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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni mitt til BS gráðu í Hagfræði við Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi minn var Helgi Tómasson og vil ég byrja á að þakka honum innilega 

fyrir góða leiðsögn við skrif ritgerðarinnar. Ég vil einnig þakka frænda mínum Bergi 

Tómassyni fyrir aðstoð við yfirlestur á málfari ritgerðarinnar. Að lokum vil ég þakka Inger 

Eyjólfsdóttur kærlega fyrir stuðninginn og samveruna á tímum ritgerðar skrifanna. 

 



 

5 

Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um áhrif olíuverðbreytinga á hagsveiflur í Bandaríkjunum. Greiningin 

byggir á sögulegri nálgun, fræðilegum líkönum og tölfræði rannsóknum hagfræðinga. Í 

upphafi eru sögulegir olíuverðskellir raktir með hliðsjón af efnahagssveiflum í 

Bandaríkjunum. Þar kemur í ljós að nánast undartekningarlaust fylgdu kreppur í kjölfar 

mikilla olíuverðhækkana. Síðan eru sett fram fræðileg líkön sem útskýra hvernig 

olíuverðbreytingar geta haft áhrif á hagsveiflur. Líkan sem byggir á framleiðslufalli sem 

inniheldur vinnuafl, fjármagn og orkunotkun er athugað þar sem áhersla er á hver áhrif 

breytingar á hlutfallslegum orkukostnaði eru á hagkerfi. Einnig er kenning um áhrif 

færslu aðfanga á virðisauka skoðuð til að gera grein fyrir áhrifum olíuverðbreytinga. Að 

lokum eru síðan tölfræðilegar kenningar hagfræðinga um samband olíuverðs og 

landsframleiðslu athugaðar. Með tölfræðirannsóknunum er tilgangurinn að kanna hvort 

samband olíuverðs og hagvaxtar í Bandaríkjunum hafi verið ein stór tilviljun, hvort 

einhver þriðja breyta hafi orsakað bæði olíverðhækkanir og samdrátt í hagvexti, hvort 

olíuverðhækkanir og olíuverðlækkanir hafi ósamhverf áhrif á hagvöxt og að lokum er 

dregin ályktun um hvort efnahagskreppur í Bandaríkjunum séu að hluta til orsakaðar af 

olíuverði. Niðurstöðurnar eru að ekki virðist grundvöllur til að halda því fram að einhver 

þriðja hagstærð hafi orsakað bæði olíuverðbreytingar og hagsveiflur í Bandaríkjunum. 

Einnig virðist sem olíverðhækkanir og -lækkanir hafi ósamhverf áhrif á hagvöxt. 

Olíuverðhækkanir sýna neikvætt einhliða orsakasamhengi við landsframleiðslu í 

Bandaríkjunum, þ.e. olíuverðhækkanir hafa neikvæð áhrif á hagvöxt í Bandaríkjunum. 

Ekki tókst að sýna fram á orsakasamhengi milli olíuverðlækkana og landsframleiðslu. 
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1  Inngangur 

Tíu af síðustu ellefu kreppum frá seinni heimstyrjöldinni í Bandaríkjunum hafa fylgt eftir 

miklum hráolíuverðshækkunum (Hamilton, 2011). Hagfræðingar hafa lengi rannsakað 

hvert orsakasamhengi hráolíuverðs er við hagsveiflur í Bandaríkjunum. Bandaríkin eiga 

án efa mikilla hagsmuna að gæta þegar kemur að olíuverði. Þau hafa alltaf verið stærstu 

olíuneytendur í heimi og neysla þeirra hefur einungis aukist síðustu ár, því hafa þau með 

tímanum orðið háðari erlendri framleiðslu. Tengslin virðast því sterk ef einungis 

sögulegar staðreyndir eru athugaðar. Pólítískur óstöðugleiki í Mið-Austurlöndunum 

hefur orsakað miklar olíuverðhækkanir sökum röskunar á jafnvægi framboðs og 

eftirspurnar. Þessum olíuverðhækkunum hafa síðan fylgt niðursveiflur í bandarísku 

efnahagslífi eins og sést á mynd 1 en myndin sýnir kreppur í Bandaríkjunum og 

olíuverðbreytingar samkvæmt Producer Price Index. 

 

Mynd 1. Sögulegar kreppur í Bandaríkjunum með hliðsjón af olíuverðbreytingum.                          
Heimild: FRED graph, 2012 

Kreppur eru hér byggðar á skilgreiningu og dagsetningu frá National Bureau og 

Economic Research (NBER) í Bandaríkjunum. Þeir skilgreina kreppur sem verulegan 

samdrátt í efnahagsstöðu hagkerfis yfir nokkurra mánaða tímabil, en ekki einungis sem 

samdrátt í raunlandsframleiðslu hagkerfis tvo ársfjórðunga í röð. Slíkur samdráttur 
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verður þá sýnilegur í raunlandsframleiðslu, rauntekjum, atvinnuleysi og 

iðnaðarframleiðslu. 

Markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir áhrifum olíuverðskella á bandarískt 

hagkerfi. Til þess er sögulegur bakrunnur stríða og pólitískrar uppgöngu í 

olíuframleiðslulöndum kynntur með hliðsjón af efnahagsástandi í Bandaríkjunum. Síðan 

eru sett fram fræðileg líkön um hvernig olíuverðbreytingar geta haft áhrif á hagkerfið í 

gegnum hlutfallslegt orkuverð (e. relative price of energy) og færslu aðfanga milli 

atvinnugreina (e. sectoral shifts). Einnig er komið inn á hvernig þessir pólitísku atburðir 

og stríð í olíuframleiðslulöndunum gætu haft áhrif á olíuverð þar sem einna 

áhugaverðast er að athuga áhrif OPEC en þau hafa verið heldur breytileg. Að lokum er 

sambandið kannað út frá tölfræðilegum rannsóknum hagfræðinga síðustu árin. Með 

hjálp tölfræðinnar er takmarkið að gera grein fyrir hvort söguleg tímasetning 

olíuverðhækkana og kreppa sé einungis ein stór tilviljun, hvort það sé einhver önnur 

hagstærð sem skapi grundvöll fyrir bæði olíuverðhækkunum og kreppum, eða hvort 

olíuverðhækkanir hafi að hluta til haft áhrif á efnahagsmál Bandaríkjanna á síðustu 

áratugum.   
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2 Sögulegir olíuskellir 

Allt frá því um miðja 19. öld og fram undir lok seinni heimstyrjaldarinnar voru 

Bandaríkjamenn einir stærstu olíuframleiðendur og neytendur í heimi. Bandaríkin áttu 

eftir að vera stærstu olíuframleiðendur heims allt fram til ársins 1974. Enn í dag eru 

Bandaríkin stærstu olíuneytendur í heiminum og þar af leiðandi hafa olíuverðbreytingar 

eflaust mikil áhrif á bandarískan efnahag. Pólitísk spenna auk annarra ytri atburða í Mið-

Austurlöndunum hefur því haft gríðarleg áhrif á bandarískan efnahag í gegnum olíuverð. 

Til að gera sér grein fyrir áhrifum olíuverðbreytinga á hagsveiflur í Bandaríkjunum er því 

mikilvægt að þekkja sögu olíuframleiðslu og olíuskella sem hafa orsakað miklar 

verðbreytingar í gegnum síðustu áratugi.  

Hamilton (2011) skipti árunum eftir stríð í þrjú smærri tímabil: 1946-1972, fyrstu ár 

eftir stríðslok, 1973-1996, helstu áhrifa ár OPEC og 1997- iðnvæðing samfélaga. Við 

munum fylgja þessari skiptingu í umfjölluninni um olíuverðbreytingar og kreppur. Tafla 1 

sýnir samantekt af helstu áhrifaþáttum á olíuverð ásamt tilsvarandi verðhækkunum og 

tengdum efnahagskreppum. Næstu undirkaflar rekja hvern atburð fyrir sig og útskýra 

helstu áhrifaþætti olíuverðs og hver hugsanleg tengsl þeirra gætu verið við kreppur. 

Fyrirkomulag olíuframleiðslu í Bandaríkjunum skipti miklu máli fyrir heimsmarkaðinn á 

meðan þeir voru enn stærstu framleiðendur heims og því verður byrjað á að fjalla um 

fyrirkomulag hennar. Olíuverðbreytingar í kaflanum eru byggðar á verði frá West Texas 

Intermediate (WTI). 
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Tafla 1. Olíuverðhækkanir og tengdir atburðir frá seinni heimsstyrjöld 

Olíuskortur Verðhækkanir á 

hráolíu 

Verðstýring Helstu 

áhrifaþættir 

Upphaf 

kreppu 

Nóvember 1947 

-desember 1947 

Nóvember 1947 - 

janúar 1948, 37% 
Nei 

Mikil eftirspurn, 

framboðshömlur 
Nóvember 1948 

Maí 1952 Júní 1953, 10% Já 
Verkföll, 

verðstýringu hætt 
Júlí 1953 

Nóvember 1956 

-desember 1956   

(í Evrópu) 

Janúar 1957 - 

febrúar 1957, 9% 

Já 

(Evrópu) 
Súez-deilan Ágúst 1957 

Enginn Engin Nei Engin Apríl 1960 

Enginn 
Febrúar 1969, 7% 

nóvember 1970, 8% 
Nei 

Verkföll, mikil 

eftirspurn og 

framboðshömlur 

Desember 1969 

Júní 1973, 

desember 1973 - 

mars 1974 

Apríl 1973 - 

september 1973, 

16%, nóvember 1973 

– febrúar 1974, 51% 

Já 

Mikil eftirspurn, 

framboðshömlur, 

viðskiptabann 

OPEC 

Nóvember 1973 

Maí 1979 - 

júlí 1979 

Maí 1979 - janúar 

1980 
Já Bylting í Íran Janúar 1980 

Enginn 
Nóvember 1980 - 

febrúar 1981, 45% 
Já 

Stríð milli Íran og 

Írak, verðstýringu 

hætt 

Júlí 1981 

Enginn 
Ágúst 1990 - október 

1990, 93% 
Nei 

Fyrra 

Persaflóastríðið 
Júlí 1990 

Enginn 
Desember 1999 - 

nóvember 2000, 38% 
Nei Mikil eftirspurn Mars 2001 

Enginn 
Nóvember 2002 - 

mars 2003, 28% 
Nei 

Uppþot í 

Venesúela, Seinna 

Persaflóa stríðið 

Engin 

Enginn 
Febrúar 2007 - júní 

2008, 145% 
Nei 

Mikil eftirspurn, 

stöðugt framboð 
Desember 2007 

Heimild: History of Oil Shocks, Hamilton 2011. 

 



 

14 

2.1 Fyrirkomulag olíuframleiðslu í Bandaríkjunum fyrir árið 1974 

Fyrirkomulag olíuframleiðslu í Bandaríkjunum á þessum tíma einkenndist af 

framboðshömlum. Í byrjun 20. aldarinnar í Bandaríkjunum var mikil samkeppni um 

olíuframleiðslu. Þessi mikla samkeppni hafði leitt til ofdælingar úr auðlindum. Vegna 

samkeppninnar var ofdælt og nýting olíulindanna var því ekki eins hagkvæm og 

mögulegt hefði verið með betri meðferð auðlindanna. Til að koma í veg fyrir 

sameignarvanda (e. Tragedy of the commons) af völdum samkeppninnar samþykkti 

bandaríska þingið The National Industry Recovery Act árið 1933 og The Connelly Hot Oil 

Act árið 1935. Þessi lög bönnuðu olíuflutning milli fylkja í Bandaríkjunum fram yfir tilsett 

mörk (e. regulatory limit) fylkisins. Í hverju olíufylki var því komið á sérstakri nefnd sem 

ákvað kvóta fyrir leyfilegt framleitt magn (Hamilton, 2011).  

Stærsta olíufylki í Bandaríkjunum var Texas en þar fór 40% af allri olíuframleiðslu 

þeirra fram. Í Texas réðu The Texas Railroad Commission (TRC) framleiddu magni. 

Tilgangur TRC var að koma í veg fyrir sóun sem hafði einkennt framleiðslu áranna á 

undan. Í hverjum mánuðu spáði TRC fyrir um eftirspurn miðað við gildandi verð og út frá 

því ákvaðu þeir síðan svokallað hagkvæmt magn sem leyfilegt væri að dæla úr sérhverri 

olíulind næsta mánuðinn. Ef tilgangur TRC var í raun einungis að vernda nýtingu 

olíulinda Bandaríkjanna væri hægt að álykta að þeim hafi tekist tilsett markmið. 

Williamson (1963) taldi að olíulindir í Texas og Oklahoma hefðu verið ofnýttar, þær 

olíulindir sem dælt var úr fyrir þessar hömlur voru innan 4-6 ára að framleiða minna en 

1/10 af heildarframleiðslu þeirra þegar hún var hvað mest. Olíulindirnar sem hafið var 

að dæla úr eftir hömlur TRC framleiddu fimmtán árum seinna 50-60% af 

heildarframleiðslu þegar hún var hvað hæst (Hamilton, 2011).  

Á fyrstu árunum eftir stríð, 1946-1972, var heimsmarkaðsverð á olíu í hlutfalli við 

olíuverðið á Mexíkóflóa og þar sem Bandaríkjamenn voru stærstu olíuframleiðendur í 

heimi og meirihluti framleiðslu þeirra kom frá Texas hafði TRC mikil áhrif á 

heimsmarkaði olíu (Hamilton, 2011). 

2.2 Fyrstu árin eftir stríð 

Eftir lok seinni heimstyrjaldarinnar jókst eftirspurn eftir bifreiðum í hinum vestræna 

heimi. Hamilton (2011) benti á að eftirspurn eftir bensíndrifnum vörum í Bandaríkjunum 
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hafi aukist um 12% milli áranna 1945 og 1947, en á sama tíma jókst skráning nýrra 

bifreiða um 22%. Þessi skyndilega aukning eftirspurnar á olíu skilaði sér í hærra verði en 

olíuframleiðsla var eins og áður kom fram í takmörkuðu magni eftir tilskipan nefnda á 

borð við TRC í olíuframleiðslufylkjunum. Þessi skyndilega eftirspurnaraukning leiddi til 

þess að skortur varð á framboði bensíns í Bandaríkjunum. Skorturinn gerði það að 

verkum að eftirspurt magn var mun meira en framboðið magn, þar af leiðandi hækkaði 

olíuverð um 37% frá nóvember 1947 til janúar 1948. Hráolíuverð hækkaði um 80%  að 

nafnverði á þessu tímabili. Fyrsta kreppan eftir stríð hófst í nóvember 1948 en hún fylgdi 

í kjölfar olíuverðhækkananna 1947-1948 (Hamilton, 2011).  

Olíuverð var fest í Bandaríkjunum á árum Kóreustríðsins í upphafi 6. áratugs 20. 

aldarinnar. Á stríðsárunum ákvarðaði The Office of Price Stabilization (OPS) olíuverð 

með því að setja verðþak á sölu olíu, verðþakið sem OPS setti var við gildi frá 25. janúar 

árið 1950 til 13. febrúar árið 1953. Sumarið 1951, á meðan olíuverð var fast í 

Bandaríkjunum, þjóðnýtti forsætisráðherra Írans, Mohammad Mossedegh, olíulindir 

landsins. Viðbrögðin við þessu urðu þau að 19 milljónir tunna af mánaðarlegri 

framleiðslu Írana voru sniðgengnar á heimsmarkaði. Þann 30. apríl 1952 hófst síðan 

verkfall hjá bandarískum olíuverkamönnum og einn þriðji af olíudælum Bandaríkjanna 

stöðvaðist í kjölfarið. Framboð hafði því dregist verulega saman á heimsmarkaði en 

vegna verðstýringar OPS í Bandaríkjunum hækkaði olíuverð ekki eins og áhrif skorts 

myndu eðlilega leiða til. Mikill þrýstingur var á verðhækkun olíu vegna fyrrgreindra 

atburða og þegar verðstýringunni lauk loks í júní 1953 hækkaði hráolíuverð um 10% í 

einu stökki (Hamilton, 2011). Önnur kreppan eftir seinni heimstyrjöld hófst síðan í júlí 

1953, skömmu eftir að verðstýringu OPS lauk. 

