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FORORD

MSG-modellen har siden 1968 vært nyttet av Finansdepartementet

som hjelpemiddel ved analyser av den langsiktige Okonomiske utvikling.

I lOpet av 1974-75 har Statistisk Sentralbyrå i samarbeid med Finans-

departementet laget en ny versjon av modellen, MSG-3. Denne artikkelen

gir en kortfattet framstilling av MSG-3 utenbrukav symboler og formler.

En utfOrlig og mer formell framstilling av modellen vil senere bli til-

gjengelig i serien Arbeidsnotater fra Statistisk Sentralbyrå.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. april 1976

Petter Jakob Bjerve



PREFACE

The MSG model has been used since 1968 by the Ministry of Finance

as a tool in analysing the long term economic development. During 1974-75

an updated and revised version of the model, baptized MSG-3, has been

constructed by the Central Bureau of Statistics.

This article presents the main features of MSG-3 without use of

mathematical notation. A more detailed presentation of MSG-3 will be made

available as Working Papers from the Central Bureau of Statistics.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 12 April 1976

Petter Jakob Bjerve
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1. INNLEDNING
1)

MSG-modellen (Multi-Seetoral Growth) ble fOrste gang presentert i

Johansen (1960). Modellen er laget for a analysere de langsiktige utvik-

lingslinjer i okonomien, spesielt fordelingen av arbeidskraft, realkapita1

og produksjon mellom næringer. Modellen er bygd opp omkring en krysslOps,

kjerne som antas å beskrive strOmmene av varer og tjenester mellom produk-

sjonssektorene i Okonomien. Arbeidskraft og realkapital forutsettes å

være substituerbare produksjonsfaktorer og mobile mellom sektorer. Mo-

dellen beskriver en balansert utvikling i den forstand at det på ethvert

tidspunkt forutsettes likevekt i alle markeder for varer og tjenester,

full sysselsetting og full utnyttelse av realkapitalen. Totale tilganger

av de to produksjonsfaktorene gis eksogent og bestemmer produksjonsmulig-

hetene i Okonomien som helhet. Fordelingen ay produksjonen på sektorer

bestemmes av sammensetningen av etterspørselen fra privat konsum, offent-

lig konsum, investeringer, lagerendringer og eksport. All sluttlevering

utenom privat konsum fastlegges i hovedsak eksogent. For privat konsum er

det spesifisert etterspOrselsfunksjoner med relative priser som forklarings-

variable. Nivå og sammensetning av privat konsum bestemmes endogent, slik

at tilgangen av arbeidskraft og realkapital utnyttes fullt ut.

Den opprinnelige versjon av modellen som er blitt betegnet MSG-1,

har vært utgangspunkt for det senere arbeid med flersektor vekstmodeller

i Norge. De to neste versjoner, MSG-2 og MSG-2F, ble utarbeidet noenlunde

parallelt. MSG-2 ble utviklet ved SosialOkonomisk Institutt ved Universi-

tetet i Oslo og er beskrevet i Alstadheim (1968). Endringen i forhold til

MSG-1 besto hovedsakelig i utvidelse av antall produksjonssektorer og

tilpasning til nytt datagrunnlag. MSG-2 ble benyttet i tilknytning til

ulike forskningsprosjekter ved SosialOkonomisk Institutt. En del av disse

prosjektene er beskrevet i Johansen (1968).

MSG-2F ble utviklet ved et samarbeid mellom SosialOkonomisk

Institutt, Finansdepartementet og Norsk Regnesentral. Sektorinndeling

og formell struktur i MSG-2F tilsvarte i hovedtrekk MSG-2, men det ble

utarbeidet et regneopplegg som gjorde det mulig a beregne tidsforlOpet

for de endogene variable ut fra forutsetninger om tidsforlOpet for de

1) Arbeidet med MSG-3, som har foregått innenfor Forskningsavdelingen i
Statistisk Sentralbyrå, har vært ledet ay forsker Olav Bjerkholt, og i
tillegg til forfatterne har flere av Forskningsavdelingens ansatte bidratt
til gjennomfOring av prosjektet. Opplegg og tilrettelegging av program-
meringsarbeidet har blitt utfOrt av forsker David Walker. Sekretær Anne
Hustveit har bidratt vesentlig til å få modellen i operasjonell drift.
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eksogene variable. Regneprogram og modellutforming er beskrevet i

Spurkland (1969). MSG-2F ble brukt i Finansdepartementets planlegings-

arbeid, blant annet ved utarbeidelsen ay spesialanalyser i tilknytning

til Langtidsprogrammene 1970-1973 og 1974-1977.
I) Formålet med disse

analysene var A kartlegge mulige utviklingsbaner for norsk Økonomi på

20-30 års sikt. Modellen sikrer et aystemt helhetsbilde av Økonomien

uten a spesifiserp eksplisitt hvilke virkemidler som kan tas i bruk for

å oppnå en bestemt utvikling. 	 .

I Johansen (1974) er det gitt en oversikt over bruken av de tre

MSG-versjonene fram til 1973, og dessuten uttOmmende referanser.

Etter initiativ fra Finansdepartementet ble det fra januar 1974

innledet et samarbeid mellom Finansdepartementet og Statistisk Sentral-

byrå om oppdatering og videreutvikling av MSG-modellen. Bakgrunnen for

initiativet var at MSG-2F etter hvert var blitt lite egnet til bruk i

Departementets lOpende arbeid. Modellen var bundet til 1966 som basisår

og utformet på grunnlag av gammel nasjonalregnskapsstandard. Dessuten

var sektorinndelingen ikke særlig hensiktsmessig, bl.a. var det ikke

spesifisprt egne sektorer for oljevirksomhet. Det ble også ansett som

en ulempe at bruk av modellen var tidkrevende og forutsatte forholdsvis

stor manuell innsats. Departementet Casket derfor en revidert modell

med bedre operasjonelle egenskaper. Videre Ønsket Departementet at den

framtidige drift og videreutvikling av modellen skulle utfOres av Byrået,

på samme måte som for MODIS-modellen.

På denne bakgrunn ble det inngitt en kontrakt mellom Departe-

meptet og Byrået, der Byrået påtok seg a utvikle en ny modellversjon,

MSG-3. I samråd med Byrået oppnevnte Departementet gn styringsgruppe

for prosjektet. Styringsgruppens hovedoppgave var A komme Ted synspunkter

på modellutformingen.

Det teoretiske innhold i MSG-3 er i hovedtrekk det samme som i

tidligere versjoner av modellen. De mest omfattende endringene i modell-

utformingen henger sammen med revisjon av sektorinndelingen og tilpasning

til ny nasjonalregnskapsstandard (SNA) 2) . Det er videre foretatt end-

ringer på enkelte avgrensede områder, bl.a. i behandlingen av import og

offentlig sektor.

1) Se Finansdepartementet (1969) og Finansdepartementet (1973).
2) A System of National Accounts, United Nations (1968). Se også
Bomb (1975).
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Brukereffektiviteten av modellen er søkt forbedret ved å tilpasse

det opplegg for behandling av eksogene variable og utskriviqg av tabeller

som er utviklet for MODIS IV. Dette systemet gjør det mulig å behandle

flere sett av eksogene variable samtidig og løsningsprogrammet for MSG-3

er utformet slik at modellen kan løses for flere utviklingsbaner parallelt.

For å kunne dra nytte av MODIS-opplegget er modellen programmert i DATSYI) ,

mens MSG-2F var programmert i FORTRAN. DATSY er et hensiktsmessig program-

verktøy ikke bare ved bruk av modellen, men også med henblikk på senere

endring og videreutvikling. Bl.a. er programmet i DATSY tilnærmet

dimensjonsfritt, slik at en kan endre variabelspesifikasjonen (f.eks. sek-

torinndelingen) uten 45. endre modellprogrammet.

For MSG-3 er det på samme måte som for MODIS IV utarbeidet et

program for etablering av modellgrunnlag og estimering av koeffisienter

på basis av nasjonalregnskapstall. Dette gjør det forholdsvis enkelt å

foreta årlig oppdatering av modellen.

HOsten 1974 ble det nedsatt et utvalg for å vurdere modellbruk i

langtidsplanlegging mer generelt, Langtidsmodellutvalget. IÇonklusionene

utvalget kom til, vil bli retningsgivende for det videre arbeid med

MSG-modellen.
2)

2. SEKTORER OG VARER

MG-3 er basert på den tilpassede norske utgaven av den nye

nasjonalregnskapsstandarden (SNA) utarbeidet av Fles statistiske kommi-

sjon. I forhold til det nasjonalregnskapssystem som tidligere var i

bruk i Norge, er det i ny SIA en mer omfattende kontoplan cg en rekke

definisjonsmessige endringer. Omleggingen av nasjonalregnskapssystemet

gjenspeiles i utformingen av modellen. Kjernen i MSG-modellen er en

krysslOpsmatrise dannet pg grunnlag av varestrømmer aggregert fra nasjo-

nairegnskapet for et bestemt år (basisåret).

1) DATSY (Data Treatment System) er et FORTRAN-basert "dataspråk" ut-
viklet av Norsk Regnesentral. DATSY er benyttet ved implementeringen
av MODIS IV. Se Statistisk Sentralbyrå (1974). 2) Se NOU (1976).
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2.1. Vare-sektortransaksjoner i nasjonalregnskapet 

I nasjonalregnskapet registreres varestrOmmene i Økonomien som

leveranser av varer til og fra sektorer for produksjon, import, konsum,

investering, eksport og lagerendring. Produksjonssektorene mottar og

leverer varer, importsektorene leverer varer, mens sluttleveringssektorene

mottar varer. Varetransaksjonene kan illustreres ved to vare-sektor-

tabeller, se figur 1. Den ene tabellen, 14+ , viser leveranser av varer

ut fra sektorene, mens den andre tabellen, W- , viser leveranser av varer

inn til sektorene. (Varer blir her og i det fOlgende brukt som felles-

betegnelse på varer og tjenester.) I begge tabellene er antall varer

satt lik n
y 

og antall sektorer satt lik n
s

.

