverdi. Selgerverdien av en vare inkluderer særavgifter, subsidier og

merverdiavgift som påløper ved import og produksjon av varen. Handelsavansen inkluderer særavgifter,

subsidier og merverdiavgift som påleper ved omsetning av varen.

3. SKISSE AV EN REGIONALMODELL

Ved utforming av regionalmodellen skal vi bygge på en variant av den såkalte "economic base"

teorien. Denne teorien skiller i sin enkleste form mellom "basisnæringer" som forsyner et nasjonalt

og eventuelt internasjonalt marked og "lokale næringer" som forsyner et Lokalt marked. Siden basis-

næringene i en region er avhengig av leveranser fra de lokale næringene, vil utviklingen i de lokale

næringene bestemmes av utviklingen i basisnæringene. Det sentrale punkt blir da A bestemme den regio-

nale utvikling i basisnæringene.

Det er grunn til å tro at en stram inndeling i basisnæringer og lokale næringer er lite realis-

tisk. Et forslag til oppmyking går ut på A forutsette at en gitt andel av anvendelsen av en vare i en

region er forbeholdt lokale produsenter, mens resten leveres av produsenter uavhengig av produksjons-

sted 2 ). Vi skal folge denne angrepsmåten og dele varestrommene i tre kategorier:

1) Nasjonalregnskapet inneholder i alt 10 varekontotyper for varetransaksjoner med tilhørende
avgifts-, subsidie- og handelsavanseStrømmer. 2) Se Sevaldson (1973), spesielt kapitlene 7 og 8.
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1) Intraregionale varestrommer. Cette er varestrommer som det er rimelig 	 anta m& produseres i

samme region som de skal anvendes. De fleste tjenesteytelsene vil være blant disse. Det samme

gjelder for vareproduksjon som stort sett betjener det lokale marked. For disse varestrømmene

må det være balanse mellom produksjon og anvendelse innen den enkelte region.

2) Interregionale varestrommer. Dette er varestrømmer som leveres mellom regioner, men som ikke er

gjenstand for eksport Eller import. For disse varestrommene må det være balanse mellom produksjon

og anvendelse for alle regioner under ett.

3) Internasjonale varestrommer. Dette er varestrommer som eksporteres eller importeres.

En slik inndeling av varestrommer kan ikke uten videre identifiseres i det regionale regnskapet.

I databearbeidingen kan vi imidlertid legge inn forutsetninger som gjor en oppdeling mulig. Dette er

nærmere beskrevet i kapittel 4.

3.1. Krysslopsstrukturen

Krysslopsdelen i MSG-3 er utformet som en aktivitetsmodell. Vi skal bygge regionalmodellen på

det samme formelle grunnlag. I en aktivitetsmodell beskrives den økonomiske virksomhet ved et sett

aktiviteter som mottar og/eller leverer varer. I hver aktivitet forutsettes faste mengdeforhold mellom

varer som mottas og mellom varer som leveres. Aktivitetsnivået angir skalaen aktiviteten drives i og

defineres son differansen mellom totale leveranser av varer fra og totale leveranser av varer til akti-

viteten. Aktivitetsnivå og varestrommer forutsettes malt i faste priser og som prisbasis benyttes det

regionale regnskapets basisår 1973.

Ved formulering av krysslopsstrukturen i regionalmodellen skal vi ta utgangspunkt i vare- og

sektorinndelingen i MSG-3 1 ). For hver sektor i MSG-3 skal vi innføre regionspesifiserte aktiviteter.

En MSG-sektor vil dermed inneholde like mange aktiviteter som det er regioner.

Vi skal innføre en del sentrale begreper for a beskrive aktivitetsstrukturen i modellen. Vi

skal angi antall varer med n y , antall produksjonssektorer med n s , antall sluttleveringssektorer med n F ,

og antall regioner med n R. Det totale antall aktiviteter blir dermed n s • nR 	n F 	nR .

Vi definerer først aktivitetsnivåene for henholdsvis produksjonsaktiviteter og sluttleverings-

aktiviteter:

(3_1) A 	 for produksjonsaktiviteter," Dim A 	 n s

r = 1,...n R

(3.2) A 	 aktivitetsnivåer for sluttleveringsaktiviteter," Dim AF 	h F

r

Aktivitetsnivået i produksjonsaktivitetene er lik bruttoprodukt og aktivitetsnivået i slutt-

leveringsaktivitetene er lik verdien av samlet vareinnsats.

Vi skal så definere aktivitetskoeffisientene i modellen.

(3.3) Ar 	 "produksjonskoeffisientmatrise, 	 Dim Ar = ( nv , n s )

r 	 1,...,nR

1) Lister over varer og sektorer i MSG-3 er gitt i vedlegg IV i Lorentsen og Skoglund (1976a).
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Elementet pa linje i og kolonne j i A +pr angir forholdet mellom produksjonen av vare i i pro-

duksjonsaktivitet j i region r og aktivitetsnivaet i aktiviteten. Det forutsettes at hver produksjons-

aktivitet kan produsere flere varer og at hver vare kan produseres i flere produksjonsaktiviteter.

(3.4) A7p r = innsatskoeffisienter for kryssleveringer," Dim A:7r 	(n	 n.)
P 	 V'

=

Elementet på linje i og kolonne j i 1, -p r angir forholdet mellom innsatsen av vare i i produk-

sjonsaktivitet j i region r og aktivitetsnivået i aktiviteten.

(3.5) 	 ,-r
= "innsatskoeffisienter for sluttleveringer," Dim A -r = (n"F 	 V' n F )

r = 1,..., n R

Elementet på linje i og kolonne j i A -Fl r angir forholdet mellom innsatsen av vare i i slutt-

leverirgsaktivitet j i region r og aktivitetsnivaet i aktiviteten.

Ved å spesifisere aktivitetene etter region har vi tatt hensyn til at det kan være struktu-

relle forskjeller mellom regionene. En bestemt produksjonssektor kan ha ulik sammensetning av vare-

innsats og vareproduksjon i de ulike regioner og en bestemt sluttleveringssektor kan ha ulik sammen-

setning av vareinnsats.