Árið 1956 höfðu Bretar og Frakkar haft mikil áhrif á efnahagsmál í Egyptalandi í 100 

ár. Það voru einnig Bretar og Frakkar sem ráku fyrirtækið sem sá um umferð í gegnum 

Súez-skurðinn í Egyptalandi. Forseti Egyptalands, Nasser, vildi að umferð um skurðinn 

yrði undir yfirráðum Egypta sem varð til þess að hann þjóðnýtti hann í júlí 1956. Í von 

um að endurheimta stjórn skurðsins brugðust Bretar og Frakkar við með því að hvetja 

Ísraela til að ráðast inn í Sinei í Egyptalandi. Þann 29. október réðust Ísrealar síðan inn í 

Sinei og stuttu eftir fylgdu Bretar og Frakkar með sinn her. Deilan kom í veg fyrir umferð 

1,5 milljóna olíutunna á dag í gegnum skurðinn. Súez-deilan hafði því mikil áhrif á 
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olíuverð og ekki hjálpaði til að olíustöðvar (e. pumping stations) sem dældu olíu frá Írak 

til hafna í Austur-Miðjarðarhafinu voru einnig skaddaðar á meðan deilunum stóð, en í 

gegnum þær fór hálf milljón olíutunna á dag (Hamilton, 2011). Samkvæmt Hamilton 

(2011) féll heildarolíuframleiðsla í Mið-Austurlöndum um 1,7 milljón tunna á dag í 

nóvember 1956 sökum Súez-deilunnar. Súez-deilan gerði það að verkum að um það bil 

10,1% af heimsframleiðslu hráolíu dróst saman. Þetta hafði um leið miklar 

efnahagslegar afleiðingar í Evrópu þar sem 2/3 hlutar af olíunotkun Evrópuþjóða kom 

frá Mið-Austurlöndunum. Í kjölfarið jókst útflutningur Bandaríkjanna á hráolíu og meira 

unnum olíuvörum um rúmlega 300.000 tunnur á dag. Það var ekki fyrr en í febrúar árið 

1957 sem heildarolíuframleiðsla var orðin jöfn þeirri sem hún var fyrir Súez-deiluna og 

framleiðsla Mið-Austurlandanna var komin í sama horf og fyrir deilu í júní 1957. 

Útflutningur Bandaríkjanna á vörum og þjónustu dróst þá saman um 18% á fyrsta 

ársfjórðungi 1957 og það sem eftir var árs (Hamilton, 2011). Þriðja kreppan eftir stríð 

hófst í ágúst 1957 og raunlandsframleiðsla Bandaríkjanna dróst saman um 2,5%.  

Á árunum 1969-1970 voru vægar verðhækkanir á olíuverði. Verðhækkanirnar  má 

rekja að hluta til verðbólguþrýstings undir lok sjöunda áratugarins. Einnig er hægt að 

rekja verðhækkanirnar til annarra atburða, en í desember 1968 var verkfall hjá 

flutningsaðilum olíu á austurströnd Bandaríkjanna. Skortur á eldsneyti var því á 

austurströndinni á þessum tíma en framboð var takmarkað sökum verkfallsins. 

Skorturinn leiddi til hærra verðlags eldsneytis á austurströndinni en það var annar 

atburður sem hafði meiri áhrif á olíuverð í Bandaríkjunum á þessum tíma. Þann 4. janúar 

1969 hóf stéttarfélag olíu-, efna- og kjarnorkuverkamanna verkfall um öll Bandaríkin. 

Þegar verkfallinu lauk tilkynnti Texaco fyrir hönd stærstu olíufyrirtækja Bandaríkjanna að 

allir flokkar hráolíu myndu hækka í verði um 7% og voru helstu rök þeirra fyrir þessum 

verðhækkunum aukinn framleiðslukostnaður sökum verkfalla. Þessi verðhækkun átti að 

taka gildi 24. febrúar 1969 en verð á þessum tíma hækkaði í eins konar stökkum en ekki 

með samfelldri aðlögun eins og við þekkjum í dag. Tíu mánuðum eftir þessar 

verðhækkanir, í desember 1969, hófst fimmta kreppan eftir stríð í Bandaríkjunum. Hálfu 

ári seinna, í maí 1970 sköðuðust olíudælur Arabaríkjanna í Sýrlandi og í kjölfarið undir 

lok árs 1970 varð annað stökk á nafnverði hráolíu sem hækkaði um 8% (Hamilton, 

2011). 
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2.3 Helstu áhrifaár OPEC 

Á sjöunda áratug síðustu aldar hægðist á olíuframleiðslu Bandaríkjamanna. Samt sem 

áður voru þeir enn stærstu olíuneytendur í heimi en árið 1974 tók Rússland framúr þeim 

sem stærsti olíuframleiðandi heims. Texas Railroad Commission jók jafnt og þétt 

leyfilega framleiðslu úr olíulindum Texas og það var síðan árið 1972 sem TRC hafði 

afnumið allar hömlur á olíuframleiðslu í fylkinu. Þrátt fyrir þessa aukningu dugði þeirra 

eigin framleiðsla ekki til að svara innlendri eftirspurn. Mynd 2 sýnir olíuframleiðslu og 

neyslu Bandaríkjanna frá 1965-2010. Sjáum þar að þrátt fyrir að TRC slakaði á 

framleiðsluhöftum þá dugði það ekki til.  

 

Mynd 2. Olíuframleiðsla og -neysla Bandaríkjanna 1965-2010, þúsundir tunna á dag.                       

Heimild: BP, 2012 

Bandaríkin urðu því með tímanum háðari erlendri framleiðslu, en þeirra eigin 

framleiðsla náði hámarki 1972 á meðan neysla þeirra hefur stöðugt aukist (Hamilton, 

2011).  

Framleiðsla olíu í Mið-Austurlöndunum var farin að aukast á 6. áratug 20. aldarinnar. 

Árið 1960 stofnuðu fimm olíuframleiðsluþjóðir: Venesúela, Íran, Írak, Sádí-Arabía og 

Kúveit samtökin OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC var 

stofnað í þeim tilgangi að sameina olíuframleiðslustefnur meðlimaríkja til þess að 

tryggja öruggt og sanngjarnt verð fyrir olíuframleiðendur. Neysla vestrænna ríkja á olíu 

var að aukast á þessum árum og nóg var af olíulindum í Mið-Austurlöndunum til að 

koma í stað minnkandi framleiðslu Bandaríkjanna. Það var ekki fyrr en eftir 1970 sem 

OPEC náði tökum á heimsmarkaðsverði þrátt fyrir að samtökin væru stofnuð áratug 
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áður; völd OPEC áttu eftir að reynast skammlíf en áratug síðar töldu hagfræðingar að 

OPEC hefðu misst stjórn á heimsmarkaðsverði olíu (Skeet, 1991). 

Þann 6. október 1973 réðust Sýrlendingar og Egyptar á Ísrael. 17. október  sama ár 

tilkynntu Arabaríki OPEC um viðskiptabann sem átti að koma í veg fyrir útflutning olíu til 

þeirra ríkja sem virtust styðja Ísrael. Í kjölfar viðskiptabannsins dróst verulega úr 

heildarframleiðslu OPEC þjóðanna. Hamilton (2011) benti á að framleiðsla 

Arabameðlimanna hafi strax í nóvember dregist saman um 4,4 milljónir tunna á dag, 

sem jafngilti 7,5% af heimsframleiðslu olíu á þeim tíma. Persaflóalöndin tvöfölduðu 

síðan olíuverð 1. janúar 1974. Afleiðingarnar urðu mikill skortur á bensíni í 

Bandaríkjunum. Bensínstöðvar stóðu frammi fyrir tveimur valkostum, annaðhvort að 

skammta bensín svo fleiri gætu fengið bensín eða selja það eins fljótt og hægt var. Frech 

og Lee (1987) mátu biðraðakostnaðinn fyrir Bandaríkjamenn á þessum árum, niðurstaða 

þeirra var að biðtími bensínviðskipta jók kostnaðinn við bensínkaupin um 12% fyrir íbúa 

úthverfa í desember 1973 og 50% í mars 1974. Sjötta kreppan eftir stríð hófst í 

nóvember 1973 og samdráttur raunlandsframleiðslu á þeim tíma varð 3,2%  (Hamilton, 

2011).  

Ísraelsstríðið í upphafi áttunda áratugarins markaði upphaf mikilla deilna í Mið-

Austurlöndunum. Þvert á ákvörðun OPEC þjóðanna hafði Íran aukið framleiðslu sína á 

viðskiptabannárunum, sú aukning reyndist skammlíf en á næstu árum dróst verulega úr 

framleiðslu þeirra. Árið 1978 hóf almenningur í Íran byltingu gegn stjórnvöldum, verkföll 

hófust um landið allt þar sem verkföll olíuverkamanna áttu eftir að hafa mikil áhrif á 

olíuverð í Bandaríkjunum. Verkföll í olíuiðnaðinum urðu tíðari eftir því sem leið á 

byltinguna, þau urðu til þess að heildarolíuframleiðsla Írana dróst saman um 4,8 

milljónir tunna á dag milli október 1978 og janúar 1979. Lækkunin jafngilti 7% af 

heildarolíuframleiðslu í heiminum á þessum árum. Byltingin varð til þess að Shah1 Írans 

flúði land í janúar og Sheikh Khomeini komst til valda í febrúar sama ár. Þrátt fyrir 

mikinn framleiðslubrest í Íran á þessum árum bættu Sádí-Arabar og aðrar olíuþjóðir um 

þriðjung af glataðri framleiðslu Írana með framleiðsluaukningu sinni en samt varð 

skortur á bensíni í Bandaríkjunum. Frech og Lee (1987) mátu kostnaðinn við biðraðatíma 

                                                      

1
 Shah er titill æðstu ráðamanna í sumum Austurlöndum, Shah er dregið úr persnesku og þýðir konungur. 
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vegna framboðssamdráttar olíu í heiminum sökum byltingarinnar í Íran. Niðurstaða 

þeirra var að biðraðatímin jók raunbensínverð um þriðjung fyrir Bandaríkjamenn sem 

keyptu bensín í maí 1979. Sjöunda kreppan eftir stríð hófst síðan í janúar 1980 og 

samdrátturinn á bandarískri raunlandsframleiðslu reyndist vera 0,6% í kjölfarið  

(Hamilton, 2011). 

Í september 1980 hóf Írak stríð á móti Íran. Olíuframleiðsla Írana hafði aukist og var 

orðin um helmingurinn af framleiðslunni eins og hún var fyrir byltingu þegar Írakar 

réðust á þá. Afleiðingar stríðsins voru slæmar fyrir olíuframleiðslu beggja landa, 

sameiginlegur samdráttur á olíuframleiðslu Írans og Írak á upphafsárum stríðsins, 1980-

1981, nam 6% af heimsframleiðslu (Hamilton, 2011). Framleiðslusamdráttur þeirra sést 

á mynd 3. 

 

Mynd 3. Olíuframleiðsla í Bandaríkjunum og Mið-Austurlöndunum 1965-2010, þúsundir tunna á dag. 
Heimild: BP, 2012 

Hamilton (2011) bendir á að hvort byltingin í Íran 1978-1979 og stríðið milli Íran og 

Írak 1980-1981 séu taldir vera tveir skellir á olíuverð eða einn langur fari eftir gögnum 

sem stuðst er við. Í sumum tímaröðum, líkt og West Texas Intermediate, er einungis að 

finna einn skell sem nær yfir bæði tímabilin þar sem raunverð olíu tvöfaldast frá 1978-

1981. Aðrar raðir, t.d. PPI vísitala Bandaríkjanna fyrir hráolíu eða neysluverðsvísitala 

Bandaríkjamanna fyrir bensín, greina tvo aðskilda skelli. NBER (National Buerau of 

Economic Research) greinir efnahagsörðugleika Bandaríkjanna á þessum árum sem tvo 
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aðskilda atburði. Þeir dagsetja lok sjöundu kreppunnar eftir stríð í júlí 1980 og upphaf 

áttundu kreppunnar stuttu síðar í júlí 1981 en raunlandsframleiðsla Bandaríkjanna dróst 

saman um 0,5% eftir stríðið milli Íran og Írak (Hamilton, 2011). 

Olíuframleiðsla Mið-Austurlanda minnkaði mikið á áttunda og níunda áratug 20. 

aldarinnar, ekki einungis vegna stríðsins milli Íran og Írak heldur einnig vegna OPEC og 

spennu í Mið-Austurlöndunum. Olíuframleiðsla þessara ára sést á mynd 3. Þegar 

framboð í heiminum dregst saman með þessum hætti; framboð minnkar vegna 

ófyrirsjánlegra ytri atburða, leiðir lögmál framboðs og eftirspurnar til þess að nýtt 

jafnvægi myndast við hærra verð og minna magn. Olíuverð hafði hækkað mikið á 

áttunda áratug síðustu aldar, hækkaði um 16% árið 1973, 51% árið 1974 og 45% árið 

1981. Þær verðhækkanir má rekja til framboðsminnkunar og pólitískra atburða 

áratugarins. Framleiðsla Mið-Austurlandanna hélt áfram að minnka eftir því sem leið á 

níunda áratug 20. aldarinnar, Sádí-Arabía dró sjálfviljug úr u.þ.b. 2/3 af 

heildarframleiðslu sinni milli 1981 og 1985, en framleiðsla þeirra fór úr rúmum 10.000 

olíutunnum á dag niður í 3.500 tunnur á dag. Samt lækkaði olíuverð um 25% að 

nafnverði á þessu tímabili, lækkun á raunverði olíu var enn meiri. Þar sem olíuverð 

lækkaði á þessu tímabili þrátt fyrir að OPEC löndin drægju verulega úr framleiðslu sinni 

er líklegt að langtímaeftirspurn olíu sé teygnari en skammtíma. Neytendur hafa þar með 

aðlagað langtímavæntingar sínar um framtíðarolíuverð og brugðist við með því að 

breyta neyslu sinni yfir tíma, t.d. að orkufrek fyrirtæki leiti að staðkvæmdar orkugjafa í 

stað olíu. Þetta er hugsanleg ástæða þess að OPEC löndin misstu völd sín á 

olíumarkaðnum. Sádí-Arabía gafst upp á að reyna að stýra verðinu með 

framboðstakmörkunum og byrjaði að auka framleiðslu sína með þeim afleiðingum að 

olíuverð féll úr 27 dollurum árið 1985 á tunnu í 12 dollara á tunnu árið 1986. Þessi þróun 

var hagstæð fyrir neytendur en ekki fyrir framleiðendur, Hamilton og Owyang (óútgefið) 

rannsökuðu áhrif verðlækkana á olíufylki Bandaríkjanna og komust að því að þau gengu í 

gegnum sína eigin kreppu um miðjan níunda áratug 20. aldarinnar (Hamilton, 2011). 

Fyrra Persaflóastríðið hófst þegar Írak réðst á Kúveit í ágúst 1990 en þá var 

olíuframleiðsla Íraka loks aftur orðin jafnmikil og fyrir stríðið við Íran árið 1980. Þegar 

innrásin í Kúveit hófst hafði hún þær afleiðingar að olíuframleiðsla þeirra féll á ný. 

Sameiginleg framleiðsla Írak og Kúveit var rúm 9% af heimsframleiðslu olíu og 
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samdrátturinn í framleiðslu þeirra leiddi til tvöföldunar olíuverðs innan fárra mánaða. 

Verðhækkunin var skammlíf þar sem Sádí-Arabar juku á ný framleiðslu sína en olíulindir 

þeirra höfðu ekki verið fullnýttar síðan þeir drógu úr framleiðslu sinni á miðjum níunda 

áratugnum. Aukin framleiðsla Sádí-Arabíu dugði til að koma heimsframleiðslu í sama 

horf og fyrir innrás Íraka í Kúveit. Níunda kreppa Bandaríkjanna eftir stríð hófst í júlí 

1990 þar sem raunlandsframleiðsla Bandaríkjanna dróst saman um 0,1% (Hamilton, 

2011). 