En linje i outputtabellen viser tilgan3 av en vare, dvs , leve-

ranser fra produksjonssektorer og fra importsektorer. Tilsvarende

linje i inputtabellen viser anvendelse av varen, dvs. leveranser til

produksjonssektorer og sluttleveringssektorer. En kolonne i output -

tabellen viser hvilke varer en sektor leverer, mens tilsvarende kolonne

i inputtabellen viser hvilke varer sektoren mottar.

Tabellene forutsettes A vere aystemt, slik at samlet tilgang av

ea vare er lik samlet anvendelse. Måles varestrOmmene i markedsverdier,

vil dessuten samlet vareoutput fratrukket samlet vareinput angi brutto-

produktet, A-, i produksjonssektorene.

1) Se kapittel 4.
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2.2. Produksjonssektorer 

Produksjonssektorene i MSG-3 er aggregert fra nasjonalregnskapets

produksjonssektorer. Flere momenter har betydning for valg av sektorinn-

deling. For det første vil holdbarheten av modellens forutsetninger om

struktursammenhenger - i første rekke forutsetningen om faste krysslOps-

koeffisienter - avhenge av sektorinndelingen. Dette momentet tilsier at

en bør aggregere sektorer som enten har en likartet input-outputstruktur,

eller kan forventes å utvikle seg noenlunde proporsjonalt over tiden. 1)

For det andre kan det være hensiktsmessig å velge en sektorinndeling som

kan jamføres med andre eksisterende sektorinndelinger, f.eks. i tradisjo-

nelle oppstillinger eller i andre modeller. For det tredje kan det være

ønskelig å bruke modellen til å analysere utviklingen i spesielle deler

av økonomien, som derfor må være spesifisert innenfor sektorinndelingen.

En har søkt å ta hensyn til disse momenter ved valg ay sektorinn-

deling i MSG,-3. I forhold til MSG-2F har sektorinndelingen gjennomgått

en vesentlig revisjon. Det er blant annet spesifisert to sektorer for

oljevirksomheten i Nordsjøen: "Utvinning og rørtransport av råolje og

naturgass" og "Boring etter råolje og naturgass". Dessuten inneholder

MSG-3 en sterkere oppsplitting av verkstedindustri og av privat og offent-

lig tjenesteyting.

Sammenlignbarheten med andre modeller er det tatt hensyn til ved

at produksjonssektorene i MSG-3 er aggregater av sektorer i MODIS 1y.

Produksjonssektorene %an deles i to hovedgrupper, produksjons-

sektorer for bedrifter og produksjonssektorer for offentlig forvaltning.

Modellen innehplder 33 produksjonssektorer for bedrifter aggregert fra

tilsvarende pektorer i nasjonalregnskapet. Bedriftssektorene inkluderer

foruten alle private bedrifter også offentlig eide bedrifter.

Modellen inneholder 5 produksjonssektorer for offentlig forvaltning 

aggregert fra nasjonalregnskapets produksjonssektorer for stats-, trygde-

og kommuneforvaltningen. Hver av forvaltningasektorene, unntatt "Offent-

lig administrasjon og forsvar", motsvares av en bedriftssektor som produ-

serer noenlunde de samme tjenester.

Liste over produksjonssektorene i MSG-3, med henvisning til sektor-

koder i nasjonalregnskapet og MODIS IV, er gitt i vedlegg 1.

1) Se Alstadheim (1968).
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2.3. Varer 

Aggregeringen av varer fra nasjonalregnskapet til MSG-3 er basert

på hovedleverandOrprinsippet. Alle varer i nasjonalregnskapet med samme

MSG-sektor som hovedprodusent utgjør en MSG-vare. Aggregeringsprinsippet

gir like mange MSG-varer som MSG-produksjonssektorer. I modellen er det

derfor spesifisert 33 varer fra produksjonssektorer for bedrifter, og 5

varer fra produksjonssektorer for offentlig forvaltning, gebyrvarer. 1)

Aggregeringsnivået gjør at hver av de 38 varene vil utgjøre hovedvaren

(vanligvis fra 90-100 prosent av total vareproduksjon) i tilhørende pro-

duksjonssektorer.

I tillegg til de 38 varene som framkommer ved aggregering etter

hovedleverandOrprinsippet, er det spesifisert 6 ikke-konkurrerende import-

varer, dvs , varer som ikke produseres innenlands. Aggregeringen fra

nasjonalregnskapet er i hovedsak foretatt ut fra hensyn til hvilken an-

vendelse importvarene får. Vareliste for MSG-3 med henvisning til vare-

koder i nasjonalregnskapet og MODIS IV er gitt i vedlegg 1.

2.4. Import- og sluttleveringssektorer 

Modellen inneholder 9 sektorer for privat konsum. Sektorene er

aggregert fra nasjonalregnskapets konsumsektorer for private konsumenter

og konsumentorganisasjoner. Aggregeringen er valgt slik at konsumsektorene

tilsvarer hovedgruppene i konsumprisindeksen.

Det er spesifisert 4 investeringssektorer. Disse er etablert på

grunnlag av nasjonalregnskapets fordelingssektorer for investeringer, og

gir en klassifisering av investeringer etter art. 2 av sektorene omfatter

investeringer i henholdsvis ekstraktiv o1jevirksomhet 2) og utenriks sjø-

fart. Investeringene i disse produksjonssektorene har en artsmessig sam-

mensetning som gjør at de kan skilles ut. De 2 resterende investerings-

sektorene omfatter investeringer i "Bygg- og anleggskapital" og invester-

inger i "Annen kapital" i de øvrige produksjonssektorene.

Nasjonalregnskapets sektorer for lagerendring, eksport og import

er i modellen aggregert til 1 lagerendringssektor, 1 eksportsektor og

1 importsektor.

1) Gebyrvarene gir uttrykk for tjenester som ytes av offentlig forvaltning
til bedrifter og private konsumenter mot betaling. Leveransene av gebyr-
varer utgjør bare en mindre del av produksjonen i produksjonssektorene for
offentlig forvaltning.	 2) Ekstraktiv oljevirksomhet omfatter produksjons-
sektorene "Utvinning og rørtransport av råolje og naturgass" og "Boring
etter råolje og naturgass".
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Til sammen vil leveranser av de 44 varene fra og til de 54 sek-

torene omfatte alle vare-sektortransaksjoner i MSG-3. I tillegg inne-

holder modellen 10 konsumsektorer for offent14 forval, aggregert-
fra nasjonalregnskapets konsumsehtorer for stats-, trygde- og kommune-

forvaltningen. Disse sektorene inngår i modellen SQM mottakere av den

del av produksjonen i produksjonssektorene for offentlig forvaltning som

ikke leveres som gebyrvarer) )

Liste over import- og sluttleveringssektorer i MSG-3 med henvis-

ping til sektorkoder i nasjonalregnskapet og MQDIS IV er gitt i vedlegg 1.

3. KRYSSLOPSSTRUKTUUN

Varekryssløpet i MSG-3 er utformet som en aktivitetsmode11. 2) Den

Okonomiske virksomhet beskrives ved et sett av aktiviteter SQM mottar og/

eller leverer varer. I hver aktivitet forutsettes faste mengdeforhold
,mellom varer som mottas og mellom varer som leveres. 3) Aktivitetsnivået

angir skalaen aktiviteten drives i og defineres som differansen mellom

totale leveranser av varer fra og totale leveranser av varer til aktivi-

teten. Aktivitetsnivået bestemmer entydig volumet av alle varetransak-

sjoner til og fra aktiviteten.

Produksjonsaktivitetene mottar og leverer varer og aktivitetsnivået .

angir bruttoproduktet målt i faste priser. På samme måte som i tradisjo-

nell krysslOpsanalyse forutsettes faste vareinnsatskoeffisienter. Aktivi-

tetsutformingen innebærer imidlertid følgende forskjeller fra den tradi-

sjonelle kryssløpsutformingen:

(i) hver aktivitet kan levere flere varer

(ii) hver vare kan leveres av flpre aktiviteter

(iii) aktivitetskoeffisientene er normalisert med bruttoproduktet.

Foruten produksjonsaktiviteter er det spesifisert aktiviteter for

sluttlevering og import. Aktivitetene for privat konsum, investeringer

og eksport mottar varer, importaktivitetene leverer varer, mens lagerend-

ringsaktivitetene enten leverer eller mottar varer.

I) Se kapittel 7. 2) Aktivitetsutformingen i MSG-3 følger i hovedtrekk
utformingen i MODIS ry. Aktivitetsstrukturen i MODIS IV er beskrevet i
Bjerkholt og Longva (1970) og i Bjerkholt (1974). 3) Aktivitetskoeffisi-
entene estimeres i modellens basisår og forutsettes kpnstante over tid.
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4. VERDIBEGREPER, PRISER OG INDIREKTE SKATTER'

I nasjonalregnskapet er hver varestrøm dolt opp i følgende. kom-.,
ponenter: 1)

Basisverdi 

(ii) Særavgifter påløpt ved import og prodgksjon av varen

(iii) Subsidier pålOpt ved import og produksjon av varen

(iv) Merverdiavgift påløpt ved import og produksjon av varen

(v) Handelsavanse i basisverdi ("PalOpt" ved omsetning av varen)

(vi) Særavgifter påløpt ved omsetning av varen

(vii) Subsidier påløpt ved omsetning av varen

(viii) . Merverdiavgift påløpt ved omsetning av varen

Selgerverdi av en vare er definert som (i) 4- 	- ( iii)	 (iv).

Kjøperverdi av en vare er definert som selgerverdi t (v) + (vi) - (vii)

+ (viii)

Selgerverdi og kjøperverdi er de observerbare stOrrelser (markedsverdier).

