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Abstract 
Crude oil is one of the world’s most important commodities and the economy of several countries relies heavily 

on the development in the oil price. The level of the oil price is crucial both to countries that export oil and to 

countries that import oil. If the level of the oil price is high oil exporting countries earn more money when 

selling oil - on the other hand it will be more expensive for the importing countries to buy the crude oil.  

The aim of this thesis is to analyze how the development of the oil price affects the government debt to GDP 

for both countries that export and import oil. There seems to be a significant relationship between the 

American dollar and the level of the oil price. Therefore the aim of this thesis is also to analyze if there in 

general is a relationship between the local exchange rates and the level of the oil price in both countries that 

export and import crude oil.  

To achieve the goal several regression analysis have been performed to analyze if the oil price, oil rents to GDP 

and the local exchange rates affects the government debt to GDP as well as a regression analysis analyzing the 

influence the oil price has on the local exchange rates and vice versa. The analyses are based on either a 

regression with random effects or a regression with fixed effects depending on the structure of the variables.  

There is an indication of the American dollar being stronger compared to other currencies when the oil price 

rises. For that reason there are also performed vector autoregressive analyses to analyze the relationship 

between the development of the oil price and the local exchange rates compared to American dollars.  

The main findings of the thesis showed that the government debt to GDP for countries that export oil depends 

on the development in the oil price. An increase in the oil price leads to a decrease in the government debt to 

GDP. The results makes sense because it often is the government who sell the oil, and if the oil price increase – 

and the assumption is that the costs are unchanged – the government earn more money that they can use to 

pay off their debts and/or refrain from borrowing money. A change in either exchange rates or oil rents affects 

the government debt. The government debt to GDP for countries that import oil is not affected by a change in 

any of the variables.  

The findings also showed that a change in the oil price has an effect on the local exchange rates in both 

countries that import and export oil, and vice versa. The vector autoregressive model did not reveal any 

correlation between the two time series. The findings also showed that when performing a regression analysis 

on the differences in the time series instead of the levels, either oil prices or local exchange rates are significant 

to each other. The reason is that both oil price and exchange rates are random walks which are why unit roots 

are present. 

The author of the thesis found this topic inspiring and relevant and the writer hopes that the reader finds it 

exciting too. 
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1 Indledning 

I 2014 udgjorde olie og naturgas mere end 50 % af verdens samlede energiforbrug og alle prognoser siger, at 

verden vil være stærkt afhængig af olie langt ind i det 21. århundrede. Derfor er olieproduktionen og fund af 

nye oliereserver en væsentlig opgave. Eftersom olie er så vigtig en ressource for hele verden, spiller olieprisens 

niveau naturligvis også en væsentlig rolle, da alle lande i større eller mindre omfang, er afhængige af olie - 

enten i form af import eller eksport. Det må kunne antages at lande der producerer og eksporterer olie ønsker 

at tjene så mange penge på olie som muligt, hvorimod lande der er afhængige af at importere olie, ønsker at 

minimere udgifterne til at importere olie, så meget som muligt. I figuren nedenfor ses oliepriserne fra 2002 til 

2016 på månedsbasis. 

 

Figur 1 - Oliepriser (Macrotrends – Crude Oil Prices 2018). 

På figuren ovenfor kan de månedlige oliepriser tilbage fra år 2002 ses. Den grå søjle indikerer en recession. En 

recession er mere præcist ofte defineret som en periode, hvor et lands BNP har været direkte faldende i mindst 

to efterfølgende kvartaler. Det ses, at oliepriserne faldt forholdsvis meget fra midten af 2008 til starten af 

2009. I efteråret 2014 faldt oliepriserne igen. De præcise oliepriser på årsbasis kan ses I tabellen nedenfor. 
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Tabel 1 - Historiske oliepriser (Macrotrends 2018) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pris 41,65 54,29 72,58 82,27 89,4 113,32 71,72 90,87 106,67 101,56 103,82 95,84 51,44 40,07 52,45 

 

Prisen i tabellen ovenfor er gennemsnitsprisen pr. tønde olie pr. år, opgivet i amerikanske dollars. Det kan ses, 

at olieprisen steg fra 2003 frem til 2008, hvor finanskrisen begyndte. Efterfølgende faldt olieprisen betydeligt i 

2009. Olieprisen begyndte at stige igen frem til 2011. Fra 2011 til 2016 faldt olieprisen mere end 50 %, men det 

største fald ses fra 2014 til 2015. Oliepriserne steg igen fra 2016 til 2017. Olieprisen ligger i dag på USD 71,41 

pr. tønde olie, så det tyder på, at prisen er på vej opad igen1. Generelt kan det konstateres at olieprisen svinger 

en del.  

Der er flere faktorer, der har indflydelse på hvordan oliepriserne opfører sig. Blandt nogle af de grunde, der 

forårsagede det massive fald i 2014, kan nævnes det amerikanske skiferboom samt større efterspørgsel på 

alternative grønne energikilder. Derudover øgede blandt andet Libyen og Irak olieproduktionen, på trods af at 

efterspørgslen faldt. Intuitivt giver det mening, at en faldende oliepris betyder en faldende indtjening for OPEC 

landene. Dette burde medføre, at disse lande valgte at producere mindre olie, for at få priserne til at stige igen. 

Det var dog ikke tilfældet, eftersom blandt andet Saudi-Arabien afviste at nedsætte olieproduktionen, da 

landet ønskede at fastholde sine markedsandele på oliemarkedet. Derudover resulterede frygten for en ny 

global finanskrise i, at investorer solgte ud af værdipapirer, hvilket førte til at råvarepriserne på de globale 

finansmarkeder faldt, og da olie er en råvare, var dette også tilfældet for olieprisen (Simonsen, 2014). 

Da olien er en af de allervigtigste – hvis ikke den ultimativt vigtigste – råvare for de lande, der nettoeksporterer 

olie, er det interessant at undersøge hvilken indflydelse en ændring i olieprisen har på statsgælden i netop de 

lande, eftersom olie ofte har stor indvirkning på olieeksporterende landes BNP. Umiddelbart ville det være 

logisk at antage, at der findes en sammenhæng mellem disse to faktorer. 

Et lands indtjening på olie burde alt andet lige stige, hvis olieprisen stiger, forudsat at der sælges den samme 

mængde olie, hvilket burde medføre et øget BNP samt en faldende statsgæld. Samtidig er det også interessant, 

at undersøge hvorvidt resultaterne fra analysen, stemmer overens med det faktiske billede af hvordan det ser 

                                                           
1
 Olieprisen er hentet d. 10. maj, 2018 (Macro trends – Crude oil prices) 
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ud i lande, hvor olieeksport er en betydelig faktor for landets samlede BNP, eksempelvis Saudi-Arabien og 

Norge. 

Olie værdiansættes altid i amerikanske dollar, og der er derfor en klar sammenhæng mellem olieprisen og 

dollarkursen (Søgaard, 2008). Der er historisk set en sammenhæng mellem en faldende oliepris og en styrkelse 

af dollaren. Spørgsmålet er, om det er dollaren der har en indflydelse på olieprisen, eller om olieprisen har en 

indflydelse på dollaren. Det er derfor også interessant at undersøge om olieprisen har en indflydelse på de 

lokale valutakurser i lande, der både nettoimporterer og nettoeksporterer olie, og modsat om de lokale 

valutakurser har indflydelse på olieprisen. I den forbindelse vil det også være relevant at undersøge deres 

indbyrdes forhold. 

Såfremt et land skylder penge i fremmed valuta og den indenlandske valuta stiger, vil dette medføre, at 

nettogælden falder, da den valuta landet betaler af i, bliver mere værd, indbyrdes. Fra et investeringsmæssigt 

synspunkt, er det derfor interessant at undersøge valutakursernes indflydelse på statsgælden for lande der 

hhv. nettoimporterer og nettoeksporterer olie. Udsving i valutakursen kan påvirke økonomisk vækst, da en 

stærk valutakurs ofte betragtes som en indikator for et lands økonomiske styrke. Dette medfører ofte politisk 

bekymring i et land, såfremt dennes valuta svækkes (Pettinger, 2017). En valuta er stærk, når den anses af 

andre lande for at være stabil samt forventes at bevare - eller stige i - værdi indenfor en overskuelig fremtid. En 

stærk valutakurs kan forklares med forskellige faktorer, hvor økonomisk vækst og præstation gerne er fælles 

for de fleste. Et eksempel på en væsentlig stigning i valutakurs og økonomisk vækst, var efter 2. verdenskrig, 

hvor Tyskland oplevede en vedvarende valutastigning, fordi samfundet var under genopbygning, hvilket 

gradvist øgede landets produktivitet (Pettinger, 2017).  

1.1 Problemformulering 

Formålet med denne afhandling, er at undersøge om olieprisen har indflydelse på statsgælden i forhold til BNP 

i lande, der nettoeksporterer oli. Derudover er formålet samtidig at undersøge om valutakurser og olieprisen 

påvirker hinanden på en statistisk signifikant måde. 

For at belyse problemformuleringen benyttes sekundære data, i form af journaler, avisartikler, databaser, 

fagbøger, samt internetsider. Der er både benyttet kvalitative og kvantitative kilder i denne afhandling. De 

kvalitative kilder er benyttet til opbygning af teoretisk viden samt evidens, hvor de kvantitative kilder er 

benyttet til at underbygge den teoretiske viden. 
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1.2 Opbygning 

Denne afhandling er inddelt i 10 kapitler, der beskriver og analyserer om olieprisen, bruttofortjeneste på olie 

samt de lokale valutakurser påvirker statsgælden i forhold til BNP i hhv. lande der nettoeksporterer og 

nettoimporterer olie. Derudover bliver udviklingen i olieprisen og valutakursernes indbyrdes forhold 

analyseret. 

I kapitel 1 vil der indledningsvist blive redegjort for, hvorfor oliepriserne spiller en væsentlig rolle i hele verden, 

samt hvilke faktorer, der influerer på, hvordan olieprisen udvikler sig. Der vil blive redegjort for, hvordan 

oliepriserne har udviklet sig gennem en årrække. Afslutningsvist vil der blive givet et indblik i valutakursernes 

og olieprisens indbyrdes forhold, eftersom den lokale valuta er væsentlig for et lands økonomi.  

Kapitel 2 indeholder en gennemgang af et udvalg af tilsvarende undersøgelser og litteratur, der er udarbejdet 

indenfor samme område som denne afhandling.  

Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af paneldata generelt. Derudover er de data, der benyttes i denne 

afhandling beskrevet, i forhold til de benyttede variable.  

Kapitel 4 indeholder en generel beskrivelse af panelregression, samt en nærmere beskrivelse af en 

panelregression med random effects samt et panelregression med fixed effects. Resultaterne fra selve 

analysen vil der også blive redegjort for, hvor der blandt andet også vil være forskellige undersøgelser af 

datasættet, samt en test der validerer valget af regressionsmodel. Til sidst vil der være en opsamling på 

resultaterne fra analysen.  

Kapitel 5 indeholder en vektor autoregressiv analyse, for at analysere forholdet mellem udviklingen i de lokale 

valutakurser i forhold til den amerikanske dollar for begge landegrupper og udviklingen i olieprisen. Derudover 

indeholder kapitlet regressionsanalyser på hhv. udviklingen i oliepris og udviklingen i de lokale valutakurser for 

begge landegrupper. I den forbindelse er der også udført en Dickey-Fuller test for at undersøge, om der er 

enhedsrødder i de to tidsserier. 

Analysens resultater vil blive diskuteret nærmere i kapitel 6. Der vil også være en beskrivelse af Saudi-Arabiens 

og Norges oliesituation i forhold til de generelle resultater fra analysen. 

Kapitel 7 indeholder en konklusion på afhandlingens problemformulering.  
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Afslutningsvis vil kapitel 8 indeholde en perspektivering over afhandlingens indhold, hvor der er redegjort for, 

hvilke områder, der med fordel kan belyses yderligere. 

Kapitel 9 er en redegørelse over de forskellige benyttede kilder, og kapitel 10 indeholder bilag. 

2 Litteraturgennemgang  

I det følgende vil der blive gennemgået forskellige undersøgelser og litteratur, der er udført på områder 

relateret til denne afhandling.  

Først er der en gennemgang af en række undersøgelser, der er foretaget i forhold til oliepriser og 

statsøkonomi, hvorefter en gennemgang af lignende undersøgelser vedrørende oliepriser og valutakurser, vil 

blive gennemgået.  

2.1 Oliepriser og statsøkonomi 

I 2016 publicerede PFMC2 en artikel, hvor de undersøgte hvorvidt lavere profit på olie fører til en højere 

offentlig gæld. Artiklen undersøger sammenhængen mellem råoliepriser og reducering af indtægter i 

Aserbajdsjan, hvilket fører til større offentlig gæld. Undersøgelsen viste at volatiliteten af råoliepriserne på 

verdensmarkedet har ført til massive udsving på landets offentlige finanser3. Landet er meget afhængigt af 

råolie, da olieeksporten udgør godt 78 % af den samlede eksport. De lave oliepriser har gjort at Aserbajdsjan 

har øget underskud på det offentlige budget samt har været nødt til at optage flere offentlige lån (Aslanli, 

2016). 

Kretzmann og Nooruddin (2011) har udarbejdet en undersøgelse, hvor de analyserede forholdet mellem olie og 

gæld i lande, der eksporterer olie. Undersøgelsen er udført på baggrund af data fra 161 i lande i perioden 1991-

2002. I undersøgelsen er der samtidig særlig fokus på tre lande, nemlig Nigeria, Ecuador og Congo, som 

optræder som casestudier, da de lande over de seneste 30 år har formøblet en enorm mængde af den formue, 

de har opnået grundet oliesalg, hvilket har efterladt landene med høj offentlig gæld. Den høje gæld landene 

har, hæmmer mulighed for langsigtet vækst og udvikling, hvilket gør det endnu sværere at komme af med 

gælden. Det bliver altså en negativ gældsspiral for disse lande.  

                                                           
2
 Public Finance Monitoring Center 

3
 Volatilitet er et mål for prisvariationen over tid på vare- og finansielle markeder (Den store danske).  
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Generelt viser undersøgelsen, at medmindre efterspørgslen på olie stiger, vil en stigning i olieproduktion føre 

til en stigning i den offentlige gæld, herunder statsgæld.  Helt præcist viser en af undersøgelsens resultater, at 

en fordobling af olieproduktionen i et land der eksporterer olie giver anledning til en stigning i den totale gæld i 

forhold til BNP på 43,2 %. Dette er generelt gældende for de olieeksporterende lande i analysen. Der er også en 

sammenhæng mellem at jo mere afhængig et land er af olieeksport, jo større vil landets gæld blive (Kretzmann 

& Nooruddin, 2011).  

Alexandre og De har i 2010 udarbejdet en Journal vedrørende oliepriser og statsobligationers risikopræmie. 