2.4 Iðnvæðing samfélaga 

Undir lok 20. aldarinnar jókst iðnvæðing landbúnaðarsamfélaga, landa sem áður höfðu 

verið lítið háð orkufrekum iðnaði. Þessi nýlega iðnvæddu samfélög neyttu einungis 17% 

af heimsneyslu olíu árið 1998 en 69% af aukinni olíuneyslu í heiminum síðustu ár má 

rekja til þeirra. Skammtímaolíuverðbreytingar eftir seinni heimstyrjöld einkenndust 

mikið af pólitískri þróun í Mið-Austurlöndunum en undanfarin fimmtán ár hefur það 

breyst mikið. Síðustu ár hafa einkennst af aukinni eftirspurn þessara ný-iðnvæddu ríkja 

eftir olíu og erfiðleikunum sem fylgdu við að svara eftirspurn þeirra. Kína hefur verið þar 

fremst í flokki en ef Kínverjar halda áfram að auka olíuneysluna sína jafnhratt næstu 

áratugi verða þeir búnir að jafna neyslu Bandaríkjanna árið 2022 og tvöfalda hana árið 

2033. Olíuverðbreytingar þessara ára réðust því meira af eftirspurnarskellum frekar en 

framboðsskellum eins og á fyrri árum (Hamilton, 2011). 

Árið 1997 hófst kreppa í Austur-Asíu en fyrir hana hafði verið mikill vöxtur í 

hagkerfum þar. Fjárfestar höfðu síðasta áratug lofað mikinn vöxt Austur-Asíulandanna 

en sumarið 1997 fóru þeir að efast. Miklir fjármála og efnahagslegir örðugleikar hrjáðu 

löndin og undir lok árs 1998 féll olíuverð niður fyrir 12 dollara á tunnu. Þessi lækkun 

þýddi að raunolíuverð hafði ekki verið lægra síðan 1972 (Hamilton, 2011). 

Asíukreppan var ekki langlíf og hagvöxtur landanna var aftur kominn á skrið árið 

1999, Iðnvæðingin hélt sínu striki og eftirspurn Austur-Asíulandanna eftir olíu jókst á ný. 

Heimsneysla á olíu 1999 var aftur orðin jöfn neyslunni í byrjun árs 1997 og olíuverðið hjá 

West Texas Intermediate hækkaði um 38% milli nóvember 1999 og nóvember 2000. 

Tíunda kreppan eftir stríð í Bandaríkjunum hófst síðan í mars 2001 (Hamilton, 2011). 
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Árið 2002 var bylting í Venesúela, verkföll víðs vegar um landið hjá olíufyrirtækjum 

leiddu til samdráttar í olíuframleiðslu þeirra um 2,1 milljónir tunna á dag í desember 

2002 og janúar 2003, eins og sést á mynd 3. Stuttu seinna hófst seinna Persaflóastríðið 

með innrás Bandaríkjanna í Írak, afleiðingar innrásarinnar urðu þær að heimsframleiðsla 

dróst saman um 2,2 milljónir tunna á dag frá apríl til júní. Olíuframleiðsla Venesúela og 

Íraka dróst því verulega saman á árunum 2002-2003 sökum ytri pólitískra áhrifa, en 

þrátt fyrir þessa atburði voru voru heildaráhrifin á olíuframboð heimsins frekar væg. 

Eins og sést á mynd 3 jók t.d Sádí-Arabía ein og sér framleiðslu sína um sem nemur 

nánast öllum framleiðslusamdrættinum. Ef tólf mánaða breytilegt meðaltal (e. moving 

average) er athugað fyrir 2003 kemur í ljós að heildarframleiðsla olíu hefur einungis 

aukist yfir árið. Verðhækkanirnar voru mestar frá nóvember 2002 og febrúar 2003 en 

reyndust vera frekar vægar og skammlífar. Þrátt fyrir það taldi Kilian (2008) að þessar 

verðhækkanir ættu að flokkast með olíuskellum eftir seinni heimstyrjöld (Hamilton, 

2011). 

Næstu árin var hagvöxtur í heiminum mjög ör, IMF mat heildarhagvöxt heimsins um 

4,7% árin 2004 og 2005. Heimsneysla á olíu jókst einnig um 3% á ári þetta sama tímabil 

eða um fimm miljónir tunna á dag. Mynd 4 sýnir heimsframleiðslu og neyslu olíu frá 

1965-2010. 

 

Mynd 4. Heimsframleiðsla og neysla olíu, 1965-2010, þúsundir tunna á dag.                                         
Heimild: BP, 2012 
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Sjáum að í kringum árið 2000 eykst neyslan framyfir framleiðsluna í kjölfar 

iðnvæðingarinnar. Samhliða þessari miklu eftirspurnaraukningu var vöxtur 

heimsframleiðslu olíu staðnandi (e. stagnant). Olíuframleiðsla heimsins jókst nánast 

ekkert á árunum 2004-2007 og myndaði þar með, samhliða eftirspurnaraukningu, 

mikinn þrýsting á olíuverð til að hækka. Olíuverðþrýstingurinn sem fylgdi hinni auknu 

eftirspurn ný-iðnvæddra þjóða var ein meginástæðan á bakvið hinar miklu 

olíuverðhækkanir árin 2007-2008 (Hamilton, 2011).  

Ólíkt fyrri olíuverðhækkunum fylgdu hækkanirnar árin 2007-2008 ekki eftir ytri (e. 

exogeneous) pólitískum atburðum. Eftirspurn hélt áfram að aukast og árlegur 

heimshagvöxtur var 5% árin 2006 og 2007, enn meiri vöxtur en hafði verið 2003-2005. 

Olíuneysla hélt áfram að aukast árin 2006 og 2007, Kína eitt og sér jók neyslu sína um 

840.000 tunnur á dag frá 2005-2007. Þar sem olíuframleiðsla heimsins stóð í stað, eins 

og mynd 4 sýnir, þýddi þetta að aukin neysla einnar þjóðar leiddi til þess að önnur þjóð 

þurfti að draga úr sinni eigin neyslu þrátt fyrir stórauknar þjóðartekjur (Hamilton, 2011).  

Skammtímaverðteygni eftirspurnar eftir olíu hefur aldrei verið mjög há, samkvæmt 

Hamilton (2009) var hún um 0,05 árið 2003. Þessi lága verðteygni þýddi að mikla 

verðhækkunin árin 2007-2008 var óumflýjanleg vegna hinnar auknu eftirspurnar sem 

fylgdi nýlegri iðnvæðingu margra samfélaga og þeirrar staðreyndar að olíuframboð var 

ekki að aukast. Því lægri sem teygni er því meiri verður verðhækkunin þar sem 

neytendur eru háðari markaðnum, olíuverð hækkaði úr 55 dollurum á tunnu árið 2005 í 

142 dollara á tunnu árið 2008 (Hamilton, 2011). 

Olíuverðskellir síðustu áratuga hafa því haldist nokkuð þétt í hendur við kreppur í 

Bandaríkjunum, það verður því að teljast frekar ólíklegt að sambandið milli olíuverðs og 

hagsveiflna í Bandarikjunum sé hrein tilviljun. Næstu kaflar fjalla um samhengið bæði út 

frá fræðilegum forsendum og tölfræðilegum. 
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3 Hvernig getur olíuverð haft áhrif á hagsveiflur? 

Umfjöllunin hefur hingað til verið um pólitíska atburði fyrri ára og tímasetningu þeirra 

með hliðsjón af kreppum í Bandaríkjunum. Niðurstaðan er sú að tíu af ellefu 

efnahagskreppum eftir seinni heimstyrjöld fylgdu eftir eða voru samhliða miklum 

olíuverðhækkunum. Enn er óskoðað hvernig olíuverðið getur haft áhrif á hagsveiflur. 

Annað sem mikilvægt er að gera grein fyrir er hvaða þátt aðrir atburðir síðustu aldar 

áttu í olíuverðbreytingunum. Þessi kafli fjallar um hvernig olíuverð getur haft áhrif á 

hagsveiflur og hvert er hægt að rekja rætur helstu olíuverðskellanna. 

3.1 Fræðilegt líkan, hlutfallslegur orkukostnaður 

Hamilton (2005) setti fram einfalt líkan til að gera grein fyrir hver hugsanleg áhrif 

verðbreytinga orku gætu verið fyrir hagkerfi. Hann setti fram framleiðslufall sem var háð 

vinnuafli (L), fjármagni (K) og orku (E).  

    (     ) (1) 

Gerum ráð fyrir að hver framleidd vara seljist á einingarverðinu P, vinnulaun eru W, verð 

raforku er Q og kostnaður fjármagns er r. Hagnaðarfall fyrirtækis væri þá:  

               (2) 

þ.e. verðið sem fyrirtækið fær fyrir hverja vöru að frádregnum launum, 

fjármagnskostnaði og orkukostnaði. Ef við gerum ráð fyrir að fyrirtækið sé verðþegi á 

markaði myndi hagnaðar-hámörkunar fyrirtæki velja orkunotkun þannig að 

jaðarframleiðsla orku væri jöfn hlutfallslegu verði orkunnar:  

 
  (     )  

 

 
 

(3) 

þar sem    táknar hlutafleiðu framleiðslufallsins með tilliti til orkunotkunar. Ef við 

margföldum svo báðar hliðar jöfnunnar með E og deilum með Y þá fæst:  

     

    
 

  

  
 

(4) 

teygni framleiðslu með tilliti til breytinga á orkunotkun er því hlutfall orkukostnaðar af 

heildarframleiðslukostnaði. Eins prósentu hækkun á olíuverði leiðir út frá fyrstu gráðu 



 

25 

nálgun til framleiðsluminnkunar sem samsvarar prósentuhlutfalli olíukostnaðar af 

heildarkostnaði. 

Ef við gerum ráð fyrir að olíuverð hækki um 10% og hlutfall olíuverðs af 

heildarframleiðslukostnaði sé 4% myndi niðurstaða líkansins spá fyrir um samdrátt í 

landsframleiðslu upp á 0,4%. Árið 2000 var olíuneysla Bandaríkjanna 7,2 milljarðar 

tunna. Á verðinu 30 dollarar á tunnu jafngildir sú upphæð 2,2% af 9,8 billjón dollara 

landsframleiðslu þeirra. Vegna aukinnar olíuneyslu Bandaríkjanna var hlutfallið orðið 

3,8% af landsframleiðslu árið 2005 (Hamilton, 2005). 

Williamson (2011) taldi að hlutfallsleg verðhækkun orku hafi leikið stórt hlutverk í 

kreppunum síðan 1970. Hann benti á að kreppurnar 1974-1975, 1981-1982, 1990-1991 

og 2001 hafi allar fylgt eftir miklum vexti í hlutfallslegu orkuverði í Bandaríkjunum sem 

hægt er að rekja til þeirra ytri atburða sem fjallað var um í síðasta kafla. 

3.2 Kenning um færslu aðfanga í kjölfar olíuskella 

Hamilton (1988) setti fram annað líkan í þeim tilgangi að útskýra hugsanleg áhrif 

olíuverðs á hagsveiflur. Kenningin hans var að olíuverðshækkanir drægju úr eftirspurn 

eftir orkufrekum vörum, t.d. bílum. Minni eftirspurn eftir bílum, einkum stórum 

orkufrekum bílum sem framleiddir eru í Bandaríkjunum, leiðir til færslu vinnuafls og 

fjármagns frá bílaiðnaðinum. Aðföng í þessum framleiðsluiðnaði teljast vera nokkuð 

sérhæfð; vinnuafl og fjármagn sem er sérstaklega vel aðlagað til bílaframleiðslu getur 

verið erfitt að nýta jafn vel annars staðar og þar með getur færslan verið kostnaðarsöm. 

Ef færsla vinnuafls og fjármagns er kostnaðarsöm getur hún dregið verulega úr 

virðisauka (e. value added) (Barsky & Kilian, 2004). Tafla 2 sýnir útreikninga Hamilton 

(2009) á hlut bílaframleiðenda í samdrætti hagvaxtar fyrir fimm kreppur eftir stríð. 
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Tafla 2. Raunvöxtur landsframleiðslu Bandaríkjanna og framlag bílaframleiðslu fyrir fimm sögulegar 

kreppur. 

Tímabil Hagvöxtur Hlutur bíla í hagvexti 

1974:1-1975:1 -2,5% -0,5% 

1979:2-1980:2 -0,4% -0,8% 

1981:2-1982:2 -1,5% -0,2% 

1990:3-1991:3 -0,1% -0,3% 

2007:4-2008:4 -0,7% -0,7% 

Heimild: (Hamilton, 2011), dagsettar samkvæmt NBER 

Samkvæmt útreikningum hans virðist sem framleiðslubrestir hjá bílaframleiðendum 

hafi átt nokkurn þátt í minnkun hagvaxtar. Í töflu 2 sést t.d. að ef ekki hefði verið fyrir 

samdrátt af völdum bílaiðnaðarins hefði raunhagvöxtur ekki verið neikvæður fyrstu 

fimm ársfjórðunguna eftir 1979:2 að öllu öðru óbreyttu (Hamilton, 2011). Síðustu ár 

hefur þróunin í Bandaríkjunum verið í færslu vinnuafls frá stóriðjuframkvæmdum yfir í 

þjónustustörf og hafa t.d. olíuverkamenn og stálverkamenn þurft að færa sig yfir í nýjar 

atvinnugreinar, sem getur skapað langvarandi atvinnuleysi, sérstaklega hjá eldri 

verkamönnum sem þurfa að afla sér nýrrar þekkingar (Williamson S. D., 2011).   

3.3 Hlutverk samráðs 

OPEC er oft talinn einn helsti áhrifavaldur olíuverðhækkana á seinni hluta 20. aldarinnar. 

Völd OPEC á olíumarkaðnum döluðu þó eftir því sem leið á öldina og misheppnuð tilraun 

OPEC til að koma í veg fyrir olíuverðlækkanirnar um miðjan níunda áratuginn varð til 

þess að samtökin tvístruðust nánast. Þrátt fyrir að margir hagfræðingar telji að OPEC 

hafi misst öll völd á olíumarkaðnum í kringum 1986 eru aðrir sem vilja rekja 

verðhækkanirnar 1999-2000 til þeirra. En hvernig ættu samtök sem hefði mistekist að 

hafa marktæk áhrif á olíuverð síðan 1986 allt í einu að öðlast völd á ný í mars 1999? 

Fundir aðildarríkja OPEC hafa verið tíðir síðan 1986 en svo virðist sem einungis einum 

hafi fylgt mikil olíuverðhækkun, í mars 1998. Greinilegt er að OPEC-fundur einn og sér 

dugir ekki til að skapa verðhækkun, því gætu ákvarðanir OPEC verið háðar 

þjóðhagfræðilegri stöðu heimshagkerfisins (Barsky & Kilian, 2004).  
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Þegar framleiðendur eru aðilar í samráði standa þeir frammi fyrir vali milli þess að 

yfirgefa eða yfirgefa ekki samráðið. Ef samráðið er byggt á framleiddu magni, líkt og hjá 

OPEC, yfirgefur aðili það með því að framleiða magn umfram það sem samið er um. 

Framleiðandinn nýtir sér hátt verð með því að auka framboð sitt, skammtímahagnaður 

hans eykst en önnur fyrirtæki munu líklega fylgja verðhækkunum eftir og þar með missir 

framleiðandinn hluta af langtímahagnaðinum frá samráðinu. Fyrirtækið metur því 

fórnakostnaðinn af núvirtum framtíðarábata gegn hærri skammtímaábata. Ef við gerum 

ráð fyrir að ábati þess að svíkja samráðið sé x, ábatinn á áframhaldandi samstarfi sé y og 

gerum ráð fyrir til einföldunar að ef aðili svíkur muni framtíðarhagnaður hans vera 

enginn, þá mun aðili svíkja einungis ef: 

              

      
 

   
    

 

   
 

(5) 

þar sem r eru vextir og   er afvöxtunarstuðull. Lægri vextir minnka því hvatann til að 

svíkja á meðan hærri auka hann. Lágt vaxtastig á áttunda áratug síðustu aldar styrkti 

stöðu OPEC samtakanna þar sem minni hvati var fyrir aðildarríki til að svíkja. Annað sem 

virkar sem hvati til svika er eftirlit aðildarþjóða; ef erfitt er að fylgjast með framleiddu 

magni þjóðar eykur það hvata hennar til að framleiða meira. Þessar ófullkomnu 

upplýsingar um framleiðslustig eiga sérstaklega vel við olíuframleiðendur, 

raunframleiðsla olíu getur í besta lagi verið nálguð þar sem raunhæfar tölur eru ekki 

aðgengilegar fyrr en nokkru síðar. Á tímum lágrar eftirspurnar, þegar verð lækkar niður 

fyrir ákveðinn þröskuld, er einnig hvati fyrir samráðsaðila til að skyndilega svíkja og auka 

framboð sitt á markaðnum. Að öllu öðru jöfnu ættu þar af leiðandi miklar efnahagslegar 

uppsveiflur að styrkja stöðu samráða á meðan niðursveiflur myndu veikja stöðuna 

(Barsky & Kilian, 2004). 

