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Innledning 

Jeg skal i dette notatet drofte virkningene pa oljeprisen i 

dollar (dollarprisen) av svingninger i valutakursene pa dollar 

(dollarkursen). Grunnlaget for diskusjonen er hovedsaklig en 

teoretisk analyse av hvordan likevekten i oljemarkedet forstyr- 

res, og ny likevekt kan opprettes, ved kursendringer pa valuta. 

Dollarprisen pavirkes av en hel rekke faktorer av bade #konomisk 

og politisk karakter.1 For lettere kun 4 si noe om valuta- 

kursenes innvirkning pa den, kan det sdAledes vere hensiktsmessig 4 

foreta en partiell analyse av sammenhengen. I selve modellen ser 

vi saledes bort fra makrogkonomiske effekter av valutakurs- 

endringene og disses effekter pA oljemarkedet, substitusjonsvir- 

kninger regionalt og globalt, betydningen av at en rekke land har 

store gjelds- og fordringsposter i dollar, hvilken finanspolitikk 

som fores i hvert land i samband med kursendringene og andre 

gkonomiske og politiske forhold som er med A bestemme nivdet og 

strukturen pa etterspgrselen, tilbudet og dermed prisene pa 

raolje. 

I kapitel 1 beskrives den ulike utviklingen som har funnet sted i 

oljeprisene regnet i forskjellige valutaslag de siste dArene. 

Spesielt blir forskjellen i utvikling i Europa og USA trukket 

fram. I kapitel 2 blir det presentert en teoretisk modell for 

hvordan prisene pa radolje regnet i ulike valutaslag partielt sett 

blir pavirket av endringer i valutakursene. Pa bakgrunn av den 

teoretiske modellen diskuteres sA@ i kapitel 3 sammenhengene 

mellom dollarprisen og -kursen. OgsA mulighetene for A prise 

raolje i ulike valutakurver blir diskutert. 

  

1 Se for eksempel "Sekelys pA mekanismene i oljemarkedet", 
NUPI-rapport nr. 97, Ole Gunnar Austvik (1986) 
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1. US dollar raoljemarkedet 

De fleste rdvarer prises i amerikanske dollar. Omsetningen 
derimot foregdr i stor utstrekning mellom land som ikke har 
dollar som sin nasjonale valuta. Dollar er altsd felles on- 
regningsenhet for alle aktorer i disse markedene. De prisene den 

enkelte kj@per og selger star overfor, er imidlertid dollarprisen 
(vareprisen regnet i amerikanske dollar) multiplisert med de 
enkelte landenes til enhver tid gjeldende dollarkurser (antall 
enheter egen valuta for 4 kunne kjgpe én dollar). Dette blir de 
enkelte lands respektive varepriser i nasjonal valuta. 

I forste halvdel av 80-tallet falt dollarprisen pa raolje. 

Stigningen i dollarkursen forte imidlertid til en @kning i 
oljeprisen for de fleste andre land regnet i nasjonale valutaer. 
Avhengig av graden av depresiering av egen valuta i forhold til 
dollar opplevdes derfor utviklingen pa oljemarkedet svert for- 
skjellig i og utenfor USA. Eksempelvis steg de vest-europeiske 
prisene med om lag 50 prosent i perioden 1980-84, mens de i US 
dollar sank med 10-15 prosent. De europeiske prisene gkte dermed 
med over 70 prosent i forhold til de amerikanske i perioden. 
Denne utviklingen er vist i figur 1.1. 

1.1 Oljepris i US dollar og europeiske valutaer 1980-84 
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Dersom en ser pa utviklingen i rdoljeprisen i forhold til prisene 

pa oljeimportgorenes eksportvarer, kan det observeres en kraftig 

prisgkning pA olje i Europa.? Prisene pA europeiske eksportvarer 

sank i forhold til importprisen pa rdolje og forverret disse 

landenes bytteforhold (terms of trade). Denne gkningen gjen- 

speiles i forhold til en bedring av de fleste oljeeksport¢rers 

terms of trade. OPEC som et hele (og likesA Norge) har dermed 

kunnet importere mer pr. fat rdolje eksportert i slutten av 

perioden enn i begynnelsen. USA og oljeeksportorer som importerer 

mye fra USA, har derimot fdtt en senket realpris? pa radolje i 

perioden. 

Totalt sett sank rdoljeforbruket sterkt i perioden: 

1.2 OECD-oljeimport. Millioner tonn 

1979 1290 mill.tonn 
1980 1124 - " = 
1981 985 - " = 
1982 878 - " = 
1983 824 - © = 
1984 846 - " = 100.0 % 

Hvorav (1984) : 
Vest-europa 436 - " = 51.5 % 
USA 207 - " = 24.5 % 
Japan 182 - " = 21.5 % 
Andre 21 - " = 2.5 % 

Kilde: IEA/OECD 

Importnedgangen for hele OECD-omraddet fra 1980 til 1984 var pa 

278 mill.tonn eller snaut 25 prosent. I forhold til i 1979 sank 

importen med rundt 34 prosent, eller 444 millioner tonn. USA stod 

(kun) for om lag 25 prosent av total import av rdolje i omrddet. 