Undersøgelsen viser at olieprisen repræsenterer en global risikofaktor, der kan påvirke kreditrisikoen for et 

land. Ifølge undersøgelsen har olieprisen en positiv og betydelig indvirkning på risikopræmierne på 

statsobligationer. Samtidig viser undersøgelsen at en stigning i olieprisen potentielt kan lede til stagflation, som 

betyder at inflationen stiger, samtidig med at produktiviteten i bedste fald er uændret. En moderat inflation 

reducerer den reelle værdi af gæld. (Alexandre & De, 2010).  

En anden undersøgelse, udført af The World Bank Group i 2017, viser, at Angola kæmper med store 

økonomiske ubalancer og svækkede offentlige finanser, på grund af lavere oliepriser og dermed lavere 

olieindtægter. I første halvdel af 2017 faldt olieproduktionen i landet med 7,5 %. Oliesektoren dominerer uden 

tvivl økonomien i landet, da over 90 % af eksporten består af olie. Angolas offentlige gæld er dermed, som 

mange andre olieeksporterende lande, stærkt afhængig af olieprisens niveau (The World Bank Group, 2017). 

2.2 Oliepriser og valutakurser 

Krugman (1980) har udarbejdet en undersøgelse af effekten af en olieprisstigning på valutakurser. Måden 

analysen er sat op på, er at Krugman konstruerede en verden bestående af USA, Tyskland og OPEC så reelt set, 

en verden med tre lande. USA og Tyskland importerer olie, hvor OPEC eksporterer olie. Hvis olieprisen stiger, 

skal Tyskland og USA betale flere penge til OPEC. Effekten af valutakursen, det beløb Tyskland og USA skal 

betale mere, afhænger af, hvordan OPEC vælger at bruge denne indtægt. Bruges indtægterne til at købe andre 

varer fra Tyskland eller USA, vil indflydelsen på valutakursen ikke være stor nok til at have synderlig indflydelse. 

Krugman påpeger også, at OPEC helst køber varer der er prissat i amerikanske dollar, hvilket fører til at dollaren 

falder. I undersøgelsen konstateredes det, at dollaren og olieprisen er bundet op på hinanden. Nærmere 

beskrevet er forholdet mellem de to forklaret således, at en olieprisstigning vil føre til en stigning i dollarens 

værdi på den korte bane, hvor en stigende oliepris vil medføre et fald i dollaren på den lange bane, hvorfor 

OPEC’s importpræferencer spiller en vigtig rolle (Krugman, 1980). 
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Beckmann, Czudaj og Arora (2017) har lavet en gennemgang af eksisterende teoretisk og empirisk forskning 

vedrørende forholdet mellem oliepriser og valutakurser. Den empiriske forskning fokuserer på at forklare eller 

forudsige en variabel med en anden variabel, samtidig med at beviserne varierer afhængigt af landvalg og 

stikprøve. Der er dog nogle fælles træk; nemlig at der er stærke forbindelser mellem valutakurser og oliepriser i 

det lange løb, samt at enten valutakurser eller oliepriser potentielt er nyttige til at forudsige den anden 

variabel på kort sigt. Beckmann et al. mener samtidig at en retfærdig konklusion på undersøgelsen er, at 

valutakursens bevægelser ikke er den vigtigste faktor, med henblik på at forstå eller forudsige olieprisen og 

omvendt (Beckmann et al, 2017).  

Vanvik og Iversen (2015) har udarbejdet en undersøgelse, hvor de ønskede at besvare hvilken indflydelse 

olieprisen har på den norske krone. De fastslår i deres undersøgelse, at valutakursen påvirker økonomien i et 

land på flere måder, hvor nogle af dem er efterspørgslen efter indenlandske varer og tjenester, priserne på 

importerede varer, samt afkastet på investeringer. Norge er i det store billede, en lille og meget eksponeret 

økonomi og valutakursen har dermed en ret stor indflydelse. På tidspunktet hvor undersøgelsen blev 

udarbejdet, faldt den norske krone, hvilket blandt andet skyldtes olieprisernes fald, grundet overskud af olie på 

verdensmarkedet. De mener, at det er interessant at observere, da det er første gang i historien, at 

oliepriserne er faldet på grund af en overproduktion af olie på verdensplan (Vanvik, 2015). 

2.3 Sammenfatning 

Undersøgelserne som er nævnt og beskrevet ovenfor, viser at olieprisen påvirker økonomien i lande der 

eksporterer olie. Påvirkningen af oliepriserne kan for nogle lande, som er voldsomt afhængige af 

olieproduktion, være altafgørende for økonomien. Hvis olieprisen falder, vil fortjenesten på olie falde og 

gælden vil dermed stige. Alternativt kan der ikke afdrages på gælden som forventet, hvilket medfører at 

nettogælden stiger i forhold til BNP. 

Ifølge undersøgelserne vedrørende valutakurser og olieprisens indbyrdes forhold, viser resultaterne at 

variablene, som er medtaget i analysen afhænger af hinanden i et vist omfang. Oliepriserne har klart størst 

effekt på valutakurserne på lang sigt. Ser man på dollaren, viser resultaterne af undersøgelserne at en 

olieprisstigning vil føre til at dollaren stiger, på den korte bane, hvor den på længere sigt vil falde. 
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3 Paneldata 

Paneldata er et datasæt hvor enhederne – i denne afhandling en række lande - bliver observeret over tid. Der 

er N individuelle enheder målt på T udfald, hvor N er antal observationer og T er tid. Variablene kan ændres 

over tid, for t=1,…,T. Nogle variable kan også være faste henover tidsperioden – som eksempel kan nævnes 

geografisk beliggenhed.  

Hvis der ikke er manglende data i datasættet, så er der med andre ord NT observationer, og dermed er panelet 

balanceret. Hvis der ikke er NT observationer, kaldes det et ubalanceret panel. Typisk vil N være større end T, 

men ikke altid.  

Paneldata er brugbare, da de indeholder observationer, der spænder over både tid og individuelle 

observationer. Ifølge Baltagi er der flere fordele ved at benytte paneldata (Baltagi, 2005): 

- Paneldata kan bruges til at kontrollere for individuel heterogenitet – med andre ord foreslår paneldata 

at individer, firmaer og lande er heterogene.  

- Paneldata giver mere informativt data, mere variabilitet, flere frihedsgrader og mere efficiens.  

- Paneldata er bedre i stand til at identificere og måle effekter, der ikke er målbare i rene tidsseriedata. 

- Paneldata-modeller giver mulighed for at konstruere og teste mere komplicerede adfærdsmodeller 

end tidsseriemodeller. Færre restriktioner pålægges disse modeller.  

- Micro-paneldata samlet på individer, virksomheder og husstande kan være målt mere præcist end 

lignende variable på makroniveau.  

- Makro-paneldata har på den anden side generelt en længere tidsserie.  

Baltagi har også udarbejdet en liste med begrænsninger ved brug af paneldata (Baltagi, 2005):  

- Problemer med design og samling af data 

- Forvrængninger af målefejl 

- Selektivitetsproblemer  

3.1 Data  

Paneldata i denne afhandling er udformet i ét datasæt, hvor der er defineret en tidsserie, udtrykt ved T, som 

forløber fra 2003 til 2016, og hvor al data er angivet på årlig basis. Vi har altså at     . Enhederne i 

datasættet, udtrykt ved N, er en række lande. 
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Datasættet indeholder data for hhv. lande der nettoeksporterer olie og lande der nettoimporterer olie. I juni 

2017 udarbejdede BP en rapport over verdens energi markeder (BP, 2017). De lande der nettoeksporterer olie, 

er valgt blandt landene på BPs liste. Landene er valgt ud fra, om det var muligt at finde den tilstrækkelige 

mængde data for at kunne udføre analysen. Baseret på problemformuleringen må det antages, at den 

nødvendige mængde data i denne afhandling, er de forskellige landes statsgæld i forhold til BNP, 

bruttofortjeneste på olie, valutakurserne og olieprisen. Det samme er så vidt muligt gældende for lande, der 

nettoimporterer olie. Der er valgt de lande, hvor den tilstrækkelige mængde data var til rådighed, for at udføre 

analysen. 

Af de olieeksporterende lande på BPs liste, er følgende lande indeholdt i denne analyse: Argentina, Australien, 

Brasilien, Canada, Columbia, Danmark, Egypten, Ecuador, Indien, Indonesien, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia, 

Mexico, Nigeria, Norge, Oman, Peru, Qatar, Saudi Arabien, Storbritannien, Thailand, Tunesien, USA, Venezuela 

og Vietnam. Det vil sige, at der er 27 olieeksporterende lande indeholdt i analysen. 

De lande der analyseres i denne afhandling, som er nettoolieimporterende lande er: Belgien, Chile, 

Filippinerne, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Israel, Japan, New Zealand, Østrig, Portugal, Schweiz, 

Singapore, Spanien, Sverige, Sydkorea, Tyskland. Der er altså 18 olieimporterende lande indeholdt i analysen.  

Denne afhandling inkluderer dermed totalt 45 lande, hvorfor at     .  

Analysen udføres på baggrund af regressionsanalyser, hvor den afhængige variabel og de forklarende variable 

varierer alt efter hvilken analyse, der udføres.  

De variable, der er indeholdt i datasættet er statsgæld i forhold til BNP, bruttofortjeneste på olie, oliepris samt 

valutakurser for både lande der nettoimporterer og lande der nettoeksporterer olie. Det medfører et total på 

syv variable, hvor gæld i forhold til BNP, oliepris samt valutakurs er de afhængige variable, alt efter hvilken 

landegruppe der analyseres samt hvilken undersøgelse, der ønskes. Den afhængige variabel er teoretisk set er 

defineret ved y. De resterende variable, er de uafhængige forklarende variable, defineret ved K. Et udklip af 

analysens paneldata, kan ses nedenfor.  

Hele datasættet kan ses i bilag 1. 
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Tabel 2 - Udklip af datasæt 

Land År Gæld/BNP BFO Oliepris Valutakurs Land1 År1 Gæld/BNP1 BFO1 Valutakurs1 

Argentina 2003 65,7 3,4 41,65 2,901 Belgien 2003 102 0 0,886 

Argentina 2004 118 3,5 54,29 2,923 Belgien 2004 96,2 0 0,805 

Argentina 2005 72,5 4,2 72,58 2,904 Belgien 2005 94,3 0 0,804 

Argentina 2006 64 4,2 82,27 3,054 Belgien 2006 88,8 0 0,797 

Argentina 2007 56,1 3,4 89,4 3,096 Belgien 2007 84,6 0 0,731 

Argentina 2008 48,6 3,6 113,32 3,144 Belgien 2008 89,6 0 0,683 

Argentina 2009 48,6 1,8 71,72 3,71 Belgien 2009 101 0 0,72 

Argentina 2010 45,1 2,1 90,87 3,896 Belgien 2010 100,7 0 0,755 

Argentina 2011 41,7 2,6 106,67 4,11 Belgien 2011 98 0 0,719 

Argentina 2012 44,8 2,3 101,56 4,537 Belgien 2012 99,6 0 0,778 

Argentina 2013 45,8 2 103,82 5,459 Belgien 2013 102,4 0 0,753 

Argentina 2014 42,7 2 95,84 8,075 Belgien 2014 106,3 0 0,754 

Argentina 2015 50,1 0,6 51,44 9,233 Belgien 2015 106,1 0 0,902 

Argentina 2016 54,5   40,07 14,758 Belgien 2016 106   0,904 

 

Oprindeligt var det afhandlingens målsætning, at tilvejebringe data fra 1982 og fremefter, men det var 

desværre ikke muligt at finde den tilstrækkelige mængde data. Gældende for langt de fleste lande, var det kun 

muligt at finde data vedr. statsgælden i forhold til BNP tilbage til 2003. Jeg besluttede dermed at beskære 

tidsperioden, frem for at have et meget ubalanceret datasæt, hvilket resulterer i, at datatrækket starter i 2003. 

Det var ikke muligt at finde data for alle variable, i alle lande, i hele årrækken. Det har den betydning, at N er 

større end T, hvorfor det kan konstateres, at datasættet er ubalanceret. Et ubalanceret datasæt kan resultere i 

usikkerhed på resultaterne – alt efter hvor meget data, der mangler.  

I dette datasæt, mangler der bruttofortjeneste på olie i alle lande i år 2016. Derudover mangler der nogle 

valutakurser. De resterende variable indeholder data på alle lande og alle år. 

3.2 Variable 

Nedenfor er analysens variable beskrevet.  
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I datasættet skelnes der mellem de to landegrupper og de dertil hørende variable, ved at variable tilhørende 

lande der nettoimporterer olie, er angivet med et 1-tal. Se udklip af datasættet ovenfor i tabel 2, hvor 

Argentina er angivet som et nettoeksporterende land og Belgien som nettoimporterende. Olieprisen er kun 

angivet én gang, eftersom den er ens for alle lande.  

3.2.1 Bruttofortjeneste på olie 

Bruttofortjenesten på olie4 er udtrykt som forskellen mellem salgsprisen på olie og produktionsomkostningerne 

i det pågældende land i procent i forhold til BNP. Det er altså profitten før skat. Skatten, der betales til det land 

hvor produktionen finder sted, er en del af det lands bruttofortjeneste på olie. (Databank – oil rents). Et land 

ønsker at dets bruttofortjeneste på olie, er så højt som muligt, da landet i så fald tjener mere på den olie, der 

sælges.  

3.2.2 Oliepris 

Olieprisen er opgivet i amerikanske dollar pr. tønde olie. Oliepriserne har svinget markant de seneste år – selv 

indenfor det samme år. I denne analyse er tidsintervallet opgjort på årsbasis, hvorfor olieprisen må være det 

samme. (Macrotrends – Crude Oil Prices). Gennemsnittet af hvert års oliepriser - baseret på fundne 

månedspriser - er dermed beregnet. Der er forskellige typer af olie. I denne afhandling, er det priserne for 

crude oil (råolie), der er brugt. Råolie er et naturligt forekommende uraffineret råolieprodukt. Det kan 

raffineres til fremstilling af brugbare produkter som eksempelvis benzin.  

3.2.3 Statsgæld i forhold til BNP 

Statsgæld 

Statsgæld er et udtryk for den samlede gæld, som et lands regering har stiftet og opgøres som den samlede 

indenlandske og udenlandske gæld. Det er en del af den offentlige gæld - og oftest størstedelen af den 

offentlige gæld - i et land. Staten optager altså lån både i indenlandsk og udenlandsk valuta, og disse lån sker 

oftest ved udstedelse af statsobligationer.  

Statsgælden behøver nødvendigvis ikke være så lav som mulig. Der kan være en idé for at land i ikke at betale 

al gæld ud, og i stedet opbygge en økonomisk reserve. På den måde bliver det ikke nødvendigt at skulle sælge 

ud af statsobligationer, hvis et land skulle ønske større reserve. Som eksempel på dette, havde Danmark i 2015 

kr. 200 mia. i økonomisk reserve, på trods af at den samlede statsgæld var over kr. 800 mia. Man valgte at 

                                                           
4
 Bruttofortjeneste på olie vil indimellem blive betegnet BFO for nemheds skyld i det følgende.  
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spare kr. 200 mia. op samt udlåne kr. 46 mia. til statslige selskaber (Skovgaard, 2015). Samtidig kan der være et 

ønske om eller behov for at investere, hvilket nemmere kan realiseres hvis al gæld ikke betales tilbage hurtigst 

muligt. Derudover kan der opnås nogle rentefordele ved at have gæld. 

