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1 Ekonomiska prognosmodeller och transporter
Syftet med denna uppsats är att beskriva några nationella prognosmodeller som

används för att analysera den svenska ekonomin och visa hur transportsektorn i

dessa modeller beskrivs. Vi kommer också att beskriva hur regionala strukturer

kan läggas till dessa modeller för att via produktionens och efterfrågans lokalise-

ring härleda transportmönster.

2 Några svenska modeller
Inom svenskt utredningsväsende finns ett flertal modeller inom den kategori vi ska

behandla här. Dels finns några modeller som används vid Konjunkturinstitutet och

dels finns några modeller som konstruerats av enskilda forskare och utredare. Mo-

dellerna har stora likheter med varandra och vi kommer att dels beskriva model-

lemas grundläggande, gemensamma struktur, men även gå in på olikheter och

avsluta med att beskriva den modell som av Konjunkturinstitutet benämns

ISMOD.

3 Modellstruktur

Modellerna kan beskrivas som medel- och långsiktiga flersektorsmodeller för den

svenska ekonomin. Modellernas tidshorisont är fem år eller längre. Detta innebär

att man med utgångspunkt från ett basår gör en beräkning för en tidpunkt som

ligger åtminstone fem år fram i tiden räknat från basåret. Man skulle kunna kalla

en modells beräkningar för en prognos för ekonomin på fem års sikt. Det är dock

mera korrekt att kalla modellens beräkningar för konsistensprövningar eller be-

tingade prognoser. I modellerna finns ett flertal exogena variabler vars värden i sig

måste ses som givna utanför modellens ram. Modellen ger en lösning som är be-

tingad av givna värden på exogena variabler. Konsistensprövning innebär att exo-

gena och endogena variablers värden hämtas från en och samma lösning av mo-

dellen och är i denna mening möjliga att uppnå samtidigt, eller konsistenta.

Modellerna innehåller ett flertal produktionssektorer, eller varor. Modellerna

har oftast en relativt disaggregerad sektorsindelning vad gäller industriproduk-

tionen men har vanligen få tjänstesektorer. Antalet sektorer varierar mellan ett

tiotal upp till ca trettio stycken.

Modellerna är allmänna jämviktsmodeller Vilket innebär att tillgången på varje

vara i ekonomin motsvaras av efterfrågan. De allra flesta modellerna innehåller

endogen prisbildning som innebär att utbud och efterfrågan påverkas avpriserna

och att priserna bestäms så att varje marknad i ekonomin balanseras.

De största skillnaderna i modellerna ligger i investeringssambanden och det sätt

på vilket produktionen av varor och tjänster beskrivs. Vissa modeller har helt exo-

gent bestämda investeringsvolymer medans andra modeller har endogeniserat in-

vesteringarna som en del av utbudssidan.
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4 Balansekvationer

För varje vara i modellerna finns en tillgångssida och en efterfrågesida. Man kan

se detta samband som varuvisa försörjningsbalanser enligt nedan

      

Tillförsel Användning
Inhemsk produktion Privat konsumtion

Import Investeringar

Offentlig förbrukning

Export

   

Varje del av tillförsel och användning i tabellen ovan bestäms av endogena och

exogena variabler inom modellens ram.

5 Gemensamma samband

Vi kan införa beteckningar för de enskilda variablema i försörjningsbalansen ovan

enligt följande. Vi betecknar produktionen avvara i med xl- , privat konsumtion

med Ci , offentlig förbrukning med gi. Investeringsvaruefterfrågan kallar vi för

zl- och export och import med 6,- respektive mi.

Inom produktionssystemet levereras råvaror och halvfabrikat, intermediära va-

ror, på så sätt att vi antar att leveranserna av vara i till produktionen av varaj kan

uttryckas som en fast andel, al-j , per enhet av produktionen av vara j. Vi kan då

skriva de totala bruttoleveransema av vara i som att tillgången är lika med an-

vändningen enligt försörjningsbalansen ovan med tillägg av leveranserna inom

produktionssystemet

Xi :Zaüxj +Ci +gi +Zi +61' -ml-

. j
Privat konsumtion antas bero på priserna, pp..., pn , för de ingående varorna

och den totala konsumtionen, C.