  

2 Se beregninger i Dailami (1979) og Shaaf (1985). 

3 Her er realpris forstaétt som oljeprisen i forhold til 
prisene pa de varene landene eksporterer (importlandene) eller 
importerer (eksportlandene). 6



Denne situasjonen reiser enkelte problemstillinger. PAvirkes 

raoljeprisen i dollar, og i tilfelle hvordan, av at resten, hele 

75 prosent, av den totale oljeimport til OECD-omrddet gar til 
land med annen nasjonal valuta enn dollar ? Har kursendringene 

hatt noen betydning for nedgangen i det totale oljeforbruket ? 
Enkelte svar pa disse spgrsmalene skal vi komme tilbake til i 

kapitel 3.



2. Raoljepris i kigperland med ulike valutaer* 

For a belyse den prinsipielle sammenhengen mellom oljepriser i 

ulike land skal vi her dr@fte dette ut fra en forenklet modell, 

der vi har en verden med kun 2 land, land A og land B.> Etter- 

spgrselen etter rdolje i hvert av landene (qi, i = A og B) kan 

uttrykkes som en funksjon av prisene (pi) uttrykt i de respek- 

tive landenes valuta. 

qa 

qB 

f(pA), der f' <0 

g(pB), der g' <0 

Ettersp¢rselen etter rdolje antas altsd 4 ha en vanlig fallende 

karakter. Til en gitt pris determineres etterspgrselen i hvert av 

landene: 

2.1 Etterspgrselen etter rdolje i land i 
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Forskjellen mellom landenes nasjonale priser representeres ved 

kursen mellom de to landenes valutaer: 

  

4 Rolf Golombek, Sosialgkonomisk Institutt (UiO) har gitt 
nyttige kommentarer under utarbeidelsen av modellen. 

5 t modellen er USA land B gg "resten av verden" land A.



pA = VA * pB 

VA er antall enheter av land As valuta per enhet av land Bs 
valuta. Prisen pd rdolje i land As valuta endres tilsvarende som 
kursen mellom land A og Bs valutaer endrer seg, gitt at prisen i 
land Bs valuta holdes konstant. Forholdet mellom de to prisene 
kan sdledes uttrykkes som en strdle ut fra origo i et diagram med 
de to prisene som akser. Initialkursen er illustrert i figuren 
under ved helningen pa strdlen VAl. Til enhver pris regnet i land 
Bs valuta, svarer det en tilsvarende pris i land As -valuta. 
Forskjellen utgj@éres av valutakursen. 

2.2 Forholdet mellom prisene i 2 land 

Y 

PpA2 = VA2 * pB 

PAl = VAl * pB 

om
 

om
e 

om
e 

om
e 

ba
m 

om
e 
o
m
 

tm
 

Dm
 
o
m
 

Om
 

tm
 

Om
 

0m
 
t
m
 

om
 
N
Y
 

  

Dersom land As valuta depresieres, mA land A betale med flere 

enheter av egen valuta pr. enhet av land Bs valuta, og strdalen 

endres fra VAl til VA2. Na mA land A betale mer pr. fat radolje 
enn tidligere, til en gitt oljepris i land Bs valuta, PB. Dette 
uttrykkes i figuren over ved at strdlen dreies oppover og blir 
brattere. Land As valuta devalueres da de facto, enten det 

skyldes en administrert devalfering i land A, en administrert



appresiering av land Bs valuta, eller en kursendring mellom de to 

valutaene grunnet i markedsmessige forhold for@vrig,. 

Vi antar at faktisk kj@p av olje fra land i (i=A,B) er lik samlet 

tilgang av raolje, Q. Tilbudet av rdolje antas gitt. 

qA + qB=Q 

Grafisk kan denne likningen uttrykkes som i figuren under: 

2.3 Mulige fordelinger av rdoljetilbudet mellom land A og land B 

qB 

  

Tilbudet antas altsa 4 vere helt uelastisk og updAvirket av 

endringer for eksempel i selve prisen. Dette er selvfglgelig 

ganske urealistisk i praksis, men for 4 kunne forenkle problemet 

slik at det er mulig a fa sagt noe, kan det vere hensiktsmessig i 

var problemstilling A betrakte den som gitt.©® I var partielle 

modell vil en gitt etterspgrsel i det ene landet dermed direkte 

  

6 var hensikt er, som nevnt i innledningen, 4 vise hvilken 
(partiell) innvirkning valutakursendringer har pa oljeprisen i 
nasjonale valutaer, og da spesielt dollarprisen. 
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determinere etterspgrselen i det andre. 

Vi har da likninger for hvert enkelt lands ettersporsel og de 
nasjonale prisene, sammenheng mellom de respektive nasjonale 
prisene og at samlet anvendelse av olje skal vere lik samlet 
tilgang. 

2.4 Oljepriser og valutakurser. Analytisk 

2.4.1 QA = f£(pA) 

2.4.2 qB = g(pB) 

2.4.3 pA = VA * pB 

2.4.4 qA + qB = Q 

Systemet bestar av 4 likninger og 6 variable (pA, PB, qA, QB, VA 
og Q). Nar vi forutsetter Q eksogent gitt i modellen (tilbudet 
holdes konstant), blir systemet determinert nar valutakursen 
fastlegges. 