BNP  

BNP står for bruttonationalprodukt. Det er et udtryk for værdien af alle varer og tjenester, der produceres i et 

land, fratrukket de omkostninger, der måtte være i forbindelse med produktionen. BNP er målt på årsbasis, 

hvorfor tidsserien i denne afhandling også er udtrykt på årsbasis. BNP er her angivet i amerikanske dollar. Et 

land ønsker som hovedregel et høj BNP værdi, eftersom det er et udtryk for højere fortjeneste det pågældende 

år.  

Statsgæld i forhold til BNP 

Den generelle statsgæld i forhold til BNP er den totale statsgæld som en procentdel af landets BNP. Det er en 

indikation på økonomisk sundhed og et nøgletal for bæredygtigheden af statens finanser. Gæld er generelt 

defineret som en specifik gruppe af forpligtelser identificeret i henhold til de typer finansielle instrumenter der 

indgår eller udelukkes. Gæld i forhold til BNP er opgivet i procent (Bloomberg Terminal). 

3.2.4 Valutakurser 

Nogle valutakursers værdi svinger væsentligt mere end andre. Amerikanske dollar, Schweizerfranc og japanske 

yen er på listen over nogle af de kurser der svinger mest i forhold til de mere stabile valutakurser, som 

eksempelvis Euroen og svenske kroner, der svinger langt mindre. Som alle andre varer og tjenester, er prisen et 

spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Valutakursernes udvikling har stor betydning, hvis man handler med 

eller låner penge af udlandet. Har en stat optaget lån i udlandet, kan det være en fordel, hvis den fremmede 

valuta falder, da det vil blive billigere at afdrage på lånet, eftersom gælden bliver billigere i lokal valuta (Kureer, 

H. 2016).  

Der er flere faktorer, der kan påvirke valutakurserne, og et lands nationalbank kan holde den indenlandske 

valuta stabil ved eksempelvis at regulere på renten. En renteforhøjelse vil styrke valutaen, hvor en 

rentenedsættelse vil svække valutaen. Er forholdene på valutamarkedet lidt mere urolige, kan en kortsigtsplan 

være, at nationalbanken går ud og handler valuta på valutamarkedet. Hvis nationalbanken køber indenlandsk 

valuta, vil den have en tendens til at blive styrket - og modsat, hvis nationalbanken sælger indenlandsk valuta, 

vil den have en tendens til at blive svækket (Danmarks Nationalbank).  
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De valutakurser, der er benyttet i denne afhandling, er gennemsnitlige årlige valutakurser i forhold til 

amerikanske dollar, som er hentet i OECD’s database.  

4 Panelregression  

Panelregression er en statistisk metode til at analysere data i to dimensioner. Panelregression benyttes i 

situationer, hvor ønsket er at analysere en mængde data, der forløber over tid – altså hvis data består af en 

tidsserie. Data i en sådan analyse, kaldes paneldata og er samlet over tid, deraf navnet tidsserie. Observationer 

i paneldata involverer mindst to tidsserie - dimensioner;  

- en tværsnitsdimension betegnet i  

- tidsserie - dimension betegnet t  

I denne afhandling er de forskellige regressioner, der er benyttet til at analysere datasættet baseret på hhv. en 

model med random effects og fixed effects. 

4.1 Random effects regression 

Idéen bag denne regressionstype er, at variationen på tværs af enhederne er tilfældige og umiddelbart ikke 

korrelerede. Random effects modellen benyttes, hvis den mængde data der er udvalgt til regressionsanalysen, 

kan variere, hvis en tilsvarende undersøgelse udføres på et andet tidspunkt. Derudover er det gældende, at 

hvis der skulle være en grund til at tro, at forskellen på tværs af enhederne har en form for indflydelse på den 

afhængige variable, vil det være mest hensigtsmæssige at gøre brug af en regression med random effects.  

Den generelle formel for random effects modellen, er følgende: 

                    , 

hvor variablene er følgende: 

-     er den afhængige variabel  

-     er den/de uafhængige variable 

-    er det ukendte intercept for hver enhed 

-    er koefficient 

-     og     er fejlled  
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Med random effects antages det, at enhedernes fejlled ikke er korreleret med forudsigelsesvariablene, hvilket 

åbner muligheden for de variable, der ikke er afhængige af tid, kan spille en rolle som forklarende variable.  

Det kan derfor blive nødvendigt at specificere disse individuelle karakteristika, som eventuelt kan have en 

indflydelse på de forudsigende variable. Problemet med dette, kan være at nogle af variablene ikke er 

tilgængelige (Greene, 2008).  Fejlled er defineret som residualer i regressionen. Residualerne er udtrykt som 

forskellen mellem den observerede værdi og den forudsagte værdi. Jo nærmere 0 residualerne er i gennemsnit, 

desto bedre eftersom modellen er mere præcis, når residualerne i gennemsnit er 0 (Statistics How To).  

4.2 Fixed effects regression 

En regressionsanalyse med fixed effects benyttes når formålet med analysen, er at undersøge variable der 

varierer over tids indflydelse. Fixed effects undersøger forholdet mellem forudsigelsesvariablen og output 

variablen for en enhed. Enheden kan være et land, en virksomhed mm. I denne analyse er det lande, der 

analyseres. Hver enhed har sine egne individuelle karakteristika, der kan påvirke forudsigelsesvariablene. Hele 

idéen med fixed effects modeller, er at parametrene ikke er tilfældige.  

Ved en regressionsanalyse med fixed effects antages det, at noget indenfor de individuelle karakteristika kan 

have en indvirkning på forudsigelsesvariablen eller output, hvilket er det, der i så fald kontrolleres for. En 

regressionsanalyse med fixed effects benyttes altså, hvis variablene er korrelerede. Fixed effects gør, at det er 

muligt at vurdere nettoresultatet af prædiktorerne på resultatet.  

Den generelle formel for fixed effects regressionen, er følgende: 

                , 

hvor variablene i modellen, er defineret nedenfor: 

-     er den afhængige variabel  

-     er den/de uafhængige variable 

-    er det ukendte intercept for hver enhed 

-    er koefficient 

-     er et fejlled 

(Antweiler, 2001). 
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Fixed effects modeller er designet til at undersøge årsagerne til ændringer indenfor en enhed. En karakteristik, 

der ikke ændres med tiden, kan ikke forårsage en sådan ændring, da den er konstant for hver enhed (Kohler, 

2012). Med andre ord, har vi altså at observationerne skal være forskellige over tid. 

De forskellige analyser i denne afhandling vil blive udført i programmet R. R-koden kan ses i bilag 3.  

4.3 Test af modelvalg 

I paneldata-analyser, kan man benytte en Hausman test, som kan hjælpe med at afdække hvorvidt en 

regression med random effects eller en regression med fixed effects, er det bedste valg. Nulhypotesen vil altid 

være, at den foretrukne model er regression med random effects. Den alternative hypotese er dermed, at den 

foretrukne model er en regression med fixed effects.  

Det testen klarlægger, er hvorvidt der er korrelation mellem de fejlled der er indeholdt i regressionen og den 

uafhængige variabel. Her er hypotesen, at der ikke er nogen korrelation mellem disse. Hvis p-værdien er 

mindre end 0,05 forkastes nulhypotesen, og den alternative hypotese accepteres. Det betyder, at hvis p-

værdien i Hausman testen er mindre end 0,05, er den foretrukne model en regression med fixed effects. 

Omvendt, hvis p-værdien er større end 0,05, er den foretrukne model en regression med random effects 

(Statistics How To). 

4.4 Analyse 

Før den reelle regressionsanalyse påbegyndes, undersøges de data som analysen er baseret på. Dette gøres for 

at vurdere hvilke data, der er indeholdt i analysen, hvordan de opfører sig samt for at vurdere, hvilken 

regressionstype, der er mest hensigtsmæssig at gøre brug af.  

4.4.1 Dataundersøgelse 

Der er flere forskellige måder at undersøge data på forud for en analyse.   

Et plot der kan udføres, som giver et fint oversigtsbillede over data, er et scatterplot. Et scatterplot er en grafisk 

afbildning af forholdet mellem flere variable og hvordan de påvirker hinanden. Nedenfor er der udarbejdet en 

scatterplot matrix over statsgæld i forhold til BNP, bruttofortjeneste på olie, oliepris samt valutakurs for 

nettoolieeksporterende lande. 
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Figur 2 - Scatterplot af data for olieeksporterende lande 

I scatterplottet ovenfor ses det at der ikke er nogen tydelig sammenhæng mellem bruttofortjeneste på olie, 

olieprisen og valutakurserne i forhold til dollar for de enkelte lande. Ses der derimod på statsgæld i forhold 

BNP, er der en negativ sammenhæng med bruttofortjeneste på olie, med nogle få outliers. Det betyder, at der 

generelt er en sammenhæng mellem lav bruttofortjeneste på olie og høj statsgæld i forhold til BNP i lande, der 

nettoeksporterer olie. Det giver intuitivt fint mening, da det oftest er staten, der sælger olien - og hvis staten 

kun tjener lidt på at sælge olie - betyder det at den har mindre kapital til at betale af på gælden. Omvendt er 

der også en sammenhæng mellem høj bruttofortjeneste på olie og lav statsgæld i forhold til BNP. Derudover er 

der ingen tydelige tegn på at der skulle være et forhold mellem nogle af variablene. 

Det kan også ses, at størstedelen af landene har en relativ lav bruttofortjeneste på olie. Derudover viser 

scatterplottet at valutakurserne generelt er meget små i forhold til den amerikanske dollar. Den amerikanske 

dollar er i denne afhandling angivet med valutakurs 1 – det betyder at alle de lokale valuta er sat i forhold til, at 

den amerikanske dollarkurs er 1.  
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En anden måde at undersøge data på, er at lave et plot over gennemsnittet af statsgæld i forhold til BNP på 

tværs af de nettoolieeksporterende lande. Plottet kan ses nedenfor.  

 

Figur 3 - Meansplot af statsgæld/BNP på tværs af olieeksporterende lande 

På plottet ovenfor, kan det ses at Italien i gennemsnit har den største statsgæld i forhold til BNP, efterfulgt af 

Egypten og Canada. Oman har den laveste statsgæld i forhold til BNP, efterfulgt af Kuwait. Ligeledes er der 

udarbejdet et plot over statsgæld forhold til BNP på tværs af tidsperioden 2003 til 2016 med gennemsnittet af 

alle nettoolieeksporterende lande, som kan ses nedenfor. 

 

Figur 4 - Meansplot af statsgæld/BNP på tværs af år 
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Fra plottet ovenfor kan det ses, at der på globalt plan var størst gæld i år 2016 og lavest gæld i 2008. I 2008 

begyndte den globale finansielle krise.5 Under den globale finanskrise faldt de offentlige finanser drastisk, 

hvilket kan forklare den støtte stigning i statsgælden i forhold til BNP frem til 2016.  

Nedenfor er der udarbejdet en scatterplot matrix over statsgæld i forhold til BNP, bruttofortjeneste på olie, 

oliepris samt valutakurs for nettoolieimporterende lande. 

 

Figur 5 - Scatterplot af data for olieimporterende lande 

Der er umiddelbart ikke en tydelig sammenhæng mellem nogle af variablene i scatterplottet, hvilket indikerer 

at de ikke har et indbyrdes forhold og at der altså ikke er nogen udpræget sammenhæng mellem dem og 

dermed ingen korrelation.  

Det kan også ses, størstedelen at valutakurserne generelt ligger i den lave ende. Det kan forklares ved, at de 

forskellige valutakurser i denne afhandling er angivet i forhold til amerikanske dollar, på den måde at 

dollarkursen er sat til 1. 

                                                           
5
 Den globale finansielle krise anses for at være den værste finansielle krise siden Verdenskrisen i 1930’erne (Gyldendal). 



Annsofie Tonning Madsen  Studienr.: 74179   
 
Kandidatafhandling – Olieprisens indflydelse på statsgæld i forhold til BNP og valutakurser  
 

Side 24 af 93 
 

I landegruppen, der nettoimporterer olie, er der få lande der overhovedet eksporterer olie, og de lande der 

gør, eksporterer en meget lille mængde. Det kan også ses i scatterplottet, hvor størstedelen af punkterne ligger 

på 0,0 % af landets BNP. Nedenfor i tabellen, er de olieimporterende landendes gennemsnitlige 

bruttofortjeneste på olie listet. Tallet er opgivet i procent i forhold til det enkelte lands bruttonationalprodukt. 

Tabel 3 - Bruttofortjeneste på olie for olieeksporterende lande 

Land B RCH RP FIN FR GR NL IL J NZ A P CH SGP E S ROK D 

BFO 0 0,03 0,15 0 0 0 0,06 0 0 0,42 0,07 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fra tabellen ovenfor kan det konstateres, at det er en meget beskeden mængde olie, der eksporteres fra de 

pågældende lande. Der er ikke et af landene, der på noget gennemsnit tjener mere end 0,42 % af deres 

bruttonationalprodukt på olie.  

Nedenfor er vist et plot over den gennemsnitlige årlige statsgæld i forhold til BNP for hvert enkelt land. 

 

Figur 6 - Meansplot af statsgæld/BNP på tværs af olieimporterende lande 
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Det ses at Japan har den højeste gennemsnitlige statsgæld i forhold til BNP, efterfulgt af Grækenland, 

Singapore og Belgien. Chile har den laveste gennemsnitlige statsgæld i forhold til BNP, efterfulgt af New 

Zealand.  

Der er ligeledes udarbejdet et plot over den gennemsnitlige gæld på tværs af landende pr. år 

 

Figur 7 - Meansplot af statsgæld/BNP på tværs af år 

Det ses på figuren ovenfor, at den gennemsnitlige statsgæld i forhold til BNP var lavest i 2007, som er lige inden 

den globale finanskrise. Det ses også at den gennemsnitlige statsgæld i forhold til BNP er steget støt efter 2007, 

og endte på sit højeste i 2015, for lande der nettoimporterer olie. En stigende statsgæld i forhold til BNP kan 

forårsages af to grunde – eller begge samtidig: 

 Landende måtte bruge flere midler på offentlige finanser, hvilket kan resultere i at statsgælden steg 

 Landende eksporterede mindre, da andre lande også blev ramt af krisen, og dermed importerede 

mindre. Det kan resultere i at landenes BNP faldt, hvorfor det samlede statsgæld i forhold til BNP alt 

andet lige måtte stige. 
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4.4.2 Resultater 

Der opstilles flere hypoteser i denne afhandling og dermed flere regressionsanalyser. Der udarbejdes 

regressionsanalyser for at kunne acceptere eller forkaste hypoteserne. Analyserne er foretaget på baggrund af 

random effects regressioner og fixed effects regressioner.  