Barsky og Kilian (2004) töldu þetta líkan hjálpa til við að útskýra umframframleiðslu 

olíu á tímum asísku kreppunnar 1997-1998 og að auki hvers vegna OPEC gæti tekist að 

hafa áhrif á olíuverð árin 1999-2000. Þrátt fyrir að vaxtastig væri ekki lágt miðað við 

sögulegar tölur var mikill uppgangur í bandarísku efnahagslífi. Hagvöxtur var óvenju hár 

árin 1999-2000 í Bandaríkjunum miðað við önnur ár sem að öllu öðru óbreyttu styrkti 

samráðsstöðu OPEC samkvæmt líkaninu að ofan.  
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Það var síðan þegar fyrstu merki um samdrátt í hagvexti Bandaríkjanna komu fram á 

seinni hluta ársins 2000 sem olíuverð lækkaði, OPEC horfði því fram á minnkandi 

eftirspurn eftir olíu. OPEC mistókst takmark sitt um að halda olíuverði háu, að öllu öðru 

óbreyttu er það í samræmi við líkanið að ofan; kreppur draga úr styrk samráða og auka 

hvata til svika. Annað sem gæti haft áhrif á styrk OPEC samtakanna er gengi bandaríska 

dollarsins gegn öðrum gjaldmiðlum. Veiking dollarans gagnvart evrópskum gjaldmiðlum 

og japanska jeninu var hluti af réttlætingu OPEC þjóðanna fyrir háu olíuverði kringum 

1970. Ef dollarinn styrkist gagnvart evrópskum og japönskum gjaldeyri verða vörur frá 

þeim löndum dýrari, því myndast hvati fyrir OPEC löndin til að halda olíuverði í dollurum 

háu til að vernda kaupmátt sinn. Sömuleiðis ef dollarinn veikist örvar það eftirspurn eftir 

olíu í heiminum og styrkir þar með stöðu OPEC þjóðanna til að halda samráði og reka 

olíuverð upp (Barsky & Kilian, 2004). Barsky og Kilian töldu því að áhrif OPEC ráðist að 

miklu leyti af þjóðhagfræðilegu umhverfi, séu þar af leiðandi ekki ytri stærð (e. 

exogenous) sem ákvarðist á fundum OPEC samtakanna. 

3.4 Hlutverk stríða 

Stríð í Mið-Austurlöndum hafa oft verið tengd við miklar olíuverðhækkanir. Átök 

olíulandanna á síðustu öld urðu til þess að milljónir tunna af olíu voru ekki til taks á 

markaðnum með þeim afleiðingum að verð hækkaði verulega. Olíuverðhækkanir hafa 

því oft verið tengdar framleiðslubrestum í Mið-Austurlöndunum. Barsky og Kilian (2004) 

lögðu til aðra leið til að greina verðhækkunina. Umfjöllun þeirra er um 

eftirspurnaraukningu af varúðarráðstöfunum (e. precautionary demand), slík 

eftirspurnaraukning getur orsakað mikla verðhækkun þegar olíuframboð er heldur 

óteygið. Teygni olíuframboðs er að öllum líkindum frekar lág þar sem erfitt er að breyta 

framleiðslustigi til skamms tíma. Þeir töldu þessa nálgun geta hjálpað til við að útskýra 

hversu fjölbreyttar olíuverðhækkanirnar hafa verið hvað varðar tímasetningu og stærð. 

Verðbreytingar innfluttrar hráolíu í Bandaríkjunum og tengdir atburðir sjást á mynd 5. 
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Mynd 5. Prósentubreytingar nafnverðs innfluttrar hráolíu í Bandaríkjunum 1971-2003. Heimild: (Barsky 

& Kilian, 2004) 

Áhrif stríðs á olíuverð er því hægt að tengja við bæði framboðsbrest og 

eftirspurnaraukningu. Ef framboð er tiltölulega óteygið mun eftirspurnaraukning leiða til 

mikillar hækkunar olíuverðs og samhliða framboðsminnkun leiða til enn hærra verðs. 

Barsky og Kilian (2004) tóku dæmi til stuðnings kenningar sinnar um áhrif aukinnar 

eftirspurnar af varúðarástæðum. Ólíkt mörgum öðrum stríðum var Íraksstríðið 2003 

fyrirsjáanlegt, búist var við því að Bandaríkjamenn myndu ráðast inn í Írak löngu áður en 

þeir hófu í raun innrásina. Hægfara olíuverðbreytingar væri því hugsanlega hægt að 

rekja til aukinnar eftirspurnar af varúðarástæðum. Olíuverð byrjaði að hækka löngu áður 

en stríðið við Írak hófst, olíuframleiðsla Íraka hafði ekkert dregist saman, hvorki af 

sökum stríðsins né stríðsundirbúnings. Meirihluta olíuverðhækkana fyrir Íraksstríðið 

2003 er því hægt að rekja til óvissu.  
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4 Tölfræðileg nálgun sambands olíuverðbreytinga og 

hagsveiflna 

Fræðilegu líkönin sem sett voru fram í kaflanum að ofan gera grein fyrir áhrifum 

olíuverðbreytinga á hagsveiflur. Næsta skref er að athuga hvort hagrannsóknir á 

raunverulegum gögnum styðji þessar kenningar um að olíuverðbreytingar hafi áhrif á 

efnahag Bandaríkjanna. Fyrst er aðferðafræðin sem beitt er í umfjölluninni kynnt, síðan 

er fjallað um þrjár kenningar sem Hamilton (1983) setti fram um tengsl olíuverðs og 

landsframleiðslu Bandaríkjanna fyrir 1973. Þá er fjallað um hvers vegna tengsl olíuverðs 

og landsframleiðslu virðist hverfa eftir árið 1973 út frá kenningum Hooker (1996) og 

hvernig hagfræðingar hafa tekist á við þann vanda. 

4.1 Aðferðafræði 

Aðferðafræði líkana sem hagfræðingar hafa sett fram til að kanna áhrif olíuverðs á 

hagsveiflur eru í megindráttum svipuð. Umfjöllun kaflans um rannsóknir hagfræðinga 

byggir öll á VAR líkönum og Granger orsakaprófum en ólíkar niðurstöður rannsókna er 

einna helst að rekja til gagnanna og skilgreiningar þeirra breyta sem líkanið metur. 

Upplýsingar um skilgreiningar á breytum líkananna og gögn sem rannsóknirnar styðjast 

við er að finna í gagnaviðauka. 

Líkönin sem umfjöllun kaflans byggir á eru svokölluð Vector Autoregressive Model, 

eða VAR líkön. Ef    er M-víður vigur þá er    ( ) M-jöfnu kerfi með framsetningu 

       
        (6) 

Þar sem           og     er stak-m í    og     er stak-m í   , og 
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(7) 

Jafna 6 er svo metin með venjulegri aðferð minnstu kvaðrata til að fá mat fyrir    ( ) 

líkanið (Hayashi, 2000). 
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Prófanirnar sem notaðar eru í þessum kafla byggja á F-prófi til að kanna Granger 

orsakasamhengi ýmissa breyta og Chow-prófi til að kanna hvort structural brake hafi 

verið í tímaröðinni til athugunar. F-prófið byggist á því að kanna hvort ákveðnir metlar 

séu frábrugðnar frá núlli. Fyrir jöfnu 8: 

                                                   (8) 

væri núlltilgátan                 til að athuga hvort    Granger-orsaki   . F-

prófstærðin er: 

 
  

(         ) (   )

     (   )
 

   (9) 

Þar sem q er fjöldi hamla á líkanið og n er fjöldi mælinga,      er summa kvaðrata 

leifaliðanna í hefta (e. restricted) líkaninu og      í óhefta. Reiknaða F-gildið er síðan 

borið saman við krítíska gildið sem fæst úr F-dreifingunni með q-1 og n-q frígráður,  

 (       ). Ef reiknaða gildið er hærra en krítíska gildið við gefna marktektarkröfu 

er núlltilgátunni hafnað og ályktað að    í þessu dæmi Granger-orsaki    (Hill, Griffiths, 

& Lim, 2008). Margar núlltilgátur að neðan verða settar fram með t.d. y ↛ o, en það 

táknar að breytan y Granger-orsaki ekki breytuna o. 

Chow-próf kannar hvort eðlismunur sé á tímaröð fyrir og eftir ákveðið tímabil. Fyrir 

prófið er líkanið metið fyrir allt tímabilið og síðan fyrir bæði tímabilin sem til athugunar 

eru fyrir structural brake. Síðan er metin Chow prófstærð sem er: 

 
      (      )  

[     (         )]  

(         ) (    )
 

(10) 

þar sem k táknar fjölda stika sem eru metnir og n er úrtaksstærðin. Chow prófstærðin 

fylgir F-dreifingu með k og n-2k frígráður,  (      ). 

4.2 Samband olíuverðs og landsframleiðslu fyrir 1973 

Hamilton (1983) setti fram þrjár kenningar um hver hugsanleg skýring væri á tengslum 

olíuverðs og hagsveiflna eftir stríð. Fyrsta kenningin var að sögulegu tengslin hafi verið 

hrein tilviljun, þ.e. þeir þættir sem hafi í raun lagt grundvöllinn fyrir samdrætti í 

raunframleiðslu Bandaríkjamanna hafa tilviljanakennt átt sér stað samtímis 

olíuverðhækkununum. Önnur kenningin var að fylgnina væri hægt að útskýra út frá 

annarri skýristærð sem hefði áhrif á báðar stærðir, olíuverð og landsframleiðslu. 
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Hugsanleg skýring á því gæti t.d. verið að einhver þáttur á lokastigi uppsveiflu leiði til 

hærra olíuverðs. Þriðja kenningin er að kreppur Bandaríkjanna hafi að hluta til verið 

orsakaðar af hækkun hráolíuverðs.  

4.2.1 Tölfræðileg prófun kenninga Hamilton 

Til að kanna gildi kenningar eitt beitti Hamilton (1983) tveimur aðferðum. Í fyrsta lagi 

með tilliti til sögulegra atburða; allar kreppur að einni undanskildri eftir seinni 

heimstyrjöld höfðu fylgt eftir miklum olíuverðhækkunum sem benti til þess að 

sambandið væri í raun ekki tilviljanakennt. Í öðru lagi þá er hægt að prófa kenningu eitt 

út frá tilgátuprófunum um fylgni milli tímaraðanna. Þessar prófanir hafa hafnað þeirri 

tilgátu að engin fylgni sé milli raunlandsframleiðslu Bandaríkjanna og hráolíuverðs. 

Prófanirnar veikja því stöðu fyrstu kenningarinnar. Til að athuga gildi seinni tveggja 

kenninganna nýtti Hamilton sér aðferðir þróaðar af Granger (1969), svokallað Granger 

orsakasamhengi (e. Granger causality). Hamilton (1983) setti fram próf til að kanna 

hvort hagtölur Granger-orsaki olíuverði en það byggðist á línulegri aðhvarfsgreiningu á 

jöfnunni:  

                                          (11) 

 

Svo var framkvæmt tilgátupróf um hvort x Granger-orsaki z. Ef við segjum að z tákni 

olíuverð og x hagtölu sem við teljum hafa áhrif á olíuverð  gætum við prófað hömlur á 

jöfnuna með F-prófi þar sem núlltilgátan væri                . Ef 

núlltilgátunni væri svo hafnað gæfi það til kynna að hagtölurnar sem voru prófaðar 

Granger-orsaki ekki framtíðarolíuverði. Ef við látum olíuverð vera x og landsframleiðslu z 

myndi höfnun núlltilgátunar veita upplýsingar gegn fyrstu kenningunni um að samband 

olíuverðs og framleiðslu sé tilviljanakennt. 

Til að athuga Granger orsakasamhengi olíuverðs og hagtalna beitti Hamilton (1983) F-

prófi á líkan sex breytu kerfis sem Sims (1980) setti fram í þeim tilgangi að nálga 

þjóðhagfræðilegan raunveruleika. Kerfið byggir á hagtölum frá Bandaríkjunum og 
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inniheldur raunlandsframleiðslu, atvinnuleysi, verðlag, laun, peningamagn2 og 

innflutningsverð. Þar sem olíuverð í Bandaríkjunum var að mestu ákvarðað af 

stofnunum á borð við TRC fyrir 1973 afmarkaði Hamilton prófanirnar við árin fyrir 1973. 

Ósístæðni er algeng í tímaröðum hagtalna, því tekur Hamilton fyrsta mismun 

tímaraðanna og ef sjálffylgnifallið sýnir enn einkenni einingarrótar framkvæmir hann 

einnig fjórða mismun. Líkanið sem Hamilton notaði byggist á aðferð minnstu kvaðrata á 

samband olíuverðs við völdu hagtölurnar, jafnan er: 

                                          (12) 

þar sem hann framkvæmdi prófanir með fjórum töfðum gildum og átta töfðum gildum 

líkt og í jöfnu 2, próf tilgátu    í töflu 3 byggir á henni. Í jöfnu 12 táknar o olíuverð og y 

raunlandsframleiðslu Bandaríkjanna. Prófið á að kanna hvort             , 

  *   +.   

Tafla 3. Próf fyrir Granger orsakasamhengi sex hagtalna Sims (1980) við olíuverð. 

 Tafin gildi = 4, T = 95  

(t=1949:2-1972:4) 

Tafin gildi = 8, T = 91 

(t=1950:2-1972:4) 

Núlltilgáta  (    ) (       )  (    ) (       ) 

Raunlandsframleiðsla:    

    ↛   

    ↛   

0,58 

5,55 

(0,68) 

(0,0005) 

0,71 

3,28 

(0,68) 

(0,003) 

Atvinnuleysi:    

    ↛   

    ↛   

2,06 

3,79 

(0,09) 

(0,007) 

1,48 

1,08 

(0,18) 

(0,005) 

Verðlag í Bandaríkjunum:    

    ↛   

    ↛   

2,01 

0,40 

(0,10) 

(0,81) 

1,54 

0,31 

(0,16) 

(0,96) 

Laun:    

    ↛   

    ↛   

1,92 

1,28 

(0,11) 

(0,28) 

1,46 

1,32 

(0,19) 

(0,25) 

Peningamagn:    

    ↛   

     ↛   

0,42 

1,10 

(0,79) 

(0,36) 

0,49 

2,22 

(0,86) 

(0,04) 

                                                      

2
 Hamilton notaði M1 fyrir peningamagn. M1 er samtala seðla og myntar í umferð og veltiinnlána innlánastofnana 

(Heimild: Seðlabanki Íslands). 
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Innflutningsverð:   
  

     
 ↛   

     ↛    

     
 ↛   

0,55 

0,22 

0,92 

(0,70) 

(0,93) 

(0,46) 

3,21 

0,26 

1,01 

(0,003) 

(0,98) 

(0,44) 

Heimild: Hamilton (1983), líkönin voru byggð á ársfjórðungsgögnum. 

Tafla 3 inniheldur núlltilgátur og prófanir Hamilton (1983). Í töflunni táknar  ↛   að 

  Granger-orsaki ekki  . Sjáum samkvæmt töflu 3 annars vegar að tilgátu    er ekki 

hafnað miðað við 5% marktektarkröfu, sem bendir til þess að landsframleiðsla í 

Bandaríkjunum orsaki ekki framtíðarolíuverði, hvorki fyrir fjögur tafin gildi né átta. Hins 

vegar getum við auðveldlega hafnað tilgátu    um að olíuverð Granger-orsaki ekki 

framtíðarframleiðslu bæði fyrir fjögur og átta tafin gildi. Þessar niðurstöður færa rök 

gegn kenningu eitt um að fylgnisambandið milli framleiðslu og olíuverðs sé 

tilviljanakennt. Próf    og    gefa til kynna að olíuverð ráðist ekki beint af verðlagi í 

samfélaginu heldur einnig gætu aðrir þættir haft mikil áhrif á verðið, báðum prófum er 

hafnað miðað við 5% marktektarkröfu. Samkvæmt útreikningum Hamilton (1983) var 

ein af sex breytum Sims (1980) sem virtist Granger-orsaka olíuverði, innflutningsverð. 