Nar vi differensierer 2.4.1-4, far vi: 

2.4.5 aqA = f' * dpA der £' <0 

2.4.6 dqB = g' * dpB der g' <0 

2.4.7 dpA = daVA + dpB 

2.4.8  dqA + dgB = 0 

Ved 4 ordne 2.4.5-8 fdr vi folgende resultater av en endring i 
valutakursen: 

dpA g! 
2.4.9 --- = ——----- > O 

ava f£! + g! 

Prisen pa rdolje i land A stiger ): rdoljeprisen utenom USA gker. 

ll



dqA f' * g! 

2.4.10 =—=—— = ew er or a am < oO 

aVA £' +g! 

Den gkte prisen i land A fo@rer til et lavere kvantum etterspurt i 

dette landet ): mengde rdolje etterspurt utenom USA synker. 

dpB - £! 
2.4.11 --- = 9 --------- < 0 

aVvA f' +g! 

En likevekt betinger en lavere pris i land B ): raoljeprisen i 

dollar synker 

dqB dqA f' * g! 
2.4.12 Ww-- = - --- = one eee > 0 

dvaA f' +g! 

Ettersporselen i land B stiger ): etterspgrselen i USA stiger. 

Grafisk kan 2.4.1-4 fremstilles som i figuren under: 
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2.5 Oljepriser og valutakurser. Grafisk 
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Il. kvadrant vises fordelingen av det totale tilbudet av raolje 

(2.3), i kvadrant 2 etterspgrselen etter rdolje i land B, i 

kvadrant 4 etterspgrselen etter rdolje i land A (begge 2.1) og i 

kvadrant 3 viser stralene VAi (i=1,2) forholdet mellom prisene i 

de to landene (2.2) til to ulike valutakurser. 

Til a begynne med er likevekten i punktet FE, der ettersporselen 

er fordelt pa landéne til de priser (og valutakurser) som da 

eksisterer. Denne initiale likevektssituasjonen er illustrert ved 

de tykke, stiplete linjene. 13



Dersom land As valuta de facto devalueres, pdavirkes forholdet 

mellom prisene i de to landene. Dette uttrykkes ved at strdlen 

som illustrerer forholdet mellom de to landenes priser i 3. 

kvadrant, vris fra VAl til VA2. Verdien av totalt tilbudt mengde 

vil malt i land As valuta eke, og synke malt i land Bs valuta. 

Den fordelingen av raoljen som hadde funnet sted initialt, 

representerer etter devalueringen ikke lenger en likevekts- 

situasjon ettersom den ikke er forenlig med det nye forholdet 

mellom nivadene pa prisene i de to landene. Det nye likevekts- 

punktet blir i F, der oljeprisen i land A har gket, noe som har 

medfgrt at de etterspgr et mindre kvantum. Tilsvarende har prisen 

i land B sunket, og de etterspor dermed et hgyere kvantum raolje. 

Det har altsda skjedd en vridning i rdoljeforbruk fra land A til 

land B. 

2.6 Diskusjon av modellen 

2.6.1 Kvantumseffekter av en devaluering i land A 

Kvantumseffektene av en devaluering blir like stor i begge 

landene, med motsatt fortegn. Nedgangen i det ene landets konsun, 

motsvares av en tilsvarende oppgang i det andre. Dette er logisk 

nok for at den totale balansen i markedet skal bli opprett- 

holdt:7 

! dqa ! ! dqB ! Lf e gt! 
2.6.1.1 be-- $= Pose} = ft eee ! 

! aVA ! ! ava ! lf! +g"! 

Brgken vil bli mindre jo mindre tallverdi det er pa de etter- 

sporselsderiverte f' og g'. Vi har folgende uttrykk for etter- 

sperselselastisitetene i de to landene: 

  

7 Dette kan ogsA ses direktst fra 2.3.



2.6.1.2 dqA pA pA 
Land A: ElpagA = --- * -- = f' * =. < 0 (i=A,B) 

dapA qa qa : 

2.6.1.3 dqB PB PB 
Land B: ElppqgB = --- * -- = g!#* <== < 0 (i=A,B) 

dapB qB qB 

Etterspgrselselastisitetene vil ha samme fortegn som de etter- 
sp@rselsderiverte, men gir uttrykk for relative i stedet for 
absolutte endringer i etterspurt kvantum ved en @kning i pri- 
sen.® En lav tallverdi pa henholdsvis f' og g' indikerer altsA en 
lav ettersp¢rselselastisitet, 

Overfdringseffekten ved en devaluering av land As valuta er med 
andre ord mindre jo mer uelastisk etterspgrselen er i hvert av 

  

landene. Det ene landets etterspgrselselastisitet vil i modellen 
influere pa det andre landets tilpasning i like sterk grad som 
elastisiteten i ettersporselen i eget land gjor det. 

2.6.2 Priseffektene av en devaluering i det ene landet 

Av 2.4.9 og 2.4.11 ser vi at en devaluering av land As valuta vil 
ha stgrre effekt pa de nasjonale oljeprisene jo st@rre tallverdi 
det er pa de respektive landenes ettersp@rselsderiverte. om 
prisendringen vil bli stgrst i det ene eller det andre landet, 
avhenger av forholdet mellom dem: 

dpA > dpB ! | > 4 4 
2.6.2.1 --- = -——- etterson ! g' ! = ! f° 3 

aVvA < aVA ! ! < ! ! 