Først udarbejdes analysen på baggrund af lande der nettoeksporterer olie, og derefter udarbejdes analysen på 

baggrund af lande der nettoimporterer olie, for at se om der er en forskel.  

For at sikre statistisk validitet, er der på alle regressionsanalyser udført en Hausman test, for at sikre at valget 

af regressionsanalyse er korrekt, i alle tilfælde 

4.4.2.1 Olieeksporterende lande 

Oliepris 

 

Der udføres en panelregression med random effects, for at se om olieprisen har nogen indflydelse på statsgæld 

i forhold til BNP for lande der nettoeksporterer olie. Valget af model begrundes med, at de to tidsserier ikke er 

tydeligt korrelerede i scatterplottet, samt at statsgælden i forhold til BNP varierer over tid. Nedenfor kan 

resultatet fra regressionen ses. 

 

Regressionens resultat aflæses på følgende måde (Statistics How To): 

Nylhypotese: 

Olieprisen har ingen indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande, der nettoeksporterer olie. 

Alternativ hypotese: 

Olieprisen har en indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande, der nettoeksporterer olie. 
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Residualerne er forskellen mellem de aktuelt observerede værdier og de forudsagte værdier. Gennemsnittet af 

residualerne skal gerne være 0, for at der er en symmetrisk fordeling. Her kan vi se at gennemsnittet af 

residualerne er -0,015 hvilket er meget tæt på 0, så det vil være validt at konkludere, at residualerne er 

symmetrisk fordelte. Samtidig er der stort set ingen forskel på de observerede værdier og de forudsagte 

værdier. 

Det næste i outputtet er koefficienterne, hvor den første er estimat som består af to rækker, hvor den første er 

interceptet. Interceptet er den forventede statsgæld i forhold til BNP, når der ses på den gennemsnitlige 

oliepris, der er gældende i datasættet. I gennemsnit har et nettoeksporterende land altså 57,86 % gæld i 

forhold til BNP. Den anden række viser hældningen, her den effekt olieprisen har på statsgæld i forhold til BNP. 

Det kan dermed konstateres, at hvis olieprisen stiger med én amerikansk dollar, vil statsgæld i forhold til BNP 

falde med 0,153721 %, eftersom koefficienten er negativ.  

Den næste koefficient er spredningen (std. error), som måler den gennemsnitlige mængde estimaterne 

varierer fra den aktuelle gennemsnitlige mængde af den afhængige variabel, altså statsgæld i forhold til BNP. 

Ovenfor blev det konstateret, at hvis olieprisen stiger med én amerikansk dollar, vil statsgæld i forhold til BNP 

falde med 0,153721 %. Spredningen kan bruges til at beregne et estimat for den forventede difference, hvis 

modellen blev kørt igen og igen. Det kan dermed ses, at den mængde statsgælden i forhold til BNP kan variere 

med er 0,020509 %.  

Den næste koefficient er t-værdien, som er et udtryk for hvor mange standardafvigelser koefficientestimatet er 

fra 0. Hvis t-værdien er stor i forhold til spredningen, er den sandsynligvis forskellig fra 0, og det er en 

indikation på, at hypotesen kan forkastes. Det er tilfældet her, hvorfor nulhypotesen umiddelbart kan 

forkastes. T-værdien benyttes også til at beregne p-værdien.  

Den sidste koefficient er        . En lille værdi indikerer at det er sandsynligt at kunne observere et forhold 

mellem de to variable. En generel antagelse er, at en p-værdi på 5 % eller mindre er et godt estimat. P-værdien 

i dette tilfælde er        , hvilket er mindre end 0,05 hvorfor nulhypotesen kan forkastes og det kan dermed 

accepters, at den alternative hypotese er gældende. Dette medfører konklusionen, at der er et forhold imellem 

olieprisen og statsgæld i forhold til BNP i lande der nettoeksporterer olie.  

Den totale sum af kvadrater beskriver hvor meget af variationen af den afhængige variabel, som modellen 

beskriver. Hvis værdien er høj, indikerer det, at der er meget variabilitet i data. Foreligger der et stort datasæt, 
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vil kvadratafvigelsessummen være større end ved et mindre datasæt. Den totale sum af kvadrater er her 

relativt høj, hvilket betyder at der er en del variabilitet i datasættet. Samtidig er datasættet relativt stort, 

hvilket kan forklare variabiliteten. Det er ikke overraskende, at der er variabilitet i data, eftersom de variable 

der er benyttet i denne regression, er statsgæld i forhold til BNP og olieprisen, som det tidligere er vist, er 

meget svingende. Nedenfor er vist en tabel udarbejdet på baggrund af datasættet, hvor den hhv. laveste og 

højeste værdi af statsgæld i forhold til BNP ses (Bilag 1) 

Tabel 4 - Udklip af statsgæld/BNP og bruttofortjeneste på olie 

Land Statsgæld/BNP 

Saudi – Arabien (2014) 1,6 % 

Italien (2013) 133,0 % 

 

I tabellen ovenfor ses det at der er stor variation på de forskellige landes statsgæld i forhold til BNP.  

Residualsum af kvadrater hjælper til at beslutte om den statistiske model er et godt valg i forhold til 

datasættet. Den måler den generelle difference mellem de observerede værdier og de værdier, der er 

forudsagt af modellen. Jo mindre værdien er, desto bedre passer modellen til datasættet. Den beskriver altså, 

hvor meget af den afhængige variables variation, som modellen ikke beskriver. Residualsummen af kvadrater 

er her relativt høj.  

R2 er et statistisk mål der analyserer hvordan differencer i en variabel kan forklares med en difference i en 

anden variabel. Den giver altså den procentdel, som den afhængige variabel varierer med, på baggrund af den 

forklarende variabel. Værdien spænder mellem 0 og 1. Jo tættere på 1 værdien er, desto bedre passer data ind 

i modellen.  

Der er 372 frihedsgrader. Eftersom der analyseres to samples, altså olieprisen samt statsgæld i forhold til BNP, 

kan det fra teorien konstateres, at der er       observationer. Der er altså to gennemsnit, der kan estimeres, 

hvorfor der er         frihedsgrader til estimering af variabiliteten (Walker, 1940). Det betyder altså at 

hver variabel koster en frihedsgrad. De resterende frihedsgrader benyttes så til at estimere variabiliteten.  



Annsofie Tonning Madsen  Studienr.: 74179   
 
Kandidatafhandling – Olieprisens indflydelse på statsgæld i forhold til BNP og valutakurser  
 

Side 29 af 93 
 

For at sikre validiteten af antallet af frihedsgrader beregnet i regressionen, kan der udføres en optælling i R. 

Eftersom der er to variable denne regression, bør der være 374 observationer i alt.  

 

Det kan ses i outputtet ovenfor, at der er 374 observationer i de to variable, hvorfor antallet af frihedsgrader er 

korrekt.  

F-værdien og p-værdien for modellen bør benyttes i kombination, når det besluttes om de generelle resultater 

er signifikante. Grunden er, at selvom resultat er signifikant, betyder det ikke nødvendigvis at alle variable er 

signifikante. Hvis p-værdien er mindre end 0,05 (altså et signifikansniveau på 5 %) kan modellen som 

udgangspunkt godt accepteres og nulhypotesen forkastes. Hvis der er flere variable i samme model, skal 

variablene undersøges separat for at se om alle variable er signifikante. I denne model, analyseres der kun på 

én variabel. Ovenfor konkluderedes det at olieprisen er signifikant for statsgæld i forhold til BNP. Da p-værdien 

er          , hvilket er mindre end 0,05 kan vi altså forkaste nulhypotesen og acceptere modellen.  

Der udføres en alternativ regressionsanalyse på modellen ovenfor, for at sikre at modellen giver det korrekte 

resultat. Resultatet viser samme resultat som ovenfor, hvilket bekræfter at nulhypotesen kan forkastes. 

Outputtet kan ses i bilag 2.  

For at sikre validitet af modellen, udføres en Hausman test på baggrund af data for at teste at valget af model, 

er den foretrukne. Nulhypotesen er at en regressionsanalyse med random effects, er den foretrukne model. 

Den alternative hypotese, er at en regressionsanalyse med fixed effects, er den foretrukne model. 

 

Det kan ses i resultatet ovenfor, at p-værdien er 0,9192, hvilket er større end 0,05, hvorfor nulhypotesen ikke 

kan forkastes. Det kan dermed konstateres at valget af regressionsmodel med random effects, er den 

foretrukne model i dette tilfælde. 
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Resultatet for de følgende regressionsanalyser vil ikke blive forklaret så detaljeret som denne 

regressionsanalyse grundet for mange gentagelser. Der vil blive redegjort for de grundlæggende resultater af 

analyserne. Eventuelle væsentlige afvigelser fra dette udskrift af resultaterne fra regressionsanalysen, vil også 

blive gennemgået.  

Bruttofortjeneste på olie 

 

Der udføres en panelregression med fixed effects, for at se om bruttofortjeneste på olie har nogen indflydelse 

på statsgæld i forhold til BNP for lande der nettoeksporterer olie. Valget af regressionsmodel kan begrundes 

med at de to variable, bruttofortjeneste på olie og statsgæld i forhold til BNP er korrelerede, som det kan ses i 

scatterplottet. Nedenfor kan ses et print af resultaterne fra regressionen. 

 

Da p-værdien for bruttofortjeneste på olie er 0,2308, hvilket er større end 0,05, kan det konstateres at 

bruttofortjeneste på olie ikke er signifikant. Det ses også at p-værdien for modellen er 0,2308, hvilket er større 

end 0,05, hvorfor nulhypotesen ikke kan forkastes, og det kan dermed konstateres, at bruttofortjeneste på olie 

ikke har indflydelse på statsgælden i forhold til BNP for lande der nettoeksporterer olie.  

Nylhypotese: 

Bruttofortjeneste på olie har ingen indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande der nettoeksporterer 

olie. 

Alternativ hypotese: 

Bruttofortjeneste på olie har en indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande der nettoeksporterer olie. 
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Residualerne er forskellen mellem de aktuelt observerede værdier og de forudsagte værdier. Det kan ses, at 

fordelingen ikke er synderligt symmetrisk, så der er en signifikant forskel på de observerede værdier og de 

forudsagte værdier. Det er ikke den store overraskelse, eftersom bruttofortjeneste på olie ikke er signifikant.  

Der udføres også her en alternativ test på modellen, for at sikre at modellen giver det korrekte resultat. 

Resultatet viser samme resultat som ovenfor, hvilket bekræfter at nulhypotesen kan forkastes. Outputtet kan 

ses i bilag 2. 

Som ved regressionen ovenfor, udføres en Hausman test for at sikre valg af regressionsmodel.  

 

Det ses i testen, at p-værdien er 0,03785, hvilket er mindre end 0,05, hvorfor nulhypotesen forkastes og den 

alternative hypotese accepteres. En regression med fixed effects er altså den foretrukne model, til at vurdere 

om bruttofortjeneste på olie har indflydelse på statsgælden i forhold til BNP i lande, der nettoeksporterer olie. 

Valutakurser 

 

Der udføres en panelregression med random effects, for at se om valutakurserne har nogen indflydelse på 

statsgæld i forhold til BNP for lande, der nettoeksporterer olie. Nedenfor kan ses et print af resultaterne fra 

regressionen. 

Nylhypotese: 

Valutakurser har ingen indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande, der nettoeksporterer olie. 

Alternativ hypotese: 

Valutakurser har en indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande, der nettoeksporterer olie. 
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P-værdien for valutakurs er 0,2126 hvilket er mindre end 0,05 hvorfor valutakurs ikke er signifikant for 

statsgæld i forhold til BNP.  

Det kan ses at p-værdien for modellen er 0,15105, hvilket er større end 0,05, hvorfor nulhypotesen accepteres.  

Fra residualerne i resultatet fra regressionen, kan det ses at gennemsnittet af residualerne er -0,025 hvilket er 

meget tæt på 0. Det er et godt tegn, eftersom residualerne er forskellen mellem de observerede værdier og de 

forudsagte værdier. Som tidligere nævnt, er modellen bedre, jo nærmere 0 residualernes værdier er, hvilket 

betyder at de er symmetrisk fordelte. 

Som tidligere, udføres en alternativ regressionsanalyse på modellen, for at sikre at resultatet er korrekt. 

Resultatet viser samme resultat som ovenfor, hvilket bekræfter at hypotesen kan forkastes. Outputtet kan ses i 

bilag 2. Valutakurserne har dermed ingen indflydelse på statsgælden i forhold til BNP i lande der 

nettoeksporterer olie. 

For denne regression udføres ligeledes en Hausman test, for at sikre modelvalget.  

 

Det kan ses I testen, at p-værdien er 0,7521, hvilket er større end 0,05, hvorfor nulhypotesen ikke kan 

forkastes. En regression med random effects er altså den foretrukne model, til at vurdere om de lokale 

valutakurser har indflydelse på statsgælden i forhold til BNP i lande, der nettoeksporterer olie. 



Annsofie Tonning Madsen  Studienr.: 74179   
 
Kandidatafhandling – Olieprisens indflydelse på statsgæld i forhold til BNP og valutakurser  
 

Side 33 af 93 
 

Alle variable i samme regression 

Som den generelle model er sat op, og beskrevet tidligere, kan man også udføre regressionsanalysen med 

begge variable i samme model. 

 

På den baggrund udføres der nu en panelregression med random effects, for at analysere om 

bruttofortjeneste, olieprisen samt valutakurser har nogen indflydelse på statsgæld i forhold til BNP for lande 

der nettoeksporterer olie. Grunden til at modelvalget faldt på en regression med random effects, er at oliepris 

umiddelbart er den eneste signifikante variabel, og den analyse udførtes på baggrund af random effects.  

Grunden til at regressionen også udføres for alle variable i samme model, er at det kunne være interessant at 

se hvordan variablene opfører sig, når de optræder i samme model. Nedenfor kan ses et print af resultaterne 

fra regressionen. 

 

Nylhypotese: 

Bruttofortjeneste på olie, oliepris samt valutakurs har ingen indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i 

lande, der nettoeksporterer olie. 

Alternativ hypotese: 

Bruttofortjeneste på olie, oliepris eller valutakurs – eller alle tre kombineret - har en indflydelse på 

statsgæld i forhold til BNP i lande, der nettoeksporterer olie. 
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P-værdien for bruttofortjeneste på olie er 0,69556, hvilket er større end 0,05, hvorfor variablen ikke er 

signifikant i denne model. P-værdien for olieprisen er 0,001587, hvilket er mindre end 0,05 og vi kan dermed 

sige, at olieprisen er signifikant for modellen. P-værdien for valutakurs er 0,129546, hvilket er større end 0,05, 

hvorfor variablen ikke er signifikant.  