Vi skal nå formalisere den oppdeling i ulike typer varestrommer som ble nevnt innledningsvis
-ri dette kapitlet. Vi foretar folgende oppdeling av koeffisientmatrisene A 	 od I -r :

	

P 	 - *F

(3.6) 	 A 	 l- r 	 -r 	 t -r 	 -r
P 	 'PX 	 APZ

(3.7) AF-r = A -r 	t7 r 	r -
	FX -FY 	 "FZ r 	 nR

Matrisene A -p ;(̂ , A -p r, og 	 har samme dimensjon som A -p r og angir koeffisientene for henholdsvis

intraregional, importert og interregional vareinnsats i produksjonsaktivitetene i region r. Matrisene
L,-r -
FX, 	

r
 og 	 har samme dimensjon som ,Ä.F 

r og angir koeffisientene for henholdsvis intraregional,

importert og interregional vareinnsats i sluttleveringsaktivitetene i region r.

Estimering av A- koeffisientene er beskrevet i kapittel 4. Vi skal forutsette at disse

koeffisientene er konstante over tid.

Under våre forutsetninger er koeffisientene for de ulike typer vareinnsats differensiert både

etter vare, mottakende sektor og region. Dette innebærer at for gitt vare og mottakersektor vil for-

delingen mellom intraregional og interregional vareinnsats Kunne varierer mellom regioner. Dette kan

skyldes en ren aggregeringseffekt ved estimeringen siden en bestemt vareleveranse på modellens aggre-

geringsnivå kan ha ulik sammensetning av regnskapsvarer i de ulike regioner. Men det kan også skyldes

at datamaterialet har indikert regionale forskjeller i handelsmonsteret. En region kan f.eks. dekke

en stor del av sitt behov for en bestemt vare ved egen produksjon, mens en annen region i større grad

nar basert seg på leveranser fra andre regioner.

For vi kan stille opp regionalmodellen må vi gjøre forutsetninger om tilgangsstrukturen for

interregionale vareleveranser. Vi skal forutsette at hver region leverer en fast andel av de totale

interregionale le,yeransene av en bestemt vare. Cette innebærer at vi ikke spesifiserer noe full-

stendig handelsmonster mellom de enkelte regioner. Tilgangsstrukturen for en bestemt vare forutsettes

dermed å være uavhengig av hvordan anvendelsen av varen fordeler seg på regioner.

Vi definerer folgende koeffisientvektor:

(3.8) ;;, r 	"markedsandelsvektor for interregionale vareleveranser, 	 Dim ;, r . nv
r 	 1,..
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Elementene i 	 anair hvcr stor del av totale interrecionale leveranser av en vare som leveres

av region r. Estimerincen av , 11' er beskrevet i kapittel 4. Vi forutsetter at koeffisientene er kon-

stante over tid.

tillegg til de koeffisienter oc variable som er definert ovenfor skal vi i modellen bruke

folgende variable:

(3. ÇIJ 	 "totale interregionale varestrommer", Dim 4. = n y

(3.10)
--r--r = 'eksport, Cim Y 	 nVY

	

r = 	 n R

-+r 	 -+r
(3.11) 	 Y 	 "import", Cim Y 	 n V

r 	 nR

Totale interregionale varestrommer beregnes ved A summere over regioner de interregionale

varestromrene, enten fra tilgangssiden eller fra anvendelsessiden.

I kapittel 4 er det vist hvordan basisårstall for eksport og import i hver region kan be-

regnes ut fra det regionale regnskapet.

Vi er nå klar til å stille opp selve modellrelasjonene. 	 I vårt forste modellforsla(: (M-I)

skal vi forutsette at såvel eksport som andre sluttleveringer er eksogent bestemt. Eksogene vari-

able er market med toppskrift x. Modellrelasjonene er da folgende:

td P 	 PX P 	 "FrF 	 2+
-r r 	 r,rx 	 --y rx

- 	 A 	 *

(M-1.2) 	 7 4.. ,,- r rA 	 7,-rArx
;:"PZ P

-+r 	 -r r 	 -rY 	 ' A' + P A"PY P 	 'FY F

r = 	 nR

r 	 nR

Relasjon (M-LI) er den grunnleggende likevektsbetingelse for varer som sier at produksjonen

i en region anvendes enten til intrareaional vareinnsats, til eksport eller til interredionale vare-

leveranser. (M-I.2) bestemmer totale interregionale leveranser ved A summere anvendelser i alle

regioner. (11-I.3) bestemmer import til hver region.

Vi skal forutsette at antall produksjonssektorer er lik antall varer (d.v.s. n . n s ) 1) .V
Modellen M-I bestemmer ca aktivitetsnivået i alle produksjonsaktiviteter som funksjon av alle slutt-

leveringene. (M-I.1) og (M-I.2) utgjør et determinert subsystem som kan loses på en enkel måte.

Av (M-il) får vi:

	

(3.12 ) A r 	 mr ,. _ rArx

	P 	
+

der M r = 	 ,-r, -1- 
"PV

Ved innsetting i (M-I.2) fåes

(3.13) r V z

der 	 , og

--rx
Y
	

r 	 nR

V, 	 :
L 	 r

,,-r,rx
-PZ' °'Frt7

--rx,
Y

-r„rx-1

1) Dette svarer til at vi bare betrakter produksjonssektorene med endogent produksjonsnivå (i alt 30)
og tilhørende hovedvarer I MSG-3 Produksjonssektorer med eksogent produksjonsnivå i MSG kan vi her
tenke oss inkludert blant sluttleveringene.
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Følgelig har vi lesningen for Z som

-1
(3.14) 	 Z 	 (I -M -\ 	 V-
	L i 	L

+r

	

Løsninaen for A p ( r 	 nR) finnes av (3.12) og for Y 	 (r =

region kan vi også beregne netto tilgang av varer fra andre regioner.

av (M-1.3). 	 For river

3.2. 	 Endogeniserinc av sluttleveringer 

Vi skal nå foreta en utvidelse av modellen M-: ved a endogerisere sluttleveringskomponentene

privat konsum og bruttoinvesteringer. Vi tar utgangspunkt i folgende relasjon:

	(3.1 , \ 	,rAr	 A rx	D)	 = 	 P 	 'F

Det forutsettes at sluttleveringskomponenten offentlig konsum fastlegges eksogent og derfor

inngår i vektoren A. Koeffisientmatrisen r r defineres som:

(3.16) r r = "koeffisientmatrise for endogenisering av sluttleveringer", Dim r r 	(n F , n s )

r = 	 nR

Relasjon (3.15) innebærer at aktivitetsnivåene i sluttleveringsaktivitetene i en region be-

stemmes av aktivitetsnivåene i produksjonsaktivitetene i samme region. Elementet på linje i og

kolonne j i T r gir uttrykk for virkningen pA aktivitetsnivået i sluttleveringsaktivitet i av å endre

aktivitetsnivået i produksjonsaktivitet j. Relasjon (3.15) vil ha ulikt økonomisk innhold for slutt-

leveringskomponentene privat konsum og bruttoinvesteringer.

