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Förord  
NOG- seminariet den 7 december 2005 fokuserade på olika aspekter kring oljepriset 
och dess effekter på samhället. Seminariet var uppdelat i två delar; dels oljeprisets 
olika drivkrafter och dess påverkan på svensk ekonomi, dels hur oljeprisnivån 
påverkar den svenska ekonomin. I mer detalj behandlades oljetillgång och – 
efterfrågans effekt på oljepriset, faktorer som påverkat oljepriset historiskt och 
påverkar i dagsläget, orsaker till varför oljepriset har stigit så kraftigt de senaste åren, 
handel med olja, oljeprisets inverkan på hushållsekonomin och på den nationella 
budgeten.  
 
Talare var: 
 
Odd Hassel, director, Cambridge Energy Research Associates (CERA), Oslo 
 
Björn Dingsör, oljeanalytiker, Norwegian Energy och Morgan Stanley, London 
 
Chris Glaas, vice president, Morgan Stanley, London 
 
Eva Srejber, 1:a vice Riksbankschef, Stockholm. 
 
Jan Häggström, chefsekonom på Handelsbanken, Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER: Referatet är sammanställning utförd av ÅF och återspeglar inte nödvändigtvis helt och 
hållet föredragshållarnas presentationer.  
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Inledning 
Odd Hassel är direktör vid Oslo-kontoret för Cambridge Energy Research Associates 
(CERA).  
 
Inledning 
Odd Hassel höll en presentation om oljemarknaden och oljepriset och vad som sker 
inom marknaden. Han påpekade att marknaden sätter oljepris efter förväntningar och 
menade att uttalanden i media såsom ”oljepriset kommer att vara högt de närmaste 
10-20 åren” bidrar till en ökad efterfråga. 
 
Odd Hassel visade på de generella orsakerna till ett högt oljepris: 

• Geopolitisk hänsyn 
Instabila områden, till exempel Nigeria, påverkar alltid oljemarknaden. 
• Stark global efterfråga på olja 
• Raffinaderibegränsningar 
Det råder en obalans mellan typen av raffinaderi och typen råolja. 
• Liten marginal för extra kapacitet 
Det finns endast en liten ledig kapacitet kvar att utnyttja. 

 
Hur kom vi till ett högt oljepris? 
Odd Hassel visade på flera aspekter som marknaden inte kunde förutse (och parera 
för) år 2002 och som enskilt eller tillsammans har bidragit till högt oljepris. Dessa 
aspekter är bl.a.: 

• Den förlorade oljeproduktionen i Irak (marknaden har inte fått tillbaka Irak-
produktionen än) 

• En oväntad stark tillväxt i den globala ekonomin. I länder som USA, Kina, 
Indien, Brasilien och Ryssland ses den snabbaste tillväxten sedan 1976.  

• En obalans mellan de produkter marknaden efterfrågar (lätta oljeprodukter) 
och de som kan produceras i raffinaderierna.  Raffinaderiernas kapacitet och 
produktionsutrustning är inte anpassade till marknadens behov.  

• Striktare specifikationer på bensin och diesel 
• Orkaner som Katrina och Rita. 

 
Trender 
Gällande den närmaste framtiden pekade Odd Hassel på att det är nödvändigt att 
uppmärksamma 6 ”drivkrafter” på den globala oljemarknaden. Den ekonomiska 
tillväxten utgör en dominerande drivkraft. Länder som Kina, Indien, Ryssland, Saudi-
arabien, och Irak samt OPEC bör också ses som drivkrafter. Han poängterade dock 
att dessa drivkrafters betydelse ska ses med förbehåll till miljö- och 
uthållighetsutvecklingen. 
 