Basisverdi er et konstruert nasjonalregnskapsbegrep, som er innfOrt i ny

SNA. Dette verdibegrepet er ment å gi uttrykk for verdien av ;arestrOmmer

renset for indirekte skatter og subsidier. I prinsippet kan en sette opp

en input- og en outputtabell (som i aysnitt 2.1) for hver av de åtte kom-

ponentene (i) --- (viii). Uansett hvilke to samhOrende tabeller som

stilles opp forutsettes disse a ware aystemt, dvs , at linjesum i output-

tabellen er lik linjesum i inputtabellen.

VarestrOmmene i kryssløpet i modellen er milt i fast basisverdi

med vektgrunnlag i modellens basisår. Begrunnelsen for å måle varestrOrr

mene i basisverdi i stedet for i selger- eller kjøperverdi er følgende;

Satsene for avgifter, subsidier og handelsavanse vil kunne variere etter

mottaker. Dermed vil selgerverdi og kjøperverdi av en gitt vareleveranse

milt i fysiske enheter avhenge av hvilken aktivitet som mottar varen, 2)

Basisverdien av samme - vareleveranse vil i mindre grad avhenge av hvilke

aktiviteter som mottar varen. Hvis fordelingen på mottakere av en vare

pudres, vil dermed produksjonen målt i kjøper- eller selgerverdi endre,

mens produksjonen målt i basisverdi ikke vil endres. 3) I . en langtidsmodell

1) Se Longva (1975b).	 2) F.eks. er vareleveranser til eksport fritatt
for merverdiavgift. Selgerverdien av en vareleveranse til eksport vil
derfor generelt være lavere enn selgerverdien av samme vareleveranse til
innenlandsk anvendelse.	 3) Det forutsettes da at det i modellens basis-
år ikke forekommer prisdiskriminering, det vil si at samme fysiske enhet
av ep vare har forskjellig basisverdi for ulike mottakere.
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som hovedsakelig benyttes til A belyse vridnin$er i produksjonssammen-

getning, vil det (*for være hensiktsmessig A måle varestrOmmene i basis-

yerdi som er det verdibegrlpet sr ligger nærmest  fysiske enheter.

A4e prislr i,tilpG7 er gitt ved forholdet mellom en Varestrøm

yurdert i løpende og faste verdier. I modellens basisår vil løpende og

faste verdier pr, definisjon være like Alle prisindekser i modellen vil

dprfor være lik 1 i basisårrt. En forskjell mellom prisindekser i et be-

regningsår betyr dermed forskjell i relativ prisendring siden basisåret.

Siden varestrømmene i kryssløpet er regnet i faste basispriser,

er de grunnleggende prisbegrepene i modellen basispriser på varer. For

hver av varene i modellen er det innfOrt en hjemmevarepris og en import-

varepris. Hjemmevareprisen er basisprisen på den del av varen som er

produsert innenlands og forutsettes å være den samme for alle mottakere

av hjemmevaren, Importvarepripen er basisprisen på den del av varen som

er importert og forutsettes å være den samme for alle mottakere av import-

varen, Begrunnelsen for å differensiere mellom importvarepriser og hjemme-

varepriser er først og fremst at MSG-varene er aggregater. Importvare

nr. i vil grerelt ikke inneholde de samme enkeltvarer i samme forhold

som hjemmevare nr. i. Det ville derfor heller ikke være realistisk å

forutsette at en importvare har samme prisutvikling som tilsvarende hjemme-

vare.

Alle importvareprisene i modellen er eksogene, mens de fleste

hjemmevareprisene pr endogene. Hjemmevarepriser som gis eksogent er pris

på gebmarer, pris på "Råolje og naturgass" og pris på "Transporttjenes-

ter, 4tenriks sjøfart", Siden basisprisen for en vare forutsettes å være

den samme uansett mottaker, vil dermed, når en ser bort fra reeksport,

basispri.sen på en vare som leveres til eksport vere lik hjemmevareprisen.

For de fleste varer er derfor eksportprisene endogene.

I MSGI er. indirekte skatter delt i to grupper. De indirekte

skattene on er knyttet til vareleveranser er kalt vareskatter. Resten

av de irndirekte skattene er knyttet til aktivitetsnivåene i produksjons-

sektorene og er kalt sektorskatter. Vareskatter omfatter alle særavgif-

ter, subsidier og merverdiavgift påløpt produksjon og import. Satsene

for vareskattene er differensiert etter vare og mottakende aktivitet, men

forutsettes a være de samme for hjemmevarer og importvarer. Handélsavanse

er skilt ut som egen vare i modellen. Særavgifter, subsidier og merverdi-

avgift påløpt ved omsetning av varer, utgjør vareskatt på handelsavanse

med satser differensiert etter mottakende aktivitet.
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Sektorskatter omfatter i første rekke avgifter og subsl.dier som

er knyttet til nmringsvirksombet Xkonsesjonsavgifter, nmringstilskott

o.l.). Dessuten er refusjon av merverdiavgift på innsatsvarer produk-

sjonsaktivitetene inkludert i sektorskatten. Det er spesifisert en

skattesats for hver produksjonssektor. Bade satsene for vareskatter og

satsene for sektorskatter kan endres eksogent.

Foran viste vi at forskjellen mellom basisverdi og selger-

verdi av en vare er særavgifter, subsidier og merverdiavgift pålOpt pro-

duksjon og import. Vareskattene i modellen vil dermed utgjøre forskjellen

mellom vareleveranser vurdert til selgerpriser og vareleverapser vurdert

til basispriser.

Siden handelsavanse er en egen vare i modellen, vil generelt alle

aktiviteter som mottar varer også motta handelsavanse i et fast forhold

til aktivitetsnivået. I modellen kan en dermed beregne samlet vareinnsats

i en aktivitet vurdert til kjøperpriser, men ikke enkeltleveranser av

varer vurdert til kjøperpriser.

Aktivitetsnivåene i modellen er definert som differansen mellom

totale leveranser fra aktivitetene målt i fast selgerverdi og totale

leveranser til aktivitetene målt i fast kjøperverdi. For alle akt ivitetene

er det definert prisindekser for aktivitetsnivåene, ajstillitetnlylpskerl) ,
Importaktivitetene har bare utgående varestrømmer, aktivitetsnivå

prisene vil derfor være selgerprisindekser. Produksjonsaktivitetene har

generelt både utgående og inngående varestrOmmer og aktivitetsnivAprisene

er prisindekser for bruttoproduktet i produksjonssektorene. Sluttlever-

ingsaktivitetene har bare inngående varestrOmmer, aktivitetsnivåprisene

vil derfor være kjOperprisindekser for grupper av konsumvarer, invester-

ingsvarer og eksportvarer.

Prisene inngår i adferdsrelasjonene til konsumenter og produsenter.

Det er bare de relative priser som påvirker adferden2) . I MSG- 2F ble dette

utnyttet ved at alle priser ble normert med det generelle lønnsnivå. NSP**3

inneholder flere eksogene priser enn MSG-2F, bl.a. importvarepriser. En

har derfor funnet det hensiktsmessig å måle alle prisvariable nominelt i

MSG-3. Ved å anslå nominelle endringer i eksogene prisvariable, bestemmes

nominelle endringer i endogene priser og verdistørrelser.

1) Se Longva og Tveitereid (1975).	 2) Modellen er homogen av grad
null i alle prisvariable.
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5. ARBEIDSKRAFT OG REALKAPITAL

Arbeidskraft og realkapital inngår som produksjonsfaktorer i

modellens produktfunksjoner. Innsatsen av arbeidSkraft angis som års-

verk utfOrt av lønnstakere og selvstendige, mens innsatsen av realkapi-

tal angis som verdien av kapitalbeholdningen målt i faste prtser. Rea;-

kapitalen i hver sektor er inndelt etter art. Artsinndelingen samsvarer

med inndelingen av investeringsaktiviteter, dvs , til hver kapitalart

svarer en investeringsaktivitet. I de fleste sektorer skilles det mel-

lom "Bygg- og anleggskapital" og "Annen kapital" (maskiner, transport-,
midler m.v.). Dessuten er det spesifisert egne kapitalarter for ekstrak-

tiv oljevirksomhet og utenriks sjOfart. Alle produksjonssektorer forut-

settes å ha en artsmessig sammensetning av kapitalen som ikke varierer

over tiden.

'Kapitalslitet forutsettes a være proporsjonalt med kapitalen

for hver sektor og art.

Total tilgang av arbeidskraft og realkapital gis eksogent, mens

fordelingen på produksjonssektorer i hovedsak bestemmes endogent. 1) For

de fleste sektorer er det spesifisert tilpasningsbetingelser for arbeids

kraft og kapital hvor enhetskostnadene ved bruk av produksjonsfaktorene

inngår som forklaringsvartable.

Kostnadene ved bruk av arbeidskraft omfatter lønnskostnader og

en beregnet arbeidsgodtgjOrelse  til selvstendige. Lønnskostnader pr.

lønnstaker gis eksogent for hver sektor, mens arbeidsgodtgjørelsen til

selvstendige forutsettes å være proporsjonal med lOnnskostnadene.

Kostnadene ved bruk av realkapital , omfatter kapitalslit og en

beregnet kapitalavkastning. Kostnadsberegningene tar utgangspunkt i

kapitalen målt i lOpende priser som beregnes ved hjelp av alctivitets-

nivåprisene for investeringsaktiviteter. Det forutsettes dermed at hver

kapitalart har samme prisutvikling som tilsvarende investeringsart. For

kapitalen i hver sektor definers en avkastningsrate. Forholdet mellom

avkastningsratene kan endres eksogent, mens absolutt nivå bestemmes

endogent.
3)

1) For enkelte produksjonssektorer kan innsatsen av arbeidskraft og real-
kapital gis eksogent. Se aysnitt 64 og kapittel 7.	 2) Lønnskostnadene
er definert som summen av utbetalt lønn og arbeidsgiverandel av trygde-
premier.	 3) For sektorene "Utvinning og rørtransport av råolje og natur-
gass", "Boring etter done og naturgass" og "Utenriks sjøfart" gjøres dgt
spesielle forutsetninger on kapitalavkastningen. Se avsnitt 6.2.
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I en del sektorer er det spesifisert såkalt "eksogen kapital".