For privat konsum kan vi tenke oss at en slik sammenheng er framkommet på folgende måte. For

en bestemt konsumpost i en region antar vi at mengdeendringen regnet pr. capita for et valgt utgangs-

punkt eller basisnivå er knyttet til endring i totalt privat konsum pr. capita via et sett av Engel-

elastisiteter. Total privat konsum bestemmes i en makrokonsumfunksjon som en lineær funksjon av

realdisponibel inntekt som er lik disponibel inntekt deflatert med en prisindeks. Relativ endring i

disponibel inntekt er lik relativ endring i bruttoinntekt multiplisert med en skatteparameter som

uttrykker gjennomsnittselastisiteten av disponibel inntekt med hensyn på bruttoinntekt. Bruttoinn-

tekten i en region kan for vårt formal settes lik summer over alle næringer av lønnssats ganger syssel-

setting, og sysselsettingen betraktes som proporsjonal med aktivitetsnivaet i hver næring. Hvis det

i deflateringen til pr. capita brukes sysselsettingstall for regionen kan disse relasjonene sammen-

fattes i en enkel lineær sammenheng som i (3.15). 1 relasjonene er det forutsatt at skatteparameteren

gis eksogent og at det også kommer anslag utenfra, f.eks. fra MSG, for konsumprisindeks og lonnssatser

og gjennomsnittsproduktiviteter for de enkelte næringer. Disse størrelsene kan også være differensiert

etter region. Det er heller ikke noe i veien for A inkludere også prisvridningsvirkninger i konsumet

innenfor den samme formelle rammen, men det forutsetter at det også ma foreligge prisindekser for de

enkelte konsumposter.

forste omgang vil vi imidlertid forutsette at konsumkoeffisientene i F r er konstante over tid

og tolke dem som proporsjonalitetsfaktorer mellom utviklingen i den enkelte konsumpost cg utviklingen

i totalt bruttoprodukt i hver region.

Når det gjelder bruttoinvesteringer i fast realkapital skal (3.15) gi uttrykk for bruttoinves-

teringer som følger av en produksjonsendring via sektorvise kapitalkoeffisienter. I sluttleverings-

vektorene A  nR) inngår det elementer for bruttoinvestering etter kapitalart for et lite

antall arter. Ved hjelp av kapitalkoeffisientene og en forutsetning om fast artssammensetning i hver

sektor summeres investeringsbehovet for hver kapitalart over alle produksjonssektorene i hver region.

Siden : r er differensiert etter region har vi tatt hensyn til at regionene kan ha ulike konsum-

tilbøyeligneter og kapitalkoeffisienter. Estimeringen av T r er beskrevet i kapittel 4.
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Ved innforing av (3.15) i modellversjonen MI får vi en modell (M-II) som for,elt sett ikke

skiller seg mye fra denne. Likningssettene blir nA som folger.

(M- II. 	:,+rAr _ 	 f-r r 	 -- rx 	 'r -+	^ 	 vP P - - PX P 	 "FXA F 't 	 + "

-+
(M-II.2) 	 z 	7 A -r„r

	

';‘ "PrP 	 "FrF

(M.II.3),rAr 	 Ary.
- 	 P

(M.II.4) 	 =-YrA + *
	'P P 	 "FY F

	r: 	 nR

	

= 	 nR

	

r = 	 n.R

r
Her utgjør (M-II.1) 	 (M-I.I.3) er determinert likningssystem. Ved innsetting av A fraF

(M7II.3) i (M- iii) og losning med hensyn på A7p fis et uttrykk av nøyaktig samme form som i (3.12 )

med M r rå definert som

(3.17) mr 	 (: +r 	 A -r"
PX 	 ) r = 	 nR

Den videre løsning blir som i 3.13) og (3.14) med M 7 og V z nå definert som

-r
(3.18) 	 Mz 	( A 	A * 1-1^ ) Mr ;. r og

(AA t;x + "Y .." ) + A'F'144](3.19) V z = 	 [(A -p.rz + A -F- /? r ) M r

3.3. Koblingen til MSG-3

Vårt forslag til regionalmodell er basert pS en regional oppdeling av krysslopsdelen i MSG-3.

Krysslopsstrukturen i MSG-3 kan derfor betraktes som et gjennomsnitt av krysslopsstrukturen for de

enkelte regioner i regionalmodellen. Dette innebærer at dersom utviklingen i sluttleveringene i

regionalmodellen er i samsvar med utviklingen i MSG-3 og dersom det ikke skjer vesentlige regionale

forskyvninger, vil regionalmodellen gi tilnærmet samme produksjonsutvikling for hele landet som MSG-3.

Siden regionalmodellen tar vare på virkningene av regionale forskyvninger (d.v.s. at en produksjons-

sektor utvikler seg forskjellig i de ulike regioner) kan vi på den annen side si at regionalmodellen

gir et mer realistisk bilde av produksjonsutviklingen for landet som helhet enn MSG-3.

Når det gjelder sluttleveringskomponentene eksport og offentlig konsum kan vi sikre overens-

stemmelse med MSG-3 ved de eksogene anslagene. Det kan eventuelt legges inn fordelingsrelasjoner som

foretar en regional nedbryting av gitte nasjonaltall. Når det gjelder privat konsum og bruttoinves-

teringer vil regionalmodellen gi andre resultater for landet som helhet enn MSG-3. Dette skyldes at

regionalmodellen M-II inneholder andre forklaringsrelasjoner for disse sluttleveringene enn MSG-3.