Fra koefficienten for estimatet, kan det også konstateres at hvis olieprisen stiger én dollar, så falder statsgæld i 

forhold til BNP med 0,136294 %, eftersom koefficienten er negativ. Koefficienterne for hhv. bruttofortjeneste 

på olie samt valutakurs er også negative, og påvirker dermed statsgælden i forhold til BNP negativt på ligesom 

olieprisen, men eftersom de ikke er signifikante, har de altså ikke målbar indflydelse på statsgæld i forhold til 

BNP i lande der nettoeksporterer olie.   

Det kan ses at p-værdien for modellen er 0,0039011, som er mindre end 0,05, nulhypotesen forkastes. Den 

mest optimale model, vil dermed være en model udelukkende inkluderende olieprisen som forklarende 

variabel i dette datasæt.  

Fra residualerne, som kan ses i resultaterne fra regressionen, kan det ses at gennemsnittet af residualerne er -

0,020. Værdien er relativt tæt på 0, hvilket betyder residualerne er symmetrisk fordelte.   

Som tidligere udføres en alternativ regressionsanalyse på modellen. Outputtet vises i bilag 2. Det kan ses at, 

resultaterne giver det samme som regressionen ovenfor, hvilket bekræfter at olieprisen alene har en 

indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande, der nettoeksporterer olie. 

Der udføres også her Hausman test, for at sikre at valget af model er det bedste i forhold til data. 

 

Det kan ses I testen, at p-værdien er 0,3836, hvilket er større end 0,05, hvorfor nulhypotesen ikke kan 

forkastes. En regression med random effects er altså den foretrukne model, til at vurdere om olieprisen har 

indflydelse på statsgælden i forhold til BNP i lande, der nettoeksporterer olie. Resultatet er forventeligt, 

eftersom det kun er olieprisen, der er signifikant, og at den foretrukne model til at analysere olieprisens 

indflydelse på statsgæld i forhold til BNP, er en regression med random effects. 



Annsofie Tonning Madsen  Studienr.: 74179   
 
Kandidatafhandling – Olieprisens indflydelse på statsgæld i forhold til BNP og valutakurser  
 

Side 35 af 93 
 

Valutakurser og oliepris  

 

Der udføres en regressionsanalyse med fixed effects, for at undersøge om valutakurserne for lande der 

nettoeksporterer olie, har nogen indflydelse på olieprisen. Grunden til valget af model, er at olieprisen her er 

den afhængige variabel og den skifter ikke henover de forskellige lande. Nedenfor kan ses et print af 

resultaterne fra regressionen.  

 

P-værdien for valutakurs er 0,03433, hvilket er mindre end 0,05, hvorfor valutakurs er signifikant for olieprisen. 

Det kan ses at p-værdien for modellen er 0,034326, hvilket er mindre end 0,05, hvorfor nulhypotesen kan 

forkastes. Det kan ses fra estimatet, at forholdet mellem de to variable er negativt, hvilket betyder, at hvis 

valutakurserne stiger én enhed, så falder olieprisen med 0,0087519 dollars.  

Nylhypotese: 

De lokale valutakurser i forhold dollar for lande, der nettoeksporterer olie, har ingen indflydelse på 

olieprisen.  

Alternativ hypotese: 

De lokale valutakurser i forhold til dollar for lande, der nettoeksporterer olie, har indflydelse på olieprisen. 
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Residualerne er umiddelbart ikke symmetrisk fordelte, hvilket betyder at modellen forudser nogle punkter, der 

falder langt fra de aktuelt observerede punkter. Med andre ord, er der altså en del outliers, hvilket ikke er helt 

optimalt. Det er dog ikke helt uforventeligt, eftersom nogle valutaer er bundet op på hinanden. 

Som tidligere, udføres en alternativ regressionsanalyse på modellen, for at sikre at resultatet er korrekt. 

Resultatet viser samme resultat som ovenfor. Outputtet kan ses i bilag 2. Det kan dermed konkluderes at 

valutakurserne i lande, der nettoeksporterer olie har indflydelse på olieprisen. 

Der udføres også en Hausman test, for at validere valget af regressionstype. 

 

Det kan ses i testen, at p-værdien er 0,03563, hvilket er mindre end 0,05, hvorfor nulhypotesen kan forkastes. 

En regression med fixed effects er altså den foretrukne model, til at vurdere om landenes valutakurser har 

indflydelse på olieprisen i lande, der nettoeksporterer olie.  

Spørgsmålet er om oliepriserne på den anden side, har en indflydelse på valutakurserne. Derfor udføres en ny 

regression, her med random effects for at undersøge om det skulle være tilfældet. Grunden til valget faldt på 

en model med fixed effects, er at valutakurserne ændres over tid og på tværs af landene.  

 

Nedenfor ses resultaterne fra analysen. 

Nylhypotese: 

Olieprisen har ingen indflydelse på valutakurserne i lande, der nettoeksporterer olie. 

Alternativ hypotese: 

Olieprisen har en indflydelse på valutakurserne i lande, der nettoeksporterer olie.  
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P-værdien for oliepris, er 0,03425, hvilket er mindre end 0,05, hvorfor oliepris er signifikant. P-værdien for 

modellen er 0,03425, hvilket er mindre end 0,05 hvorfor nulhypotesen kan forkastes, og det kan konstateres at 

olieprisen har en indflydelse på valutakursen. Fra koefficienten for estimatet, kan det ses at olieprisen påvirker 

statsgælden i forhold til BNP negativt. Det betyder, at hvis olieprisen stiger med én dollar, så falder 

valutakursen med 2,3076 enheder. Enhederne defineres alt efter hvilken valuta, der er tale om; eksempelvis 

danske kroner eller britiske pund. 

Residualerne er ikke symmetrisk fordelte, hvilket betyder at modellen forudser nogle punkter der falder langt 

fra de aktuelt observerede punkter.  

Som tidligere, udføres en alternativ regressionsanalyse på modellen, for at sikre at modellen har givet det 

korrekte resultat. Resultatet viser samme resultat som ovenfor. Outputtet kan ses i bilag 2. Det kan dermed 

konkluderes at olieprisen har en indflydelse på valutakurserne i lande, der nettoeksporterer olie. 

Ligeledes udføres en Hausman test, for at validere modelvalget.  
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Det kan ses i testen, at p-værdien er 1, hvilket er større end 0,05, hvorfor nulhypotesen ikke  kan forkastes. En 

regression med random effects er altså den foretrukne model, til at vurdere om olieprisen har indflydelse på 

valutakurserne i lande, der nettoeksporterer olie.  

4.4.2.2 Olieimporterende lande 

Bruttofortjeneste på olie 

 

Valget af model, er baseret på det faktum at der ikke er nogen umiddelbar korrelation mellem de to variable. 

Nedenfor kan ses et print af resultaterne fra regressionen. 

 

P-værdien for bruttofortjeneste på olie er 0,94, hvilket er større end 0,05, hvorfor variablen ikke er signifikant. 

Det kan ses at p-værdien for modellen er 0,93997, som er højere end 0,05, hvilket betyder at nulhypotesen 

accepteres. Bruttofortjeneste på olie ikke har nogen indflydelse på statsgælden i lande der nettoimporterer 

Nylhypotese: 

Bruttofortjeneste på olie har ingen indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande der nettoimporterer 

olie. 

Alternativ hypotese: 

Bruttofortjeneste på olie har en indflydelse på statsgæld i forhold til BNP, for lande der nettoimporterer 

olie. 
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olie. Det giver intuitivt god mening, eftersom bruttofortjeneste på olie i datasættet er 0, eller meget tæt på 0, 

for alle lande, gældende for alle år.  

Residualerne er ikke synderligt symmetrisk fordelte, hvilket betyder at modellen forudser nogle punkter der 

falder langt fra de aktuelt observerede punkter.  

Som tidligere, udføres en alternativ regressionsanalyse på modellen, for at sikre at resultatet er korrekt. 

Resultatet viser samme resultat som ovenfor. Outputtet kan ses i bilag 2. Det kan dermed konkluderes at 

bruttofortjeneste på olie ikke har nogen indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande, der nettoimporterer 

olie. 

Ligesom ved de olieeksporterende lande, udføres der her en Hausman test, for at validere valget af 

regressionsmodel.  

 

Det kan ses i testen, at p-værdien er 0,1374, hvilket er større end 0,05, hvorfor nulhypotesen ikke  kan 

forkastes. En regression med random effects er altså den foretrukne model, til at vurdere om bruttofortjeneste 

på olie har en indflydelse på statsgælden i forhold til BNP, for lande der nettoimporterer olie.  

Oliepris 

 

Valg af regressionsmodel, er baseret på det faktum, at de to variable ikke umiddelbart er korrelerede. 

Nedenfor kan ses et print af resultaterne fra regressionen. 

Nylhypotese: 

Olieprisen har ingen indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande der nettoimporterer olie 

 Alternativ hypotese: 

Olieprisen har en indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande, der nettoimporterer olie.  
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P-værdien for oliepris er 0,722, hvilket er større end 0,05, hvorfor variablen ikke er signifikant. Det ses også at 

p-værdien for modellen er 0,72204, hvilket er større end 0,05, så nulhypotesen kan accepteres. Det betyder at 

olieprisen ikke har nogen indflydelse på statsgælden i lande der nettoimporterer olie.  

Residualerne er ikke symmetrisk fordelte, hvilket betyder at modellen forudser nogle punkter der falder langt 

fra de aktuelt observerede punkter.  

Som tidligere, udføres en alternativ regressionsanalyse på modellen, for at sikre at resultatet er korrekt. 

Resultatet viser samme resultat som ovenfor. Outputtet kan ses i bilag 2. Det kan dermed konkluderes at 

bruttofortjeneste på olie ikke har nogen indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande, der nettoimporterer 

olie. 

Igen udføres en Hausman test, for at validere modelvalget.  

 

Det kan ses i testen, at p-værdien er 1, hvilket er større end 0,05, hvorfor nulhypotesen ikke kan forkastes. En 

regression med random effects er altså den foretrukne model, til at vurdere om olieprisen har en indflydelse på 

statsgælden i forhold til BNP, for lande der nettoimporterer olie.  
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Valutakurser 

 

Der udføres en panelregression med random effects, for at se om valutakurserne har nogen indflydelse på 

statsgæld i forhold til BNP for lande der nettoimporterer olie. Valget af regressionsmodel er baseret på at 

variablene ikke umiddelbart er korrelerede. Nedenfor kan ses et print af resultaterne fra regressionen. 

 

P-værdien for valutakurser er 0,6797, hvilket er større end 0,05, hvorfor valutakurserne ikke er signifikante. Det 

kan også ses at p-værdien for modellen er 0,67966, hvilket er højere end 0,05, hvorfor nulhypotesen 

accepteres. Valutakurserne har altså ingen indflydelse på statsgælden i forhold til BNP for lande der 

nettoimporterer olie. 

Residualerne er ikke symmetrisk fordelte, så modellen forudser nogle punkter der falder langt fra de aktuelt 

observerede punkter.  

Som tidligere, udføres en alternativ regressionsanalyse på modellen, for at sikre at resultatet er korrekt. 

Resultatet viser samme resultat som ovenfor. Outputtet kan ses i bilag 2. Det kan dermed konkluderes at 

valutakurserne ikke har nogen indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande, der nettoimporterer olie. 

Nylhypotese: 

Valutakurserne for lande der nettoimporterer olie, har ingen indflydelse på statsgæld i forhold til BNP. 

Alternativ hypotese: 

Valutakurserne for lande der nettoimporterer olie, har en indflydelse på statsgæld i forhold til BNP. 

 

Olieprisen har en indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande, der nettoimporterer olie.  
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Som tidligere udføres en Hausman test, for at sikre at valget af regressionsmodel er det bedste valg.  

 

Det kan ses i testen, at p-værdien er 0,3489, hvilket er større end 0,05, hvorfor nulhypotesen ikke  kan 

forkastes. En regression med random effects er altså den foretrukne model, til at vurdere om valutakurserne 

har en indflydelse på statsgælden i forhold til BNP, for lande der nettoimporterer olie.  

Alle variable i samme regression 

I regressionsanalyserne ovenfor blev det konstateret at hverken bruttofortjeneste på olie, oliepris eller 

valutakurs er signifikante for udviklingen af statsgæld i forhold til BNP i lande der nettoimporterer olie.  

Der udføres alligevel en regressionsanalyse med random effects for alle variable, som den generelle model er 

sat op, for at validere at det også er tilfældet, når alle variablene er i samme model. 

 

Valget af regressionsmodel er baseret på de foregående regressionsmodeller, som alle udførtes med random 

effects, eftersom ingen af variablene er korrelerede. Nedenfor kan ses et print af resultaterne fra modellen. 

Nylhypotese: 

Bruttofortjeneste på olie, oliepris samt valutakurs har ingen indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande 

der nettoimporterer olie. 

Alternativ hypotese: 

Bruttofortjeneste på olie, oliepris eller valutakurs – eller alle tre kombineret - har en indflydelse på 

statsgælden i forhold til BNP i lande, der nettoimporterer olie. 

 

Olieprisen har en indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande, der nettoimporterer olie.  
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P-værdierne for de tre variable er hhv. 0,7023, 0,2627 og 0,6016, hvilke alle er højere end 0,05, hvorfor ingen 

af variablene er signifikante. Det kan ses at p-værdien for modellen er 0,61384, hvilket er højere end 0,05, 

hvorfor nulhypotesen kan accepteres, hvilket også var forventet.  

Residualerne er ikke symmetrisk fordelte, hvilket betyder at modellen forudser nogle punkter der falder langt 

fra de aktuelt observerede punkter.  

Som tidligere, udføres en alternativ regressionsanalyse på modellen, for at sikre at resultatet er korrekt. 

Resultatet viser samme resultat som ovenfor. Outputtet kan ses i bilag 2. Det kan dermed konkluderes at ingen 

af variablene har nogen indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande, der nettoimporterer olie. 

Der udføres også i dette tilfælde en Hausman test på baggrund af data for at teste at valget af model, er den 

foretrukne model.  

 

Det kan ses i testen, at p-værdien er 0,4466, hvilket er større end 0,05, hvorfor nulhypotesen ikke  kan 

forkastes. En regression med random effects er altså den foretrukne model, til at vurdere om bruttofortjeneste 

på olie, oliepris samt valutakurserne har en indflydelse på statsgælden i forhold til BNP, for lande der 

nettoimporterer olie.  
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Valutakurser og oliepris 

 

Ligesom der udførtes en regressionsanalyse for lande der nettoeksporter olie over valutakurser og oliepris, 

udføres der nu også en regressionsanalyse med fixed effects, for at undersøge om valutakurserne for lande der 

nettoimporterer olie, har nogen indflydelse på olieprisen. Valget af fixed effects frem for random effects til 

denne regression, skyldes at olieprisen er ens for alle enheder, altså alle lande. Nedenfor kan ses et print af 

resultaterne for regressionen.  