Elastisiteten av prisen m.h.p. valutakursen kan i de to landene 
uttrykkes som: 

  

8 Forskjellen er leddet pi/qi (i=A,B). 
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dpi VA 
2.6.2.2 Elyapi = --- * -- = < O (i=A,B) 

ava PA : 

Elastisitetene vil ha samme fortegn som de deriverte av prisene 

m.h.p. valutakursen, men altsa gi utrykk for relative i stedet 

for absolutte endringer. Tilsvarende ulikhet som 2.6.2.1 i 

elastisitetsform blir sdledes: 

2.6.2.3 ElyapA ElyapB etterson E1paqA E1lppqaB 

A
V
:
 

A
l
 Vv

 

Endringene i den nasjonale oljeprisen vil altsd vere stgrre jo 

mer uelastisk etterspgrselen er i eget land, og mindre jo mer 

uelastisk etterspgrselen er i det andre landet (land B). En 

appresiering av dollar vil altsd ha storre negativ effekt pa 

dollarprisen jo mer uelastisk etterspgrselen etter rdolje er i 

USA i forhold til resten av verden. Motsatt vil appresieringen ha 

stgrre prishevende effekt pa oljepriser i andre valutaer, jo mer 

elastisk ettersp@rselen er i USA i forhold til i disse landene. 

2.6.3 Virkningene av en devaluering dersom tilbudet samtidig 

oker 

Vi har ovenfor forutsatt at tilbudet av rdolje er holdt konstant. 

Dersom tilbudet samtidig gker, vil Q2-Q2 parallellforskyves mot 

h@yre i figuren 2.5. Avhengig av etterspgrselselastisitetene vil 

mengdegkningen fordeles pa de respektive landene, hvilket 

partielt sett vil virke prissenkende i begge land. I det landet 

som far appresiert sin valuta (land B), vil mengdegkningen 

forsterke prisnedgangen devalueringen initierte. Avhengig av hvor 

stor devalueringen er, hvilke ettersp@rselseselastisiteter etter 

olje det er i de enkelte landene og hvor stor tilbudsgkningen er, 

vil prisoppgangen i det devaluerende landet som felge av de- 

valueringen modereres, n@ytraliseres eller reverseres av ¢kningen 

i tilbudt mengde. 
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3. Konklusjoner 

Pa grunn av en stadig gkende kurs pa amerikanske dollar i ferste 
halvdel av 80-tallet har oljeprisene i perioden for de fleste 
land heller steget enn sunket. Tilsvarende falt oljeprisen for de 

Samme landene pa store deler av 70-tallet da dollaren ble 

depresiert.? vi har sett i modellen at dollarkurs og -pris, i 
alle fall over tid, er negativt korrelert. SAledes inneberer 

valutakurssvingningene en usikkerhetsfaktor ogsA i prognoser for 

den fremtidige prisutviklingen pd rdolje regnet i dollar, og kan 

dermed pavirke regionale forskjeller i den @konomiske vekst. 

Tilsvarende ma anslag pa den fremtidige etterspgrselen legge inn 
visse forutsetninger om utviklingen i valutakursene. Dersom en 

for eksempel i f@rste halvdel av 80-tallet kun bruker dollar som 

mal pa utviklingen i rdoljeprisene, kan ettersporrernes reak- 
sjoner pa prisendringer lett overvurderes. 

3.1 Sammenheng mellom raoljepris og dollarkurs 

Nar kursen pd amerikanske dollar endres, skapes det en ulikevekt 
i markedet for rdolje, som enten mA sla ut i endret etterspersel 
eller endring i prisen i dollar. Modellen i kapitel 2 viser at 
en partiell gkning i dollarkursen i forhold til andre valutaer 

(som skjedde i forste halvdel av 80-tallet) virker i retning av 
en lavere oljepris i dollar, et hgyere forbruk av olje i USA og 
et lavere forbruk i den @vrige verden. Synker derimot dollar- 
kursen (som pa store deler av 70-tallet), virker det i retning av 

en h@yere oljepris i dollar, et lavere forbruk i USA og et heyere 
forbruk i resten av verden. Modellen er imidlertid partiell, og 

andre faktorer som er viktige for oljeprisutviklingen kan godt 

virke sa sterkt at en for eksempel kan fA bade kurs@kning pa 

  

9 Huntington (1985) beregnet at om prisen hadde falt til- 
Svarende for alle kjg@perland som for USA i perioden 1980-84, 
ville etterspgrselen etter rdolje ha vert 3,0 millioner fat pr. 
dag (6.6 %) hgyere enn det faktiske 1984-nivdet. 
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dollar og pris@kning pa olje i dollar, eller omvendt.1° pet vil 

ogsa ofte kunne vere etterslep i tid mellom kursendringer og 

reaksjoner i markedet, slik at modellen fgrst og fremst illu- 

strerer en likevektsbetingelse pa lengre sikt. 