Denne del av kapitalen inngår ikke i produktfunksjonen og avkastningen

på eksogen kapital regnes som en eksogent gitÇ kostnad.

6. PRODUKSJON I BEDRIFTSSEKTORER

For hver produksjonssektpr for bedrifter er det spesifisert en

aktivitet slik at vareinnsats og vareproduksjon står i et fast forhold

til bruttoproduktet. ' Produksjonen i hver sektor kan dermed karaktpri-

seres som samkoplet flervareproduksjon.

Produksjonssektorene er delt i to grupper som behandles forskjel-

lig i modellen. For sektorene "Utvinning og rOrtransport av råolje og

naturgass", "Boring etter råolje og naturgass" og "Utenriks sj0fart" gis

produksjonsnivået eksogent, mens for de vrige produksjonssektorene be-

stemmes produksjonsnivået endogent. Grunnene til å gi produksjonsnivået

i enkelte sektorer eksogent kan imre at modellbrukeren betrakter produk-

sjonsnivået som en faktisk handlingsparameter, eller at det er knyttet

spesielt stor usikkerhet til utviklingen i en sektor og modellbrukeren

(brisker å analysere virkningen ay alternative produksjonsanslag.

6.1. Sektorer med endogent produksjonsnivå

I disse sektorene beskrives sammenhengen mellom bruttoprodat,

realkapital og arbeidskraft ved Cobb-Douglas produktfunksjoner. Det er

derved gitt mulighet for substitusjon mellom produksjonsfaktorene

tal og arbeidskraft. Grenseelastisitetene for kapital og arbeidskraft

varierer mellom sektorer, men forutsettes konstante over tid. For de

fleste sektorer er passuskoeffisienten satt lik 1, mens gen for de

ekstraktive sektorepe "Jordbruk", "Fiske og fangst" og "13ergverksdrift"

er satt lik henholdsvis 0,66, 0,80 og 0,90.
2)

Teknisk endring inngår i produktfunksjonene slik at bruttopro-

duktet Oker med en eksogent gitt rate uavhengig av innsatsen av arbeids-

1<raft og kapital.

1) På samme mate som i MSG-2F omfatter "eksogen kapital" verdien av
jord i "Jordbruk", skog i "Skogbruk" og varelager i "Varehandel".
2) Forutsetningene om passuskarakter er de samme som i MSG-2F.
3) Den tekniske endring er "disembodied" (ikke knyttet til investerr
inger) og "noytral" i den forstand at den ikke påvirker grenseelasti-
sitetene for arbeidskraft og kapital.
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Siden det er spesifisert produktfunksjoner med substitusjons-

muligheter, må det innføres adferdshypoteser for å bestemme tilpasningen.

Med unntak for "Jordbruk" og "Fiske og fangst" forutsettes at profitten

i hver sektor maksimeres til gitte varepriser og gitte enhetskostnader

for arbeidskraft og kapital. Profitten defineres som produksjonsverdi

(malt i løpende selgerpriser) fratrukket verdien av vareinnsats (malt i

løpende kjøperpriser), netto indirekte skatt og kostnader ved bruk av

arbeidskraft og kapital.

Profittmaksimeringsbetingelsene angir at kostnadene ved bruk av

arbeidskraft og kapital utgjør konstante andeler (lik tilsvarende grense-

elastisiteter) av brutto faktorinntekt i hver sektor. Betingelsene be-

stemmer forholdet mellom arbeidskraft og kapital som funksjoner av rela-

tive faktorkostnader uavhengig av produksjonsnivå. De relative faktor-

kostnader bestemmes dels av eksogene variable (lønnssatser, relative

avkastningsrater) og dels av endogene variable (avkastningsnivå, kapital-

priser).

For sektorer med passuskoeffisient lik 1 vil profitten bli lik

null i likevekt og produksjonsnivået blir ubestemt fra produksjonssiden.

I dette tilfellet kan tilpasningsbetingelsene oppfattes som betingelser

på prisvariable. Hjemmevareprisene bestemmes slik at vareinnsatskostnader,

arbeidskraftkostnader, kapitalkostnader og indirekte skatt akkurat dekkes

i hver sektor, mens profitten blir null. Til bestemte hjemmevarepriser

svarer en bestemt etterspOrsel og produksjonsnivået blir dermed bestemt.

For sektorer med passuskoeffisient lik 1 kan en si at produsentens

rolle består i a tilpasse produksjonsfaktorene arbeidskraft og realkapi-

tal idet profittmaksimeringshypotesen reduseres til en hypotese om

kostnadsminimalisering.

For produksjonssektorene "Jordbruk" og "Fiske og fangst" forut-

settes tilpasningen av arbeidskraft å skje på en noe annen måte enn for

de øvrige sektorene. Dette henger sammen med at en stor del av syssel-

settingen i sektorene består av selvstendiged inklusive årsverk utfOrt

av familiemedlemmer. Siden passuskoeffisientene i disse sektorene er

forutsatt å were mindre enn 1, ville profittmaksimering gitt positiv

profitt, som ville tilfalt de selvstendige i tillegg til beregnet arbeids-

godtgjørelse. I stedet for å bygge på hypotesen om profittmaksimering

forutsettes sysselsetting i "Jordbruk" og "Fiske og fangst" tilpasset
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slik at de selvstendige får en bestemt total belønning pr. årsverk i

forhold til lOnn pr. lønnstaker i sektorene. Kapitalen forutsettes

tilpasset på samme mite som i de øvrige sektorene, dvs. kapitalens

andel av brutto faktorinntekt er lik kapitalens grenseelastisitet.

6.2. Sektorer med eksogent produksjonsnivå 

Siden hver sektor består av en aktivitet, vil volumet av alle

vareleveranser til og fra sektorene være bestemt når produksjonsnivået

er fastlagt.

Innsatsen av arbeidskraft og kapital kan bestemmes på to måter.

Modellbrukeren kan fastlegge sysselsetting og bruttoinvesteringer l)

eksogent, eller forutsette at faktorinnsatsen er proporsjonal med

produksjonsnivået. Proporsjonalitetsfaktorene kan endres eksogent

over tid som uttrykk for tekniske endringer eller substitusjon.

I sektorer med eksogent produksjonsnivå bestemmes kvaltums-

variable uavhengig av prisvariable. Hjemmevarepriser for hovedvarer

fra disse sektorene fastlegges enten eksogent eller bestemmes fra

kostnadssiden. "Utvinning og rørtransport av råolje og naturgass" og

"Utenriks sjøfart" betraktes som konkurranseutsatte sektorer og hjemme-

vareprisene gis eksogent, mens kapitalavkastningen bestemmes endogent.

For sektoren "Boring etter råolje og naturgass" gis avkastningsraten

eksogent og hjemmevareprisen settes lik kostnader til vareinnsats,

kapital, arbeidskraft og indirekte skatt pr. produsert enhet.

7. PRODUKSJON I FORVALTNINGSSEKTORER. OFFENTLIG KONSUM

For hver produksjonssektor i offentlig forvaltning er det spe-

sifisert en aktivitet som mottar sektorens vareinnsats og en aktivitet

som leverer gebyrvarer.

Bruttoutgifter til vareinnsats og lønn til ulike formal er ut-

giftsposter på offentlige budsjetter og kan betraktes som handlings-

parametre for det offentlige. I MSG-3 er volumutviklingen av samlet

bruttoutgift til vareinnsats og lønn etter konsumsektorer eksogene

variable. Bruttoutgiftene til vareinnsats fordeles på offentlige

produksjonssektorer ved et sett av faste koeffisienter, og dermed be-

stemmes aktivitetsnivået i vareinnsatsaktivitetene.

1) Når det forutsettes jamn vekst i bruttoinvesteringene over en bereg-
ningsperiode og faste kapitalslitkoeffisienter, vil investeringsanslagene
også bestemme utviklingen i kapitalbeholdning.
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Gebyrvarer levert fra offentlige produksjonssektorer inngår som

vanlige varer i kryssløpet. Totale leveranser av gebyrvarer bestemmes

av aktivitetsnivåene i mottakende aktiviteter.

Fastlegging av sysselsetting og kapital i de offentlige produk-

sjonssektorene skjer på tilsvarende måte som for bedriftssektorer med

eksogent produksjonsnivå. Modellbrukeren kan følgelig velge mellom å

la faktorinnsatsen være proporsjonal med nivået i vareinnsatsaktivitetene

eller å fastlegge sysselsetting og bruttoinvesteringer eksogent.

Offentlig konsum beregnes som summen av bruttoutgifter til vare-

innsats, lønnskostnader og kapitalslit fratrukket leveranser av gebyr-

varer. Siden bare bruttoutgiftene til vareinnsats og lønn fastlegges

eksogent, vil offentlig konsum bli endogent bestemt i modellen. Pris-

utviklingen på offentlig konsum beregnes fra kostnadssiden. Lønnskost-

nader pr. årsverk og gebyrvarepriser gis eksogent, mens prisindekser for

vareinnsats og kapitalslit beregnes i modellen.

8. INVESTERINGER

For hver av de 4 investeringssektorene er det spesifisert en

aktivitet. Inndelingen i aktiviteter tilsvarer modellens inndeling av

kapital etter art. Siden hver aktivitet mottar varer i faste mengde-

forhold, vil det for gitte nivåer i investeringsaktivitetene kreves

bestemte leveranser fra investeringsvareprodusentene.