Odd Hassel visade på regionsvisa ändringar i oljeefterfrågan. Ett exempel är Kinas 
överraskande efterfrågan på olja år 2004 med 930 000 fler fat/dag än för 2003. För 
samma år var det bara USA som matchade den ändringen med 800 000 fler fat/dag 
än 2003. I de närmaste 10 åren (2005- 2015) ser CERA att regioner som icke-
OECD-länder i sydöstra Asien, Kina, Latinamerika och Mellanöstern kommer att stå 
för 70 % av efterfrågan. Under samma tidsperiod kommer lättare till mellantunga 
oljeprodukter att öka i andel, och Kina och icke-OECD-länder i sydöstra Asien toppar 
med drygt 4 miljoner fat/dag respektive drygt 3 miljoner fat/dag.  

O d d  H a s s e l ,  C a m b r i d g e  E n e r g y  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s  
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Raffinaderikapacitet (downstream) 
En utmaning som Odd Hassel ser är att utöka tillräcklig raffinaderikapacitet. Idag 
ligger raffinaderikapaciteten på cirka 85 miljoner fat/dag medan världsefterfrågan 
ligger på drygt 80 miljoner fat/dag. Världen blir med andra ord alltmer beroende av 
marginalraffinaderier för att klara efterfrågan.  
 
Det är olika situation för raffinaderier beroende på vilken region som avses. I västra 
Europa är kapaciteten tillräcklig men inte anpassad till efterfrågan av olika 
oljeprodukter och är dessutom beroende av USA:s produktion. USA:s utbyggnad av 
raffinaderikapacitet återupptas 2006. I sydöstra Asien, huvudsakligen Kina, behövs 
en markant ökning av kapaciteten. I Mellanöstern ses en utbyggnad av raffinaderiers 
kapacitet som en möjlighet att få ut mellantunga/ tunga oljeprodukter. 
  
Tillgång (upstream) 
Odd Hassel presenterade olika regioners ändring i så kallad ”liquid capacity” fram till 
år 2015. Medan kapaciteten i västra Europa minskar till 4 miljoner fat/dag och i USA 
till 6,7 miljoner fat/dag, ökar kapaciteten i regioner som: 

• Latinamerika till 12,6 miljoner fat/dag, 
• Västafrika till 9,2 miljoner fat/dag,  
• Ryssland till 11,9 miljoner fat/dag och  
• Mellanöstern till 36,8 miljoner fat/dag.  
 

Den totala kapacitetsökningen ligger jämfört med å 2004 uppskattningsvis på 17,5 
miljoner fat/dag år 2010 och på 22,8 miljoner fat/dag år 2015.   
 
Odd Hassel presenterade slutligen en uppskattning av oljeproduktionen och 
efterfrågan för framtiden och menade att en ”peak” i oljetillgångarna inte vara nära 
förestående.  
 
Sammanfattning 

• En ökande koncentration av oljeproduktionskapacitet tenderar att uppmuntra 
ett ”klimat” av högt oljepris (jämfört med det jämförelsevis låga oljepriset av 21 
dollar under åren 1986-2003).  

• Högre oljepriser och oljeprisförväntningar kommer att ha inverkan på både 
tillgång och efterfråga i framtiden. 

• Ängslan för begränsade oljetillgångar skapar en potential för ansträngningar 
att begränsa ökningen i efterfrågan av olja. Men effekterna blir evolutionära, 
inte revolutionära, anser CERA.  

• Raffinaderikapaciteten kommer att öka de närmaste åren, men en signifikant 
ändring från det nuvarande begränsade läget blir inte aktuellt förrän efter 
2007.  
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Björn Dingsör är oljeanalytiker på MorganStanley, London.   
 
Inledning 
Björn Dingsör presenterade olika aspekter kring oljemarknaden, bl.a. globalisering 
och raffinaderier.  
 
Globalisering- orsaken till ”oljekrisen” 
Björn Dingsör presenterade effekter av globalisering. 