 

P-værdien for valutakurs er 0,0001421, hvilket er mindre end 0,05, hvorfor valutakurs er signifikant. Det kan 

også ses at p-værdien for modellen er 0,0001421, hvilket også er mindre end 0,05 hvorfor nulhypotesen 

forkastes. Valutakurserne i lande der nettoimporterer olie, har altså en indflydelse på oliepriserne. Ud fra 

estimatet, kan det ses at hvis valutakursen for lande der nettoimporterer olie, stiger med én enhed, så falder 

olieprisen med 0,360656 dollars.  

Residualerne er nogenlunde symmetrisk fordelte, hvilket betyder at modellen forudser nogle punkter der 

falder et stykke for fra de aktuelt observerede punkter, men ikke meget langt fra.  

Nylhypotese: 

Valutakurserne for lande der nettoimportere olie, har ingen indflydelse på olieprisen. 

Alternativ hypotese: 

Valutakurserne for lande der nettoimporterer olie, har indflydelse på olieprisen. 
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Som tidligere, udføres en alternativ regressionsanalyse på modellen, for at sikre at resultatet er korrekt. 

Resultatet viser samme resultat som ovenfor. Outputtet kan ses i bilag 2. Det kan dermed konstateres at 

valutakurserne i lande, der nettoimporterer olie, har en indflydelse på olieprisen. 

Igen udføres en Hausman test på baggrund af data for at teste at valget af model, er den foretrukne model. 

 

Det kan ses i testen, at p-værdien er 0,0001176, hvilket er mindre end 0,05, hvorfor nulhypotesen  kan 

forkastes. En regression med  fixed effects er altså den foretrukne model, til at vurdere om valutakurserne i 

lande der nettoimporterer olie, har en indflydelse på olieprisen. 

Spørgsmålet er om oliepriserne på den anden side, har en indflydelse på valutakurserne, ligesom de havde i 

tilfældet med lande, der nettoeksporterer olie. Derfor udføres en regression med random effects for at 

undersøge om det skulle være tilfældet. Grunden til valget af model, er at de to variable ikke umiddelbart ser 

korrelerede ud og observationerne er forskellige over tid og enheder, for valutakurserne som er den afhængige 

variabel.  

 

Nedenfor kan ses et print at resultaterne for regressionen.  

Nylhypotese: 

Olieprisen har ingen indflydelse på valutakurserne i lande, der nettoimporterer olie.  

Alternativ hypotese: 

Olieprisen har en indflydelse på valutakurserne i lande, der nettoimporterer olie. 
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P-værdien for oliepris er 0,0001393, hvilket er mindre end 0,05, hvorfor oliepris er signifikant. Det betyder altså 

at olieprisen har en indflydelse på de lokale valutakurser i lande der nettoimporterer olie. Det kan også ses fra 

koefficienten for estimatet, at denne påvirkning er negativ. Med andre ord, kan det altså konstateres at hvis 

olieprisen stiger med én dollar, så falder valutakursen med 0,199832 enhed. P-værdien for modellen er 

0,00013926, hvilket er mindre end 0,05 hvorfor hypotesen forkastes.  

Residualerne er ikke symmetrisk fordelte, hvilket betyder at modellen forudser nogle punkter der falder langt 

fra de aktuelt observerede punkter.  

Som tidligere, udføres en alternativ regressionsanalyse på modellen, for at sikre at resultatet er korrekt. 

Resultatet viser samme resultat som ovenfor. Outputtet kan ses i bilag 2. Det kan dermed konkluderes at 

oliepriserne har indflydelse på valutakurserne i lande, der nettoimporterer olie. 

Der udføres en Hausman test, som tilfældet ved samtlige andre regressionsanalyser i afhandlingen, for at 

validere valget af model på baggrund af datasættet.  
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Det kan ses i testen, at p-værdien er 1, hvilket er større end 0,05, hvorfor nulhypotesen  ikke kan forkastes. En 

regression med  random effects er altså den foretrukne model, til at vurdere om olieprisen har en indflydelse 

på valutakurserne i lande, der nettoimporterer olie. 

4.4.3 Opsamling på analysen 

Eftersom at der er udført en del regressionsanalyser ovenfor, er det hensigtsmæssigt med en opsamling på de 

forskellige resultater.  

For lande der nettoeksporterer olie, har olieprisen en negativ indflydelse på landets statsgæld i forhold til BNP. 

Med andre ord betyder det, at hvis olieprisen stiger, så vil statsgælden i forhold til BNP falde, for lande der 

nettoeksporterer olie. Helt præcist betyder det i dette tilfælde, at hvis olieprisen siger med én amerikansk 

dollar, så vil statsgælden i forhold til BNP falde med 0,153721 %. Bruttofortjeneste på olie samt de lokale 

valutakurser, har ingen statistisk signifikant indflydelse på statsgælden i forhold til BNP.  

For lande der nettoimporterer olie, har hverken bruttofortjeneste på olie, oliepris eller de lokale valutakurser 

indflydelse på statsgælden i forhold til BNP. Det betyder altså, at uanset hvordan disse variable ændrer sig, vil 

statsgælden i forhold til BNP være uændret – dette i et scenarie, hvor der ikke er andre variable, der ikke er 

taget højde for, som kunne spille ind. 

Både for lande, der nettoeksporterer olie og for lande, der nettoimporterer olie, har de lokale valutakurser en 

negativ indflydelse på olieprisen. Valutakursernes indflydelse på olieprisen er størst for lande, der 

nettoimporterer olie, da det kan ses, at hvis valutakursen stiger med én enhed i importerende lande, så falder 

olieprisen 0,360656 dollars, hvor den kun falder 0,0087519 dollars ved en stigning på én enhed i valutakurserne 

for de eksporterende lande.  

Olieprisen har samtidig også indflydelse på de lokale valutakurser, både i lande der nettoeksporterer og 

nettoimporterer olie. For begge landegrupper, har olieprisen ligeledes en negativ indflydelse på de lokale 

valutakurser, med klar størst indflydelse hos lande der nettoeksporterer olie. Helt præcist kan det ses, at hvis 

olieprisen stiger én amerikansk dollar, så falder valutakurserne i gennemsnit 2,3076 enheder, hvor de kun 

falder i gennemsnit 0,199832 enheder ved en stigning på én amerikansk dollar i olieprisen for lande, der 

nettoimporterer olie.  
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5 Vektor autoregressiv analyse og random walks 

5.1 Vektor autoregressiv analyse 

Fra regressionsanalysen mellem olieprisens udvikling og de lokale valutakurser, lader det til, at dollarkursen 

generelt styrkes overfor alle andre valutakurser, når olieprisen stiger. Samtidig viste regressionsanalysen, at for 

både lande der nettoimporterer og nettoeksporterer olie, at hvis valutakurserne stiger, så falder olieprisen. Det 

kunne tyde på at oliepris og valutakurser er negativt korrelerede. Det er derfor interessant at undersøge 

forholdet mellem olieprisen og valutakursen nærmere. For at teste lead-lag effekten mellem to variable, kan 

der udføres en vektor autoregressiv model.6 En lead-lag effekt beskriver en situation, hvor en førende variabel 

– deraf lead – er korreleret med en anden variabel – deraf lag – på senere tidspunkter. Vi antager at lag 

variablen er den afhængige variabel. VAR modeller forklarer de afhængige variable, udelukkende på baggrund 

af deres egen historie. En VAR model er en stokastisk proces.  

I sin grundlæggende form består en VAR model af et sæt af K afhængige variable -  

       
      

      
  - over en given tidsperiode,          . Den generelle VAR model er defineret 

nedenfor:  

                               hvor 

-    er som sagt er den afhængige variabel 

-   er en     vektor bestående af konstanter 

-    er en tidsinvariant     matrix 

-      er det    lag af variablen y 

-    er et fejlled, der tilfredsstiller følgende: 

        : Alle fejlled har middelværdi på 0 

      
 
     : Den samtidige kovariansmatrix bestående af fejlled er en     positiv 

semidefinit matrix7 

      
 
      : Dette gælder for alle værdier af    .8  

(Pfaff, 2008). 

                                                           
6
 Vektor autoregressive modeller, vil i det følgende blive forkortet til VAR modeller.  

7
 En matrix er positiv semidefinit, når skalarprodukterne er positive eller 0, dvs. ikke-negative 

8
 Der er ingen korrelation på tværs af tid.  
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Analysen foretaget for både lande der nettoeksporterer olie, samt lande der nettoimporterer olie. 

5.1.2 Resultater 

I denne analyse er valutakursen den afhængige variabel, hvilket betyder, at valutakursen er lag variablen, 

hvorfor olieprisen må være lead variablen. 

5.1.2.1 Eksporterende lande 

Først udføres analysen på baggrund af de lokale valutakurser i forhold til den amerikanske dollar, for lande der 

nettoeksporterer olie samt udviklingen i olieprisen. Nedenfor ses et print at resultaterne fra analysen. 

 

P-værdien for både oliepris og de lokale valutakurser er større end 0,05, hvorfor ingen af dem er signifikante.  
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Korrelationen mellem to variable ligger i intervallet [-1,1]. Jo nærmere korrelationen er på hhv. -1 eller 1, desto 

mere korrelerede er de to variable. Med andre ord, er to variable ikke korrelerede, hvis værdien er 0. Fra 

korrelationsmatricen ses det, at der er en meget lav negativ korrelation mellem udvikling i olieprisen og de 

lokale valutakurser for lande, der nettoeksporterer olie, da værdien er -0,0341, hvilket er meget tæt på 0. De to 

variable er dermed ikke korrelerede.  

5.1.2.2 Importerende lande 

Ligesom for lande, der nettoeksporter olie, udføres nu en VAR analyse på baggrund af de lokale valutakurser i 

forhold til amerikanske dollar i lande, der nettoimporterer olie samt udviklingen i olieprisen. Resultatet af 

analysen kan ses nedenfor. 

 



Annsofie Tonning Madsen  Studienr.: 74179   
 
Kandidatafhandling – Olieprisens indflydelse på statsgæld i forhold til BNP og valutakurser  
 

Side 51 af 93 
 

Det kan ses fra resultaterne ovenfor, at hverken olieprisen eller de lokale valutakurser er signifikante. Samtidig 

kan det også ses i korrelationsmatricen at de to variable ikke er korrelerede, da værdien ligger meget tæt på 0.  

5.1.2.3 Opsamling 

Det er bemærkelsesværdigt at olieprisen og valutakurserne ikke er korrelerede, eftersom resultaterne fra 

regressionsanalyserne viste, at både oliepris og valutakurser har en negativ indflydelse på hinandens udvikling 

og de burde dermed være korrelerede.  

Forskellen kan sandsynligvis forklares ved at både olieprisen og valutakurserne følger en random walk, hvilket 

betyder, at de ikke er stationære. Hvis tilfældet er, at både den afhængige og uafhængige variabel ikke er 

stationær, kan det føre til spurious regressionsresultat, hvilket er fejlagtige signifikante koefficientestimater, og 

ofte er resultatet, at begge koefficienter er signifikante (Hu, 2002). 

5.2 Random walk og enhedsrødder 

Det kan undersøges om en tidsserie er stationær, og dermed en random walk, ved at teste for enhedsrødder. 

En random walk er en stokastisk proces, som beskriver en sti, der består af en række forskellige trin. Der kan 

testes for enhedsrødder ved brug af en Dickey-Fuller test. Nedenfor ses den generelle proces med drift og 

trend: 

                 

hvor,  

-    er en random walk – den stokastiske proces  

-   er en drift 

-   er en trend 

-   er et lag 

-    er et fejlled 

Det er gældende, at    er en random walk hvis    , hvilket betyder at processen har en enhedsrod, hvorfor 

den ikke er stationær, hvis der er tale om en tidsserie uden drift og trend.  

Før der udføres en Dickey-Fuller test på en tidsserie opstilles en nulhypotese samt en alternativ hypotese. 

Nulhypotesen er, at tidsserien ikke er stationær og at der er en enhedsrod. Den alternative hypotese er 
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dermed, at tidsserien er stationær. Hvis p-værdien er større end 0,05, er der ikke signifikans og nulhypotesen 

accepteres.  

Testen vurderer teststatistikken ikke for den enkelte tidsserie ved brug af kritiske værdier på hhv. 99 %, 95 % 

og 90 % konfidensinterval. Overstiger testværdien de kritiske værdier, er tidsserien ikke stationær, og det kan 

dermed konkluderes at der er en enhedsrod i den pågældende tidsserie. De kritiske værdier vurderes efter 

størrelsen på datasættet (Nielsen, 2005).  

Dickey-Fuller testen er udført for at analysere udviklingen i olieprisen samt de lokale valutakurser for begge 

landegrupper.  

Oliepris 

 

Resultatet af analysen kan ses nedenfor. 

 

Det kan ses at resultatet for Dickey-Fuller testen viser, at olieprisen er stationær, eftersom p-værdien er større 

end 0,05. ADF er et udtryk for den testværdi der vurderes i forhold til den kritiske værdi. Der er dermed en 

enhedsrod. 

 

 

Nylhypotese: 

Oliepris er ikke stationær og der er dermed en enhedsrod. 

Alternativ hypotese: 

Oliepris er stationær. 
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Lokale valutakurser for olieeksporterende lande 

 

Resultatet af analysen kan ses nedenfor.  

 

Det kan ses at de lokale valutakurser ikke er stationære, da p-værdien er højere end 0,05, hvorfor der ikke er 

en enhedsrod. Derudover kan det også ses, at valutakurserne er en random walk med drift og trend. 

Valutakurser for olieimporterende lande 

 

Resultatet af Dickey Fuller testen kan ses nedenfor. 

 

Nylhypotese: 

Valutakurs er ikke stationær og der er dermed en enhedsrod. 

Alternativ hypotese: 

Valutakursen er stationær. 

 

 

 

Nylhypotese: 

Valutakurs er ikke stationær og der er dermed en enhedsrod. 

Alternativ hypotese: 

Valutakursen er stationær. 
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Resultatet ovenfor viser at de lokale valutakurser ikke er stationære ved tredje lag, og der er dermed en 

enhedsrod, hvorfor nulhypotesen accepteres. 

5.2.1 Opsamling og konsekvens 

Fra VAR analysen og Dickey-Fuller testen kan det konstateres, at olieprisen og valutakursen ikke har et 

indbyrdes forhold samt at de begge er ikke-stationære tidsserier for begge landegrupper. Det betyder også at 

der ikke er enhedsrødder.  

Som tidligere nævnt, viser resultatet af en regressionstest af to random walks oftest at de begge er signifikante, 

hvilket kan være fejlagtigt. For at imødekomme den problemstilling, kan tilsvarende regressionsanalyser 

udføres, hvor der analyseres på udviklingen i tidsserierne frem for selve niveauet.  

Der udføres dermed en regressionsanalyse for hhv. lande der nettoimporterer og nettoeksporterer olie, hvor 

der analyseres på udviklingen i de lokale valutakurser og udviklingen i olieprisen  

5.3 Regressionsanalyse – udvikling i oliepris og valutakurs  

5.3.1 Eksporterende lande 

Først udføres en regressionsanalyse med random effects for lande, der nettoeksporterer olie, for at se om de 

lokale valutakurser har en indflydelse på olieprisen.  