For hver produksjonssektor er det innfOrt relasjoner som knytter

forbindelsen mellom kapitalutvikling over en beregningsperiode og brutto-

investering i beregningsåret i) . Det forutsettes jamn kapitalutvikling

over beregningsperioden og faste kapitalslitkoeffisienter. For at kapi-

talens artsmessige sammensetning skal opprettholdes i hver sektor, vil

det kreves en bestemt artsmessig sammensetning av bruttoinvesteringene.

Summen av bruttoinvesteringene i alle produksjonssektorene angir aktivi-

tetsnivået i investeringsaktivitetene 2) .

Total bruttoinvestering er endogen og bestemmes dels av den ekso-

gent gitte totale kapitaltilgang og dels av kapitalens fordeling på pro-

duksjonssektorer siden kapitalslitkoeffisientene er differensiert etter

sektor og art.

1) Et "beregningsår" er et år hvor modellen beregner nivåtall for alle
endogene variable. Generelt vil det være flere mellomliggende år mellom
to beregningsår. Avstanden kalles en "beregningsperiode". En nærmere
beskrivelse av løsningsprosedyren for modellen er gitt i kapittel 13.
2) Eventuell eksport av brukt realkapital regnes som en eksogent gitt
komponent i aktivitetsnivået i investeringsaktivitetene.
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9. PRIVAT KONSUM

For hver av de 9 konsumsektorene er det spesifisert en aktivitet.

Ved at hver konsumaktivitet mottar varer i faste mengdeforhold, etableres

forbindelsen til konsumvareleverandOrer.

Det gis eksogene anslag for aktivitetsnivået i aktiviteter som

kan klassifiseres som ikke-privatfinansiert. For de vrige aktiviteter

er det spesifisert konsumfunksjoner på pr. capita-form. Som  forklarings-

variable i konsumfunksjonene inngår relative aktivitetsnivåpriser og total

konsumutgift pr. konsument. Aktivitetsnivåprisene bestemmes i priskrySs-

lOpet som kjOperprisindekser på konsumaktivitetene. Antall konsumenter

gis elcogent, mens konsumutgift pr. konsument er en endogen variabel.

Pris- og utgiftselastisiteter inngår som parametre i konsumfunksjonene.

Utgiftselastisitetene og grensenyttefleksibiliteten gis eksogent, mens

priselastisitetene beregnes ved et "Complete Scheme" -opplegg. 2)

"Privat konsum" er i nasjonalregnskapet definert som nordmenns

utgifter til konsum. En del av vareleveransene til konsumaktivitetene

omfatter "Utlendingers konsum i Norge" og fastlegges eksogent , .

Hver konsumaktivitet vil være karakterisert ved en gitt sammen-

setning av varer. Forholdet mellom aktivitetsnivåene vil imidlertid

endres over tid. For den endogene delen av konsumet vil endringer i

relative priser og konsumutgift pr. konsument medfOre substitusjon mellom

aktiviteter.

Total konsumutgift tilpasses slik at det skapes tilstrekkelig

etterspOrsel til å sikre full utnyttelse av kapital og arbeidskraft. Det

er derfor ingen relasjoner utenom Okosirksammenhenger som beskriver sam-

menhengen mellom konsum og inntekt.

10. EKSPORT

Eksport er integrert i krysslOpsstrukturen ved at for hver vare

er opprettet en egen aktivitet som mottar eksportvaren.

Som hovedregel er eksporten eksogen i MSG-3. Et unntak er at

eksport av hovedvarer fra bedriftssektorer med eksogent produksjonsnivå

bestemmes residualt som differansen mellom eksogene produksjonsanslag

og innenlandsk anvendelse.

1) Ikke-privatfinansiert konsum omfatter i MSG-3 aktivitetene "Helse-
pleie" og "Utdanning".	 2) Se Frisch (1959).
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Når vi ser bort fra reeksport er prisene på eksportvarer satt lik

prisene på tilsvarende hjemmevarer og er dermed i hovedsak'endogene vari-

able.

11. IMPORT

Det er spesifisert en importaktivitet for hver importvare, og

hver aktivitet leverer bare en vare.

All import er endogen i MSG-3 1) . For hver vare og hver mottakende

aktivitet er det spesifisert en importandel som angir hvor stor del av

vareleveransen som forutsettes importert. Importen av hver vare bestemmes

dermed av aktivitetsnivåene i mottakende aktiviteter.

Importvarene i modellen kan deles i to hovedgrupper, konkurrerende

og ikke-konkurrerende importvarer. For konkurrerende importvarer vil

importandelene være mellom 0 og 1 for alle anvendelser, og importandelene

kan endres slik at en får substitusjon mellom innenlandsk produksjon og

import. Importandelene endres ved at alle anvendelser av en vare får

importandelene korrigert med samme faktor. For ikke-konkurrerende import-

varer vil importandelene være lik 1 for alle anvendelser og importandelene

kan ikke endres, siden importen ikke kan erstattes av innenlandsk produksjon.

Importvareprisene er fastlagt eksogent. Siden importvolum og eks-

portpriser er endogene variable, vil "terms of trade" og handelsbalansen

bli endogent bestemt, og er ikke pålagt restriksjoner.

12. LAGERENDRINGER

For hver vare i MSG-3 er det spesifisert en lagerendringsaktivitet.

Hver aktivitet vil enten motta eller levere en vare.

Lagerendring av hver vare bestemmes i'hovedsak endogent. 2) Det

forutsettes at langtidsutviklingen i lagerendring av hver vare bestemmes

av endring i aktivitetsnivået i den produksjonssektor som har varen som

hovedvare. Dette bygger på en hypotese om at det normalt vil være et be-

stemt forhold mellom lagerbeholdning og produksjonsvolum. Endringen i

produksjonen over en beregningsperiode bestemmer lagerendring i det siste

1) I tidligere versjoner av modellen ble konkurrerende import gitt eksogent.
2) 1 tidligere versjoner av modellen ble all lagerendring gitt eksogent.
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året i perioden (beregningsåret). For å ivareta mer kortidspregede avvik

fra "normal" lagerutvikling kan modellbrukeren eksogent korrigere den

modellbestemte lagerendring. 1)

For de ikke-konkurrerende importvarene bestemmes "normal" lager-

endring av utviklingen i import av de enkelte varene. Også for disse

varene kan modellbrukeren korrigere den modellbestemte lagerendring ved

eksogene anslag.

13. LOSNING AV MODELLEN

Utgangspunktet for løsning av MSG-modellen er at modellens rela-

sjoner tilfredsstilles av nasjonalregnskapstall for et bestemt år, mo-

dellens basisår. Modellen løses suksessivt for et antall beregningsår 

på en slik mate at hvert beregningsår brukes som basisår for neste bereg-

ningsår. For hvert beregningsår fastlegges et fullstendig sett av ekso-

gene variable., Det kan velges mellom å gi de eksogene anslagene som nivå-

tall eller som absolutt eller prosentvis årlig endring. For hvert bereg-

ningsår skrives det ut resultattabeller med nivåtall i faste og løpende

priser, prisindekser, prosentvise endringer og prosentvise fordelinger.

Modellbrukeren kan i prinsippet fritt velge beregningsår, men av

løsningstekniske årsaker må avstanden mellom to påfølgende beregningsår

ikke være for lang. Normalt benyttes periodelengder på 1-5 år og aystand

mellom basisår og siste beregningsår på 20 -30 år.

MSG-3 kan løses for flere sett av eksogene variable, dvs , slik at

det beregnes flere alternative utviklingsbaner samtidig. Marginalkost-

naden pr. alternativ vil være lav i forhold til kostnadene ved en separat

løsning.

Ut fra løsningstekniske hensyn er ligningssystemet i MSG-3 delt

i tre hovedgrupper:

(i) "FOrmodeller" som beregner vareinnsats, investeringer, kapital og
sysselsetting i offentlig forvaltning og sektorer med eksogent
produksjonsnivå. Alle beregninger er i faste priser.

(ii) "Hovedmodellen" som er en blokk med simultahe ligninger i priser
og kvanta, framkommet ved å redusere ligningssystemet i modellen
mest mulig. Resultatene fra fOrmodellene er' inngangsdata til
hovedmodellen.

1) Dette vil særlig være aktuelt for å jamne ut store endringer i produk-
sjonen som fOlge av overgang fra lagerendring bestemt av basisårets kon-
junktursituasjon til modellbestemt lagerendring j fOrste beregnings4r.
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(iii) "Ettermodellen" som består av videre beregninger på resultatene
fra hovedmodellen. Modellresultatene settes sammen til "nasjonal-
regnskap" på MSG-dimensjon for beregningsårene.

Både fOrmodellene og ettermodellen har form av rekursive ligningssystemer

som kan lOses ved vanlig innsetting, ligning for ligning. Hovedmodellen

består derimot av et sett ikke-lineære, simultane  ligninger 	kan derfor

ikke lOses på samme enkle måten. LOsningsmetoden som benyttes er Newtons

iterasjonsmetode. 2) For å sikre konvergens ved denne lOsningsmetoden må

aystanden mellom påfølgende beregningsår ikke være for lang.

I figur 2 er det gitt en skissemessig oversikt over sammenhengen

mellom delmodellene, og dessuten de viktigste grupper av eksogene og endo-

gene variable i modellen.