En metode som vil bidra til bedre samsvar mellom sluttleveringsutviklingen i regionalmodellen

og MSG-3 er S utnytte beregningsresultater fra MSG-3 til å korrigere koeffisientene i r r . For privat

konsum kan vi innføre en MSG-beregnet korriceringsvektor som tar hensyn til at forholdet mellom den

enkelte konsumpost og bruttonasjonalproduktet endres over tid. For bruttoinvesteringer kan vi innføre

en MSG-beregnet korrigeringsvektor som tar hensyn til at kapitalkoeffisientene i den enkelte produk-

sjonssektor endres over tid. Korrigeringsvektorene må da gis samme verdi for alle regioner. På grunn

av regionale forskyvninger vil imidlertid en slik metode bare gi tilnærmet overensstemmelse med MSG-

beregningene. Vi skal se nærmere pl en metode som air en mer tilfredsstillende behandling av dette

konsistensproblemet.



Vi skal se på en modifikasjon av M-II der vi folder den framgangsmåten at hvis er bestemt

sluttleverinaspost adderer seg opp til en totalstorrelse som avviker fra den som er gitt fra MSG-3,

så skal vi foreta en broporsjonal justering av aktivitetsnivåene i de enkelte regioner. Dette inne-

bærer at losningen blir vesentlig mer komplisert enn tidligere. PA grunn av justeringsfaktorene som

blir endogene variable i systemet, er ikke likningssystemet lenger lineært. Vi skal skissere en

losningsmetode som loser likningssystemet ved iterasjon.

Likningssystemet blir nå som folger. Vi sloyfer likningene som tilsvarer (M-II.4) siden

disse har mer karakter av etterberegninger.

A +r A r 	 -r r 	--rx
(M-III.1) 'P m P 	 I 'PeP 	 A FXAF Z ✓ nR

-r r 	 -r r(M.III.2) 	 Z 	 ,Ar Ph. P 	 r FZ F

(t .111.3) q. 	 (Frq + AP( )

(M.III.4) 	 ArF:

✓ 1„..., n R

Her er AF vektoren av eksogent gitte sluttleveringsnivSe ,- og 	 er en vektor av justerinasfaktorer.

Med "nullosningen" av M-III skal vi mene den losning vi får nar vi sloyfer (M.III.4) og

setter 	 = e. Nullosningen er identisk med losningen av M-II, og den vil være vart startpunkt i en

iterasjon mot den riktige losning. Nulløsningen for A rF; og Z blir dermed som funnet tidligere, og

vi betegner den nS med toppskrift (0):

(3.20) 	 24-(0) (I-M ) -1 V z

(3.21) A 0) 	Mr(Ag(ArF x + Ï rx
Ar-+(0)

+;\ Z 	 ) ✓ _ 	 nR

Her er Mr M
Z
 og V definert ved relasjonene 3.17), (3.18) og (3.19). Vi beregner ogsåZ

'ro
(3.22) o inv 7 (r rAr(0) 	 Arx \

P 	 F I

En mulig iterasjonssekvens er

. 	 r(n) 	 r -r - (n-1) r 	 --rx 	 -r-+(n-1) 	 r 	
- Pr r‹ (n-/) 	r	 nR(3.23) Ap 	 = M (A FX' 	 ' F 	 + 	 Z

	

) 	 M A FX 	 I 7t-

(3.24)
;±(n)

 . 	

kl' 

-r 	 -r;(n-1)b,r,Apr(n) • 	 ,f. 	 , 	 p

"FZ; 	 r Fzz A 	 A F

(3.25) 	 -(r ,r(n) 	 rx0 inv Z(F 	 AF )
r 	 r

Her angir toppskrift (n) iterasjonsskritt nr. n. Det er lett å se at denne sekvensen gir

riktig losning hvis den konvergerer. La oss anta at A; (n) , -2+(n) og i (n) konvergerer mot et sett
-r 	 -av likevektsverdier A p , Z og 	 Det følger da umiddelbart av (3.24) og (3.25) at (M-III.2) og

(M-I1I.4) vil være oppfylt når (M-III.3) definerer A. Av (3.23 ) får vi at

(3.26' 	 Tr .P 	 "FX
7-rx 	 Arg.

*FXY'F 	 Y 	 X'Z
r 	 nR

Ved enkel matrisemanipulering finner vi nå at

(3'27) 	 (1 - MrA -
r(T),r, - 1 r ( 1 r_ 1 -r - 	 r -1 	 +r 	 -r 	 r -1

X
(7-1)7 ) 	

P 	 PX 	
)

- F 	 - 	 -

og følgeligfølgelig at (3.26) innebærer at likevektsverdiere også oppfyller (M-III.1). Vi skal ikke gå

nærmere inn på de matematiske betingelsene for at denne iterasjonssekvensen faktisk vil konvergere.
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Det er imidlertid rimelig S. anta at den vil konvergere dersom 7 1^ og e,: x (r 	 nR) er valgt slik

at nullosningen er en god tilnærmelse til den riktige losning.

Det kan også være onskelia å få oppfylt at den samlede sysselsetting summert over regioner er

lik en verdi for eksogent gitt sysselsetting, f.eks den samme som i MSG. Dette kan innføres som en

tilleggsrestriksjon i systemet. Vi kan imidlertid tolke denne inn i M-III som modellen er formulert

ovenfor ved â la vare (nv + I) være sysselsetting. Denne "produseres" i sektor (n s + 1) uten inn-

satsfaktorer og leveres i sin helhet til sluttleve ingspost (n F + 1) som ikke mottar annen innsats.

4. BEARBEIDING AV REGNSKAPSGRUNNLAGET

Det regionale regnskapet er basert pS en langt mer detaljert inndeling av varer og sektorer

enn d2t som er forutsatt i regionalmodellen. På den annen side gir regnskapet en nokså ufullstendig

informasjon om forhold som er av stor interesse i modellsammenheng, f.eks. varestrommer mellom fylker.

bearbeidingen av regnskapstallene skal vi bygge inn en del forutsetninger som gjor datagrunnlaget

mer tjenlig ut fra modellhensyn. Ved å knytte disse forutsetningene direkte til det disaggregerte

regnskapet vil vi søke å utnytte best mulig den detaljinformasjon som ligger i regnskapet. En stor

del av databearbeidingen vil derfor foregå på nasjonalreqnskapsnivå.