• Globaliseringen fick en ny dimension i december 2001 då Kina blev medlem i 
WTO (World Trade Organisation, Världshandelsorganisationen). 

o Kina och andra asiatiska länder liberaliserade sina ekonomier vilket 
ledde till en stark regional ekonomisk tillväxt. Asien (främst Kina) blev 
världens centrum för produktion av slutprodukter. 

o Asiatiska länder som inte är medlemmar i OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development), och återigen främst Kina, 
uppvisar en stor efterfråga på energi. 

o Området upplever en byggnationsboom och där metall- och 
cementindustrierna är mycket energiintensiva. Tillverkningsindustrin 
expanderar kraftigt men har en låg energieffektivitet. En välfärdseffekt 
är att det är relativt större efterfråga på slutprodukter än på tjänster 

• Oljeefterfrågan ökar kraftigt. 
o Transporter av slutprodukter från Asien (Kina) till den amerikanska 

marknaden har ökat. Även bilförsäljningen i Kina ökar kraftigt med en 
50% årlig ökning de senaste 3 åren. 

• Dessutom råder det i Kina kraftproduktionsbrist och inom den petrokemiska 
industrin satsas det på LPG och nafta.  

 
Björn Dingsör menade att globalisering har lett till en skarp ökning i olja/BNP-
elasticitet (% ökning i oljeefterfrågan/% ökning i real-BNP) fram till år 2004. En 
marginell ekonomisk tillväxt som visserligen var mer oljeintensiv men som 
kompenserades av en obegränsad tillgång på billig såväl utbildad som outbildad 
arbetskraft. Dessutom kan det konstateras att olja som transportdrivmedel har blivit 
”livsnerven” i en alltmer global ekonomi. 
 
Den minskande trenden i oljeintensitet avtog då den ekonomiska tillväxten i Asien 
satte fart år 2002, dock visade år 2005 en stark nedåtgående trend i oljeintensitet. 
Men en fallande oljeintensitet innebär inte längre någon buffert för stigande 
oljepriser. Dessutom har amerikanska konsumenter inte samma sparande-buffert 
som vid tidigare oljekriser.  
 
Oljeindustrin blev överrumplad 
Efter år av underinvestering och kostnadsreduktioner var oljeindustrin inte förberedd 
inför den starka tillväxten av oljeefterfrågan som orsakades av globaliseringen av 
världsekonomin. Det ledde till att oljeindustrin, både upstream- och downstream- 
delarna, pressades till dess yttersta gränser.  
 
Björn Dingsör menade att oljetillförseln ligger vid kapacitetsgränsen där länder som 
inte är medlemmar i OPEC (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) har 

B j ö r n  D i n g s ö r ,  M o r g a n S t a n l e y  
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visat en otillräcklig produktion och där OPEC-länder däremot ligger vid 
rekordproduktion och nära dess kapacitetsgräns. OPEC10-ländernas 
marginalkapacitet låg på cirka 1,4 miljoner fat per dag eller kring 1,6% av 
världsefterfrågan. Vidare finns det inte en tillräcklig lagringskapacitet vilket medför att 
lagringsbufferten är borta. Även raffinaderiindustrin är nära kapacitetsgränsen och 
har ingen marginalkapacitet för huvudprodukter.  
 
Björn Dingsör menade att för att ändra på bristen på oljebuffert måste produktionen 
accelerera eller efterfrågeökningen minska. En ökning av oljeproduktionen har 
mycket lång ledtid vilket leder till fokusering på nästa alternativ; minskning av 
efterfrågeökning.  
 
Den framtida ”nya paradigmen” 
Det största problemet med den framtida reserversättningen menade Björn Dingsör är 
tillgänglighet.  

• Alla redan tillgängliga icke-OPEC-länders oljeregioner har prövats och visar på 
snabbt minskande kvoter. Det mesta som återstår i icke-OPEC-länder är 
placerade i instabila områden som Västafrika, Kaspiska havet och Ryssland.  

• Kostnaden för produktionen har stigit kraftigt, p.g.a. faktorer som kostnader för 
verksamhet i mer otillgängliga områden, högre skatter och osäkerheter.  

• Utforskningsaktiviteter är fortfarande låga. Nuvarande årliga volymer av nya 
oljefält uppgår till mindre än hälften av den globalt producerade volymen. Det 
senaste stora oljefyndet var Kashagan i Kazakstan år 2000 med 7-9 miljarder 
fat och möjligen upp till 38 miljarder fat totalt. Året 2004 visade på lägsta 
utforskningsaktiviteter sedan andra världskriget .  