 

Resultatet af analysen kan ses nedenfor.  

Nylhypotese: 

Valutakurserne i lande, der nettoeksporterer olie har ingen indflydelse på olieprisen. 

Alternativ hypotese: 

Valutakurserne i lande, der nettoeksporterer olie har indflydelse på olieprisen 
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Det kan ses at p-værdien for koefficienten er 0,5936, hvilket er større end 0,05 og udviklingen i de lokale 

valutakurser er dermed ikke signifikante for udviklingen i olieprisen.  

En Hausman test udføres for at garantere modelvalget.  

 

Da p-værdien er større end 0,05, accepteres det, at en regression med random effects er det foretrukne valg. 

Der udføres ligeledes en regressionsanalyse med random effects for at se, om olieprisen har en indflydelse på 

de lokale valutakurser.  

 

Resultatet kan ses nedenfor.  

Nylhypotese: 

Olieprisen har ingen indflydelse på valutakurserne i lande, der nettoeksporter olie.  

Alternativ hypotese: 

Olieprisen har en indflydelse på valutakurserne i lande, der nettoeksporterer olie. 
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Det kan ses at p-værdien er 0,5936, hvorfor udviklingen i olieprisen ikke er signifikant for udviklingen i de lokale 

valutakurser. 

Endnu engang udføres en Hausman test for at garantere valget af model.  

 

Det kan ses at p-værdien er 1, hvilket er højere end 0,05, hvorfor en model med random effects er den 

foretrukne for denne regression.  

5.3.2 Importerende lande 

Tilsvarende analyser foretages for lande, der nettoimporterer olie. 

Der udføres en regressionsanalyse med random effects for lande, der nettoimporterer olie, for at se om de 

lokale valutakurser har en indflydelse på olieprisen.  

 

Resultatet af analysen kan ses nedenfor.  

Nylhypotese: 

Valutakurserne i lande, der nettoimporterer olie har ingen indflydelse på olieprisen. 

Alternativ hypotese: 

Valutakurserne i lande, der nettoimporterer olie har indflydelse på olieprisen 
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Det kan ses at p-værdien er 0,5134, hvilket betyder, at udviklingen i de lokale valutakurser ikke har indflydelse 

på udviklingen i olieprisen.  

Der udføres en Hausman test for at sikre, at random effects er det bedste modelvalg.  

 

Det kan ses at p-værdien er 0,904, hvilket betyder, at random effects er det bedste valg for denne 

regressionsanalyse. 

Der udføres naturligvis også en regressionsanalyse med random effects for at se, om olieprisen har en 

indflydelse på de lokale valutakurser.  

 

Resultatet af regressionen kan ses nedenfor.  

Nylhypotese: 

Olieprisen har ingen indflydelse på valutakurserne i lande, der nettoimporterer olie.  

Alternativ hypotese: 

Olieprisen har en indflydelse på valutakurserne i lande, der nettoimporterer olie. 
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Det kan ses at p-værdien for koefficienten er 0,5134, hvorfor at udviklingen i olieprisen ikke har nogen 

indflydelse på udviklingen i de lokale valutakurser, for lande der nettoimporterer olie.  

5.3.3 Opsamling 

For både lande, der nettoeksporterer olie og for lande, der nettoimporterer olie viser analysernes resultater at 

udviklingen i de lokale valutakurser ikke har nogen indflydelse på udviklingen i olieprisen. Samtidig viser 

resultaterne også, at udviklingen i olieprisen ikke har nogen indflydelse på udviklingen i de lokale valutakurser.  

Disse resultater stemmer ikke overens med resultaterne fundet i regressionsanalyserne ovenfor, men de 

stemmer derimod fint overens med resultaterne i VAR analyserne samt Dickey-Fuller testen. Det er dermed en 

retfærdig antagelse, at olieprisen og de lokale valutakurser i forhold til den amerikanske dollar ikke har et 

indbyrdes forhold, eller påvirker hinandens udvikling. 

6 Diskussion 

Som nævnt ovenfor, har olieprisen indflydelse på statsgælden i forhold til BNP for lande, der nettoeksporterer 

olie. Det giver intuitivt fin mening, eftersom langt størstedelen af verdens oliereserver er statsejede (Bremmer, 

2010).  Det betyder altså at størstedelen af den olie der bliver solgt i verden, bliver solgt af de forskellige stater. 

Eftersom det er bevist i analysen, at olieprisen har negativ indflydelse på statsgæld i forhold til BNP, betyder 

det at hvis olieprisen stiger, så kan staterne få flere penge for deres olie, og dermed har de flere penge til at 

afdrage på deres statsgæld, hvorfor statsgælden vil falde. Samtidig vil BNP stige, eftersom værdien af den 

samlede produktion af varer og tjenester vil stige, og den samlede variabel, statsgæld i forhold til BNP vil 

dermed falde.  

Det er bemærkelsesværdigt at bruttofortjeneste på olie, ikke har nogen indflydelse på statsgælden i forhold til 

BNP. Som tidligere nævnt er bruttofortjeneste på olie defineret som olieprisen fratrukket de omkostninger, der 

opstår i forbindelse med produktionen af olie. Eftersom det er staterne, der som udgangspunkt sælger olien, 
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burde en større fortjeneste på olie intuitivt få statsgælden til at falde – eller hvis den mængde olie der 

produceres er konstant, vil en større fortjeneste på olie, få landets BNP til at stige. Man kan sige, at den eneste 

forskel på variablene oliepris og bruttofortjeneste på olie, er de omkostninger, der er forbundet med 

produktionen af olie. For at det skal kunne retfærdiggøres, at bruttofortjeneste på olie ikke har en indflydelse 

på statsgælden i forhold til BNP, må der være forholdsvis stor forskel på de omkostninger, de forskellige lande 

har i forbindelse med produktion af olie. Både bruttofortjeneste på olie samt statsgælden er i denne afhandling 

opgjort i forhold til landets BNP. Landene er dermed fuldstændig sammenlignelige på det punkt.  

I forhold til lande der nettoimporterer olie, fremgår resultaterne en hel del anderledes. Som tidligere nævnt, 

har hverken oliepris eller bruttofortjeneste på olie nogen nævneværdig indflydelse på statsgælden i forhold til 

BNP i disse lande. Det er ikke staten, der køber olie, men virksomheder, især raffinaderier, der køber råolie 

(Rapier, 2016). Raffinaderierne importerer råolien, hvorefter de omdanner den til olieprodukter, som der 

efterspørges på markedet. Eksempelvis har Danmark to raffinaderier, hhv. Shell-raffinaderiet i Fredericia og 

Statoil-raffinaderiet i Kalundborg (Shell). Det virker derfor logisk, at oliepris og bruttofortjeneste på olie, ikke 

skulle have nogen direkte indflydelse på statsgæld i forhold til BNP i lande, der ikke eksporterer olie.  

For både olieimporterende og olieeksporterende lande, blev resultatet, som tidligere nævnt, at valutakursen 

ikke har nogen nævneværdig indflydelse på statsgæld i forhold til BNP. Der er dog stadig et statistisk signifikant 

forhold imellem et lands valutakurs og dets statsgæld, på den måde at hvis et land har en høj statsgæld, kan 

det have en negativ indflydelse på værdien af landets valuta, og omvendt vil en lav statsgæld ofte medføre en 

styrkelse af den lokale valuta (Lavelle, 2012). 

For begge landegrupper viste analysen også, at valutakursen, har en indflydelse på olieprisen. Sammenlignes 

resultatet for denne regression med de andre undersøgelser, der er nævnt under litteraturgennemgangen 

tidligere i afhandlingen, kommer man overordnet set frem til de samme resultater. Beckmann, Czudaj og Arora 

konkluderede i deres undersøgelse, at der er stærke forbindelser mellem valutakurser og oliepriser i det lange 

løb samt at enten valutakurser eller oliepriser, er potentielt nyttige til at forudsige den anden variabel på kort 

sigt. Dog pointerede de også, at en retfærdig konklusion på undersøgelsen, er at valutamæssige udsving ikke er 

den vigtigste faktor for at forstå eller forudsige olieprisen og omvendt.  

Regressionernes resultater baseret på det reelle niveau, viser at olieprisen har en negativ indflydelse på 

valutakursen, både for lande der importerer og eksporterer olie. For lande der nettoeksporterer olie, giver det 

ikke mening, at en stigning i olieprisen, skulle få valutakursen til at falde. Til sammenligning kan Vanvik og 
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Iversens (2015) resultater for undersøgelsen vedrørende olieprisen og den norske krone benyttes, hvor det 

blev konstateret, at den norske krone faldt, hvilket blandt andet skyldtes olieprisernes fald, grundet overskud 

af olie på verdensmarkedet. Resultatet i denne afhandling stemmer med andre ord ikke overens med Vanvik og 

Iversens undersøgelse. Der er naturligvis andre faktorer der spiller ind på valutakursens udvikling i et land, end 

de faktorer der er inkluderet i denne afhandling, hvilket kan være en årsag til, resultaterne i Vanvik og Iversens 

undersøgelse er forskellige fra resultaterne i denne undersøgelse. Samtidig er datasættet ubalanceret, når det 

kommer til valutakurserne, hvilket kan have en indflydelse på resultaternes korrekthed.  

VAR analysen udført på baggrund af forskellen fra år til år i hhv. olieprisen og de lokale valutakurser, viser at 

der ikke er korrelation mellem de to variable. Samtidig viser regressionsanalyserne udført på baggrund af 

udviklingen i oliepris og de lokale valutakurser i forhold til den amerikanske dollar, at de to variable ikke er 

signifikante når de testes mod hinanden. Det stemmer ikke overens med resultaterne fra de tidligere 

regressionsanalyser, nævnt ovenfor. Det kan forklares ved at både oliepris og valutakurs er random walks og 

testes de mod hinanden, vil der oftest altid være signifikans, hvilket er et spurious regressions resultat. De 

resultater stemmer heller ikke overens med Vanvik og Iversens undersøgelse. I denne afhandling er 

datagrundlaget udvalgt på årsbasis, hvilket ikke er helt så højfrekvent, som hvis der eksempelvis var analyseret 

på månedsbasis. Samtidig har Vanvik og Iversen ikke taget højde for udviklingen i variablene, men det reelle 

niveau. Derudover har de også inkluderes renten og inflationsraten.   

6.1 Saudi-Arabiens situation 

Over halvdelen af verdens største og mest værdifulde oliereserver findes i Mellemøsten. Saudi-Arabien ligger 

øverst på listen, over verdens største oliereserver, med 24,8 % (Økolariet). Olie er derfor meget naturligt 

landets væsentligste indtægtskilde. Saudi-Arabiens olieeksport startede efter 2. verdenskrig, og den er 

efterfølgende steget væsentligt. 90 % af landets eksport er olie og olieindtægterne udgør 75 % af landets 

samlede indtægter. Eftersom Saudi-Arabien er medlem af OPEC og sidder på størstedelen af oliereserverne, 

kan landet i et vist omfang være med til at bestemme olieprisen – landet kan naturligvis ikke påvirke den 

globale efterspørgsel, så der skal være en vis balance. Efter årtusindeskiftet, har landet oplevet en mærkbar 

økonomisk vækst, hvor en væsentlig rolle i OPEC har været en vigtig faktor, eftersom det har medført højere 

oliepriser (Den store danske).  Da Saudi-Arabien er så afhængig af olie, afhænger landets økonomi derfor også 

af oliesalget og dermed olieprisen.  
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I 2015 oplevede Saudi-Arabien et rekordhøjt budgetunderskud på 98 mia. dollars. Det gjorde at de i 2016 var 

nødt til at foretage det første internationale obligationssalg på 17,5 mia. dollars. Det gav lidt ekstra frirum i 

økonomien, men staten var samtidig nødsaget til at minimere landets omkostninger og udgifter. Eftersom 

landets økonomi er så afhængig af olie, har det massive fald i olieprisen uden tvivl været den vigtigste og mest 

betydningsfulde indikator for Saudi-Arabiens økonomiske nedgang. Regeringen meddelte folket i 2016 at 

denne ville forsøge at få økonomien til at afhænge langt mindre af olie, da det formegentlig ikke ville være 

sidste gang, at olieprisen ville ændre sig så meget. Flere tiltag, som lavere lønninger til embedsmænd samt 

nedskæring af ferie, skulle bidrage til at landet skulle vinde økonomisk vækst igen (Daiss, 2016).  

I 2017 fik landet en ny kronprins, som har planer om at ændre en del på, hvordan landet hidtil er blevet ledet. 

Han har blandt andet indført et reformprojekt, hvor han ønsker at få bragt Saudi-Arabien frem i tiden og opnå 

økonomisk vækst. De faldende oliepriser har vist hvor sårbar Saudi-Arabien rent faktisk er, grundet den 

massive afhængighed af olie, og landet har ikke været i stand til at fordele sine indtægter væk fra andre 

områder end olie (Havmand, 2017).  

Saudi-Arabiens økonomi og økonomiske nedgang over de seneste år, er et fint eksempel på et land, hvor 

økonomien mere eller mindre udelukkende afhænger af olie. Det kan på baggrund af resultaterne konstateres 

at, hvis olieprisen falder, så stiger statsgælden, hvilket stemmer fint overens med denne afhandlings resultater 

i analysen. Realistisk stemmer resultaterne af analysen for olieeksporterende lande fint overens med Saudi 

Arabiens situation på nuværende tidspunkt, da landet ikke har sørget for, at sprede indtægterne ud for ikke at 

være så økonomisk afhængig af olieprisens udvikling. Som det ses ovenfor, måtte Saudi-Arabien optage den 

første statsgæld nogensinde i 2016 ved at sælge ud af landets statsobligationer, som resultat af det væsentlige 

fald i olieprisen.  

6.2 Norges situation  

Et land, hvis økonomi bedre kan sammenlignes med den danske, er Norge. Norge har de seneste 40 år, levet 

godt af olieindtægter. De opdagede verdens største oliefelt til havs, som fik navnet Ekkofisk, og som har gjort 

at landet blev til et af verdens rigeste samfund. Det vurderes at der er olie til udvinding i omkring 60 år endnu, 

men landets økonomi har gjort, at Norge er mere sårbar end tidligere. Det, der økonomisk har skabt problemer 

for Norge, er den globale udvikling i olieprisen.  
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Olieprisen er de seneste år faldet, hvilket betyder at landet tjener mindre på deres olie, samt at det ikke er lige 

så attraktivt at investere i noget, hvor prisen er faldende. Norge er meget afhængig af landets olieindustri, og 

på lang sigt bør der foretages nogle ændringer i forhold til velfærdsstaten, da det samme velfærdsniveau ikke 

kan opretholdes, hvis olieindtægten falder eller helt forsvinder (Knudsen, 2015). I 2016 havde Norge en 

statsgæld svarende til 35,7 % af landets samlede BNP. Det er på nuværende tidspunkt ikke en kritisk høj gæld, 

hvis man sammenligner med andre lande i analysen. Ovenfor i tabel 4, blev vist det olieeksporterende land, der 

havde hhv. størst og lavest statsgæld i forhold til BNP. I den sammenligning, ligger Norge i den lave ende. 