Avhengig av utviklingen pa valutamarkedene kan vi altsA oppleve 

ulike oljepriser i dollar, til en gitt situasjon pA tilbuds- og 

ettersperselssiden. Jo mindre USAs andel av oljemarkedet er, jo 

mer olje ma ga til andre importorer. Regnet i en kurv av valutaer 

vil en appresiering av dollaren mot de andre importorenes 

valutaer ha storre prishevende effekt jo st@rre andel disse 

landene har av den totale importen. Prisgkningen vil fore til 

lavere ettersp@rsel i disse landene, og det vil bli et tilbuds- 

press i markedet. Prisgkningen regnet i en kurv av valutaer vil 

altsa vere stgrre jo mindre USAs markedsandel er. Innledningsvis 

ble det nevnt at USA i 1984 stod for ca. 25 prosent av total 

oljeimport i OECD-omrddet. Ndr USA pa lengre sikt forventes 4 oke 

sin andel av den totale oljeimporten, vil det virke i retning av 

at kursendringer i valutamarkedene far mindre A si for selve 

prisdannelsen i dollar. 

Er etterspgrselen i de andre importlandene svert uelastisk, vil 

prisoppgangen som fg@lge av en appresiering av dollar i disse 

landenes valutaer (selvsagt) bli st@rre enn om den er mer 

elastisk, og etterspgrselen etter rdolje vil endres mindre jo mer 

uelastisk ettersporselen er. Er ettersp@rselen i USA svert 

uelastisk, vil en kurs@kning pA dollar fore til at den etter- 

sperselsnedgangen som vil finne sted i de andre landene, ikke far 

plass i USA uten en st@rre nedgang i dollarprisen i forhold til 

det som hadde vert nédvendig med en mer elastisk ettersp@rsel. Pa 

grunn av den da lavere pris i dollar vil prisekningen i de andre 

import@rlandene blir mindre. Jo mer uelastisk ettersp@rselen i 

disse andre landene er, jo mindre nedgang vil det bli i dollar- 

prisen enn det en elastisk ettersp@rsel forer til. En appre- 
  

10 En kan for eksempel fA bdde kurs@kning pd dollar og 
@kning i dollarprisen om OPEC-landene samtidig med appresieringen 
av dollaren senker sitt eksporterte kvantum. En slik tilbuds- 
senkningen har foregatt store deler av tiden etter OPEC II (i 
ferste halvdel av 80-tallet). 18



siering av dollar i forhold til valutaene til andre importerland 
av radolje forer altsA til storre prisnedgang pa olje regnet i 
dollar jo mer uelastisk etterspgrselen i USA er, eg jo mindre 
uelastisk etterspgrselen i de andre importlandene er. Jo mer 

uelastisk ettersporselen er i USA i forhold til i andre import- 
land, jo mer vil oljeprisen i dollar presses ned. 

Det er imidlertid ikke gitt at det vil skje en total omfordeling 
mellom USA og de @vrige importlandene. PA grunn av stivhet i 

produksjonsstrukturen og andre treghetsmekanismer i USA vil det 
vere grenser for hvor mye olje som kan tas i mot der. En- import- 
nedgang pa 10 % i verden utenom USA ville i strrelsorden kreve 
en import@kning i USA pa rundt 30 prosent, noe som synes temmelig 
umulig innenfor en periode pA noen fA ar. I stedet for & presse 

dollarprisen sa langt ned at dette eventuelt skulle bli mulig, 
vil saledes en appresiering av dollar presse ogsa totalt omsatt 
kvantum i markedet ned. Graden av utslag i totalt omsatt kvantum, 

fordeling pA de enkelte markedene og i dollar- og de andre 
valutaenes priser vil i stor grad avhenge av ettersp¢rselselas- 
tisitetene i de respektive markedene og oljeeksport¢renes 
adferd.11 

Selv om OPEC har hatt overskuddskapasitet i produksjonen, kan en 
saledes si at de har fulgt en relativt aggressiv prisstrategi i 
forste halvdel av 80-tallet. Mens prisen i dollar bdde nominelt 
og i forhold til inflasjonsrater har sunket i perioden, har den 
steget i de fleste nasjonale valutaerl2, penne prisstrategien 
har, sammen med lavere vekst i den okonomiske aktivitet, bidradd 
til det kraftige fallet i oljeforbruket. Situasjonen i 1986 med 
  

11 Gitt visse forutsetninger om utviklingen i tilbud og 
etterspersel har Huntington (1985) beregnet et slikt mulig pris- 
spekter til i 1990 A ligge i omrddet 25-34 USD/BBL (1985-priser). 
Dersom kursendringene slar ut i etterspgrselen alene, har han 
anslatt differansen pd 9 USD/BBL mellom heyeste og laveste pris 
til alternativt a representere 5 mill.fat pr. dag i markedet. 
Denne variasjonsbredden beregner han til A vere stgrre enn utslag 
av alternative relevante forskjeller i den okonomiske vekst. 

12° Dailami (1979) og Shaaf (1985) foretar beregninger med 
ulike importprisindekser av endringer i OPEC-landenes kj @pekraft 
etter som endringer i kursen pa alfrikanske dollar har funnet sted.



fallende dollarkurser bidrar omvendt til etterspgrselsgkning i 

land utenom USA utover den som initieres av prisfallet i dollar 

og eventuell @ket okonomisk aktivitet ellers. Dersom fallet i 

dollarkursen fortsetter i andre halvdel av 80-tallet, kan det 

derfor bevirke en sterkere prisgkning i dollar om noen Ar enn det 

de fleste forventer ut fra anslag bare pa ettersporselsutvik- 

lingen og kapasitetsutnytting hos OPEC-produsenter. 