1) Antall ligninger i hovedmodellen er 137.	 2) Newtons iterasjonsmetode
ble også benyttet ved lOsning av MSG-2F. Se Spurkland (1969).
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Vedleggl

SEKTORER OG VARER I MSG-3 1 )

PRODUKSJONSSEKTORER FOR BEDRIFTER

MSG-sektor

Kode

23 105 Jordbruk

2 23 145 Skogbruk

3 23 150 Fiske og fangst

4 23 158 Bergverksdrift

Sektor i
nasjonal-
re nska et
Kode

23100,23121	 23100,23120
23131	 23140,23130

23135

23145	 23145

23150	 23150

23159,23176	 23160,23170
23175,23180

Sektor i
MODIS IV

Betegnelse
	

Kode

5 23 202 Foredling av jordbruks- og	 23201,23210	 23200,23205
fiskeprodukter	 23215,23220	 23210,23215

23230,23235	 23220,23230
23240,23225	 23235,23240
23245,23250	 23225,23245
23255,23265	 23250,23255
23270	 23265,23270

6 23 261 Prod. av drikkevarer, tobakk	 23260,23275	 23260,23275
og sjokolade	 23280,23285	 23280,23285

23290	 23290

•7 23 301 Tekstil- og bekledningsindustri	 23295,23300	 23295,23300
23305,23310	 23305,23310
23321,23333	 23315,23320
23346,23350	 23325,23330

23340,23335
23345,23350

23355,23360	 23355,23360
23365,23370	 23365,23370
23375	 23375

23 381 Treforedlingsindustri	 23380,23385	 23380,23385
23390,23395	 2339Q,23395
23400	 23400

10 23 162 Raffinering av råolje og pro-	 23161,23465	 23161,23465
duksjon av råolje- og kull-
produkter

11 23 421 Kjetnisk industri
	

23420,23425	 23420,23425
23430,23435	 23430,23435
23446,23450	 23440,23445
23455	 23450,23455

12 23 502 Jord- og steinvareindustri	 23501,23495	 23490,23500
23505	 23495,23505

1) Lister over sektorer og varer i MODIS IV er gitt i Bjerkholt, Furunes
og Longva (1974).

8 23 356 Treindustri
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nasjonal-
MODIS IV re nska et

Kode	 Betegnelse	 Kode	 Kode

13 2 511 froduksjon av metaller
	

23510,23515	 23510,23515
23520,23525	 23520,23525
23530,23535	 23530,23535

14 23 547 Produksjon ay metallvarer	 23546,23555	 23540,23545
23566,23570 23550,23555

23560,23565
23570

15 23 576 Produksjon av maskiner	 23575,23580	 23575,23580
23591,23595	 23585,23590
23600,23645	 23595,23600
23651	 23645,23650

23660

16 23 606 Produksjon av elpktriske.	 23f.05,23610	 23605,23610
appargter og materiell . 	23615,23620	 23615,23620

23625	 23625

17 23 631 Bygging og rep. av fortOyer og	 23630,23635	 23630,23635
oljeplattformer	 23640,23582	 23640,23582

18 23 682 Diverse industri, grafisk m.v.	 23405,23410	 23405,23410
23415,23470	 23415,23470
23475,23486	 23475,23480
23681	 23485,23665

23670,23675
23680

19 23 688 Kraft, og vannforsynirng	 23689	 23685,23690
23695

20 23 700 Bygge- og anleggsvirksomhet 	 23700	 23700

21 23 721 Varehandel	 23721	 23720,23750
23751,23752
23753,23754
23756

22 23 760 Hotell- 0$ restaurantdrift	 23760	 23760

23 23 884 Forrqningsbygg og boliger	 23885,23891	 23885,23890
23895

24 23 871 Bank- og forsikringsvirksomhpt 	 , 23868,23872	 23865,23869
23876 23870,23873

23874,23875
23880

25 23 854 Post og telekommunikasjoner 	 23855,23860	 23855,23860

26 23 955 Rep, av kjOretOyer, husholdnings- 	 23955	 23955
app. m,v.

27 23 799 Innenlandsk samferdsel	 23801,23805	 23800,23810
23815,23821	 23805,23815
23835,23840	 23820,23825
23845,23850	 23835,23840

23845,23850

MSG-sektor
Sektor iSektor i
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MSG-sektor Sektor i
MODIS IV

Kode	 ' Betegnelse Kode

28 23 929 Helsetjenester m.v. 23930,23935

29 23 924 Undervisning og forsknings-
virksomhet

23925

30 23 899 Diverse tjenesteyting 23901,23920
23941,23950
23961,23965

31 23 830 Utenriks sjøfart 23830

32 23 164 Utvinning og rørtransport ay.
råolje og naturgass

23165,23824

33 23 717 Boring etter råolje og
naturgass

23717

Sektor i
nasjonal-
regnskapet
Kode

23930,23935

23925

23900,23905
23920,23940 .

23945,23970
23950,23960
23965

23830

23165,23824

23717

PRODUKSJONSSEKTORER FOR OFFENTLIG FORVALTNING

Sektor i
Sektor i

MSG-sektor	 nasjonal-
MODIS IV

regnskapet
Kode	 Betegnelse	 Kode	 Kode

21 799 Samferdsel

21 929 Helsetjenester m.v.

3 21 924 Undervisning og forsknings-
virksomhet

4 21 909 Offentlig administrasjon og
forsvar

5 21 899 Diverse tjenesteyting

21821,21840	 21820,21825
21845,22821	 21840,21845

22820,22825

21930,22930	 21930,22930
22935	 22935

21925,22925	 21925,22925

21910,22910	 21910,22910
21915	 21915

22920,21941	 22920,21940
22941,22950	 22940,21945
21991 	 22945,22950

21135,21145
21150,21685
21835,21870
21875,21885
21900,21935
21950



32

KONSUMSEKTORER FOR PRIVATE KONSUMENTER 

MSG-tsektor Sektor i
MODIS IV

- Kode 

Sektor i
nasjonal-
reanskapet
KodeKode ' rietegnel-ie 

1 33 951 Maçliarer 	 33901r3915 	 33001-33004
33011-33012
33021-22026
33031-13034
33041-33042
33051-33056
33061-33062
33071,
31081-33083
3091-33093

2 33 952 Drikkevarer og tobakk 	 33916-33919 	 33111-33113
33121-33124

3 33 953 14m; og skoty 	33920,22922 33211-33216
33221-33223
33231-33234

4 33 954 Bolig, 17s og brensel	 33923-33925	 33311,
333?1-33324

5 33 955 MObler og husho14pingsartik1er	 33926-33929	 33411 , 33413
33421-33422
33431-33436
33441-33445
33451-33454
33461,33471

33930 	 33511-33516

7 33 957 Transport, post pg teletjonstr	 33931-13935 	 33611-33612
33621-33673
33631-33637
33641-33642

33 958 Fritidssysler og utdanning
	

33936-33941	 33711-33718
33721-33726
33731-33733
33741,33824

9 33 959 An re varer og tienester	 33942-33946	 33811-33814'
33821-33823
33825,33841
33831-33832
33851-33852
33991

6 33 956 .1e1sep1eie
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KONSUMSEKTORER FOR OFFENTLIG FORVALTNING 1 )

MSG-sektor

Kode Betegnelse

1 31 100 Offentlig administrasjon og rettsvesen

2 31 200 Forsvar

3 31 300 Undervisning

4 31 400 Helsestell

5 31500 Sosial trygd og velferd

31 600 Boligformål m.v.

31 700 Rekreasjon, kulturelle og religiOse
formal

8 31 801 NæringsOkonomiske formal

9 31 802 Samferdsel

10 31 900 Andre formal

Sektor i nasjonal-
regnskapet
kontot • e 31 o 32
Kode

110, 120, 130, 140
150, 160, 170

210

310, 320, 330, 340
350, 360, 370, 380

410, 420, 430

510, 520, 530, 540
550, 560

610, 620, 630

710, 720, 730, 740

810, 815, 820, 830
840, 880

850, 860, 870

910, 920, 930, 940

SEKTORER FOR BRUTTOINVESTERINGER 

MSG-sektor
Sektor i
MODIS IV

Sektor i
nasjonal-
regnskapet

Kode Betegnelse Kode Kode

1 	 20 530 Bruttoinv. i utenriks sj0fart 20541 20141,20241
20341

2 	 20 560 Bruttoinv. i ekstraktiv olje- 20537,20538 20137,20237
virksomhet 20587,20588 20337,20138

20238,20338
20187,20287
20387,20188
20288,20388

1) Nåværende utforming av MODIS IV inneholder ingen tilsvarende oppdeling
av konsumsektorer for offentlig forvaltning. Se Longva (1975a).



MSG-sektor

Kode
	

Betegnelse

1 20 910 Lagprendringer

Sektor i
MODIS IV

Kode

Sektor i
nasjonal-
re :nskapet
Kode

20910,20920
20930
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Sektor i
Sektor iMSG-sektor	 nasjonal-
MODIS IV

regnskapet
Kode	 Betegnelse	 Kode	 Kode

3 20 510 Bruttoinv. i bygg og anlegg	 20501,	 20101,
utenom oljevirksomhet	 20511-20513	 20111-20113

20521-20524	 20211-20213
20531-20536	 20311-20313

20121-20124
20221-20224
20321-20324
20131-20136
20231-20236
20331-20336

20 520 Bruttoinv. i annet kapitalutstyr	 20542,20550	 20142,20242
20561-20563	 20342,20150
20570,	 20250,20350
20581-20586	 20161-20163

20261-20263
20361-20363
20170,20270
20370,
20181-20186
20281-20286
20381-20386

SEKTORER FOR LAGERENDRINGER

SEKTORER FOR EKSPORT 

MSG -pektor
Sektor i

Sektor i
nasjonal-' MODIS IV
regnskapet  

Kode'	 13etegnelse
	

Kode 	 Kode

1 71 100 Eksport	71125,	 71101-71103

	

71103,	 71105-71109

	

71105-71109	 71112,71113

	

71112,71113	 71120,71121
71120,71121
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SEKTORER  FOR IMPORT