 
Björn Dingsör menade att det finns en illusion om energiförsörjningssäkerhet speciellt 
med tanke på hur dagens försörjning av olja går till. Med dagens siffror på global 
oljekonsumtion på 84 miljoner fat per dag, eller 30 miljarder fat årligen, och en 
framtida prognos till 2030 på 137 miljoner fat per dag (50 miljarder fat årligen) är den 
en diger uppgift för oljeindustrin att uppfylla. Regionen kring Kaspiska havet, med 17- 
44 miljarder fat och därmed i klass med Qatar och USA, förväntas vara mycket viktig 
för framtida tillförsel.  Den ryska oljeproduktionen är på väg att planas ut om tidigare 
trend följs. Västafrikas produktion har visserligen ökat men dess reserver har visat 
sig låga, 10,3 miljarder fat. Merparten av dessa reserver ligger i två länder; Angola 
och Gabon. För framtida produktion behöver nya fält upptäckas. Enligt de stora 
oljebolagen, till exempel ExxonMobil, förväntas icke-OPEC-länders oljeproduktion att 
”peaka” de närmaste 10 åren. Björn Dingsör menade att merparten av framtida 
oljeförsörjningen kommer därför att ligga på OPEC-länder. 
 
Raffinaderi 
Raffinaderierna var inte förberedda på ökad efterfråga på transportdrivmedel, 
speciellt diesel, då dagens raffinaderiers produktion är fokuserad mot bensin. Detta 
tillsammans med nya specifikationer av drivmedel, orsakade av bl.a. strängare 
emissionskrav, har lett till minskad flexibilitet och begränsad kapacitet för 
raffinaderierna och till ökade regionala obalanser, speciellt för diesel och destillat.  
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Chris Glaas är vice president för Commodities London , MorganStanley.  
 
Inledning 
Chris Glaas höll ett föredrag om finansiella aktörer på Commodities- marknaden och 
hedgefonder, med vinkling mot olja.  
 
Not: “Commodities” är ”soft”, metaller och oljor. Commodities- marknaden är inte lika 
volatil som aktiemarknaden. Å andra sidan följer prisrörelser för Commodities inte 
aktiers rörelser vilket kan resultera i mer negativa effekter än för aktiemarknaden.  
 
Finansiella aktörer 
De finansiella aktörererna som handlar med Commodities är enligt Chris Glaas: 

• CTA- d.v.s. Commodity Trading Advisors- aktiva på marknaden speciellt på 
”futures”- marknaden.  Många sådana fonder använder teknikorienterade 
”black box”- system med automatiserade uppköp. 

• Banker- investeringsbanker och kommersiella banker som t.ex. 
MorganStanley och Goldman Sachs. 

• Hedgefonder- en del fonder baseras på makro (kort och lång) och handlar 
explicit med olja och naturgaspriser medan en del fonder fokuserar på 
energispecifik (relativa) värdehandel.  

• Institutioner- t.ex. pensionsfonder, försäkringsbolag- investerar primärt i 
generella Commodities och är ofta ”passiva” investerare.  

• Privata Equity-fonder- fördelar prisrisker och ökar gardering i investeringar 
genom exempelvis byten (”swaps”) och optioner.  

 
Passiv investering 
Passiva investerare är ofta institutioner. Cirka 100 miljoner dollar investeras passivt 
och investeringarna sträcker sig 2 till 3 år. För passiva investeringar finns främst två 
olika index: GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) och Dow Jones-AIG. 
Skillnaden dem emellan är bl.a. att man betalar en avgift via Dow Jones men inte via 
GSCI.  
 
Ett motiv att använda dessa index kan vara att man kan delta ”brett” på 
Commodities-marknaden. Man kan genom den breda approachen på marknaden 
hålla en diversifierad portfölj och utnyttja fördelar med strukturen hos Commodities-
marknaden. Det är relativt billigt att köpa många råvaror och man kan erhålla 
okorrelerade (i förhållande till marknaden) avkastning på investerat kapital. Samtidigt 
finns det en viss osäkerhet, bl.a. kan avkastningen ibland vara negativt korrelerad 
och det kostar att hålla en viss position. 
 