Ci = Ci(p1 °'° pm

Ofta är privat konsumtion bestämd av ett system av en ekvation för vart och ett

av ett antal konsumtionsändamål. Dessa ändamål är oftast 8-10 stycken och privat

efterfrågan riktad mot modellens varor fördelas från ändamål till sektorer via fasta

fördelningsnycklar. Ett av dessa konsumtionsändamål är ofta privat efterfrågan på
transporttjänster.

Exporten av enenskild vara, i, antas bero på det inhemska priset på varan och

på världsmarknadspriset, piw .

ei = eMPpPiw)

Likaså antas att importen av en vara beror på priserna på ett liknande sätt men

att också importen är en (variabel) andel av den totala tillförseln av varan.

mi = mi(pi piw xi)
Utöver dessa samband finns ofta ett krav på att en viss nivå är uppfylld vad

gäller sysselsättning av arbetskraften. Vid produktionen av vara i antar vi att det

går åt ll- enheter arbetskraft per producerad enhet av varan. I vissa modeller är
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arbetskraftsåtgångstalet exogent givet och i andra modeller kan det vara betingat

av teknologiska villkor och faktorpriser vilket innebär att åtgångstalet beror på

löne- och kapitalkostnader. Villkoret för den totala arbetskraften blir då

:3614: L

i

Vidare finns ofta ett krav på handelsbalansen i modellerna vilket uttrycks som

2191161' "md-TB

Ytterligare en gemensam modellkomponent är att offentlig förbrukning är exo-

gent given. Detta gäller både offentlig konsumtion och offentliga investeringar.

6 Kapital och investeringar
Vid produktionen av varje vara behövs, förutom arbetskraft och intermediära va-

ror, även fysiskt kapital i form av maskiner och byggnader. Investeringar i varje

sektor skapar kapital och därmed också en tillväxt av produktionskapacitet och

produktion.

I vissa modeller antas att framtida kapitalstocken i varje bransch är given. I

andra modeller antar man att den totala kapitalstocken är bestämd, men att kapital

är fritt rörligt mellan olika branscher. Dessa modellvarianter kan betraktas som

långsiktiga modeller.

Några modeller, däribland ISMOD, har endogeniserat kapitalbildningen vilket

innebär att modellens egna variabler styr investeringar och därmed kapitalstockens

storlek i olika branscher. Vanligen antar man att vinstutvecklingen i en sektor styr

investeringarna. Av konsistensskäl antar man också att den framtida tillgången på

kapital och arbetskraft skapar en produktionskapacitet som inte understiger pro-

duktionen i framtida tidsperioder.

7 Infrastruktur

Offentliga investeringar är i modellerna nästan uteslutande behandlade som exo-

gent givna efterfrågevolymer för investeringsvaror. Offentlig förbrukning och of-

fentliga investeringar anges ofta i form av nivåer för offentliga ändamål som

exempelvis försvar, sjukvård, kommunikationer etc. Dessa ändamål omvandlas till

en efterfrågan på varor genom konstanta fördelningstal. Infrastrukturinvesteringar
kan i vissa modeller direkt ge efterfrågan på investeringsvaror. I andra modeller är

den offentliga efterfrågan given i form av totalsiffror för efterfrågan riktad mot

respektive bransch.

Det finns inte i någon modell en koppling mellan investeringar i infrastruktur

och exempelvis transportsystemets kapacitet och effektivitet. Efterfrågan på trans-

porttjänster mätt i form av transportsträcka eller generaliserad transportkostnad

borde, åtminstone i vissa fall, sjunka som en följd av ökad effektivitet i transport-

systemet.