MSG-sektor
Sektor i
MODIS IV

Sektor i
nasjonal-
regnskapet

Kode Betegnelse Kode Kode

72 100 Import 72125, 72101-72121
72103-72121

HOVEDVARER FRA PRODUKSJONSSEKTORER FOR BEDRIFTER

MSG-vare
Vare i
MODIS IV

Vare i
nasjonal-
regnskapet

Kode Betegnelse Kode Kode

10120 Jordbruksprodukter 102,	 111 101-105
121,	 122 108,	 110
129,	 130 113-118

121-127
134,	 136
138-140

10142 Skogbruksprodukter 142 143,	 144
146,	 147

10150 Fiskeprodukter m.v. 150 151-157

10174 Bergverksprodukter 170,	 176 160,	 171
172,	 175
181

10202 Foredlede jordbruks- og fiske- 201,	 211 200, 205
produkter 212,	 213 211,	 212

215, 220 213,	 215
225,	 230 22 0 , 225
235, 240 230,	 235
245, 250 240,	 245
255,	 266 250,255
270 266,	 270

10261 Drikkevarer, tobakk og sjokolade 260,	 275 260,	 275
280,	 285 280, 285
290 290

10301 Tekstil- og bekledningsprodukter 295, 300 295, 300
305, 310 305,	 310
321,	 333 315,	 320
346, 350 325,	 331

332,	 340
335,	 345
350

2

3

4

6

7

1

1
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MSG-vare Vare i
MODIS IV

Vare i
nasjonal-
regnskapet

Kode Betegnelse Kode Kode

8 10356 Trevarer 355, 360 355, 360
365, 370 365, 370
375 375

9 14381 Treforedlingsprodukter 380, 385 380, 385
390, 395 390, 	 395
400 400

10 10165 Olje- og kullprodukter 161, 164 161,	 162
468 163, 	 468

11 10421 Kjemiske produkter 420, 425 420, 425
430, 435 430, 435
446, 450 440, 445
455 450, 455

12 10502 Jord- og steinvareprodukter 495, 501 495, 490
505 500, 505

13 10511 Metaller 510, 515 510, 	 515
520, 525 520,	 525
530, 535 530,	 535

14 10547 Metallvarer 546, 555 540,	 545
566, 570 550, 555

560, 565
570

15 10579 Maskiner 575, 580 576,	 577
591, 600 580, 585
645, 654 590, 595

600, 646
647, 	 652
653
661-664

16 10606 El. apparater og materiell 605, 610 605, 610
615, 620 615, 620
625 625

17 10586 FartOyer og oljeplattformer 581, 584 582-584
592, 630 .596-599
629, 635 630-634
640 636-640

18 1082 Diverse industriprodukter 405, 409 406, 407
411, 412 409, 411
416, 417 412,	 416
470, 475 417, 470
486, 681 475, 480

485,	 665
670, 	 675
680



Vare i
MODIS IV

Kode 	 Be egnelse 	 Kode

Vare i
nasjonal-
re nska et
Kode

MSG-vare
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19 10.691 Kraft- og vannforsyning
	

685	 686, 690
696

20 10700 Bygg og aulegg
	

700	 701-716
718-719

21 10720 Varehandelsavanse	 720	 720

22 10760	 Romutleie ,og servering	 761, 762	 761, 762

23 10884 	 Boligtjenester m.v. 	 885, 891 	 885, 890
895

24 10870	 Banktjenester m,v. 	 868, 873	 866, 867
876 . 871, 872

874, 875
881, 882

25 10850	 Post- og teletjenester	 856, 861	 856, 861

26 10956 Reparasjon av 100retOyer m.v.	 956	 956

27 10800	 Transporttjenester, innenlands . 	802, 805	 801, 802
806, 807	 806, 807
816, 821	 811, Çil6
836, 837	 820
840, 842	 826, 827
845, 851	 836, 837
852	 842-844

846, 847
851, 852

935, 936	 931, 932
936

29 10925 Vndervisningstjenester m.v. 	 925	 926, 927

30 10900 Diverse tjenesteyting 	 901, 902 	 901, 902
905, 921 	 905, 921
941, 950	 940, 946
961, 965	 951, 952

960, 965
971, 972

830	 831, 832

166, 167	 166, 167
824	 824

33 10717	 Boring etter olje og gaps	 717	 717

28 10942	 Helsetjenester m,v.

31 10830 Transporttjenester, utenriks
sjøart

32 10168	 Råolje og naturgass m.v.
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GEBYRVARER

MSG-vare
Vare i
MODIS IV

Vare i
nasjonal-
regnskapet

Rode Betegnelse Kode Kode

1	 10808 Transporttjenester, innenlands 828, 841 828, 841
850 848, 849

2	 10943 Helsetjenester m.v. .930, 939 933, 934
937, 938

3 	 10924 Undervisningstjenester m.v. 924 928, 929

4	 10909 Off. adm. og forsvar 910, 915 911, 912
916, 917

5	 10899 Diverse tjensteyting 920, 993 137, 145
687, 838
903, 904
922, 923
947, 948
953, 954

IKKE-KONKURRERENDE IMPORTVARER

MSG-vare
Vare i
MODIS IV

Vare i
nasjonal-
regnskapet

Kode Betegnelse Kode Kode

1	 10100 Matvarer 106,	 112 106, 107
267 109, 267

2	 10177 Råvarer 173,	 182 173, 182

3	 10045 Industrielle ferdigvarer 061,	 578 061, 578
651 651

4 	 10046 Driftsutg., skipsfart m.v. 052,	 055 051, 053
055

5 	 10047 Oljeutvinning, div. import 056,	 057 056, 057
060, 062 060, 062

063, 064

6	 10048 Forbruk i utlandet 065, 058, 059
066-069 066-069
914 913,	 918
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NOEN HOVEDTALL FOR PRODUKSJONSSEKTORENE I MSG,3

TABELL 1
SYSSELSETTING
1 Q00 ÅRSVERK
1974

Unns- Selv-
Totaltakere stendise 

23105 Jordbruk 	 , 	 ,  	 7,1	 11,9	 123,0
23145 Skogbruk  	 7,8	 2,4	 10,2
23150 Fiske og fangst  	 4,2	 18,1	 22,3it....
23158 Bergverksdrift 	  ii,, ,  	 9,1	 0,7	 9,8
23202 Foredling av jordbruks- og fiskeprod.  	 46,1	 3,5	 49,6
23261 Prod. av drikkev., tobakk og sjokolade  	 8,5	 0,1	 8,6
23301 Tekstil- og bekl.industri 	 .  	 28,5	 1,3	 29,8
23356 Treindustri  	 34,9 	 3,,7 	 38,6T
23381 Treforedlingsindustri 	 , 	 21,9 	 6,1 	 22,0
23162 Raff. råolje, prod. råolje , og kullprod. 	 2,0 	 0,0 	 2,0
23421 Kjemisk industri 	 , 	 i 	 16,1 	 0,0 	 16,1
23502 Jord- og steinvareindustri  	 ,...	 8,6	 0,6	 9,2
23511 Produksjon av metaller , 	  .....,	 27,9	 0,1	 28,0
23547 Produksjon av metallvarer	 , 	 i	 27,7	 1,7	 29,4
23576 Produksjon av maskiner ...,.,.,...„....	 r,5	 1,2	 31,7•

23606 Prod. av el. apparater og materiell ... .	 21,0	 0,0	 21,0
23631 Bygging og rep. av fart. og oljepl.f. , .	 44,3	 0,8	 45,1
23682 Diverse industri, grafisk m v 	 ,	 51,9	 1,8	 53,7
23688 Kraft- og vannforsyning , 	 15,2	 0,0	 15,2 
23700 Bygg	 , . 1

	106,2	 24,5	 130,7e- og anleggsvirksomhet 	  .
23721 Varehandel  	 183,9	 27,1	 211,0
23760 Hotell- og restaurantdrift  	 29,5	 2,0	 31,5
23884 Forretningsbygg og boliger ,...,...,.,,, 	 2,2 	 118 	 4,0
23871 Bank- og forsikringsvirksomhet ' ,  	 32,9	 0,3	 33,2
23854 Post og telekommunikasjoner 	 , ,...	 34,0	 0,0	 34,0i 
23955 Rep. av kjoretoyer, hush.app. m.v, ... 	 15,0	 2,0	 17,0

123799 Innenlandsk samferdsel 	  "	 72,8	 14,9	 87,7
23929 Helsetjenester m.v	 i 	  , 	  ',	 16,5	 4,6	 21,1
23924 Undervisning og forskningsvirksoptlet 	 „	 7,5	 0,8	 8,3
23899 Diverse tjenesteyting 	 „....	 89,5	 11,6	 101,1
23830 Utenriks sjghfart  	 40,7	 0,3	 41,0
23164 Utv. og rOrtransp. av råolje og

naturgass  	 0,2	 0,0	 0,2
23717 Boring etter råolje og naturgass 	 • 	 0,3 	 0,0 	 0,3

Bedrifter 	 . 	  1 044,5	 241,9	 1 286,4

21799 Samferdsel 	  ',sip. 	 4, 0 	0,0	 4,0
21929 Helsetjenester m v 	 P .. 	  •	 91,5	 0,0	 9/,5.
21924 Undervisning og forskningsvlrksomhet ... 	 83,4	 0,0	 83,4
21909 Off. adm. og forsvar 	 i 	 • 	  T 	 107,1	 0,0	 197,1
21899 Diverse tjenesteyting 	

!''!  
	14,7	 0,0	 14,7

Forvaltning 	 , 	 ,	 300,7	 0,0	 300,7

	 1 345,2	 241,9	 1 587,1Alle produksjonssektorer 	 TT
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TABELL 2
'REALKAPITAL
LØPENDE PRISER MILL.KR
1974