De passiva investerarna har ökat investeringarna med 180% de senaste 3 åren till 70 
miljarder dollar, varav cirka 40 miljarder dollar på olja och 7 miljarder dollar på 
naturgas.  
 
Hedgefonder 
En hedgefond är en fond med ett avkastningsmål som är absolut och därför 
oberoende av marknadsriktning. Det rör sig om längre tidsperspektiv och en mer 
aktiv investering än med institutionsinvesteringarna. Denna typ av fond har stor 
flexibilitet i förvaltningsinriktningen, bl.a. 

C h r i s  G l a a s ,  M o r g a n S t a n l e y  
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• Commodity Trading Advisors (CTAs)- teknisk, mer matematisk, handel 
• ”Macro”  
• ”Equity”- aktiekapital byts mot olja  
• ”Relative Value”- inriktningar som används är  
• tidsperspektiv, marginaler, lokalisering, ”cross commodity” (d.v.s. byta 

råvaruklasser, som exempelvis kol mot naturgas) och ”BTU spreads” som 
baseras på energivärden.  

 
Hedge fonder ökar i betydelse 
Hedgefonder är i regel oreglerade kapital-pooler som möjliggör investeringar över 
flera marknader på ett otvingat sätt. Hedgefonderna finns dessutom på alla 
marknaderna. Inom energimarknaden har åsikterna länge varit att långterminspriset 
för olja är för billigt och för liten tillgång samt att en kombination av asiatisk efterfråga 
och högre projekteringskostnader kommer att driva priserna högre. Hedgefonder är 
därför mer aktiva i energimarknader med längre tidsperspektiv. Marknaden har under 
de senaste 18 månaderna varit ”bullish” (d.v.s positiv uppåt trend). Fonderna kan 
dock, av deras karaktär, lätt bli ”bearish” (d.v.s få en negativ trend). 
 
Vilka hedgefonder deltar i energimarknaden? 
Antal typer och tillgångar för hedgefonder har ökat kraftigt de senaste tiden. Bland 
annat finns  

• ”Dedicated Commodity”- fonder som specialiserar sig mot relativa värden 
• CTAs 
• Emerging Market (EM)- fonder- med långt tidsperspektiv i områden som 

korreleras starkt till Commodities, till exempel Brasilien, Ryssland och 
Östeuropa.  

 
Hur ser framtiden ut för marknaden? 
Chris Glaas presenterade några av marknadens förväntningar: 

• Commodities kommer att etableras som tillgångsklass 
• Förskjutningar i tillgångsplaceringar, och finansiella flöden, kommer att ha 

stark inverkan på pris.  
• Terminsstrukturen kommer att bli mer volatil.  
• Investerare för många hedgefonder tror att oljepriset startar från 45 dollar- 

långterminsprisets marginalkostnader för en minskande tillgång kommer att ha 
ökade årliga kostnader. 

• Förväntningar avspeglas i pris mycket snabbare än tidigare. 
 
Det finns även potentiella risker för marknaden: 

• Om avkastningen i den traditionella marknaden förbättras, kommer de 
finansiella flöden kring Commodities att avta? 

• Många investerare är unga och har hittills inte upplevt några förluster. Det är 
därför osäkert hur de kommer att agera om de erfar en negativ avkastning. 

 
Sammanfattning 

• Totalt sett påverkar de finansiella flöden energipriserna kraftigt men de är inte 
de enda faktorerna som har lett till de nuvarande höga priserna.  

• Den passiva sektorn tenderar att underhålla energipriset. 
• Hedgefonder är långsiktigt neutrala på energipriset men reagerar positivt på 

volatilitet.  
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• Morgan Stanley menar att man är i början av en investeringscykel i 
Commodities- och förväntar sig att marknaden växer för att inkludera nya 
spelare.  