Tilgátuprófið fyrir Granger orsakasamhengi innflutningsverðs og olíuverðs er í töflu 3, 

tilgáta    . Fyrri innflutningsverð virtust því Granger-orsaka olíuverði miðað við 5% 

marktektarkröfu samkvæmt útreikningum hans en einungis miðað við átta tafin gildi en 

ekki fjögur.  Hamilton benti hins vegar á að F-prófið sé nálægt krítíska gildinu fyrir 5% 

mörkin og þar sem matið var byggt á 29 metlum sé það ekkert sérstaklega öflugt. 

Hamilton prófaði síðan enn fleiri hagtölur og áhrif þeirra á olíuverð. Hann athugaði 

meðal annars hvort verð annarra hrávara, landsframleiðsla á nafnverði, verkföll og 

ávöxtunarkrafa skuldabréfa Granger-orsaki olíuverðbreytingar. Niðurstaðan var sú að 

samkvæmt F-prófum voru einungis verkföll og kolaverð sem virtust Granger-orsaka 

olíuverðbreytingar. 

Einnig er niðurstaða prófanna    og    athyglisverð en samkvæmt þeim Granger-

orsakar olíuverð framtíðaratvinnuleysi miðað við 5% marktektarkröfu. Það gefur til 

kynna að ef olíuverð hækkar aukist atvinnuleysi og tengist þar með kenningunni um 

virðisaukann í kafla 3.2. Aukið atvinnuleysi hefur almennt í gegnum tíðina sýnt neikvætt 

samband við hagvöxt, á tímum mikils atvinnuleysis hefur hagvöxtur verið lítill og öfugt. 

Hugsum hins vegar þetta aukna atvinnuleysi út frá kenningunni í þriðja kafla og gerum 
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ráð fyrir að aukið atvinnuleysi hafi verið orsakað af flutningi aðfanga frá olíuiðnaðinum í 

kjölfar minni eftirspurnar eftir olíufrekum vörum. Þar sem aðföngin eru nokkuð sérhæfð 

getur færslan dregið úr virðisauka og olíuverð þar með haft áhrif á minnkun hagvaxtar 

enn frekar í gegnum aukna atvinnuleysið.  

F-prófin sem notuð voru til að kanna Granger orsakasamhengin byggja á venjulegri 

aðferð minnstu kvaðrata en hún gerir ráð fyrir að leifaliðirnir    séu óháðir og 

normaldreifðir. Hamilton (1983) ályktaði út frá myndgreiningu að vegna þess hve miklar 

olíuverðbreytingar voru tíðar væri ólíklegt að forsendan um normaldreifingu héldi fyrir 

leifaliðina í aðhvarfsgreiningunni. F-prófið gæti þar af leiðandi leitt til höfnunar 

núlltilgátunnar, annaðhvort vegna þess að     eða vegna þess að eiginleikar prófsins í 

litlu úrtaki eru veikir þegar    fylgja ekki normaldreifingu. Hamilton notaði Lomnicki-

prófið til að athuga hvort halar dreifingar    væru þykkari en forsendan um 

normaldreifingu gerði ráð fyrir. Prófið byggir á því að bera saman annað vægi,    og 

fjórða vægi    leifaliðana við þau vægi sem búist væri við ef þeir fylgdu 

normaldreifingu. Prófstærðin er   √ (    
    ) √   en hún stefnir á  (   ) fyrir 

Gaussian hvítt suð (e. Gaussian white noise) eftir því sem gagnasafnið stækkar. Fyrir 

leifaliðina í jöfnu 2 reiknaði Hamilton að Lomnicki prófstærðin væri         þar sem 

þrír af 91 leifalið voru meira en fjórum staðalfrávikum frá væntingu sem er mjög ólíklegt 

ef þeir í raun væru normaldreifðir. Þessi útkoma veikir niðurstöðu F-prófanna fyrir 

Granger orsakasamhengið. Hamilton framkvæmdi einnig sama próf fyrir 

aðhvarfsgreininguna þar sem olíuverð var óháða breytan:  

                                          (13) 

Fyrirfram gerum við frekar ráð fyrir því að leifaliðirnir þar sem landsframleiðslan er háða 

breytan,   , séu frekar normaldreifðir heldur en   . Fyrir jöfnu 13 reiknaði Hamilton 

með að        og einungis tveir af 91 leifalið væru meira en tveimur staðalfrávikum 

frá væntingu.  

Gweke (1978, bls. 169) benti á að hægt væri að nýta slíka ósamhverfu. Hamilton 

(1983) endurreiknaði því Granger-orsakaprófin á jöfnu 14: 

                        

                                        

(14) 
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með nýja núlltilgátu,          . Hann endurreiknaði síðan F-prófin fyrir allar sex 

hagtölur Sims og engin af þeim virtist Granger orsaka olíuverðbreytingar fyrir bæði 

    og    . 

4.2.2 Niðurstöður Hamilton 

Prófanir Hamilton (1983) leiða til þess að fyrstu tvær kenningar hans eru ekki lýsandi 

fyrir samband olíuverðs og framleiðslu Bandaríkjanna fyrir 1973. Niðurstöður 

tilgátuprófana    og    veikja gildi kenningar eitt en niðurstaða prófana gefur til kynna 

að olíuverð Granger-orsaki landsframleiðslu, en landsframleiðslan Granger-orsaki ekki 

olíuverði. Tilviljanakennt samband olíuverðs og framleiðslu virðist þar með ósennilegt í 

ljósi niðurstaða prófana hans, og vegna þeirrar sögulegu staðreyndar að allar kreppur 

Bandaríkjanna eftir seinni heimstyrjöld að einni undanskyldri fylgdu í kjölfar mikilla 

olíuverðhækkana. Prófanirnar veita kenningu tvö einnig lítinn stuðning.  Engin af sex 

hagtölum Sims (1980) sýndi óreglulega hegðun fyrir olíuverðhækkanirnar né virtist 

Granger-orsaka olíuverði. Það skapar lítinn grundvöll til að halda því fram að einhver 

þriðja breyta hafi orsakað bæði olíuverðhækkanirnar og niðursveiflurnar í 

Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að próf     í töflu 3 hafi gefið til kynna að innflutningsverð 

væru upplýsandi fyrir olíuverðbreytingar bendir Hamilton á að slík áhrif komi ekki fram í 

prófunum sem byggja til dæmis á raunverulegri forsendum um dreifingareiginleika. Einu 

breyturnar sem Hamilton (1983) reiknaði að Granger-orsaki olíuverði voru verkföll hjá 

olíuverkamönnum og kolaverð. Þriðja kenning Hamilton stendur því ein eftir, veiking 

fyrri tveggja kenninganna leggur stoð undir kenningu þrjú. 

4.3 Hvað varð um samband olíuverðs og hagstærða eftir 1973? 

Notkun olíuverðbreytinga sem skýristærð til að kanna áhrif á hagkerfi hefur aukist í 

gegnum árin. Olíuverðbreytingar hafa orðið tíðari og stærri en þrátt fyrir það lítur út 

fyrir að áhrif þeirra á hagstærðir hafi fjarað út. Eftir 1973 hefur olíuverði ekki tekist að 

sýna fram á Granger orsakasamhengi við helstu hagstærðir, t.d. atvinnuleysi og 

raunlandsframleiðslu. Í töflu 1 er að finna niðurstöður Hamilton (1983) um Granger 

orsakasamhengi olíuverðs við aðrar hagtölur, samkvæmt hans útreikningum Granger 

orsakaði olíuverð bæði atvinnuleysi og raunlandsframleiðslu frá 1948-1973 miðað við 
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5% marktektarkröfu. Útvíkkun á sömu prófum yfir öll árin eftir stríð veikir niðurstöður 

hans og sambandið virðist hverfa (Hooker, 1996).  

Hooker (1996) lagði til þrjár kenningar sem hugsanlega skýringu þess að sambandið 

virðist hverfa þegar VAR aðferð Hamilton (1983) er beitt á lengra tímabil. 1) Að 

structural brake hafi verið í mörgun tímaröðum hagtalna í Bandaríkjunum árið 1973; ef 

ekki yrði tekið tillit til þess veikir það niðurstöður greininga um áhrif olíuverðs. 2) Að 

olíuverð hafi verið ytri stærð fyrir 1973 en innri stærð eftir 1973, útvíkkun á kenningu 

Hamilton (1983). 3) Að ósamhverf áhrif séu á landsframleiðslu af olíuverðhækkunum og 

olíuverðlækkunum. Fyrir 1973 voru fá tilvik þar sem olíuverð lækkaði, bjögunin þar með 

lítil ef líkan væri metið frá þessu tímabili. Eftir 1973 varð dreifni olíuverðs mun hærri, 

fleiri verðlækkanir og verðbreytingar tíðari en á fyrri árum, því reynir fyrst almennilega á 

ósamhverfa sambandið eftir 1973.  

4.3.1 Structural Brake árið 1973 og hvarf sambands olíuverðs og hagvaxtar 

Árið 1973 markaði langtímabreytingar á efnahagsstöðu Bandaríkjanna. Það ár hægðist á 

framleiðniþróun þeirra, tímabil fljótandi vaxtastigs hófst og á eftir fylgdu mörg ár sem 

einkenndust af lágu vaxtastigi. Perron (1989) tengdi árið 1973 og meðfylgjandi olíuskell 

við varanlega breytingu hagvaxtar Bandaríkjanna eftir stríð, hagvöxturinn var lægri á 

komandi árum heldur en á fyrstu árunum eftir stríð. Eins og áður kom fram þá benti 

Hamilton (1983) á að fyrirkomulag olíuvinnslu í Bandaríkjunum breyttist árið 1973, 

Hamilton hafði fundið vísbendingar um structural brake milli 1972:43 og 1973:1. Fyrir 

árið 1973 stjórnuðu stofnanir leyfilegu framleiddu magni í Bandaríkjunum og um leið 

voru þær ráðandi þáttur í að ákvarða olíuverð, eftir 1973 var olíufyrirtækjum í 

Bandaríkjunum heimilt að dæla því magni af olíu sem þau kusu. Verðmyndun áranna 

1974-1979 var að miklu leyti háð samráði OPEC þjóðanna en eftir að OPEC missti tökin á 

markaðnum réðst verð á samspili framboðs fyrirtækja og eftirspurnar á markaði 

(Hooker, 1996). 

Til að prófa gildi fyrstu kenningar sinnar setti Hooker (1996) fram VAR líkan sem 

innihélt olíuverð, verð þriggja mánaða ríkisvíxla, the GDP deflator, import price deflator, 

                                                      

3
 Fjórði ársfjórðungur árið 1972 
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og annaðhvort atvinnuleysisstig eða raunlandsframleiðslu. Þegar Hooker prófaði fyrir 

structural brake yfir allt tímabilið notaði hann ársfjórðungstölur með tólf töfðum gildum, 

á tímabilinu fyrir 1973 notaði hann átta tafin gildi og eftir 1973 sex tafin gildi. Í 

reikningum sínum notaði Hooker bæði fyrsta mismun lógaritma nafnverðs og raunverðs 

olíu. Fyrsti mismunur lógaritma nafnverðs olíu er byggður á sömu aðferðum og Mork 

(1989) notaði, hráolíuverð er byggt á PPI (Producers Price Index) fyrir 1973 og RAC 

(Refiner Acquisation Cost) eftir 1973. Raunverð olíu er fundið með því að deila GDP 

deflatornum með verði út frá PPI. Hooker (1996) gerði þrjú mismunandi próf til að 

kanna fyrir structural brake árið 1973; venjulegt Chow-próf til að kanna hvort metnu 

stuðlarnir í öðru úrtakinu væru tölfræðilega frábrugðnir stuðlunum í hinu úrtakinu, 

breytta útgáfu af Chow-prófinu sem leyfir fastanum (e. intercept) að breytast milli 

tímabila og að lokum Chow-próf án olíuverðsins í VAR-líkaninu til að athuga hvort 

structural brake sé í hagvexti Bandaríkjanna. Niðurstöður Hooker (1996) er að finna í 

töflu 4 og 5. 

Tafla 4. Niðurstöður Hooker úr Chow-prófunum 

Structural Brake próf fyrir 
1973:3/4 

VLF jafnan Atvinnuleysis 
jafnan 

i. Venjulegt Chow-próf 
           (       ) 

Raunverð lógaritma olíu 

Nafnverð mismunar lógaritma olíu 

2,53 (p<0,001) 

2,65 (p<0,001) 

1,37 (p=0,106) 

1,36 (p=0,112) 

ii. Chow-próf, breytilegur fasti 
 

Raunverð lógaritma olíu 

Nafnverð mismunar lógaritma olíu 

2,54 (p<0,001) 

2,71 (p<0,001) 

1,34 (p=0,124) 

1,33 (p=0,131) 

iii. Chow-próf án olíuverðs 2,19 (p=0,001) 1,06 (p=0,397) 

Heimild: Hooker (Hooker, 1996) 
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Tafla 5. Niðurstöður Hooker úr Granger orsakasamhengis prófum 

Granger orsaka próf 
Olía ↛ VLF Olía ↛ Atvinnuleysi 

i. Fyrra tímabilið, 1948:1-1973:3 
           (       ) 

Raunverð lógaritma olíu 

Nafnverð mismunar lógaritma olíu 

2,26 (p=0,037) 

2,94 (p=0,008) 

2,43 (p=0,025) 

2,71 (p=0,014) 

ii. Seinna tímabilið, 1973:4-1994:2  
  

Raunverð lógaritma olíu 

Nafnverð mismunar lógaritma olíu 

1,25 (p=0,299) 

0,91 (p=0,496) 

1,20 (p=0,323) 

0,79 (p=0,582) 

iii. Allt tímabilið, 1948:1-1994:2 
  

Raunverð lógaritma olíu 

Nafnverð mismunar lógaritma olíu 

0,79 (p=0,608) 

0,97 (p=0,460) 

0,80 (p=0,601) 

0,89 (p=0,529) 

iv. Allt tímabilið með Dummy 
breytu eftir 1973 

  

Raunverð lógaritma olíu 

Nafnverð mismunar lógaritma olíu 

0,79 (p=0,608) 

0,97 (p=0,460) 

0,80 (p=0,601) 

0,89 (p=0,529) 

Heimild: Hooker (1996) 

 

Tafla 4 sýnir niðurstöðu prófana Hooker um hvort structural brake sé árið 1973 og tafla 

5 sýnir prófanir um hvort einhliða Granger orsakasamhengi olíu og landsframleiðslu 

viðhaldist yfir lengra tímabil. Tafla 4 byggir á Chow-prófum þar sem núlltilgátan er að 

ekkert structural brake hafi verið í tímaröðinni á þessu tiltekna tímabili. Niðurstöður í 

töflu 4 gefa til kynna að structural brake hafi verið í sambandi hagvaxtar og olíuverðs í 

Bandaríkjunum árið 1973. Í prófi i. er núlltilgátunni um ekkert structural brake fyrir 

sambandið hafnað miðað við 5% marktektarkröfu fyrir bæði tilvik, þegar jafnan 

inniheldur lógaritma af raunolíuverði og með lógaritma mismunar nafnverðs olíu. 

Báðum prófunum í lið ii, á lógaritma raunolíuverðs og lógaritma mismunar nafnverðs 

olíu, er hafnað miðað við 5% marktektarkröfu, p-gildi er minna en 0,001. Í þeim prófum 

leyfir Hooker ólíka fasta fyrir og eftir 1973. Þriðji og síðasti liður Chow-prófanna byggir á 
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VAR líkaninu án olíuverðs, prófið bendir til þess að structural brake hafi verið í 

landsframleiðslu Bandaríkjanna árið 1973 en því er hafnað miðað við 5% 

marktektarkröfu. Atvinnuleysi virðist vera stöðugt í öllum Chow-prófunum. Niðurstöður 

Hooker gefa því til kynna að structural brake hafi verið á sambandi olíuverðs og 

hagvaxtar Bandaríkjanna árið 1973. Ein möguleg ástæða fyrir þessum niðurstöðum er að 

samband olíuverðs og hagvaxtar hafi verið vitlaust skilgreint í þessum línulegu líkönum 

en eins og komið verður inn á að neðan voru olíuverðlækkanir ekki algengar fyrir 1973 

og því var fyrst reynt almennilega á fallformið eftir það ár.  