Man kan ju också ställa frågan om infrastrukturinvesteringar direkt påverkar ef-

fektiviteten i produktionssystemet som helhet via andra effekter än enbart lägre

transportkostnader.
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8 Transporter
Bland modellemas olika sektorer finns transporttjänster som en i sammanhanget

viktig sektor. Andra sektorer är exempelvis produktion av transportmedel.

Efterfrågan på transporttjänster härrör från den privata och offentliga konsum-

tionen och från leveranser inom produktionssystemet i form av intermediära varor.

Ytterligare en viktig komponent i efterfrågan på transporttjänster kommer från

leveranser från producenter till detaljhandeln. Här är det fråga om en del av det

man kallar handelsmarginaler som utgör en del av skillnaden mellan varors värde

mätt i producentpriser och till marknadspriser.

I modellerna är alltså transportefterfrågan endogent bestämd via ett flertal efter-

frågekomponenter. Däremot saknas en uppdelning mellan olika transportslag.

I nationalräkenskapema finns i grundmaterialet som publiceras av SCB en

uppdelning av försörjningsbalansen på ca 100 olika sektorer. Här finns även upp-

gifter om leveranser inom produktionssystemet i form av en input-output-matris

med denna sektorindelning. Här finns ett flertal transportsektorer representerade,

bland annat järnväg, buss- och lokaltrafik, taxi, lastbilsåkerier, sjöfart, luftfart.

Transportmedelsrelaterade sektorer är exempelvis varv och båtar, rälsfordon,

cyklar, bilar och flygplan.

Man skulle kunna tänka sig att anpassa modellerna till denna mera disaggre-

gerade sektorsindelning. Ett av problemen med en sådan modellkonstruktion är att

det saknas uppgifter om exempelvis fördelningen av investeringsvaruefterfrågan

och fördelningen av privat konsumtion pådenna nivå för de uttryck som ingår i

modellerna.

Ett vanligt förfaringssätt i dessa sammanhang är att använda tillgängliga mo-

deller med en relativt aggregerad sektorsindelning och att bryta ned modellens

lösning till en mer disaggregerad nivå via konstanta fördelningsnycklar eller an-

vända sig av någon modell som bestämmer fördelningen på ett mer soñstikerat

sätt.

9 Regionala modeller
Regionala modeller kan kännetecknas av att produktion och efterfrågan är regio-

nalt specificerad. Varje vara kan produceras på flera geografiska platser i ekono-

min och efterfrågan av varje vara kan finnas på ett flertal platser.

Produktionen och efterfrågan genererar, genom sin lokalisering, transporter av

varor mellan och inom de olika geografiska områdena. Regionala modeller kan

tyckas vara den mest naturliga utgångspunkten för modeller för transportanalyser.

I princip kan man anpassa existerande nationella prognosmodeller till en regional

struktur inom ekonomin. Modellerna växer i storlek i termer av antalet sektorer

eftersom dessa måste ges en regional speciñcering. Dessutom kommer efter-

frågans olika komponenter att baseras på en regional tillhörighet och därtill kom-
mer att denna regionala efterfrågan riktas mot alla övriga regioner i större eller

mindre omfattning. All efterfrågan och allt utbud riktas mot alla regioner.

Totalt sett ger detta ett mycket stort antal varuflöden i modellen.

Problemet med regionala modeller där regionerna finns inom ett land är att det

är svårt att finna tillräckligt detaljerat och tillförlitligt empiriskt underlag för mo-

dellemas varuflöden.

Inom den regionalekonomiska vetenskapen kan man se regionalekonomiska

modeller där varuflödena mellan regioner är givna utifrån någon optimerings-

8 VTI notat 28-1996



modell. Oftast baseras flödena på kostnadsminimering med någon tröghetsfunk-

tion givet vissa kända totalvillkor för flödena. Dessa modeller kan kanske vara

användbara för att analysera exempelvis totala transportflöden, men är av natur-

liga skäl dåliga för analys av enskilda flöden i en ekonomi.