• Fundamentala orsaker spelar fortfarande en stor roll men det är svårare att 
analysera marknaden.  
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Eva Srejber är förste vice Riksbankschef.  
 
Inledning 
Eva Srejber presenterade inflationsutvecklingen från 1970 fram till idag och 
mekanismer för oljeprisets inverkan på ekonomin. 
 
Inflationsbekämpning 
Riksbanken vill åstadkomma en god grund för den svenska ekonomin genom 
stabilisering av inflationen. Anledning till detta är att en varierande inflation lätt kan ge 
inkorrekta signaler, och därmed utgöra en felaktig grund för t.ex. investeringsbeslut. 
Återkommande kostnadskriser och devalveringar påverkar dessutom ekonomin 
negativt. 
 
Enligt Riksbankens inflationsmål ska inflationen vara 2 procent, mätt som den årliga 
förändringen i konsumentprisindex (KPI). Runt målet finns också ett toleransintervall 
på plus/minus 1 procentenhet. Att hålla inflationen på precis 2 procent hela tiden är 
knappast möjligt och att hela tiden finjustera räntan i det syftet skulle riskera att 
förstärka svängningarna i ekonomin.  
 
Riksbanken bedriver en s.k. flexibel inflationsmålspolitik. Riksbanken kan välja att 
bortse från direkta effekter som bidrar till att inflationen tillfälligt avviker från målet. 
Det sker regelmässigt när det gäller direkta effekter av indirekta skatter och 
hushållens räntekostnader för boende. Exempel på utbudsstörningar som kan 
påverka inflationen tillfälligt är vattenbrist i dammarna för elproduktion vilket kan 
pressa upp elpriserna, och kyla eller torka som kan driva upp priset på frukt och 
grönt. Sådana effekter ska inte penningpolitiken ta hänsyn till. Däremot är 
Riksbanken uppmärksam på om tillfälliga prisförändringar sprider sig till andra delar 
av ekonomin, dvs. om andrahandseffekter uppstår. Riksbanken publicerar 
inflationsprognoser fyra gånger per år, den senaste publicerades månadsskiftet 
november/december 2005.  
 
Kapacitetsutnyttjandet, räntan och efterfrågan 
Det medel Riksbanken har för att styra inflationen är den s.k. reporäntan. Det är den 
ränta som bankerna får betala för att låna pengar av Riksbanken. Målet med 
ändringar av reporäntan är att påverka efterfrågeläget i ekonomin i syfte att 
stabilisera prisutvecklingen. Detta kan beskrivas med utgångspunkt i ett 
produktionsgap som består av skillnaden mellan den faktiska produktionen i en 
ekonomi och dess potentiella produktion.  
 
Ett negativt gap innebär att efterfrågetrycket på varor, tjänster och 
produktionsfaktorer är litet och det finns gott om lediga resurser i ekonomin. Pris- och 
löneökningarna är små och inflationen vanligtvis under målet. Ett positivt gap innebär 
att den faktiska produktionen överstiger den potentiella, resursläget är ansträngt, 
efterfrågan på arbetskraft överstiger utbudet, löner pressas upp och inflationen är 
högre än målet. Produktionsgapet visar alltså efterfrågetrycket i ekonomin, medan 
efterfrågetrycket i sin tur påverkar inflationen.  
 

E v a  S r e j b e r ,  R i k s b a n k e n  
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Penningpolitiken handlar om att välja en ränta som påverkar efterfrågan i sådan 
riktning att gapets storlek blir så litet som möjligt. Om faktisk och potentiell produktion 
sammanfaller så att produktionsgapet är slutet är tanken att inflationen är i linje med 
Riksbankens mål, förutsatt att penningpolitiken är trovärdig. När Riksbanken 
förändrar reporäntan påverkas den samlade efterfrågan och i förlängningen även 
inflationen genom olika kanaler i ekonomin. Dessa kanaler är kostnaden för att låna, 
incitamenten att spara, förmögenhetsvärden samt växelkursförändringar som 
påverkar exporten och importen. Därtill påverkas också förväntningarna om 
inflationen. För att en ränteförändring ska få effekt via dessa kanaler tar det tid; man 
brukar räkna med att den största effekten fås efter ungefär 1-2 år. Penningpolitiken 
bedrivs därför med denna tidshorisont. Genom att påverka efterfrågeläget i ekonomin 
försöker Riksbanken alltså normalt styra inflationen på 1-2 års sikt mot målet på 2 
procent. Figur 1 visar på faktorer som påverkar inflationen.  
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Figur 1 Faktorer som påverkar inflationen.  
 