Tafla 5 inniheldur Granger-orsaka próf til að kanna hvort samband olíuverðs og 

landsframleiðslu Bandaríkjanna haldist yfir 1973. Í lið i. kemst Hooker (1996) að sömu 

niðurstöðu og Hamilton (1983). Granger orsakaprófin hans Hooker yfir tímabilið 1948:1-

1973:3 gefa til kynna að olíuverð Granger-orsaki framtíðarframleiðslu þar sem báðum F-

prófunum er hafnað miðað við 5% marktektarkröfu. Bæði fyrir lógaritma af raunverði 

olíu og lógaritma af mismun nafnverðs olíu. Hooker reiknaði impulse response fallið fyrir 

eins staðalfráviks hækkunar olíuverðs miðað við tímabilið 1948:1-1973:3. Samkvæmt því 

varð vöxtur landsframleiðslu 0,6% lægri en áður, þremur og fjórum ársfjórðungum eftir 

skell. Hooker framlengir síðan tímabilið fram yfir 1973 og virðist sem sambandið rofni. 

Núlltilgátunum um að lógaritmi mismunar nafnverðs og lógaritmi raunverðs Granger-

orsaki olíuverði er ekki hafnað miðað við 5% marktektarkröfu. Hann kemst að sömu 

niðurstöðu fyrir tímabilið eftir 1973, prófin hans gefa til kynna að frá 1973:4-1994:2 sé 

ekki Granger orsakasamhengi milli olíuverðs og landsframleiðslu.  

Þessar niðurstöður Hooker gefa til kynna að structural brake hafi verið í sambandi 

hagvaxtar og olíuverðs í Bandaríkjunum í kringum 1973. Einnig virðist sem olíuverð 

Granger-orsaki ekki lengur landsframleiðslu eftir 1973. Hugsanleg ástæða fyrir því hvers 

vegna olíuverð orsaki ekki lengur landsframleiðslu gæti verið að fallformið sem stuðst er 

við í sambandi breytanna sé ekki rétt skilgreint. Hamilton (1983) benti á að fyrir 1973 

hafi olíuverð í Bandaríkjunum verið ákvarðað af stofnunum í olíufylkjunum og 

einkenndist tímaröðin yfir tímabilið 1948-1973 nánast eingöngu af verðhækkunum. Í 

kringum 1980 runnu upp fyrstu árin eftir seinni heimsstyrjöld þar sem miklar 

olíuverðlækkanir urðu, það er því ekki fyrr en í seinni tíð sem fallform olíuverðs í 

greiningunum fer að skipta meira máli. Áður en við athugum gildi þriðju kenningar 
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Hooker um ósamhverf áhrif olíuverðs á landsframleiðslu er önnur kenningin um hvort 

olíuverð sé innri stærð (e. endogeneity of oil) skoðuð nánar. 

4.3.2 Olíuverð sem innri stærð 

Hooker (1996) taldi eina hugsanlega skýringu fyrir því hvers vegna Granger 

orsakasamhengi virtist rofna milli olíuverðs og landsframleiðslu eftir 1973, að olíuverð 

hefði verið ytri stærð fyrir 1973 en innri stærð eftir 1973. Tilgangur Granger 

orsakasamhengisprófananna er að athuga hvort ómælanlegi hluti (e. unforecastable 

component) olíuverðbreytinga hjálpi til við að spá fyrir um framtíðargildi hagstærða. 

Eftir því sem meiri upplýsingar um framtíðarolíuverð er að finna í öðrum hagstærðum, 

þeim mun minni er ómælanlegi hluti áhrifa olíuverðs. Þetta mun því leiða til þess að 

erfiðara er að greina samband milli olíuverðs og annarra hagstærða í hefbundnu VAR 

líkani. Hamilton (1983) setti fram þessa sömu kenningu fyrir árin 1948-1973 og prófaði 

hvort einhver þriðja breyta Granger-orsakaði bæði olíuverð og landsframleiðslu, 

niðurstöður hans eru í töflu 3 að ofan. Í prófunum hans voru engar hagstærðanna sem 

virtust Granger-orsaka olíuverð, að undanskyldu kolaverði og verkföllum. Niðurstöður 

hans styrkja kenninguna um að olíuverð hafi verið ytri stærð fyrir 1973. Hooker 

framkvæmdi einnig Granger orsakapróf fyrir tímabilið 1948:1-1973:3 fyrir hagstæðirnar í 

sínu líkani og framkvæmdi svo álíka próf fyrir tímabilið eftir 1973. 

Tafla 6 inniheldur niðurstöður Hooker (1996) úr Granger orsakasamhengis prófunum 

um hvort olíuverð sé innri breyta. 

Tafla 6. F-próf fyrir Granger orsakasamhengi ýmissa hagstærða fyrir og eftir 1973 

Tilgátuprófanir um hvort olíuverð sé innri stærð   

A. Fyrra tímabilið, árin 1948:1-1973:3 
   

VAR líkan með atvinnuleysi 
Ríkisvíxlar 
↛Olíu 

Verðbólga 
↛Olíu 

Innfl. verðbólga 
↛Olíu 

Atvinnuleysi 
↛Olíu 

Raunverð lógaritma olíu 

Log-mismunur olíuverðs 

1,62 (0,15) 

0,38 (0,93) 

1,12 (0,36) 

0,38 (0,93) 

1,62 (0,15) 

1,10 (0,38) 

1,19 (0,32) 

0,71 (0,68) 

VAR líkan með hagvexti Ríkisvíxlar 
↛Olíu 

Verðbólga 
↛Olíu 

Innfl. Verðbólga 
↛Olíu 

VLF       
↛Olíu 

Raunverð lógaritma olíu 2,15 (0,05) 1,22 (0,31) 1,75 (0,11) 2,32 (0,03) 
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Log-mismunur olíuverðs 0,66 (0,72) 0,38 (0,93) 1,60 (0,15) 1,40 (0,22) 

B. Seinna tímabilið, árin 1973:4-1994:2 
   

VAR líkan með atvinnuleysi 
Ríkisvíxlar 
↛Olíu 

Verðbólga 
↛Olíu 

Innfl. verðbólga 
↛Olíu 

Atvinnuleysi 
↛Olíu 

Raunverð lógaritma olíu 

Log-mismunur olíuverðs 

1,80 (0,10) 

0,10 (1,00) 

1,78 (0,10) 

0,91 (0,52) 

0,21 (0,99) 

0,52 (0,84) 

1,23 (0,30) 

0,58 (0,79) 

VAR líkan með hagvexti Ríkisvíxlar 
↛Olíu 

Verðbólga 
↛Olíu 

Innfl. Verðbólga 
↛Olíu 

VLF       
↛Olíu 

Raunverð lógaritma olíu 

Log-mismunur olíuverðs 

0,87 (0,55) 

0,52 (0,84) 

0,96 (0,48) 

0,58 (0,79) 

0,28 (0,97) 

0,30 (0,96) 

0,15 (1,00) 

0,20 (0,99) 

Heimild: (Hooker, 1996)  

Hluti A4 sýnir Granger prófanirnar fyrir tímabilið 1948:1-1973:3 og B hluti sömu 

prófanir fyrir tímabilið 1973:4-1994:2. Niðurstöðurnar í töflu 6 styðja ekki kenninguna 

um að olíuverð sé innri stærð eftir 1973. Í A hluta er niðurstaðan sú að flestar prófanir 

benda til þess að hagstæðirnar Granger-orsaki ekki olíuverði, að undanskyldum hagvexti 

og verði ríkisvíxla, en þær stærðir virðast Granger-orsaka lógaritma raunolíuverðs miðað 

við 5% marktektarkröfu. Á seinna tímabilinu er engin hagstærðanna sem Granger-

orsakar olíuverði samkvæmt niðurstöðum Hooker miðað við 5% marktektarkröfu. 

Niðurstöður Hooker (1996) veikja því kenninguna um að samband olíuverðs og 

landsframleiðslu hafi dalað vegna þess að olíuverð sé innri stærð (e. endogenous) eftir 

1973. Einungis er eftir að kanna gildi þriðju kenningar Hooker um að fallform 

sambandsins hafi verið vitlaust skilgreint. 

4.4 Fallform sambands olíuverðbreytinga og hagsveiflna 

Þriðja kenningin sem Hooker (1996) setti fram var að fallform sambands olíuverðs og 

landsframleiðslu hefði ekki verið rétt skilgreint. Líkönin sem við höfum hingað til fjallað 

um gera ráð fyrir línulegu sambandi milli olíuverðs og landsframleiðslu. Rétt eins og 

olíuverðhækkun myndi leiða til efnahagslegrar niðursveiflu samkvæmt þeim líkönum 

ætti olíuverðlækkun að gefa til kynna að uppsveifla sé í vændum. Það hefur ekki reynst 

                                                      

4 Svigarnir tákna p-gildi prófana, prófanirnar kanna hvort öll tafin gildi tiltekinnar breytu séu núll. Allar 

aðhvarfsgreiningarnar innihalda fasta. Átta tafin gildi eru notuð fyrir fyrra tímabilið og sex fyrir seinna. 
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vera raunin. Hagfræðilegar greiningar á áhrifum olíuverðskella styðjast oft við líkön sem 

byggja á framleiðslufalli sem inniheldur fjármagn, vinnuafl og orkunotkun, t.d. eins og 

líkanið sem var sett fram í kafla 3.1. Þessi líkön gera ráð fyrir að olíuverðbreytingar séu 

línulega tengdar hagsveiflum, olíuverðhækkun myndi því leiða til kreppu, t.d. vegna þess 

að bílaframleiðsla verður kostnaðarsamari og hinn almenni neytandi gæti frestað 

bílakaupum vegna hærra olíuverðlags. Þetta gæti síðan skapað atvinnuleysi og flutning 

aðfanga frá bílaiðnaðinum og um leið niðursveiflu í hagkerfinu. Ef olíuverð lækkar hins 

vegar hvetur það ekki neytendur til að kaupa sér nýjan bíl né eykur umsvif 

bílaframleiðsluiðnaðarins. Olíuverðlækkanirnar gætu hins vegar verið afleiðing af 

samdrætti í hagkerfinu; umsvif orkufreks iðnaðar dragast saman, neytendur fresta 

orkufrekum fjárfestingum, t.d. bílakaupum, og eftirspurn eftir olíu minnkar. Minni 

eftirspurn eftir olíu sökum samdráttarins gæti því leitt til olíuverðlækkunar. Ef t.d. ef litið 

er til baka til asísku kreppunnar árið 1997 og heimskreppunnar sem hófst undir lok árs 

2007, þá fylgdu miklar olíuverðlækkanir þeim samdrætti. Olíuverðhækkanir gætu því 

orsakað niðursveiflu en ólíklegt er að olíuverðlækkanir skapi grundvöll fyrir uppsveiflu. 

4.4.1 Hvers vegna skiptir fallformið máli? 

Hamilton (2003) setti fram einfalda hermun til að sýna fram á áhrif af línulegu mati á 

fallform sem væri í raun ekki línulegt og þar með hvers vegna fallform skiptir máli. 

Látum     tákna hagvöxt og    tákna hlutfallslega breytingu á olíuverði. Gerum ráð fyrir 

að hið sanna samband    og    sé gefið sem: 

     (   )     (15) 

þar sem    er venjulegur leifaliður. Gerum ráð fyrir að 1% hækkun á olíuverði leiði til    

lægri hagvaxtar og gerum ráð fyrir að olíuverðlækkun hafi engin áhrif á hagvöxt. Fallið 

 (  ) fæst því samkvæmt jöfnu 16: 

 
 (  )  {

      
          

 
(16) 

Við hermunina henti Hamilton (2003) fyrst út öllum öllum neikvæðum    þar til hann var 

með úrtak 50 gilda sem öll voru jákvæð, gildi           voru hermd út frá jöfnu 17: 

                      (      )        (     ) (17) 
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Þetta gerði hann til þess að fyrsta úrtakið uppfyllti skilyrði um línulegt samband og 

venjuleg aðferð minnstu kvaðrata ætti því að skila góðu mati á hinum sönnu stikum. 

Niðurstöður VAMK matsins á úrtak 50 jákvæðu gildanna eru í jöfnu 18. Staðalskekkja 

metlanna var         og         : 

                 (18) 

Niðurstöður VAMK matsins á hermdu röðina gefa til kynna að olíuverð virðist hafa áhrif 

á landsframleiðslu, metnu stikarnir eru nokkuð nálægt hinum sönnu stikum. Næst 

tvöfaldaði Hamilton úrtaksstærðina og leyfði bæði jákvæð og neikvæð gildi. Mat VAMK 

fyrir seinna úrtakið varð:  

                 (19) 

þar sem staðalskekkja metlanna var         og         . Matið í stærra úrtakinu 

gefur olíuverði ¼ af væginu sem það fékk í minna úrtakinu og matið er enn lengra frá 

hinum sanna stika en í minna úrtakinu. Ástæðan fyrir þessum mun er að ef jöfnur 15 og 

16 tákna hið sanna samband olíuverðs og landsframleiðslu og úrtakið inniheldur 

neikvæð gildi, mun venjuleg aðhvarfsgreing líkt og notuð var ekki skila samkvæmu mati 

(e. consistent estimate) fyrir metilinn  , þ.e. metlarnir stefna ekki á hina sönnu stika 

eftir því sem úrtakið stækkar, sökum mistaka til að taka tillit til fallforms (Hamilton, 

2003). 

Mynd 6 sýnir niðurstöður hermunarinnar, myndin vinstra megin sýnir mat minna 

úrtaksins og myndin hægra megin sýnir niðurstöður stærra úrtaksins. Á báðum myndum 

er hið sanna samband,               teiknað sem brotin lína og matið sýnt með 

óbrotinni línu. 

  

Mynd 6. Niðurstöður hermananna Hamilton (2003) 
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Hamilton (2003) tók dæmi til stuðning kenningarinnar um mistúlkun fallforms. Hann 

setti fram VAR líkan sem byggði á ársfjórðungshagvexti Bandaríkjanna,    á fjögur tafin 

gildi af hagvexti og prósentubreytingu nafnverðs hráolíu,     . Niðurstöður mats á þessu 

líkani fyrir tímabilið 1949:2-1980:3 eru í jöfnu 205: 

                                             

                                         

(20) 

Impulse response fallið fyrir jöfnu 20 gefur til kynna að 10% hækkun olíuverðs leiði til 

1,4% lægri hagvaxtar fjórum ársfjórðungum síðar. Vegna línuleika matsins ætti 10% 

lækkun olíuverðs einnig að leiða til 1,4% hærri hagvaxtar á sama tímabili en raunin hefur 

verið að miklum olíuverðslækkunum hefur ekki fylgt efnahagsleg uppsveifla. Hamilton 

endurmat síðan sama líkanið fyrir tímabilið 1949:2-2001:3, niðurstöðurnar úr því mati 

eru í jöfnu 216: 

                                             

                                         

(21) 

Stuðullinn fyrir      er ¼ af gildinu úr styttra úrtakinu sem svipar til niðurstaðanna úr 

hermuninni á jöfnu 15, hann er enn marktækur miðað við 5% kröfu. Ástæðan fyrir 

þessum mun er eins og áður var tekið fram, 10% olíuverðlækkun skapar ekki grundvöll 

fyrir auka 1,4% hagvexti. 

4.5 Útreikningar hagfræðinga með tilliti til ósamhverfs fallforms 

Mork (1989) taldi að mistúlkun fallforms líkt og í hermun Hamilton, hafi verið ástæðan 

fyrir því að sambandið milli olíuverðs og landsframleiðslu í Bandaríkjunum virtist hverfa. 