4. 	 Etablering av produksjons- oa va einnsatsmatriser pa nasjonalregnskapsniva

Med utgangspunkt i det regionale regnskapet etableres folgende matriser:

(4.1) W +r
	'produksjonsmatrise,	

+r", Dim W 	 (nNP 	 P 	 n NS )

r 	 n R

+r
Wp er etablert på nasjonalregnskapsnivå og n NV og n t ,s angir antall varer og antall produk-

sjonssektorer i regnskapet. n R angir antall regioner i regnskapet (d.v.s. 19 ordinære fylker og et

ekstrafylke). Elementet pa linje i og kolonne j i 4 r angir produksjonen av vare i i sektor j i

region r.

(4.2) W-pr 	"kryssleveringsinnsatsmatrise", Dim W 	(n NV , nNS )

r = 	 nR

Elementet på linje i og kolonne j i Wp angir innsatsen av vare i i produksjonssektor j i

region r.

(4.3)
	

= "sluttleveringsinnsatsmatrise", D 	 1Dim 4 ;" r = (nNV' n NF )

r 	 nR

Elementet på linje i og kolonne j i W 	innsatsen av vare i i sluttleveringssektor j i

region r. nNF angir antall sluttleveringssektorer i regnskapet.

Ved etablering av matrisen W 	det spesifisert regionale sektorer for investeringer etter

art. Dette er gjort ved A forutsette at hver investerinssektor har samme vareinnsatsstruktur i alle

re2ioner. Vareinnsatsstrukturen bereones ut fra regnskapets tall for ekstrafylket.

På samme måte som i MSG-3 har vi eliminert fordelingssektorer og fordelingsvarer i datagrunn-

laget. Leveransene av fordelingsvarer er transformert til leveranser av ordinærer varer ved å forut-

sette at alle leveranser av en bestemt fordelingsvare (uansett mottakersektor og region) har en sammen-

setning av ordinære varer som er lik varesammensetningen i den tilhorende fordelingssektoren.
-rMatrisene W 	

-r
p y Wp og W F er etablert på grunnlag av selgerverdibegrepet (18-konti) i regn-

skapet. Varehandelsavansen (19-konti) er aggregert til en vare.
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+r 	 -Ved d summere over sektorer i matrisene lp 	
r
 oc W

-r fr vi folgende resultater:
P 	 - F

(4.4) 	 . "+r
= Wp e r

(4.5) er . " vareproduksjon", Dim 	
ov

r= 	 nR

Elementene i er ancir total produksjon av hver nasjonalrecnskapsvare i region r.

(4.6) 	X e y-r,
"F r 	 1,..

(4.7) X-r 	"vareanvendelse", Dim X 	 NV

r_
	 n

R

Elementene i X 	 total anvendelse av hver nasjonalregnskapsvare til kryssleveringer og

sluttleveringer i region r.

411/ 	 4.2. Regional fordeling av eksport

det regionale nasjonalregnskapet er eksport av varer ikke fordelt pS regioner. Siden dette

er ønskelig ut fra modellhensyn skal vi *Ire visse forutsetninger om eksportfordelingen. Vi skal

forutsette at eksporten av hver vare i regnskapet fordeler seg på regioner proporsjonalt med produk-

sjonen i regionen.

Total nasjonal produksjon av hver vare i regnskapet er gitt ved:

(4.8) X + . ze r

Total eksport av hver vare kan tas fra regnskapet:

(4.9) Y - 	"eksport", Dim Y - =. n NV

PS grunnlag av vektorene X t og Y - estimeres folgende markedsandelsvektor for eksport:

(4.10) 	 L, 	Y - 	inv(e)

(4.11) u . "markedsandeler for eksport", Dim u 	 n
NV

Elementene i u angir den andel eksport utgjør av total produksjon av hver vare i regnskapet.

PS grunnlag av vektoren 	 kan vi nå beregne eksporten av hver vare i de enkelte regioner:

(4.12) Y - r = , 0 x+r 	
r 	 nR

Vektoren Y -r angir eksport av hver regnskapsvare i region r.

Relasjon (4.12) innebærer at forutsetningen om lik eksporttilboyelighet i alle regioner

gjores pS det disaggregerte regnskapsnivået. Ved aggregering til modellens dimensjon vil eksport-

tilbøyeligheten kunne variere mellom regioner avhengig av produksjonens sammensetning i den enkelte

region.

4.3. Regional fordeling av iport

'A samme måte som for eksporten skal vi gjore forutsetninger som muligajor en regional for-

deling av importen. Vi skal i denne forbindelse nyttiogjore oss et nasjonalregnskapsmateriale som

viser importers fordeling DA vare og mottakersektor. Dette datamaterialet  utarbeides for endelige
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nasjonalregnskap ved å gjore forutsetninger om importstrukturen pa et spesifikasjonsnivå PA ca. 2 000

varer. Disse dataene inngår som en del av grunnlagsmaterialet til MODIS IV og MSG-3.

Vi skal altså ta utgangspunkt i folgende matriser:

(4.13) B = "importandeler for produksjonssektorer"P Dim Bp = ( n NV , nNS )

(4.14) B F 	"importandeler for sluttlever, nossektorer", Dim B F = (n NV' nNF )

B P og B- angir elementet på linje i og kolonne j den andel som import utgjor av samlet

innsats av vare i i sektor j.

Ved å forutsette at importstrukturen beskrevet ved matrisene Bp og B F er den samme i alle

regioner, får vi:

(4.15) wpY -r. B P 0 W P r 	 nR

(4.16) 	 W 	 = 8 F 	 r 	 1,..., nFY 	 F ` F 	 R

-r
(4.17) W 	 "kryssleveringsinnsatsmatrise for importvarer", Dim W 	 (n 	 n )

PY 	 PY - 	 NV' NS

r = 	 nR

(4.18) W Y: r = "sluttleveringsinnsatsmatrise for importvarer", Dim W .F. ,tr, = (nta , n NE )
f

r 	 nR

I W-pç og W *Fl t; angir elementet på linje i og kolonne j importinnsatsen av vare i i sektor j

i region r.