Oljepriset och penningpolitiken 
I prognosarbetet på Riksbanken följs bl.a. priserna på Brentolja, som är ett 
samlingsnamn för de oljor som kommer från fälten kring Nordsjön. Olika studier visar 
att det är i det mycket svårt att göra bra oljeprisprognoser och Riksbanken har därför 
valt att utgå från prissättningen på terminsmarknaden i oljeprisprognoserna.  
 
Oljepriset kan, rent teoretiskt, påverka makroekonomin på olika sätt. Till att börja med 
drabbar en ökning av oljepriset olika länder på olika sätt. I praktiken sker en 
inkomstöverföring (köpkraft) från länder som importerar olja till länder som exporterar 
olja. Den minskning i den aggregerade efterfrågan som detta leder till i de 
oljeimporterande länderna kan visserligen delvis motverkas av en ökad 
importefterfrågan från oljeexporterande länder, men den sammantagna effekten i de 
oljeimporterande länderna tenderar att bli negativ åtminstone på kort sikt. I grova 
drag kan oljeprisets koppling till produktion och konsumtion visas på följande sätt, se 
Figur 2.  
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Figur 2 Oljepris, oljeproduktion och -konsumtion. 
 
Eva Srejber menade att när vi ser till de senaste årens oljeprisutveckling är det viktigt 
att komma ihåg att det finns skillnader mellan dagens situation och tidigare kraftiga 
oljeprisuppgångar. Dessa skillnader talar för att de makroekonomiska effekterna kan 
förväntas bli förhållandevis begränsade, åtminstone om oljepriset sjunker tillbaka 
något de närmaste åren. Det som framförallt skiljer sig är drivkrafterna bakom 
oljeprisökningen. Tidigare oljeprisstegringar berodde i allt väsentligt på minskningar i 
utbudet av olja kopplade till väpnade konflikter eller kartellbildning. Nu tycks istället 
oljeprisuppgången till stor del bero på en oväntat kraftig ökning av den globala 
efterfrågan på olja, inte minst från de snabbt växande kinesiska och indiska 
ekonomierna, även om utbudsstörningar på marginalen har bidragit, inte minst i USA, 
under hösten. En sådan oljeprisuppgång får rimligen mindre negativa 
realekonomiska konsekvenser än en mer renodlad utbudsstörning. Effekterna på 
inflationen kan dock bli större, men det finns samtidigt andra faktorer som talar för att 
oljeprisökningar idag har ett mindre genomslag på inflationen än under tidigare 
perioder. Därtill är de flesta ekonomier i västvärlden idag är betydligt mindre 
beroende av olja än vad som var fallet under 1970-talet. Detta talar för att de 
realekonomiska konsekvenserna sannolikt blir mer begränsade och effekten på 
inflationen måttlig.  
 