Í gögnum fyrir 1980 er lítið um olíuverðlækkanir, úrtakið gæti því verið nokkuð svipað 

úrtakinu sem sést á mynd 6 til vinstri. Eftir 1980 voru verðlækkanir tíðari og eftir því sem 

fleiri gildum er bætt í úrtakið nálgast það svipað úrtak og mynd 6 til hægri sýnir. Fleiri 

athuganir myndu því veikja niðurstöður línulegra mata, eins og niðurstaðan var í mati 

Hamilton í jöfnu 21. 

                                                      

5
 Staðalfrávik metlanna í þeirri röð sem er í jöfnunni: (0,19; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09; 0,027; 0,027; 0,027; 0,028) 

6
 Staðalfrávik metlanna í þeirri röð sem er í jöfnunni: (0,11; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,006; 0,006; 0,006; 0,007) 
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Til að kanna hvort áhrif olíuverðs á landsframleiðslu séu ósamhverf notaði Mork 

(1989) olíuverðlækkanir og olíuverðhækkanir sem sitt hvora skýristærðina í VAR líkani. 

Háða breytan í líkani Mork var 400 sinnum breytingin á lógaritma landsframleiðslu, 

metið á verðlagi 1982. Óháðu breyturnar, raunolíuverðhækkanir og -lækkanir voru 

settar fram með fjórum töfðum gildum. Gögnin byggðu á ársfjórðungstölum. Mork 

skilgreindi verðhækkunarbreytuna sem núll ef verð lækkaði en annars rétta hækkun, 

hann skilgreinir verðlækkanirnar á álíka máta. Niðurstöður Mork eru í töflu 7. 

Tafla 7. Aðhvarfsniðurstöður fyrir raunlandsframleiðslu á móti olíuverðhækkunum og lækkunum 

Breyta Tafin gildi   Granger prófanir 

 1 2 3 4  (     )         

Raunolíuverðhækkun -0,031 

(0,022) 

-0,015 

(0,021) 

-0,049 

(0,020) 

-0,049 

(0,019) 

4,681 0,001 

Raunolíuverðlækkun -0,003 

(0,020) 

0,037 

(0,026) 

0,010 

(0,027) 

-0,027 

(0,023) 

1,710 0,152 

Heimild: Mork (1989), staðalfrávik metlana eru í svigunum. 

Sjáum að allir stuðlarnir fyrir olíuverðhækkanirnar eru neikvæðir og Granger 

orsakapróf hafnar núlltilgátunni að allir stikarnir séu jafnir núlli miðað við 5% 

marktektarkröfu, p-gildi er 0,001. Stuðlarnir fyrir olíuverðlækkanirnar taka mismunandi 

gildi og Granger orsakapróf leiðir ekki til höfnunar núlltilgátunnar um að allir stikarnir 

séu núll miðað við 5% marktektarkröfu, p-gildi er 0,152. Niðurstöðurnar gefa til kynna 

að olíuverðhækkanir Granger-orsaki framtíðarframleiðslu en ekki olíuverðlækkanir. 

Niðurstöður Mork (1989) gáfu til kynna að olíuverðlækkanir Granger-orsaki ekki 

framtíðarframleiðslu í Bandaríkjunum á meðan olíuverðhækkanir hins vegar gerðu það. 

Olíuverðhækkanir myndu því samkvæmt niðurstöðum hans hafa neikvæð áhrif á 

framtíðarframleiðslu. Hooker (1996) komst ekki að sömu niðurstöðu og Mork. Hooker 

framkvæmdi Granger orsakasamhengisprófanir á olíuverði við landsframleiðslu og 

atvinnuleysi fyrir tímabilin 1948:1-1973:3, 1973:4-1994:2 og 1948:1-1994:2. Hann 

prófaði út frá nokkrum af helstu skilgreiningum fyrri hagfræðinga á sambandinu. 

Niðurstöður hans eru í töflu 8. 
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Tafla 8. , Granger orsakapróf Hooker út frá nokkrum af helstu skilgreiningum fyrri hagfræðinga á 
sambandi olíuverðs, landsframleiðslu og atvinnuleysis. 

Granger orsakapróf fyrir olíuverð Olía ↛ VLF Olía ↛ Atvinnuleysi 

i. Fyrra tímabilið, 1948:1-1973:3 
  

Annaðveldi mismunar lógaritma olíuverðs 

Olíuverð með tilliti til flökts 

Olíuverðhækkanir eingöngu 

Olíuverðlækkanir eingöngu 

Olíuverðhækkanir og lækkanir 

2,25 (p=0,038) 

1,72 (p=0,114) 

2,86 (p=0,011) 

1,30 (p=0,267) 

1,72 (p=0,077) 

3,79 (p=0,001) 

3,49 (p=0,003) 

2,34 (p=0,034) 

0,63 (p=0,748) 

2,37 (p=0,012) 

ii. Seinna tímabilið, 1973:4-1994:2 
  

Annaðveldi mismunar lógaritma olíuverðs 

Olíuverð með tilliti til flökts 

Olíuverðhækkanir eingöngu 

Olíuverðlækkanir eingöngu 

Olíuverðhækkanir og lækkanir 

0,50 (p=0,808) 

1,44 (p=0,219) 

1,03 (p=0,420) 

1,25 (p=0,302) 

0,79 (p=0,658) 

0,50 (p=0,806) 

1,27 (p=0,288) 

1,32 (p=0,271) 

0,35 (p=0,906) 

1,08 (p=0,402) 

iii. Allt tímabilið, 1948:1-1994:2 
  

Annað veldi mismunar lógaritma olíuverðs 

Olíuverð með tilliti til flökts 

Olíuverðhækkanir eingöngu 

Olíuverðlækkanir eingöngu 

1,55 (p=0,118) 

1,41 (p=0,172) 

1,35 (p=0,203) 

0,45 (p=0,938) 

1,13 (p=0,343) 

0,85 (p=0,603) 

1,05 (p=0,410) 

0,36 (p=0,974) 

Tólf tafin gildi voru notuð fyrir allt tímabilið, átta fyrir fyrra tímabilið og sex fyrir seinna tímabilið. 

Heimild: (Hooker, 1996) 

 

Hooker framkvæmdi Granger orsakapróf fyrir mismun lógaritma olíuverðs í öðru 

veldi, olíuverð með tilliti til flökts, olíuverðhækkunum einungis, olíuverðlækkunum 

einungis og bæði olíuverðhækkunum og lækkunum. Niðurstöður prófananna hans 

Hooker voru að flestar skilgreiningar hans á olíuverðbreytingunum virtust Granger-

orsaka framtíðar framleiðslu og atvinnuleysi á fyrra tímabilinu en ekki á seinna 

tímabilinu miðað við 5% marktektarkröfu. Niðurstöður Mork (1989) um að 

olíuverðhækkanir hafi Granger-orsakað landsframleiðslu eftir árið 1973 virðast hverfa 

þegar Hooker framlengir tímabilið til ársins 1994.  

Niðurstöður Hooker (1996) gáfu til kynna að sambandið milli olíuverðs og hagsveiflna 

virtist hverfa eftir 1980 en Hamilton (1996) var ekki sannfærður um að sambandið hafi 
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rofnað. Hamilton (1996) vitnaði í fræðileg líkön líkt og sett voru fram í þriðja kafla og 

benti á að ef helstu áhrif olíuverðskella væru að draga úr eftirspurn eftir neyslu og 

fjárfestingu myndu væntingar um framtíðarverð einnig skipta máli. Hann taldi að ef það 

ætti að meta áhrif olíuverðs á neyslu og fjárfestingarhneigð einstaklinga og fyrirtækja 

væri við hæfi að skilgreina olíuverðbreytingar sem nettóstöðu yfir ákveðið tímabil frekar 

en hækkunina sem átti sér stað einungis á einum ársfjórðungi. Hann benti á að mikið að 

olíuverðhækkununum eftir 1986 voru einungis leiðréttingar á fyrri lækkunum og því ætti 

ekki að líta á þær eins og venjulegar olíuverðhækkanir, eins og sjá má á mynd 7. 

Hamilton skilgreindi því nettó-olíuverðbreytingar yfir síðasta ár þannig að gildi hverrar 

olíuverðbreytingar fyrir tiltekinn ársfjórðung var borið saman við gildið síðustu fjóra 

ársfjórðunga; ef breytingin reyndist meiri en síðustu ársfjórðunga tók tímaröðin það 

gildi, annars var það núll.  

 

Mynd 7. Breyting á nafnverði olíu. Fyrsti mismunur lógaritma PPI vísitölunnar fyrir hráolíu.  

Heimild: (Hamilton, 1996) 

Niðurstöður prófana Hamilton eru í töflu 9. 
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Tafla 9. Granger orsakapróf fyrir nettó-olíuverðbreytingar og nafnverðsbreytingar við landsframleiðslu. 

 

Granger orsaka próf   

Núlltilgáta: ekkert Granger orsakasamhengi milli olíu og landsframleiðslu 

 Olíuverðskilgreining 

Tímabil Breyting á nafnverði olíu Nettó-olíuverðhækkanir 

1948:1-1973:3 2,94(p=0,008) 3,15(p=0,005) 

1973:4-1994:2 0,87(p=0,525) 1,26(p=0,294) 

1948:1-1994:2 0,83(p=0,615) 2,14(p=0,020) 

Prófin byggja á aðhvarfsgreiningu af hagvexti á fasta, tafin gildi af hagvexti, olíuverðbreytingum, 
verðbólgu og breytingu á verði innflutnings. Átta tafin gildi eru notuð fyrir olíuverðbreytingarnar á fyrra 
tímabilinu, sex á seinna tímabilunu og tólf fyrir allt tímabilið. Skilgreiningar breytanna byggja á 
skilgreiningu Hooker (1996) að nettó-olíuverðbreytingum undanskyldum.  

Heimild: (Hamilton, 1996) 

 

Sjáum samkvæmt þeim annars vegar að breyting á nafnverði olíu virðist einungis 

Granger-orsaka framtíðarlandsframleiðslu á fyrra tímabilinu og sambandið virðist hverfa 

eftir árið 1973. Hins vegar gefur niðurstaðan til kynna að nettó-olíuverðbreytingar 

Granger-orsaki framtíðarlandsframleiðslu, bæði á fyrra tímabilinu og á öllu tímabilinu. 

Hamilton benti einnig á að sá metill sem virtist hafa mest áhrif á marktekt prófanna var 

nettó-olíuverð fyrir fjórum ársfjórðungum. Hamilton (1996) vildi einnig meina að 

hugsanleg ástæða fyrir því að nettó-olíuverðbreytingarnar virtust Granger-orsaka 

framtíðarframleiðslu fyrir seinna tímabilið væri vegna minni styrks F-prófsins í litlum 

gagnasöfnum, frekar en að olíuverð hafi ekki haft áhrif á framleiðslu á því tímabili. Fyrir 

seinna tímabilið var krítíska gildið byggt á  (    ).  

Hamilton (1996) var því á þeirra skoðun að sönnunargögnin síðan árið 1983 hafi 

styrkt kenningu hans um neikvæð áhrif olíuverðhækkana á hagvöxt. Hann taldi að 

pólitísk saga Mið-Austurlandanna myndi óumflýjanlega veita hagfræðingum enn frekari 

upplýsingar um áhrif olíuskella á hagvöxt í nánustu framtíð. Hann endaði grein sína um 

nettó-olíuverðbreytingarnar með því að staðhæfa að á næstu árum myndi aukin spenna 

í Mið-Austurlöndum valda olíuverðskelli á ný og að í kjölfarið myndi verða kreppa í 
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Bandaríkjunum. Nokkrum árum seinna fylgdi síðan kreppa í kjölfar seinna 

Persaflóastríðsins, uppþotanna í Venesúela og mikilla olíuverðhækkana. 

Hamilton (2003) endurmat síðan sambandið í ljósi nýrra gagna og notaði til þess 

nálgun Mork (1989) til að leggja hömlur á VAR líkan sitt í jöfnu 21. Hamilton skilgreindi 

nýtt fallform í líkaninu sínu sem: 

 
  

  {
       
       

 
  (22) 

og framkvæmdi svo mat á álíka VAR líkani og í jöfnu 21 þar sem      er skipt út fyrir 

    
 . Niðurstaðan úr því mati fyrir tímabilið 1949:2-2001:3, er í jöfnu 237. 

                                             

          
           

           
           

  

   (23) 

Áhrifin af olíuverðhækkunum eru samkvæmt jöfnu 23 meiri en af olíuverðbreytingum 

líkt og í jöfnu 21, með enn lægri staðalskekkju og öll formerki olíuverðhækkanna voru 

neikvæð eins búist var við. Hamilton (2003) endurreiknaði einnig áhrif af nettó-

olíuverðbreytingum fyrir þetta sama tímabil þar sem nettó-olíuverðhækkanir reyndust 

Granger-orsaka hagvöxt þar sem formerki metlanna voru öll neikvæð eins og búist var 

við, þ.e. nettó-olíuverðhækkanir hafa neikvæð áhrif á hagvöxt. 

Empirískar rannsóknir virðast styðja fallformið sem Mork (1989) og Hamilton (1996) 

settu fram til að nálga ósamhverf áhrif olíuverðbreytinga á landsframleiðslu. Bæði 

Hamilton (2003) og Mork (1989) fengu marktækar niðurstöður úr mötum sínum sem 

byggja á þessum nálgunum, niðurstöður þeirra gáfu til kynna að olíuverðhækkanir 

Granger-orsaki framtíðarframleiðslu á meðan olíuverðlækkanir geri það ekki. Þrátt fyrir 

þessar niðurstöður hafa aðrir fræðimenn gagnrýnt þetta samhengi. Hooker (1996) taldi 

að ósamhverfa fallformið sem Mork setti upprunalega fram gæfi ekki gott mat eftir 

1986. Hamilton (1996) taldi að ástæðan fyrir að Hooker hafi mistekist að sýna fram á 

marktæk áhrif olíuverðhækkana hafi verið vegna þess að ef sambandið væri þannig að 

ef olíuverðhækkun myndi orsaka tilhneigingu hjá neytendum og fyrirtækjum til að fresta 

neyslu og fjárfestingu á olíufrekum vörum þá þyrfti einnig að taka tillit til væntinga 

neytenda og fyrirtækja um framtíðarolíuverð, hvort þeir telji hækkunina varanlega eða 

                                                      

7
 Staðalfrávik metlanna í þeirri röð sem er í jöfnunni: (0,13; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,009; 0,009; 0,009; 0,009) 
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einungis skammtímabreytingu (Hamilton, 2003). Hamilton (2003) beitti sveigjanlegari 

aðferð við mat á sambandi olíuverðs og hagvaxtar þar sem hann setti fram líkan sem 

innihélt frávik frá línuleika sem slembibreytu. Niðurstöður hans úr því mati gáfu til 

kynna að samband olíuverðs og hagvaxtar væri ólínulegt; prófanir hans á þessu 

sambandi leiddu til marktæks fráviks frá línuleika. Í þessu sveigjanlega mati prófaði 

Hamilton einnig að halda olíuverðbreytingum síðustu þrjá ársfjórðunga föstum og leyfa 

breytingar á ársfjórðungnum þar á undan. Samkvæmt þeim prófum virtist fallformið 

sem Mork (1989) skilgreindi ná þeirri breytingu best. Hamilton (2003) var á þeirri 

skoðun að fallsambandið væri tvímælalaust ólínulegt, hann taldi að þegar ólínuleikinn 

væri athugaður með slíkum sveigjanlegum nálgunum næðu skilgreiningar Hamilton 

(1996) og Mork (1989) að lýsa sambandinu vel. Niðurstöður Hamilton voru því tvær. Í 

fyrsta lagi að olíuverðlækkanir hafi því í raun minni áhrif á hagvöxt en hækkanir og í öðru 

lagi að olíuverðhækkanir Granger-orsaki landsframleiðslu þar sem verðhækkanirnar hafi 

neikvæð áhrif á hagvöxt. Hamilton (2005) endurmat síðan líkan Hamilton (1996) fyrir 

nettó-olíuverðhækkanir fyrir tímabilið 1949:2-2005:2. Niðurstaða hans var að nettó-

olíuverðhækkanir Granger-orsaki framtíðarlandsframleiðslu, allir metlarnir voru 

neikvæðir og spáði líkanið hans að ef 10% aukning yrði á nettó-olíuverði myndi það spá 

fyrir um 1,4% samdrátt í hagvexti. 
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5  Lokaorð 

Til að reyna að gera grein fyrir áhrifum olíuverðbreytinga á hagsveiflur í Bandaríkjunum 

var saga olíuverðskella rakin, allt frá seinni heimstyrjöld og fram til ársins 2012. 