Ved aggregering over sektorer får vi:

(4.19) Y,r = 	 w-r
'PY' 	 "F"Y e r = 1,...

(4.20 ) 	 "import", Dim .
+r 

= N'/

r=r 	 1,..., n R

Vektoren e r angir import av hver regnskapsvare i region r.

Relasjonene (4.15) og (4.16) innebærer at forutsetningene om lik importtilboyelighet i alle

regioner gjøres pa det disaggregerte regnskapsnivået. Ved aggregerina til modellens dimensjon vil

importtilboyeligheten kunne variere mellom regioner avhengig av sammensetningen av vareinnsatsen i

den enkelte region.

4.4. Spesifisering v inter egionale og intraregionale varestr mmer   

Ved formulering av regionalmodellen i kapittel 3 er det innfort et viktig skille mellom

interregionale og intraregionale varestrommer. Med interregionale varestrommer menes varestrommer

som leveres mellom regioner. Med intraregionale varestrommer menes varestrommer som det er rimelig

å anta må produseres i samme region som de skal anvendes. Siden denne inndelingen av varestrommer

ikke er gjennomfort i det regionale regnskapet, må vi basere oss på spesielle forutsetninger.

Vi ser forst på de interreaionale varestrommene og definerer folgende vektorer:

(4.21) Z 	 "leveranse fra andre regioner til region r 	 Cim Z + = n NV

	

r 	 1 , • .• , fI R

(4.22) Zr 	"leveranser til andre regioner fra region r 	 Dim Z. -r 	n NV

	

r 	 nR



0 	 når 	 Zr. 	 1 0

-Z. 	 Z r. 	 < 0
(4.26
	

Z-r r = 1 $..
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Med utoancspunkt i Z 	 og Z-r d efineres en ny vektor Z r som angir netto leveranser av varer

till region r fra andre regioner:

_ z-r(4.23) 	 z+r
r = 1, 	 nR

Bruttoleveransene Z+r og Z r 	ikke observeres i regnskapet, men nettoleveransene Z r kan

beregnes ved hjelp av folgende oko irksammenhend for varer:

(4.24) 	Z r x- 	 x+r 	 y r 	y -rr
r . 1 	 n,"., 	 R

(4.24) sier at den del av regional vareinnsats (X -r ) og regional eksport (Y) 	ikke

dekkes av regional produksjon (X
+r

) og regional import (Y 4-t" ), mi dekkes av vareleveranser fra andre

regioner. Z r vil dermed avhenge av de forutsetninger som er gjort for å regionalfordele eksport og

import og folgelig være en relativt usikker størrelse.

Positive elementer i Z r betyr at region r har netto innførsel av en vare, mens negative

elementer betyr at regionen har netto utforsel av en vare i forhold til andre regioner. Vi skal nå

gjøre den drastiske forutsetning at en recion ikke samtidig har både innførsel og utforsel av en

vare i forhold til andre regioner. Vi skal med andre ord forutsette at nettoleveransene beregnet

ved (L.24) også gir uttrykk for bruttoleveranser. Angir vi et element i vektorene Z r , Ztr og Z -r

med fotskrift i kan dette formaliseres på folgende måte:

(4.25) 	 Z!' r
når >0

Z r. 	 f: 0
r

Våre forutsetninger innebærer antakelig en undervurdering av interregionale vareleveranser.

Ved aggregering til modellens varespesifikasjon vil det imidlertid kunne forekomme streamer i begge

retninger mellom region r og de ovrige recioner for de enkelte varer.

Summerer vi over alle regioner får vi folgende okosirksammenheng for interregionale vare-

strommer:

+r 	 ,-r

	

(4.27) 	 . 	 = : L

Vi skal forutsette at all innførsel til region r fra andre regioner anvendes til vareinnsats

i produksjon eller sluttlevering (ikke eksport) i regionen, og at den interregionale innsats fordeler

sec proporsjonalt med samlet vareinnsats uansett i hvilken sektor den anvendes. Vi estimerer folgende

koeffisientvektor:

	

(4.28) 	 Z+roinv
	 -r )

	

(4.29) 	 1 1.s = " koeffisientvektor for interregionale vareleveranser, Dim

r = I,.

Elementene 	 ,,J r angir forholdet mellom beregnet innsats av interregionale vareleveranser og

total vareinnsats i region r.
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Vi kan nå beregne foldende innsatsmatriser for interregionale vareleveranser:

- 	 -r(4.30) 	
r Wp

-r 	 -r -r.(431) W- 	 u WF

	-r 	 -rMatrisene pz og W IE  er definert som:

(4.32) W -r 	"kryssleveringsinnsatsmatrise for interregionale vareleveranser", Dim 1/4 	 (nNv, 
nNS)PZ

✓ nR

(4. 33	 W 	 = "sluttleveringsinnsatsmatrise for interregionale vareleveranser", Dim W -r 	(nn '

	

FZ 	 NV' NF 1

✓ nR

W r og -r angir elementet pS linje i og kolonne j interregional innsats av vare i i sektor
PZ 	 FZ

i region r.
Vi skal nå definere intraregionale vareleveranser på en slik måte at folgende betingelser er

oppfylt:

r 	 -w" + ,vr

	

(4.34) W-r 	W	p	 ""' 	 PX 	 r'
,-
I PZ r = 1,..

•

(4.35N W: r 	W-r + W: r + W-r) 	 r 	 FX 	 rY 	 FZ r = 	 nR

-r
(4.36) '01 -4 = " krvssleverinpsinnsatsmatrise for intraregionale vareleveranser", Dim Wr 	 (

A 	 j1NV' n NS )

r 	 nR

(4.37) W -Frx z " sluttleveringsinnsatsmatrise for intraregionale vareleveranser", Din' W;1 X

• 	

(nNV' nNF )

r = 	 nR

-r 	 -r
W PX ° g WFX gir elementet på linje i og kolonne j uttrykk for intraregional innsats av vare i

i sektor j i region r.

Ved (4.34) og (4.35) bestemmes intraregional vareinnsats residualt som den del av vareinn-

satsen som ikke dekkes ved import eller leveranser fra andre regioner. Dette betyr at dersom region

r har netto utforsel av en vare til andre regioner vil behovet for ikke-importert vareinnsats helt ut

dekkes av regionens egen produksjon.