Utan tvekan kan man använda sig av regional flödesinformation då man vill

skaffa sig en bättre uppfattning om transportflödena i en ekonomi. Information om

enskilda flöden av varor mellan regioner kan ge en god grund för att bygga och

testa modeller för enskilda transportslag, regioner och branscher i en ekonomi.

10 Transportkalkyler
I de nationella modeller vi diskuterat ovan har man ofta enbart en transportsektor

vilket betyder att det inte finns någon uppdelning på olika transportslag. Syftet

med dessa modeller i transportsammanhang är att få en nationell prognos för pro-

duktion av olika varor inklusive transporttjänster. Prognosen kan sedan ligga till

grund för en uppskattning av transportbehoven i ekonomin och därmed efterfrågan

på och produktion av transporttjänster.

Det kan här vara fråga om exempelvis en nedbrytning av transporterna på olika

transportslag men även en konsistensprövning av den nationella modellens trans-

portprognos.

Om man förutsätter att den nationella modellens transportprognos skall fungera

som ett aggregerat krav för en fördelning av transporter på olika transportslag så

innebär detta att man förutsätter att transportmodellen, så att säga på egen hand,

inte kan skapa ett rimligt aggregerat värde på transporttjänstevolymen med ut-

gångspunkt från den nationella prognosen för ekonomins olika sektorer.

En nedbrytning på olika transportslag kan alltså ses som en ren fördelning från
den nationella prognosen eller som en mera oberoende transportprognos baserad

på nationella produktionsvärden.

I det senare fallet finns det ett uppenbart behov av att återföra kalkylerad trans-

portefterfrågan på disaggregerad nivå från transportprognosmodellen till ett aggre-
gat som bestämmer den nationella modellens transportsektor och den modellens

bestämning av efterfrågan.
En slutsats blir alltså att en transportmodell borde interagera med den natio-

nella prognosmodellen och inte enbart tjänstgöra som en nedbrytning av nationella

prognoser.

Man kan även göra kopplingar från en nationell modell till en transportmodell

vid sidan av prognoser för produktion av olika varor. En variant på interaktion

mellan en nationell prognosmodell och en transportmodell bestäms av hur in-

frastrukturinvesteringar påverkar transportkostnader och transportmönster som i

sin tur påverkar efterfrågan på transporttjänster i den nationella modellen. Detta

borde naturligtvis också påverkatransportsektorns efterfrågan i sin tur på övriga

sektorer.

Om transportmodellen exempelvis ger lösningar som innebär ökade järnvägs-

transporter måste detta påverka efterfrågan på olika typer av transportmedel som

tåg och lastbilar etc.
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11 Alternativa modellstrukturer

Det har på senare år konstruerats flersektorsmodeller för nationella ekonomier där

modellerna har fått en mera kortsiktig karaktär. Man har valt att låta kapital-

stocken i varje sektor vara låst på kort sikt. Vidare har man byggt in ett flertal

samband av makroekonomisk karaktär som penningmarknad, statsskuldens finan-

siering och räntebildning. I modellerna har man också använt sig av trögrörliga

priser för att modellera kortsiktiga marknadsbeteenden.

I transportsammanhang kan det finnas en poäng i att hantera räntebildning och

lånemarknader eftersom finansieringen av infrastrukturinvesteringar ofta påverkas

av det statsñnansiella läget och där statsskuldens utveckling kan ha en klar på-

verkan på räntor, investeringar och produktionens inriktning i ekonomin. Stora

infrastrukturinvesteringar kan alltså ha många indirekta effekter på transport-

sektorn via rent finansiella flöden.

Transportfrågor är dock av långsiktig karaktär vilket gör att man rimligen ska

använda långsiktiga modeller. Ingenting hindrar däremot att man låter en kort-

siktig prognosmodell generera en lång följd av dynamiskt kopplade kortsiktiga

lösningar. Även här kan man ju tala om lång sikt .
En idealisk nationell prognosmodell som grund för transportanalyser borde

alltså interagera med en transportmodell, men även innehålla sådana finansiella

variabler som ränta och statsskuld.
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