En av de mer centrala faktorerna som talar för ett relativt begränsat genomslag på 
inflationen hänger samman med att många länder numera har låg och stabil inflation 
som mål. Risken för spridningseffekter av en oljeprisökning är rimligen mindre om de 
ekonomiska aktörerna räknar med att inflationen i framtiden kommer att förbli låg. Det 
borde medföra att möjligheterna att ta realekonomiska hänsyn vid utformningen av 
penningpolitiken kan vara något större än under tidigare perioder, då 
inflationsförväntningarna var dåligt förankrade. Den etablerade låginflationsregimen i 
Sverige idag talar för att oljeprischocker numera får ett mindre ”andrahands”-
genomslag på inflationen än under tidigare perioder. Den inflationsmålspolitik som 
Sverige bedriver hjälper till att förankra inflationsförväntningarna och ger därför ett 
skydd mot att inflationsimpulser varaktigt får fotfäste. Effekterna av en oljeprisökning 
beror också på var ekonomin befinner sig i utgångsläget. Resursutnyttjandet i den 
svenska ekonomin är fortfarande måttligt, om än ökande, och trots en relativt hög 
tillväxt finns än så länge få tecken på flaskhalsar i produktionen. Samtidigt är 
inflationen låg. Detta borde också minska risken för mer omfattande 
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spridningseffekter till övriga priser och till förväntningsbildningen. En något mer 
detaljerad figur för oljeprisets inverkan på den svenska ekonomin visas i Figur 3.  
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Figur 3. Oljepriset och dess effekter på ekonomin.  
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Inledning 
Jan Häggström presenterade effekter av oljeprishöjningar på den amerikanska 
ekonomin och den svenska ekonomin. 
 
USA 
Bensinpriset i USA har länge varit mycket lägre än det i Sverige. Å andra sidan 
konsumerar de amerikanska hushållen mer bensin och är i högre grad beroende av 
bensin än de svenska hushållen. Den höga skatten i Sverige gör att en eventuell 
prishöjning på olja inte får samma marginaleffekt som i USA.  
 
Bensinpriset ökade kraftigt i augusti 2005 vilket påverkade den reella disponibla 
inkomsten för hushållen. Med den kraftig ökningen i bensinpriset påverkades även 
arbetsmarknaden negativt med en lägre prognos på antal arbetstillfällen. Dessa 
trender uppvisades även vid tidigare energikriser som till exempel vid 1973-1974. En 
recession med minskad köpkraft som följd tillsammans med en penningpolitisk 
respons hade en psykologisk effekt på konsumenternas förtroende. Det kan dock 
noteras att den globala tillverkningsindustrin har oljepriset till trots ökat.  
 
Den penningpolitiska responsen konstaterades viktig för effekten av 
oljeprishöjningar. Ett sätt att fånga upp ekonomiska samband för olika länder är 
genom simulering. Jan Häggström visade resultat från den så kallade NIGEM-
modellen (National Institute Global Econometric Model). Med hjälp av modellen kan 
inverkan av penningspolitiska inställningar på exempelvis responsen hos räntan, 
bruttonationalprodukten (BNP) och inflationen visas. Dessa inställningar kan vara 
”hawk” (”hök”, d.v.s. agera nu) eller ”dove” (”duva”, d.v.s. agera senare). Till exempel, 
en ”dove”-inställning medför att effekten av en oljeprishöjning på USA:s BNP och 
inflation ger upphov till en större amplitud på svängningarna över tiden innan en 
stabilisering sker. Mönstret för den ekonomiska och monetära unionen (EMU) är 
dock annorlunda är det för USA. Oljeprisets inverkan på hushållens ekonomi är inte 
så stor inom EMU som i USA. 
 
Sverige 
Jan Häggström visade på att globala effekter påverkar Sveriges ekonomis respons 
medan energipriser däremot har en förhållandevis liten inverkan på den svenska 
inflationen. Han menade vidare att ett högt realoljepris stimulerar troligen 
investeringar. Efterfrågan på olja tyder på en efterfråga på andra råvaror. Visserligen 
undertrycker ett högt oljepris något av hushållens investeringar men däremot inte av 
industrins investeringar av produktion av exportvaror. Exempel på detta är att 
Sverige exporterar relativt få konsumtionsvaror, till exempel bilar, läkemedel och 
mobiltelefoner, som totalt står för cirka 100 miljarder SEK. Däremot exporterar 
Sverige relativt mycket investerings- och producentvaror, exempelvis produkter från 
mass- och pappersindustrier, stålindustri och telekom- industrier. Exporten av dessa 
varor är 4 gånger större än den för konsumtionsvaror och motsvarar cirka 400 
miljarder SEK.  
 

J a n  H ä g g s t r ö m ,  H a n d e l s b a n k e n  