Vår definisjon av interregionale og intraregionale varestrommer er i vesentlig grad basert

på informasjoner fra det regionale regnskapet. En annen mulighet ville vart å ta utgangspunkt i

varenes fysiske karakter. Vi kunne klassifisert en vare som intraregional dersom den ikke kunne tran-

sporteres over storre avstander, og interregional dersom dette lot seg gjore. PA vårt forholdsvis

disaggregerte varenivå ville en slik todeling være tenkelig. For interregionale varer (og det ville

vært de fleste) måtte vi forutsette at all ikke-importert vareinnsats i en region ble dekket ved inn-

forsel fra andre regioner, mens all ikke-eksportert produksjon ble levert til andre regioner. Resul-

tatet ville bli en sterk " oppblåsing' av interregionale vareleveranser, mens forbindelsen mellom

produksjon og vareinnsats i den enkelte region ville brytes. Vi ville trolig overvurdere de inter-

regionale leveransene og undervurdere de intraredionale leveransene.



(4.38)

410 	 (4.39) 144F - 'FX 	 "FY 	 "FZ

r 	 nR

r = 1 •
nR

--r 	 --r 	 n-r , n-r
WP = WPX 	 viPY' pz

15

Bee7runnelsen for å velge det opplegget som er formalisert tidligere i dette avsnittet, er at

vi tror regnskapet indirekte gir vesentlige informasjoner om eksisterende handelsmonstre. Dersom er

region har liten nettoleveranse av en vare i forhold til andre regioner selv om varen er lett trans-

portabel, vil vi ta dette som et uttrykk for sterke intraregionale bindinger. Denne informasjonen

ville ikke ble utnyttet dersom vi hadde klassifisert varen som en ren interregional vare.

4.5. Aggregering til modellnivå og estimering av koeffisienter 

Vi har tidligere i dette kapitlet innfart en rekke matriser og vektorer for å beskrive regional

produksjon og regional vareinnsats. Alle matriser og vektorer er beregnet med utgangspunkt i det

regionale regnskapet ag har samme dimensjoner som rednskapet. For at dette materialet skal kunne

tjene som datagrunnlag i regionalmodellen, må alle matriser og vektorer aggregeres til modellens dimen-

sjoner. På modellnivå angir vi antall varer med n y , antall produksjonssektorer med n s og antall slutt-

leveringssektorer med n
F• 

Vi skal benytte de tidligere innførte symboler for matriser og vektorer med

strek over for å angi aggregert nivå.

På aggregert nivå kan de sentrale akosi krelasjonene for varer (4.34) og (4.35) skrives som:

Matrisene som er spesifisert i (4.38) og (4.39) danner, sammen med den aggregerte produksjons-
-4.r

matrisen Wp 	 grunnlaget for estimering av krysslapskoeffisientene i modellen. Vi beregner forst

aktivitetsnivåene i produksjonsaktivitetene og sluttleveringsaktivitetene:

(4.40) Arr: = (e')' 	 (e'Vp r )'
	

r = 	 nR

(4.41) 	 A rF.. = (e'ÇIT:r )'
	

r 	 nR

Aktivitetsnivåene i aktivitetene er definert i kapittel 3.

Krysslapskoeffisientene i modellen estimeres ved normalisering av de aggregerte produksjons-

og vareinnsatsmatrisene med aktivitetsnivåvektorene A rp og

(4.42) A; = 	 inv (Ap) 	 r = 	 nR

(4.43) A-P rX = ÇÏP'1; inv 	 1,..

(4.44) A -pç 	 Ç71 -pç 	 inv (ikr) 	 r = 	 nR

(4.45) 	 174-prz. 	 inv 	 (Ap) 	 r = 1,..

FX = -g( 	 inv 	 r = 	 np(4.45) 	 A:r 	 1;1

-r 	 --r
(4.47) A FY 	 WFY 	 inv (Ac ) 	 r = 	 nR

,-r
(4.48) "FZ - '"FZ 	 inv A-) 	 r = 	 nR

regionalmodellen er det innfart en markedsandelsvektor for interregionale Vareleveranser

For å estimere "A r tar vi utgangspunkt i vektoren Z. 	 som angir vareleveranser fra region r til andre
regioner på aggregert nivå. Summering over alle regioner gir:

(4.49) 2 - 	22 -r



16

.Vektoren ;,'„ r kan nå estimeres ved:

(A 50) 	 x' 	
--r 	

Z 	 r 	 1,... 	 n R

I regionalmodellen er det innfort en koeffisientmatrfse for endocenisering av sluttleveringer 

F r . Koeffisientene vil ha ulikt okonomisk innhold for sluttleveringskomoonentene privat konsum og

bruttoinvesteringer. Vi lar delmatrisene r t; og 7 r/ stå for henholdsvis konsumkoeffisienter og in-

vested

Vi skal først se på estimeringen av F. Datacrunnlaget for estimeringen er basisårstall for

vektoren Ac som angir aktivitetsnivået i konsumaktivitetene og vektoren Ap som angir aktivitetsnivået

i produksjonsaktivitetene. Estimeringsformelen er:

(4.51) r rc 	CA rF:c inv (e'A rp )] e 	 r 	 nR

Beregningene i hakeparentesen gir en vektor av forholdstall mellom de enkelte konsum ktivi-

tetsnivåer og totalt bruttoprodukt i region r. Ved multiplikasjon med es framkommer en matrise der

alle kolonnene er like og lik den beregnede vektor av forholdstall.

,r vil avhenge av kaoitalkoeffisienter, kapitalslitkoeffisienter OQ koeffisienter som viser

sammensetningen av kapitalen etter art i hver sektor. Disse koeffisientene kan ikke estimeres

direkte ut fra det regionale nasjonalregnskapet siden kapitalen ikke er fylkesfordelt. Vi kan imid-

lertid anslå kapitalen indirekte ved 6 gå veien om de fylkesfordelte tallene for kapitalslit etter

sektor og art. Dersom vi setter kapitalslitkoeffisientene i alle regioner lik de estimerte kapital-

slitkoeffisientene i MSG-3, kan vi beregne kapitalen fordelt etter sektor, art og region. Vi har

dermed tilstrekkelig informasjon til 'A estimere regionspesifiserte kapitalkoeffisienter og kapital-

strukturkoeffisienter.