3.2 Kan raolje prises pa annen mate enn i dollar ? 

For de enkelte land avhenger realprisen pa rdolje i stor ut- 

strekning av to hovedfaktorer, nemlig verdien av dollar i forhold 

til andre hovedvalutaer og inflasjonstakten. Siden oljeprisene 

avtales i US dollar og eksportorene importerer sine varer ogsa 

fra andre land enn USA, vil en sterk dollar ¢ke oljeprisens 

realverdi og en svak dollar senke den. En nedgang i dollarkursen 

vil svekke en oljeeksportors kjgpekraft idet den gjgr import med 

opprinnelse utenom USA regnet pr.fat dyrere. Nedgangen vil 

imidlertid fore til billigere olje i landene utenom USA og en 

ettersp@rselsgkning der. Graden av realverdiendringer varierer 

med hvilke handelspartnere det enkelte oljeselgende land ‘har, og 

kursutviklingen pd disse landenes valutaer i forhold til dollar. 

@ker dollarkursen sterkt i forhold til for eksempel EF-valutaene 

(som i ferste halvdel av 80-tallet), og det oljeselgende landet 

importerer storparten av sine varer fra EF-omrddet, g@ker landets 

kj@pekraft til gitt dollarpris pa oljen. Tilsvarende vil de olje- 

importerende landene betale mere for sin oljeimport i nasjonale 

valutaer (unntatt USA som betaler det samme), og den kj@pekraft 

de har fra sin eksport av varer blir svekket. 

Pa grunn av de sterke svingningene i oljeeksporterers inntekter 

og importgrers utgifter har det til ulike tidspunkt vert fremmet 

forslag om a prise raolje pa andre mater enn kun ved en dollar- 

pris. Problemet er imidlertid ofte at eksport@rer og import@rer 

har ulike interesser i nar raolje bor prises annerledes. Nar 

dollarkursen @ker (som pa 80-tallet), tjener eksportgrene mens 

import@rene taper pa a regne prisen i dollar. Ndr dollarkursen 

synker (som pa 70-tallet), tagér eksport@rene mens importorene



tjener pa 4 regne prisen i dollar. En pris regnet i en eller 

annen for valutakurv ville vise en mer stabil utvikling, og kunne 

bli brukt til mer l@pende justering av produksjon og forbruk enn 

de kraftige svingningene oljemarkedet opplever fra tid til annen. 

I tillegg til ustabiliteten rundt kurssvingningene har en rekke 

oljeland i lange perioder store formuer plassert i dollar, og 

valutakursendringer vil dermed sterkt pavirke landenes leve- 

standard. Valutakursene er med A forme de relative g#konomiske 

styrkeforhold mellom land og blir et spesielt viktig policy- 

objekt bade for de landene som mottar mye av sine inntekter fra 

raolje og/eller har store innskudd i dollar. Tilsvarende, men med 

motsatt fortegn, gjelder for de land som har store importreg- 

ninger pa rdolje og/eller stor gjeld i dollar. 

Tidlig pa 70-tallet, da dollarkursen var svak, ble de multinasjo- 

nale oljeselskapene enige om 4 justere oljeprisen etter utvik- 

lingen i valutamarkedene, basert pA en kurv av valutaer. Ulike 

kurver har vart pa tale i drene etterpd og vi skal nedenfor nevne 

noen av de viktigste. 

3.2.1 Valutakurv 1: Genéve I 

Tidlig pa 70-tallet ble OPEC og de multinasjonale oljeselskapene 

enige om 4 justere dollarprisen etter den relative depresieringen 

av dollaren i forhold til en valutakurv som ble kalt Genéve I. 
Den var det aritmetiske gjennomsnitt av felgende 9 valutaslag; 

Belgiske, sveitsiske og franske franc, tyske mark, italienske 

lire, japanske yen, nederlandske gylden, svenske kroner og 

britiske pund. Denne kurven var en avtale mellom OPEC og de 

multinasjonale oljeselskapene til hjelp ved justering av dollar- 

prisen i takt med endringene i valutamarkedene i begynnelsen av 

70-tallet. 

3.2.2 Valutakurv 2: Genéve II 

I 1973 bestemte OPEC-medlemmene 4 innlede forhandlinger med 

oljeselskapene for 4 korrigere Genéve I-avtalen. I Genéve II- 

avtalen ble partene enige om 4 brnke det aritmetiske gjennomsnitt



av 11 valutaers kurs mot dollar som referanse for korreksjon av 

prisen i dollar. Disse 11 valutaene bestod av Genéve I pluss 

kanadiske og australske dollar. 

3.2.3 Valutakurv 3: Special Drawing Rights (SDR) 

Det har ogsa vert pa tale a erstatte prisen i dollar med Intern- 

ational Monetary Fund's (IMF) Special Drawing Rights (SDR). SDR 

ble opprinnelig konstruert med 16 valutaer i 1974, mens den i 

1981 bestod kun av 5: US dollar (42 prosent), tyske mark (19 

prosent), franske franc, japanske yen og britiske pund (hver 13 

prosent). Vektene til hver valuta var basert pa andeler av 

verdenshandelen. 