Bygg og
anlegg

Annet
kap.
utstyr

Total

23105 Jordbruk 	 18467 5722 24189
23145 Skogbruk 	 1445 583 2028
23150 Fiske og fangst 	 132 3097 3229
23158 Bergverksdrift 	 1646 1564 3210
23202 Foredling av jordbruks- og fiskeprod. 5304 3862 9166
23261 Prod. av drikkev., tobakk og sjokolade 1032 849 1881
23301 Tekstil- og bekl. industri 	 1732 1290 3022
23356 Treindustri 	 1613 1290 2903
23381 Treforedlingsindustri 	 2667 4427 7094
23162 Raff. råolje, prod. råolje- og

kullprod 	 436 627 1063
23421 Kjemisk industri 	 2867 3740 6607
23502 Jord- og steinvareindustri 	 1050 1523 2573
23511 Produksjon av metaller 	 4915 4602 9517
23547 Produksjon av metallvarer 	 1430 1230 2660
23576 Produksjon av maskiner 	 1414 809 2223
23606 Prod. av el. apparater og materiell 	 1218 870 2088
23631 Bygging og rep. av fart. og oljepl.f. 1919 978 2897
23682 Diverse industri, grafisk m v 	 1519 1741 3260
23688 Kraft- og vannforsyning 	 40728 5776 46504
23700 Bygge- og anleggsvirksomhet 	 731 2884 3615
23721 Varehandel 	 5144 8454 13598
23760 Hotell- og restaurantdrift 	 2744 404 3148
23884 Forretningsbygg og boliger 	 115659 0 115659
23871 Bank- og forsikringsvirksomhet 	 3766 237 4003
23854 Post og telekommunikasjoner 	 6222 2942 9164
23955 Rep. av kjOretOyer, hush. app. m.v. 	 787 327 1114
23799 Innenlandsk samferdsel 	 14758 6216 20974
23929 Helsetjenester m v 	 485 1565 2050
23924 Undervisning og forskningsvirksomhet 285 252 537
23899 Diverse tjenesteyting 	 1613 1010 2623
23830 Utenriks sj0fart 1 ) 	 0 50279 50279
23164 Utv. og rOrtransp. av råolje og

naturgass 1 ) 	 0 7402 7402
23717 Boring etter råolje og naturgass') 	 0 1819 1819

Bedrifter 	 243728 128371 372099

21799 Samferdsel 	 41667 854 42521
21929 Helsetjenester m v 	 8806 840 9646
21924 Undervisning og forskningsvirksomhet 16830 1698 18528
21909 Off. adm. og forsvar 	 2491 349 2840
21899 Diverse tjenesteyting 	 16618 761 17379

Forvaltning 	 86412 4502 90914

Alle produksjonssektorer 	 330140 132873 463013

1) Realkapitalen i disse sektorene er i tabellen fOrt opp som "Annet
kapitalutstyr". I modellen er det imidlertid spesifisert egne kapital-
arter for ekstraktiv oljevirksomhet og utenriks sj0fart.
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TABELL 3
BRUTTOPRODUKTKOMPONENTER
LØPENDE PRISER MILL. KR
1974

Netto
ind.
skatt

23105 Jordbruk  	 4008,8	 -171,0
23145 Skogbruk  	 1372,5	 159,5
23150 Fiske og fangst  	 1803,2	 86,6
23158 Bergverksdrift  	 851,0	 10,4
23202 Foredling av jordbruks- og

fiskeprod  	 1429,4	 -1958,2
23261 Prod. av drikkev., tobakk og

sjokolade  	 1859,7	 1366,8
23301 Tekstil- og bekl. industri  	 1603,3	 164,4
23356 Treindustri  	 2929,7	 326,7
23381 Treforedlingsindustri  	 2249,8	 -150,7
23162 Raff , råolje, prod. råolje- og

kullprod.  	 522,4	 -272,4
23421 Kjemisk industri  	 1772,8	 37,2
23502 Jord- og steinvareindustri  	 983,9	 130,3
23511 Produksjon av metaller  	 2858,3	 -828,8
23547 Produksjon av metallvarer  	 2179,0	 199,8
23576 Produksjon av maskiner  	 2430,0	 119,3

	

23606 Prod. av el. apparater og materiell 2010,1	 20,7
23631 Bygging og rep. av fart. og

oljepl f 	 2850,9 	 -805,6
23682 Diverse industri, grafisk m.v.	 3573,5	 429,4
23688 Kraft- og vannforsyning  	 3771,0 	 804,1
23700 Bygge- og anleggsvirksomhet 	  10094,8	 1236,0
23721 Varehandel 	  23602,4 	 12319,5
23760 Hotell- og restaurantdrift  	 1666,6	 255,2
23884 Forretningsbygg og boliger	 6065,0	 111,6
23871 Bank- og forsikringsvirkosmhet .	 516,5	 -109,8
23854 Post og telekommunikasjoner  	 2789,2	 354,2
23955 Rep. av kjoretOyer, hush.app. m.v 	 1711,4	 307,6
23799 Innenlandsk samferdsel  	 5509,0	 355,6
23929 Helsetjenester m v 	 1994,5	 -81,4
23924 Undervisning og forskningsvirk-

somhet  	 121,7	 -456,7
23899 Diverse tjenesteyting	 90 	 5554,9	 609,2

	

23830 Utenriks sj0fart   

	

10334,4	 44,1
23164 Uty. og rOrstransp. av råolje 9g

naturgass  	 537,9	 138,0
23717 Boring etter råolje og naturgass	 296,8	 0,0

Bedrifter 	
 

111854,4	 14751,6

21799 Samferdsel  
	

424,8	 0,0
21929 Helsetjenester m v 

	
4315,1	 0,0

21924 Undervisning og forskningsvirk-
somhet  

	
5438,8	 0,0

21909 Off. adm , og forsvar  
	

6034,5 	 0,0
21899 Diverse tjenesteyting  

	
694,0	 0,0

Forvaltning  
	

16907,2	 0,0

	Alle produksjonssektorer   128761,6 14751,6

LOnn Kap.
slit

Eier-
innt.

173,4 1138,0 2868,4
360,1 58,0 794,9
120,3 426,0 1170,3
502,0 149,0 189,6

2112,1 384,0 891,5

448,6 76,0 -31,7
1097,4 188,0 153,5
1716,6 132,0 754,4
1189,2 505,0 706,3

131,5 35,0 628,3
943,3 309,0 483,3
492,5 78,0 283,1

1683,8 424,0 1579,3
1464,2 131,0 384,0
1816,1 120,0 374,6
1235,4 86,0 668,0

2590,9 153,0 912,6
2395,8 224,0 524,3
959,7 1100,0 907,2

6099,3 467,0 2292,5
8759,7 1347,0 1176,2
1093,8 123,0 194,6

81,4 2078,0 3794,0
2267,9 123,0 -1764,6
1842,0 350,0 243,0
778,6 29,0 596,2

4571,2 1308,0 -725,8
777,1 218,0 1080,8

442,1 30,0 106,5
3402,6 123,0 1420,1
3733,9 4499,0 2057,4

23,6 930,0 -553,7
11,4 133,0 152,4

55317,5 17474,0 24311,3

302,8 122,0 0,0
4125,1 190,0 0,0

4990,8 448,0 0,0
5866,0 168,5 0,0

624,5 69,5 0,0

15909,2 998,0 0,0

71226,7 18472,0 24311,3

Brutto-
prod.



42

ENGLISH SUMMARY

The macro-economic model of the Norwegian economy known as MSG

(abbreviated from Multi-Sectoral Growth) originated in a book published

in 1960 by professor Leif Johansen, see reference Johansen (1960). The

original study was an attempt to construct a model to cover important

aspects of the process of economic growth with particular stress on the

explanation of differences in growth rates between the various sectors

of the economy. It was the explicit intention df . the model's originator

that the theoretical framework should be kept simple enough for the model

to be implemented by existing statistics and solved by means of existing

computational equipment.

Some years after the original presentation the Ministry of

Finance launched and supervised a project for revising the model and

develop adequate computational and administrative routines for using

the model in the medium and long term planning. This version of the

model was called MSG-2F, see reference Schreiner (1972). MSG-2F was

used to a great extent over many years.

In the early seventies a need arose for another revision of the

model, mainly due to the introduction of a new system of national ac-

counts. This work was undertaken by the Central Bureau of Statistics

in 1974-75 in close co-operation with the Ministry of Finance. The new

version is called MSG-3. This article gives a brief but comprehensive

presentation of the content of the model. The Central Bureau of

Statistics will be in charge of the further development of the model

and of its use and maintenance.

Through the two major revisions the size of the model has been

somewhat increased and a number of changes have been iade in addition

to full numerical re-estimation of all parameters. The main theoretical

content and structure has to a great extent been preserved, however, from

the original version. In addition to changes due to the introduction of

a new system of national accounts, the sector classification in MSG-3

has been altered with new sectors added for activities related to crude

oil production. The total number of production sectors is 38. Imports

are made endogenous, and public sectors are given a more detailed re-

presentation.
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The model is based on an input-output description of the economy

within a commodity-sector framework. For each production sector there

are fixed proportions between input and output commodities. A central

feature of the model is that capital and labour are assumed to be homoge-

neous production factors freely movable between sectors and substitu-

table within sectors according to Cobb-Douglas production functions. The

growth of total labour force, total capital stock and technological im-

provements are exogenously given and determine the growth of production

capacity of the economy. Most fi-LA1 demand components except private

consumption are also exogenously given. The level and composition of

private consumption are endogenously determined in such a way that full

capacity utilization is ensured. The model ,hus will trace out paths of

balanced growth with neither shortage nor surplus of commodities, labour

and capital.

While import prices are exogenously given the domestic prices

are endogenous. Producers' and consumers' adaptions are affect,i by

changes in relative prices, and the equilibrium solution calls for a

simultaneous determination of prices and quantities.

The plan period, or the horizon of the model, has normally been

20-30 years. During a single run of the model, the non-linear equation sys-

tem is solved at intervals of 1-5 year, giving complete sets of result

tables in national accounting terms. The revised EDP program allows

for the calculation of several growth paths simultaneously.

Further information on the MSG-3 model is not yet available in

English. Comprehensive accounts of the earlier versions can be found in

the second enlarged edition of professor Leif Johansen's book, see re-

ference Johansen (1974).
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