Bandaríkin hafa ávallt verið stærstu olíuneytendur í heimi og því hefur eins mikilvæg 

hrávara og olía eflaust haft mikil áhrif á efnahag þeirra og fjallar ritgerðin um þessi áhrif. 

Eins og fjallað er um í kafla 2 hafa tímasetningar olíuverðbreytinga og hagsveiflna í 

Bandaríkjunum verið mjög samstiltar. Það bendir til þess að ólíklegt sé að um hreint 

tilviljanakennt samband sé að ræða. Ekki hefur fyrirkomulag olíuframleiðslu þó alltaf 

verið eins í Bandaríkjunum og ástæður olíuverðhækkana verið misjafnar. Fyrir 1973 var 

olíuframleiðslu í Bandaríkjunum stýrt af stofnunum í olíuframleiðslufylkjunum, stofnanir 

líkt og TRC ákvörðuðu þá leyfilegt framleitt magn fyrir hvern mánuð en slíkar 

verðstýringar geta haft truflandi áhrif á markaðinn. TRC hafði því mikil áhrif á 

olíuverðbreytingar í Bandaríkjunum áður en slakað var á slíkum framleiðsluhömlunum 

en vikið var algerlega frá þeim árið 1973. Á tímum TRC einkenndist olíuverð því nánast 

eingöngu af verðhækkunum, það var ekki fyrr en að Bandaríkin fóru að vera háðari 

erlendri framleiðslu sem olíuverðlækkanir fóru að vera tíðari. Það er af þeirri ástæðu 

sem hagfræðingar hafa yfirleitt greint áhrif olíuverðbreytinga með hliðsjón af því ári.  

Olíuverðbreytingarnar sem einkenna síðustu áratugi er hægt að rekja til ýmissa róta. 

Flestar hafa verið tengdar beint við framboðsbresti sökum pólitískra atburða í 

olíuframleiðslulöndunum en þeir hafa verið tíðir síðustu áratugi. OPEC hafa einnig haft 

mikil áhrif á heimsmarkaðsverð olíu, miklu verðhækkanirnar á áttunda áratug síðustu 

aldar hafa oft verið tengdar við samtökin og einnig töldu Barsky og Kilian (2004) að hægt 

væri að rekja olíuverðhækkanirnar 1999-2000 til þeirra. Barsky og Kilian (2004) reyndu 

einnig að útskýra hvers vegna olíuverðbreytingarnar hafa verið jafn fjölbreyttar og raun 

var á síðustu öld. Þeir settu fram kenningu um olíuverðhækkanir af varúðarráðstöfunum 

og notuðu sem dæmi til stuðnings þeirri kenningu hægfara olíuverðhækkanirnar fyrir 

seinna Persaflóastríðið. Einning settu þeir fram kenningu um að áhrif OPEC ráðist af 

þjóðhagfræðilegu ástandi frekar en einungis fundum og framleiðsluákvörðunum.  
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Annað sem hefur haft óbein áhrif á olíuverð í Bandaríkjunum er biðraðakostnaður. 

Taka verður tillit til biðraðakostnaðar þegar þegar raunkostnaður olíu er metinn en 

fórnarkostnaðurinn við biðraðatíma á tímum olíuskorts spilar einnig inní 

olíuverðhækkanirnar. Frech og Lee (1987) mátu biðraðakostnaðinn vegna olíuskorts í 

Bandaríkjunum og t.d. bentu þeir á að hann jók bensínverð um helming í mars árið 1974 

og um þriðjung eftir byltinguna í Íran. Hamilton (2011) vitnaði í grein New York Times 

þar sem  ástandinu á benínskorts tímabilinu í kringum Írans byltinguna í Bandaríkjunum 

var lýst; strax klukkan átta að morgni höfðu myndast allt að 60 bíla raðir fyrir utan 

bensínstöðvar í Bandaríkjunum og sumar voru allt uppí hálfa mílu að lengd.  

Fræðilegt líkan sem byggði á framleiðslu, fjármagni og orkunotkun var sett fram. 

Tilgangurinn með því er að sýna fram á hver fræðileg áhrif orkukostnaðar gætu verið á 

hagkerfi. Í umfjöllun sinni um kreppur síðustu aldar kom Williamson (2011) inn á þessi 

áhrif hlutfallslegs orkukostnaðar. Hann benti á að þar sem Bandaríkin eru einir stærstu 

olíuneytandur í heimi, og mikil iðnaðar þjóð, er hlutfallslegur orkukostnaður olíu frekar 

hár hjá þeim, t.d. var hann 3,8% af landsframleiðslu þeirra árið 2005. Hann vildi rekja 

kreppurnar 1974-1975, 1981-1982, 1990-1991 og 2001 að miklu leyti til 

olíuverðhækkananna sökum aukins hlutfallslegs orkukostnaðar þjóðarinnar en greiningu 

sína byggði hann einungis á fræðilegum kenningum, líkt og þeirri sem sett var fram í 

kafla 3.1. Önnur fræðileg kenning var til umfjöllunar, kenningin um færslu aðfanga. 

Höfundur er með henni að benda á hugsanleg truflandi áhrif af olíuverðbreytingum á 

starfsemi hagkerfisins. Til dæmis getur olíuverðhækkun leitt til minni eftirspurnar eftir 

bifreiðum sem dregur úr umfangi bílaiðnaðarins. Ef samdráttur verður í bílaiðnaði 

skapar það færslu aðfanga frá honum, ef aðföngin eru nokkuð sérhæfð getur það 

skapað bæði langvarandi atvinnuleysi og verri nýtingu fjármuna og þar með dregið úr 

virðisauka í samfélaginu. 

Að lokum var fjallað um tölfræðilegar rannsóknir hagfræðinga á sambandi olíuverðs 

og hagsveiflna í Bandaríkjunum. Samkvæmt fræðilegu líkönunum var niðurstaðan sú að 

olíverðhækkun skapaði grundvöll fyrir samdrætti hagvaxtar, næsta skref var því eðlilega 

að tengja kenningar við raunveruleikann með hjálp tölfræði. Eins og fram kemur í 

ritgerðinni hafa þeir ekki verið allir sammála um hver raunveruleg áhrif 

olíuverðbreytinga eru á hagsveiflur í Bandaríkjunum. Í fyrstu er litið á kenningar sem 
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Hamilton (1983) setti fram og áttu að gera grein fyrir hvort tölfræðin styddi 

kenningarnar um áhrif olíuverðbreytinga á hagvöxt eða hvort sambandið væri í raun ein 

stór tilviljun. Við rannsóknina kannaði hann hvort fylgni væri milli olíuverðbreytinga og 

landsframleiðslu með Granger orsakaprófum, og einnig með álíka prófum hvort einhver 

þriðja breyta skapaði grundvöll fyrir bæði olíuverðbreytingar og hagsveiflur í 

Bandaríkjunum. Niðurstöðurnar eru að kenningar hans um olíuverð sem innri breytu og 

tilviljanakennt samband olíuverðs og hagvaxtar eru ekki lýsandi fyrir sambandið. Hann 

taldi því að kreppur í Bandaríkjunum hafi að hluta til verið orsakaðar af 

olíuverðhækkunum en eins og áður kom fram einkenndust árin fyrir 1973 nær eingöngu 

af olíuverðhækkunum sökum stofnanaumhverfis. 

Það var síðan árið 1973 sem að hömlum olíustofnana lauk í olíufylkjum 

Bandaríkjanna. Þá hófst tímabil mikilla olíuverðbreytinga, bæði hækkana og lækkana. 

Hagfræðingar útvíkkuðu líkön Hamilton yfir lengra tímabil og virtist sem sambandið 

hyrfi. Til að athuga hver hugsanleg ástæða þess var athugaði höfundur þrjár kenningar 

sem Hooker (1996) setti fram, bæði út frá niðurstöðum Hooker og annarra hagfræðinga. 

Hooker komst að þeirri niðurstöðu að structural brake hafi orðið í sambandi hagvaxtar 

og olíuverðs árið 1973. Þetta structural brake er eflaust hægt að rekja til margra þátta; 

einn þeirra er mistúlkun fallforms sambands olíverðbreytinga og hagsveiflna í 

Bandaríkjunum. Hooker framkvæmdi einnig Granger orsakapróf til að athuga hvort 

olíuverð væri innri stærð eftir 1973 en niðurstöður hans bentu ekki til þess. Höfundur 

leit því á kenningar nokkurra hagfræðinga um fallform sambandsins og var niðurstaðan 

sú að hann taldi að ástæða þess að samband olíuverðs og landsframleiðslu virtist hverfa 

hafi verið mistúlkun fallforms. Kenningarnar voru að olíuverðhækkanir gætu leitt til 

samdráttar í hagvexti á meðan olíuverðlækkanir myndu ekki skapa grundvöll fyrir 

auknum hagvexti. Mork (1989) útvíkkaði líkanið hans Hamilton (1983) yfir lengra tímabil 

fyrir bæði olíuverðhækkun og -lækkun. Niðurstöður hans bentu til þess að 

olíuverðhækkun Granger-orsaki landsframleiðslu, á meðan olíuverðlækkun geri það 

ekki. Hooker var ekki sammála þessari niðurstöðu en hann útvíkkaði þessa skilgreiningu 

Mork fram til ársins 1994 og niðurstöður hans bentu til þess að olíverðhækkanir 

Granger-orsaki ekki samdrætti landsframleiðslu. Þrátt fyrir að Hooker hafi ekki fundið 

merki um Granger orsakasamhengi milli olíuverðhækkana og hagvaxtar eru ekki allir 

sammála honum. Grein eftir Hamilton (1996) var skoðuð þar sem hann svarar Hooker og 
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birtir niðurstöður á öðru mati fyrir sama tímabil. Hann taldi að ef það ætti að meta áhrif 

olíuverðs á neyslu og fjárfestingarhneigð einstaklinga og fyrirtækja væri við hæfi að 

skilgreina olíuverðbreytingar sem nettóstöðu yfir ákveðið tímabil frekar en hækkunina 

sem átti sér stað einungis á einum ársfjórðungi. Þessi skilgreining Hamilton á nettó-

olíuverðbreytingum reyndist síðan Granger-orsaka landsframleiðslu. Höfundur kannaði 

síðan sveigjanlegt mat sem Hamilton (2003) framkvæmdi á línuleika sambandsins. Hann 

komst að þeirri niðurstöðu að sambandið væri í raun ólínulegt og að skilgreiningar Mork 

(1989) og Hamilton (1996) lýstu sambandinu vel. Hamilton (2003) endurmat síðan líkan 

Mork (1989) og Hamilton (2005) endurmat líkan Hamilton (1996). Niðurstöður þeirra 

voru að olíuverðhækkun og nettó-olíuverðhækkun Granger-orsaki 

framtíðarlandsframleiðslu. 

Niðurstaða höfundar er því að kreppur í Bandaríkjunum megi að hluta til rekja til 

olíuverðhækkana, eða að olíuverðhækkanir hafi neikvæð áhrif á hagvöxt í 

Bandaríkjunum. Þessi ályktun er dregin út frá samspili sögulegra atburða, fræðilegra 

líkana og tölfræðilegra rannsókna hagfræðinga. Niðurstöður Hooker (1996) veikja aðeins 

þessa ályktun en endurmat annara hagfræðinga varð til þess að þessi ályktun var dregin. 

Höfundur telur einnig að olíuverðlækkanir hafi ekki jákvæð áhrif á hagvöxt og er sú 

niðurstað byggð á tölfræði prófum þeirra hagfræðinga sem fjallað var um í 4. kafla og 

umræðunnar í 3. kafla.  
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Gagnaviðauki 

Gagna viðaukinn fer yfir þær breytur sem stuðst var við í þeim rannsóknum sem 

ritgerðin fjallar um. Aðferðafræði hagfræðinganna sem fjallað er um er að mestu leyti sú 

sama og því hafa mismunandi niðurstöður þeirra einna helst stafað af skilgreiningu 

breytanna í líkönunum og ákvörðun tímaraða. Öll gögn byggja á ársfjórðungsgildum 

nema annað sé tekið fram. 

Í kaflanum um sögulega olíuskelli er olíuverð byggt á uppgefnu verði frá West Texas 

Intermediate og dagsetningar kreppa eru byggðar á tímasetningu the National Bureau of 

Economic Research í Bandaríkjunum. 

Í prófunum Hamilton (1983) byggja líkön hans á breytunum: raunlandsframleiðsla, 

atvinnuleysi, implicit price deflator for non business income, hourly compensation per 

worker og verðlagi innflutnings. Þegar sjálffylgniföll tímaraðanna sýndu einkenni 

ósístæðni tók Hamilton fyrsta mismun, ef sjálffylgniföll sýndu enn merki um ósístæðni í 

fyrsta mismun framkvæmdi Hamilton fjórða mismun á þeirri röð. Breytan    hjá 

Hamilton er sú eins sem er ýtarlega útskýrð í greininni hans en hún táknar fyrsta 

mismun lógaritma olíuverðs við lok hvers ársfjórðungs út frá mánaðarlegum tölum frá 

Whole sale Price Index (WPI0561), breytan er ekki árstíðarleiðrétt. Frekari útskýringar á 

gögnum voru ekki hjá Hamilton (1983) en hann bendir á að gögnin sé hægt að nálgast 

að ósk frá honum. 

Tafla 10. Breytur og gögn sem Hooker (1996) notaði í rannsóknum sínum. 

Breytur og gögn sem rannsóknirnar hans Hooker (1996) í kafla 4 byggðu á 

 Gögn Heimild Árstíðarleiðrétt Lýsing 

3. mánaða ríkisvíxlar Ávöxtunarröð FRED8 Nei Engin breyting 

Verðbólga 
GDP deflator FRED Já 

Fyrsti mismunur 
lógaritma 

Innflutningsverð NIPA accounts 
á verðlagi 1987 

FRED Já 
Fyrsti mismunur 

lógaritma 

                                                      

8
 Federal Reserve Economic Data 
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Atvinnuleysi Atvinnuleysi 
eldri en 16 ára 

FRED Já Engin breyting 

Raunlandsframleiðsla 
Raun VLF FRED Já 

Fyrsti mismunur 
lógaritma 

Lógaritmi olíuverðs Hráolíuverð 
deilt með GDP 

deflator 
PPI Já Lógaritmi 

Mismunur lógaritma 
olíuverðs 

PPI fyrir 1973, 
RAC eftir 1973 

Dep. of 
Energy 

Nei 
Fyrsti mismunur 

lógaritma 

Atvinna í vöru og 
þjónustu iðnaði 

Atvinna FRED Já 
Fyrsti mismunur 

lógaritma 

Iðnaðarframleiðsla Total Industrial 
production 

Index 
FRED Já 

Fyrsti mismunur 
lógaritma 

Flökt olíuverðs Úrtaks 
staðalfrávik PPI 

fyrir Hráolíu 
PPI Nei Flökt 

Heimild: Hooker (1996) 

 

Mork (1989) notaði í prófunum sínum olíuverðbreytu sem byggði á PPI fyrir 1971:2 

og refiner acquisation cost (RAC) eftir það ár. 

Hamilton (1996) studdist við sömu breytur og skilgreiningar og Hooker (1996) að einni 

breytu undanskyldri, nettó-olíuverðhækkunum. Gögnin voru þau sömu og hjá Hooker en 

Nettó-olíuverðbreytingarnar skilgreindi Hamilton þannig að gildi hverrar 

olíuverðbreytingar fyrir tiltekinn ársfjórðung var borið saman við gildið síðustu fjóra 

ársfjórðunga; ef breytingin reyndist meiri en síðustu ársfjórðunga tók tímaröðin það 

gildi, annars var það núll. 

Hamilton (2003) notaði gögn ársfjórðungs gögn frá Bureu of Economic Analysis fyrir 

raunlandsframleiðslu   . Fyrir olíuverðið   notaði hann 100 sinnum lógaritma nafnverðs 

hráolíu samkvæmt PPI, ekki árstíðarleiðrétt. Hann studdist við gögn frá 1949:2 til 

2001:3.
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