3.2.4 Valutakurv 4: Handelskurv 

En kurv av valutaer sammensatt etter OPEC-landenes samhandel med 

andre land kan skape ulikheter for de enkelte landene, da de til 

dels har svert forskjellige handelspartnere. Dersom en bruker 

hele OPECs importtall og gir de enkelte land vekter etter de 

importandelene de representerer totalt, ville fg@lgende 9 valutaer 

bli tatt inn: US dollar, japanske yen, belgiske franc, tyske 

mark, franske franc, italienske lire, nederlandske gylden, 

britiske pund og danske kroner. 
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3.3 Avslutning 

Det synes i dag ikke realistisk A anta at det er mulig Aa bli 
enige om 4 prise rdolje pd annen mate enn i dollar. De ulike 
kurvalternativene nevnt over kan sAdledes antakelig ferst og 
fremst benyttes for OPEC til A justere oljeprisen i dollar ogsa 
etter forholdene pa de internasjonale valutamarkedene. Dette vil 
bidra til A oke stabiliteten i inntektsstrommene for de fleste 
eksport@rer regnet i termer av hvert lands import. Slik ut- 
viklingen i dollarkursen har vert etter at Bretton Woods-systemet 
brgt sammen i begynnelsen av 70-tallet, skulle en slik lgpende 
justering fore til sterre fluktuasjoner i nominelle oljepriser i 
dollar. Selve fluktuasjonene ville i sA fall betraktes negativt i 
USA og i de eksportland som har mye import fra USA, men som en 
fordel for de fleste oljeeksporterer og -import@rer ellers. 
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Sammendrag pa norsk 

I dette notatet fokuseres sammenhengen mellom valutakurser og 
oljepriser. Kapitel 1 beskriver den ulike utviklingen som har 
funnet sted i oljeprisene regnet i forskjellige valutaslag de 
siste arene. Spesielt blir forskjellen i utvikling i Europa og 
USA trukket fram. I kapitel 2 blir det presentert en teoretisk 
modell for hvordan prisene pd rdolje regnet i ulike valutaslag 
partielt sett blir pAvirket av endringer i valutakursene. Pa 
bakgrunn av den teoretiske modellen diskuteres sa i kapitel 3 
Sammenhengene mellom dollarprisen og -kursen. Ogsa mulighetene 
for a prise réolje i ulike valutakurver blir diskutert. 

Hovedkonklusjonen er at ndr kursen pd amerikanske dollar (dollar- 
kursen) endres, skapes det en ulikevekt i markedet for raolje. 
Dette ma sla ut i endret etterspgrsel og/eller i endret oljepris 
i dollar (dollarpris). 

En h@yere dollarkurs i forhold til andre oljeimport@rers valutaer 
(devaluering av andre valutaer) virker i retning av en lavere 
dollarpris. En lavere dollarkurs (appresiering av andre valutaer) 
forer tilsvarende til et press i retning av en hgyere dollarpris. 
Virkningen vil vere stgrre jo mindre USAs andel av oljemarkedet 
er, jo mer uelastisk etterspgrselen i USA er og jo mer elastisk 

  

etterspgrselen i andre land er. En oljepris i en kurv av valutaer 

ville imidlertid vise en mer stabil utvikling enn dollarprisen. 
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Summary in English 

This paper focuses on the connection between exchange rates and 

oil prices. Chapter 1 describes the divergent development of oil 

prices reckoned in different currencies. The divergent develop- 

ment in Europe and the USA is highlighted in particular. In 

Chapter 2 a partial equilibrium model is presented for how the 

prices of crude oil reckoned in different currencies are influ- 

enced by changes in the exchange rates. In Chapter 3 the connec- 

tion between the price in dollars and the dollar exchange rate is 

discussed against the background of the model. The possibilities 

of pricing crude oil in various currency baskets are also 

discussed. 

The main conclusion is that when the exchange rate of the US 

dollar is altered, this creates disequilibrium in the market for 

crude oil. This must be reflected in altered demand and/or in an 

altered oil price in dollars (dollarprice). 

A higher dollar exchange rate in relation to other oil importers! 

currencies (devaluation of other currencies) works in the 

direction of a lower dollar price. Similarly, a lower dollar 

exchange rate (appreciation of other currencies) leads to a 

pressure in the direction of a higher dollar price. The effect 

will be greater the smaller the USA's share of the oil market, 

the more inelastic demand is in the USA and the more elastic 

demand is in other countries. However, an oil price in a basket 

of currencies will show a more stable development than the dollar 

price. 

26



Stikkordregister 

Amuzegar .....4.4.4.. 24 

Appresiering ....... 10 

Avslutning ......4.. 23 

Bytteforhold ........6 

Dailami ......... 24 

Devaluering ........49 

EtterspgrseleniUSA. 12 

Ettersp@rselen 

utenom USA... 12 

Kvantumseffekt ..., 14 

Priseffekt ..... 15 

Raoljepris i dollar. 12 

Raoljepris utenom 

USA ...... li 
Dollarkurs ..... 4, 5, 20 

Dollarpris ....... 4,5 

Ettersp@rsel ........8 

Europa... .... 4, 6, 25 

Fluktuasjoner ...... 23 

Genéve II ........ 21 

Genéve IT. ......,.. 22 

Handelskurv ....... 22 

Huntington ........ 24 

IEA «2 1 ee © ww ws 65, 6 

Inflasjon ........ 20 

Innledning .........4 

Konklusjoner ....... 17 

Likevekt 

Etter devaluering .. 14 

For devaluering ... 13 

Litteratur ........ 24 

Modell ......+s...e..«e 4 

Norge ..... « « « « « « 6 

OECD . « « «© «© «© «© «© «© «© «65, 6 

Oljepris ......... 11 27 

OPEC ... «2 « 

Partiell ..... 

