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Oljeprisene har økt kraftig
de siste månedene, og
har nå passert fjorårets

toppnoteringer under Libya-
krisen. Hva betyr det for den
gryende konjunkturoppgangen
i Vesten og hva betyr det for
norsk økonomi – som lever av å 
selge olje? For å besvare dette
spørsmålet må man stille et
enda vanskeligere spørsmål;
hva driver oljeprisen oppover?

Økt oljepris fører ikke auto-
matisk til et tilbakefall for
verdensøkonomien. Virkningen
avhenger aa av om oljeprisøk-
ningen skyldeskk forstyrrelser på
etterspørsel-tt eller tilbudssiden,
det avhenger aa av om det er stor
usikkerhet i verdensøkonomien,
og det avhenger aa av hv vor fort 
endringene skjer.r

La oss ta endringene på
tilbudssiden først: Frykt for
militærkonflikt i Iran har ført til
at en rekke vestlige land har
innført sanksjoner mot landet.
Dettet har blitt tt møtt tt med redu-
sert oljeeksport fra Iran til
Vesten. Og fordi det er lite ledig
produksjonskapasitet andre
steder,rr presses oljeprisen
oppover.r

Historisk sett har raske
økninger i oljeprisen som
skyldteskk geopolitiske hendelser
ført til tilbakeslag i økonomien
(noe tiår med forskning fra 
professor James D. Hamilton
med flere har vist). Mange av
oljeprisøkningene har nettoppt
oppstått tt som en konsekvenskk av
uro i oljeproduserende land:
� Suez-krisen i 1956,
� den arabisk-israelske krig i
1974,77
� revolusjonen i Iran i 1978,
� Iran-Irak-krigen i 1980 og
� Gulfkrigen i 1990.

Alle disse hendelsene sendte
oljeprisen i været, med dertil
påfølgende fall i økonomisk
aktivitet i oljeimporterende
land.

KonfliktenKK i Iran er derfor
dårlig nyttyy for oppgangen i 
verdensøkonomien.

Forhold på etterspørselssident
kan også drive oljeprisen opp.
Når det er økt økonomisk akti-
vitet som gradvis driver olje-
prisen i været, fører ikke det til
et tilbakeslag i økonomien, noe
professor Lutz Kilian viste i 
American Economic Review i
2009.

Oljeprisøkningen i årene
2003–2008 illustrerer dette. t Da
var det ikke forstyrrelser på
tilbudssiden, men i hovedsak
økt etterspørseltt etter tt olje fra 
hurtigvoksende asiatiske land
som Kina og India som drev 
oljeprisen oppover.rr Faktisk har
ingen annen region påvirket
oljeprisen så kraftig det siste
tiåret som Asia. Det påviser
undertegnede sammen med
Knut KK Are Aastveit i Norges Bank
og Leif Anders Thorsrud ved BI
i en ny forskningsstudie som

blir presentert på en konferanse
i Norges Bank senere denne
måneden.

Fordi økt aktivitet i Asia også
smitter t over på verdensøkono-
mien, blir oljeprisøkningen en
del av vekstbildet, og ikke en
kilde til en ny resesjon.

Er det noen etterspørselsef-tt
fekt bak oljeprisøkningen nå?

Med svak vekst i USA og
særlig i Europa har etterspørseltt
etter tt olje fra disse kontinentene
heller falt. Ifølge Financial
Times har oljeimporten til USA SS
ikke vært så lav aa på 12 år. r Det 
burde isolert sett drive oljepri-
sene nedover.rr

Da glemmer man imidlertid
Asia. Som den viktigste driveren
bak den økte etterspørselentt
etter tt olje det siste tiåret, er Asia
fortsattaa med på å presse olje-
prisen oppover. rr I den grad

veksten i Asia påvirker verdens-
økonomien positivt fremover
også, behøver ikke en oljepris-
økning være negativt. Tvert TT
imot.

Norge nyter nn foreløpig godt av
økte oljepriser.r Det er bonanza i
oljesektoren og de påvirkede
næringer på Vestlandet, og det 
er bonanza i offentlig ff penge-
bruk, i hvert fall hvis du
sammenligner med våre
handelspartnere. Handlingsre-
gelen alene – på fireff prosent –
sørger for det.

Samtidig øker todelingen i
norsk økonomi, slik jeg skrev i 
min kronikk «Oljelandet» her i
DN i januar. r For selv om samlet 
vekst er høy og arbeidsledig-
heten er lav,aa er det langt fra 
bonanza i resten av næringslivet 
som er konkurranseutsatt.tt Økt
kostnadsvekst i Norge, redusert 
etterspørseltt fra særlig Europa
og en styrkettt krone har bidratttt
til å svekke den konkurranseut-
sattett delen av privat næringsliv.vv

Hvor kommer oljeprisen inn i 
dette tt bildet? I årene forut for
finanskrisen, ff da oljeprisøk-
ningen i stor grad var drevet av

økt etterspørsel tt fra Asia, ble
konkurranseutsattaa sektor stimu-
lert av en verdensøkonomi i
vekst. Norge skilte seg ikke så
myemm ut fra andre land, selv om
vi har olje. KronenKK fikk ff stort 
sett vt ære i fred, ja man kunne
rent glemme at vi var et oljepro-
duserende land.

Blir det tilbudssiden som skal
dominere oljeprisen fremover,rr
går konkurranseutsattaa sektor
dårligere tider i møte, all den
tid verdensøkonomien også
blir rammet. Da vil todelingen
i norsk økonomi bli enda tyde-tt
lige, og oljelandet Norge vil
skille seg mer ut fra sine
handelspartnere.

MyeMM tyder tt på at nettoppt dette
skjer nå. Rushet RR mot kronen er
bare ett t av mange tegn.

� Hilde C. Bjørnland, professor 
ved Institutt for t samfunnsøko-
nomi, HandelshøyskolenHH BI
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Konflikten i Iran
er derfor dårlig

nytt for oppgangen i
verdensøkonomien

Iran kan styrkerr todeling

Til nå har Asia dratt lasset, men Iran-konflikt og oljeproduksjonskutt kan bli det som
driver opp oljeprisen fremover. rr Da går konkurranseutsatt sektor dårligere tider i møte her
hjemme. Todelingen i norsk økonomi kan bli enda tydeligere.

� PÅ VENT. En iransk oljetanker
ligger på vent utenfor Singapore 
i påvente av en mulighet til å få
solgt olje, fordi en rekke vestlige
land har satt inn restriksjoner på
handel.
Foto: Tim Chong, Reuters/Scanpix
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� De fleste menn finner vi i 

sektorer som industri, bygg og

transport. Kvinner i handel,

omsorg, helse/sykehus og skole.
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49

Mandag 

KREDITT
Tirsdag 

LEDELSE
Onsdag 

FINANS

Torsdag 

ØKONOMI
Fredag 
STUDENT

Lørdag 
FORSKNING

DE BATT4

ØKONOMI
HILDE C.
BJØRNLAND

Dagens
Næringsliv
brukte bilde av
feil person til
innlegget fra 
forsker Ole
Torrissen TT ved
Havforsknings-aa
instituttet tt igår.rr
Torrissen TT ser
slik ut. Vi beklager.r

retter

ROGER
BJØRNSTAD

STEINAR 
HOLDEN

HILDE C. 
BJØRNLAND 

IDA WOLDEN 
BACHE

STEINAR 
JUEL

ØYSTEIN 
DØRUM 

GJESTEKOMMENTAR – ØKTT ONOMI