5. BRUK AV MODELLEN

Det er forutsatt at regionalmodellen skal brukes i nær sammenheng med MSG-3. Ved utforming

av modellen er det lagt vekt pa at de regionale beregningsresultatene skal harmonere med MSG-resul-

tatene for landet som helhet. Regionalmodellen er i forste rekke tenkt som hjelpemiddel for de

sentrale planleggingsmyndigheter til å analysere regionale konsekvenser av en bestemt nasjonaloko-

nomisk utvikling. Modellens styrke er at den tar vare på samspillet mellom regionene og at utviklingen

i den enkelte region settes inn i en nasjonal sammenheng.

Modellen inneholder få regionalpolitiske virkemidler. Dette henger sammen med at modellen er

innrettet mot analyse av den langsiktige utvikling. Muligheten til å påvirke den regionale utvik-

linge i modellen ligger i de eksogene forutsetningene om regionalfordelingen av eksport og offentlig

konsum. Det vil imidlertid være en enkel sak A legge modellen til rette for eksogene produksjonsan-

slag for virksomhet der myndighetene har forholdsvis store muligheter for regional styring. Det vil

dessuten vare formålstjenlic â kunne gi regionalfordelingen eksogent for sektorer der det foreligger

konkrete utbyggingsplaner, f.eks. storre industrianlegg.

De sentrale endogene variable i modellen er produksjonsutviklingen i de enkelte regioner.

For å illustrere modellens virkemåte kan vi tenke oss en situasjon der hver produksjonssektor har

nøyaktig samme innsatsstruktur og samme utvikling i alle regioner. Også under slike forutsetninger

vil regionene vokse med ulik hastighet (f.eks. målt med regionalproduktet) fordi de i utgangspunktet

har ulik næringsstruktur. i en modell av den type som er skissert i kapittel : er det imidlertid

flere faktorer som kan bidra til at en bestemt produksjonssektor utvikler seg forskjellig i de ulike

regioner:
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1. .ordelingen mellom intraregionale og interrecionale leveranser. I en sektor som har store intra-

regionale vareleveranser vil produksjonsnivået i større grad bli bestemt av regionale etterspersels-

forhold enn i en sektor med store interregionale leveranser.

2. Regional ettersporsel. Etterspørselen etter en vare kan utvikle seg forskjellig i de ulike

regioner enten ved at vareinnsatsstrukturen er forskjellig eller ved at viktige etterspørselsbe-

stemmende faktorer utvikler seg forskjellig.

3. Interregional ettersporsel. Hvordan utviklingen i interregional etterspørsel Ovirker regional

produksjonsutvikling vil avhenge av tilgangsstrukturen for interregionale leveranser.

4. Eksportetterspørsel. Modellbrukeren kan her legge inn eksogene forutsetninger om hvordan en

gitt eksportutvikling fordeler seg på regioner.

Et sentralt element i modellen er spesifiseringen av intraregionale og interregionale vare-

strømmer. Med det datamaterialet som foreligger er det relativt stor usikkerhet knyttet til denne

oppdelingen. Det må dessuten antas at struktursammenhengene på dette området er relativt ustabile.

Etter som kommunikasjonene bedres vil det kunne skje en overgang fra varer som bare kjøpes fra

regionale produsenter til varer som skaffes fra et større geografisk område. Forutsetningene om

fast regional fordeling av interregional produksjon må også antas a være et svakt punkt i modellen.

For å få mer realistiske relasjoner kunne det være aktuelt å trekke inn elementer fra den generelle

lokaliseringsteori.

I modellutkastet har vi ikke lagt inn eksplisitte relasjoner for regionalfordelingen av

sysselsetting)) Vi har tenkt oss at sysselsettingen ble bestemt i en ettermodell der vi utnyttet

de sektorvise produktivitetsforutsetningene i MSG-3. Et slikt opplegg bygger pS en forutsetning om

full mobilitet av arbeidskraft mellom regioner. Pa noe lenger sikt kan det være aktuelt å utvikle

en modell der fordelingen av økonomisk virksomhet og fordelingen av bosetting bestemmes simultant.

Et annet framtidig prosjekt kan være a koble en regionalmodell til en modell for analyse av

forbruket av naturressurser. Det vil være en nar sammenheng mellom regionalfordeling av økonomisk

aktivitet og forbruket av naturressurser. I Langtidsmodellutvalgets innstilling er det f.eks. skissert

et opplegg for analyse av forurensninger der en regional oppdeling vil ha stor interesse.

1) På det nåværende tidspunkt er det statistiske grunnlaget for regionalfordeling av sysselsetting
relativt svakt.

•
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vedl ecg

TEGNFORKLARING

Spesielle symboler

▪ (pluss) 	 : angir som toppskrift en tgående varestrom (output)

(minus) 	 : angir som toppskrift en inngiende varestrom (input)

• (stjerne) : angir som toppskrift en eksogen variabel

(strek) 	 : angir at en vektor eller matrise er definert på aggregert nivå

e kolonnevektor der alle elementene er ett-tall

matrise med ett-tall langs hoveddiagonalen og null ellers (enhetsmatrise)

Symboler for regneoperasjoner

(merke) : transponering av vektor eller matrise

- (natt) 	 : diagonalisering av vektor

0. (ring) 	 : elementvis multiplikasjon av vektorer eller matriser

-1 	 angir som toppskrift invertering av matrise

inv 	 angir at alle elementene i en vektor eller matrise inverteres hver for seg

angir addering av matriser eller vektorer

Dimensjonsangivelse

Ved definisjon av vektorer og matriser angis dimensjonen ved spesielle symboler, f.eks.

Dim 	 = (ny, n S 	
+/-) der nV er antall linjer og n s antall kolonner i matrisen Ap 	 Hoveddimensjo-

P
nene er:

n NV = antall varer i datagrunnlaget

n = antall varer i modellenV

n 	 =NS 	 antall produksjonssektorer i datagrunnlaget

n 	 = antall produksjonssektorer i modellen

n NF = antall sluttleveringssektorer i datagrunnlaget

nF . antall sluttleveringssektorer i modellen
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