S@dersten.... 

Sammendrag 

Engelsk . 

Norsk 

SDR... . sss. 

Shaaf .. . .. . 

Stabilitet ‘ 

Summary in English 

Tilbud ..... 

USA. ...... 4, 

Markedsandel . 

Valutakurs .... 

Valutakurv 

Genéve II 

Genéve I... 

Handelskurv 

SDR ..... 

5, 

19, 21 

17 

24 

26 

25 

22 

24 

23 

26 

16 

25 

18 

11 

21 

21 

22 

22



Publisert under NUPIs energiprosjekt mai 1985 - september 1986: 

Prosjekttittel Ole Gunnar Austvik: 

"@konomiske og politiske faktorer i olje og gassmarkedene". 
"Economical and political features of the oil and gas markets", 

"Registrering av rdolje og naturgass i norsk utenrikshandels- 
statistikk", NUPI-notat nr.326, Norsk Utenrikspolitisk Institutt 
juli 1985. 34 sider. ISSN nr. 0800-0018 

"Prispremie pa eksport av norsk naturgass?", NUPI-notat nr.327, 
Norsk Utenrikspolitisk Institutt september 1985. 19 sider. ISSN 
nr. 0800-0018 

"Den statistiske behandlingen av innfgrselen til og utferselen 
fra den norske kontinentalsokkelen", INO-notat 85/38. Statistisk 
Sentralbyra oktober 1985/januar 1986. 73 sider. 

"Sekelys pa mekanismene i oljemarkedet", NUPI-rapport nr.97, 
Norsk Utenrikspolitisk Institutt mars 1986. 66 sider. ISSN nr. 
0800-000X. 

"Om Norges betydning i oljemarkedet", NUPI-notat nr.352, Norsk 
Utenrikspolitisk Institutt april 1986. 10 sider. ISSN nr. 0800- 
0018. 

"Political Gas Pricing Premiums", NUPI-notat nr.359, Norsk 
Utenrikspolitisk Institutt juli 1986. 30 sider. ISSN nr.0800- 
0018. 

"“Oljepriser og valutakurser", NUPI-notat nr.362, Norsk Utenriks- 
politisk Institutt september 1986. 30 sider. ISSN nr.0800-0018. 

28





NUPI 
notat 

  

Nr.344 

Nr.345 

Nr.346 

Nxr.347 

Nr.348 

Nr.349 

Nr. 350 

Nr.351 

Nxr.352 

Nr.353 

Nr.354 

Nre355 

Nr. 356 

Nr. 357 

Nr.358 

Nr. 359 

Nr. 360 

NiiS611 

Johan J. Holst 

Johan J. Holst 

Roald Gjelsten 

Johan J, Holst 

Johan A. Alstad 

Kjell Skjelsbaek 

Martin Saeter 

Ole Gunnar Austvik 

Roald Gjelsten 

Valter Angell 

Arne o. Brundtland 

Johan J. Holst 

Marianne Heiberg 
Johan J. Holst 

Arne O. Brundtland 

Ole Gunnar Austvik 

Johan J. Holst 

Anthony McDermott 

Nr.362 Ole Gunnar Austvik 

  

1985-1986 

Petroleum i norsk sikkerhetspolitikk. (Des.) 

Arms Control in Europe: Aspects and 
Perspectives, (Dec.) 

The Development of the Royal Norwegian 

Navy - Present Challenges and Future 

Possibilities. (Feb.) 

Norsk Europa-politikk: Et langsiktig perspek- 

tiv. (Feb.) 

Non-Proliferation and Common Security. (Feb.) 

Utenriks- og sikkerhetspolitiske aspekter 

ved norsk petroleumspolitikk for nordlige 

omrader. (Mars) 

Peaceful Settlement of Disputes by the 

United Nations and other Intergovernmental 

Bodies. (March) 

What Role can the Gas Market play in 

promoting the Development of Cooperation 

in Western Europe? (March) 

Om Norges betydning i oljemarkedet. (April) 

Britisk sj¢makt og NATO. Utviklingen av 

Royal Navy i et allianseperspektiv. (April) 

Protectionism - a Necessary Evil? (April) 

Konsekvenser av rustningskontrolltiltak 

for det sikkerhetspolitiske ménster i det 

nordiske omradet. (April) 

The Security Pattern in Northern Europe. (June 

Keeping the Peace in Lebanon. (June) 

Rustningskontroll i Norskehavet? (Juni) 

Politicial gas pricing premiums. (Juli) 

Sea Power and Political Behaviour, (May) 

Egypt under Mubarak.A Tale of diminishing 

options. (August) 

Oljepriser og valutakurser (. September)  



     