Der er både fordele og ulemper ved at et lands økonomi er bundet så meget op på olieprisen, som Norges 

økonomi er. Finanskrisen som ramte størstedelen af Europa og forårsagede massive og dramatiske dyk i 

landenes økonomi, ramte ikke Norge betydeligt, da olieprisen på daværende tidspunkt, var højere end den har 

været de seneste år. På den anden side, kan det konstateres, at når olieprisen er faldet til et så lavt niveau, så 

sætter det mærkbare spor i landets økonomi. Landet er som sådan ikke nervøs for at olieindustrien forsvinder 

lige med det samme, men de voldsomme udsving, der har været i økonomien grundet olieprisen, vil 

formegentlig fremkomme hyppigere fremover. Ud over at olieprisen er faldet væsentligt, er det samtidig blevet 

bemærkelsesværdigt dyrere at producere olie, så Norge står overfor den udfordring, at prisen er faldende, 

omkostningerne stigende, samt at produktionen er faldende, grundet overfyldte lagre og for lav efterspørgsel 

(Knudsen, 2015).  At olieprisen er faldet så meget, medførte en enorm mængde fyringer i olieindustrien, da det 

ikke længere var lige så attraktivt at investere i olie (Mortensen, 2015).  

Norge har dog forsøgt at komme krisen i forkøbet ved at investere store beløb i virksomheder rundt omkring i 

verden, for dermed at sprede sine investeringer. De oprettede en statsejet oliefond tilbage i 1996, til at 

administrere olieindtægterne, hvor langt størstedelen af fondens værdi gemmes til dårlige tider. Der skal dog 

stadig foretages nogle velfærdsændringer, da fonden ikke vil være tilstrækkelig på lang sigt (Knudsen, 2015). 

Landet vil opleve flere økonomiske problemer, som følge af det store fald i olieprisen, såsom stigende 

arbejdsløshed og lavere økonomisk vækst (Skovgaard, 2015).  

Som tilfældet med Saudi – Arabien stemmer denne analyses resultater realistisk set fint overens med 

oliesituationen i Norge, og hvilke konsekvenser det har for landet, når olieprisen falder. Da landet er så 

økonomisk afhængigt af olie som det er, har et fald i olieprisen en væsentlig betydning for landets økonomi. 

Norge har dog ikke et problem her og nu, da landet ikke har bemærkelsesværdi stor gæld, men på lang sigt vil 
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Norge lide økonomisk, hvis olieprisen falder, medmindre der foretages ændringer. Det positive i Norges 

tilfælde, er at de har den Norske oliefond, som investerer massivt i mange forskellige former for aktiver. 

6.3 Opsamling 

Den økonomiske situation i Norge og Saudi-Arabien stemmer umiddelbart fint overens med afhandlingens 

resultater i forhold til olieprisens indflydelse på statsgælden. For begge lande har det været gældende, at indtil 

olieprisens voldsomme i fald i 2014, har de begge brugt store beløb, stammende fra olieeksport, på øget 

velfærd. Efter olieprisens fald, led økonomien i begge lande et knæk, i form af større arbejdsløshed, større 

gæld og mindre økonomisk vækst end nogensinde før.  

Dette vil ikke være tilfældet for alle lande, men for lande, hvor økonomien, og primært indtægten er så 

afhængig af olie som er tilfældet for Norge og Saudi-Arabien. Måden at ændre dette, er ved at sprede et lands 

indtægtskilder ud, så landet ikke er så voldsomt økonomisk afhængig af olie, når nu det tydeligvis er en 

ressource, hvor værdien kan svinge utrolig meget - især nu hvor efterspørgslen på olie er faldet, hvilket 

naturligvis også har en stor indflydelse på prisens udvikling. Nu er efterspørgslen på olie begyndt at stige igen, 

hvilket også kan ses på olieprisen (BP, 2017). 

Eftersom der er enhedsrødder, er det gældende at valutakurserne og olieprisen er random walks, hvorfor 

regressionsanalyserne på de to variables niveauer kan være misledende, da to random walks testet mod 

hinanden oftest er signifikante. I forhold til resultatet, hvor en stigning i olieprisen skulle få de lokale 

valutakurser til at falde, for lande der nettoeksporterer olie, giver resultatet fra VAR analysen samt 

regressionsanalysen udført på baggrund af udviklingen i de to variable bedre mening.  

7 Perspektivering 

Flere eventuelt væsentlige forklarende variable er udeladt af denne afhandling. En vigtig variabel, der ikke er 

taget højde for, er efterspørgslen på olie, som vil ændre sig, hvis olieprisen ændrer sig. Små ændringer betyder 

måske ikke det store, men som beskrevet tidligere, hænger de unægteligt sammen. Det er også nævnt 

tidligere, at en af grundene til at olieprisen er faldet, er fordi udbuddet af olie har været for stort, og at der 

simpelthen ikke har været nok efterspørgsel. I denne afhandling er der udelukkende taget højde for niveauet 

på olieprisen.  
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Der er heller ikke taget højde for, hvordan markedets forventninger til valutakurserne fører til en vis 

valutaspekulation. Valutamarkedet er anset som er af verdens mest likvide finansielle markeder. Mange 

investorer føler sig tiltrukket af valutaspekulation, eksempelvis kan en lav dollarkurs føre til valutahandler, da 

den på et eller andet tidspunkt, med stor sandsynlighed vil stige igen (Thomasen, 2008). Idéen bag at 

valutahandel, er at købe en udenlandsk valuta, når kursen er lav og sælge når den er høj. Det kommer 

naturligvis an på, hvordan den pågældende valuta er bundet op imod andre valutaer.  

En anden variabel, der ikke er taget højde for i denne afhandling er renteniveauet mellem to valutakurser. Hvis 

eksempelvis renten i USA falder i forhold til danske kroner, vil investorer i dollar flytte deres investering fra 

dollar til kroner, hvilket betyder, at de sælger dollar og køber kroner. Det vil give en større kursforskel mellem 

de to valutaer; den danske krone vil højst sandsynligt stige og amerikanske dollar vil falde. Generelt vil et lavt 

renteniveau svække den lokale valuta, og omvendt vil en højere rente styrke den indenlandske valuta. Og 

eftersom olien altid prisfastsættes i dollar, kan renteniveauet i forhold til dollar spille ind. 

Opsving i USA øger efterspørgslen på dollar, hvilket får kursen til at stige, da efterspørgslen efter landets valuta 

bliver øget. Omvendt vil en økonomisk nedgang i et land svække den lokale valuta, da udbuddet bliver større 

end efterspørgslen.  

Til sidst er data til denne afhandling opgivet på årsbasis, eftersom statsgæld i forhold til BNP er en del af 

datasættet og denne variabel er angivet på årsbasis. Både oliepris og valutakurser kan svinge fra dag til dag, 

hvorfor data i denne afhandling ikke er højfrekvent. 

8 Konklusion 

Formålet med denne afhandling er at undersøge om en ændring i olieprisen har nogen betydning for 

statsgælden i forhold til BNP samt valutakurserne, i lande der er økonomisk afhængige af olie.  

Verden er stærkt afhængig af olie, og vil være det mange år endnu. Olie og naturgas udgør halvdelen af 

verdens samlede energiforbrug, og derfor spiller olieprisens niveau naturligvis også en væsentlig rolle. Det 

gælder både for lande der nettoimporterer olie, og for lande der nettoeksporterer olie.  

Olieprisen svinger en del, og har gennem de seneste 15 år både været på et forholdsvist højt niveau, samt et 

tilsvarende lavt niveau. Olieprisen toppede lige inden finanskrisen i 2008, og var på sit absolut laveste i 2016. 

Fra 2014 til 2016 faldt olieprisen mere end 60 %, og det må derfor antages at det har en eller anden form for 
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indflydelse på økonomien i lande, der er økonomisk afhængige af olie. Der er flere faktorer, der har indflydelse 

på hvordan olieprisen udvikler sig; blandt andet er efterspørgslen på olie faldet til dels grundet overproduktion 

af olie, samt større efterspørgsel på vedvarende energikilder som eksempelvis vindenergi.  

For at undersøge olieprisens indflydelse, er der i denne afhandling foretaget en regressionsanalyse på 

baggrund af et datasæt bestående af to landegrupper; lande der nettoimporterer olie og lande der 

nettoeksporterer olie, baseret på data fra 45 lande. De variable der analyseres på for begge landegrupper er 

olieprisen, statsgæld i forhold til BNP, bruttofortjeneste på olie samt lokal valutakurs i forhold til amerikanske 

dollar. 

Der er udført regressionsanalyser med fixed effects og random effects, alt efter variablenes indbyrdes forhold 

samt observationernes fordeling over tid og lande. En regressionsanalyse med random effects benyttes som 

bekendt hvis variablene ikke er korrelerede eller hvis observationerne varierer over tid og lande. En regressions 

analyse med fixed effects, benyttes hvis variablene der analyseres på er korrelerede eller hvis observationerne 

for den afhængige variabel ikke varierer over tid eller lande, som eksempelvis olieprisen. Den er ens for alle 

lande.  

Resultaterne af analysen viser, at olieprisen har en indflydelse på statsgælden i forhold til BNP i lande der 

nettoeksporterer olie. Hvis olieprisen stiger, så falder statsgæld i forhold til BNP, hvilket intuitivt giver god 

mening. Analysen viser, at hverken bruttofortjeneste på olie eller valutakurs har en indflydelse på statsgælden i 

forhold til BNP. For lande der nettoimporterer olie, har hverken oliepris, bruttofortjeneste på olie eller 

valutakurs en indflydelse på statsgælden i forhold til BNP.  En analyse som denne, er potentielt relevant for 

lande der økonomisk er afhængige af at sælge olie. Landene kan på baggrund af resultaterne vælge at fordele 

indtægtskilderne, så et fald i olieprisen ikke vil have al for stor negativ indflydelse på landets økonomi. 

Ses der på økonomien i Saudi-Arabien og Norge, som er to lande der økonomisk set, er meget afhængige af 

olie, har olieprisens voldsomme fald over de seneste år haft en stor indflydelse på økonomien i form af blandt 

andet større gæld. Begge lande har olie som klart største indtægtskilde, og de eksporterer enorme mængder 

olie hvert år. Olieprisens fald har medført økonomiske problemer i form af højere arbejdsløshed, højere 

statsgæld samt stagnation i den økonomiske vækst. Begge lande har været tvunget til at sprede deres 

investeringer til andre sektorer samt nedbringe deres omkostninger og udgifter, for igen at få vækst i 

økonomien. Det er relevant for lande, der er så økonomisk afhængige af olie, at vide hvilken indflydelse 

olieprisen reelt har på deres økonomi.  
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Samtidig viste resultaterne af regressionsanalyserne på de konkrete niveauer også at olieprisen generelt har en 

negativ indflydelse på den lokale valuta i både lande der nettoimporterer olie og i lande, der nettoeksporterer 

olie. Det betyder, at hvis olieprisen stiger, så falder den lokale valuta i gennemsnit på tværs af landene. For 

lande der nettoimporterer olie, kan det forklares med at de har større udgift ved at købe olie, da deres penge 

er relativt mindre værd. For lande der nettoeksporterer olie, giver det ikke mening, at en stigning i olieprisen, 

skulle få valutakursen til at falde.  

For begge landegrupper viste analysen også at valutakursen, har en indflydelse på olieprisen. Der er stærke 

forbindelser mellem valutakurser og oliepriser på i lange løb, samtidig med at valutakurser er potentielt nyttige 

til at forudsige olieprisen på kort sigt. Ligeledes her, er det også relevant for et land at vide at en eventuel 

ændring i valutakursen, vil have indflydelse på olieprisen – især da vi ovenfor kan se, at olieprisen også har 

indflydelse på statsgælden i lande, der nettoeksporterer olie.  

Den vektor autoregressive analyse og regressionsanalyserne udført på baggrund af udviklingen i olieprisen og 

de lokale valutakurser i forhold til den amerikanske dollar, viste at de to variable ikke er korrelerede, samt at de 

ikke har nogen indflydelse på hinandens udvikling. Der kan argumenteres for, at de to variable er random 

walks, hvilket oftest betyder at de begge er signifikante, når de testes mod hinanden. En Dickey Fuller test viste 

også at både olieprisen og de lokale valutakurser for begge landegrupper ikke er stationære. Det betyder også 

at begge grupper har enhedsrødder, hvilket bekræfter at tidsserierne er random walks. Derfor kan der 

argumenteres for, at der ikke er noget forhold mellem olieprisen og de lokale valutakurser i forhold til den 

amerikanske dollar for begge landegrupper.   
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10 Bilag 

10.1 Bilag 1 – Datasæt  

Land År Gæld/BNP BFO Oliepris Valutakurs Land1 År1 Gæld/BNP1 BFO1 Valutakurs1 

Argentina 2003 65,7 3,4 41,65 2,901 Belgien 2003 102 0 0,886 

Argentina 2004 118 3,5 54,29 2,923 Belgien 2004 96,2 0 0,805 

Argentina 2005 72,5 4,2 72,58 2,904 Belgien 2005 94,3 0 0,804 

Argentina 2006 64 4,2 82,27 3,054 Belgien 2006 88,8 0 0,797 

Argentina 2007 56,1 3,4 89,4 3,096 Belgien 2007 84,6 0 0,731 

Argentina 2008 48,6 3,6 113,32 3,144 Belgien 2008 89,6 0 0,683 

Argentina 2009 48,6 1,8 71,72 3,71 Belgien 2009 101 0 0,72 

Argentina 2010 45,1 2,1 90,87 3,896 Belgien 2010 100,7 0 0,755 

Argentina 2011 41,7 2,6 106,67 4,11 Belgien 2011 98 0 0,719 

Argentina 2012 44,8 2,3 101,56 4,537 Belgien 2012 99,6 0 0,778 

Argentina 2013 45,8 2 103,82 5,459 Belgien 2013 102,4 0 0,753 

Argentina 2014 42,7 2 95,84 8,075 Belgien 2014 106,3 0 0,754 

Argentina 2015 50,1 0,6 51,44 9,233 Belgien 2015 106,1 0 0,902 

Argentina 2016 54,5   40,07 14,758 Belgien 2016 106   0,904 

Australien 2003 18,2 0,7 41,65 1,542 Chile 2003 14,8 0 691,398 

Australien 2004 17,4 0,9 54,29 1,36 Chile 2004 12,8 0 609,529 

Australien 2005 16,1 0,8 72,58 1,309 Chile 2005 7,5 0 559,768 

Australien 2006 16,1 0,9 82,27 1,328 Chile 2006 5,4 0 530,275 

Australien 2007 15,6 0,9 89,4 1,195 Chile 2007 4,1 0 522,464 

Australien 2008 14,7 0,5 113,32 1,192 Chile 2008 5,2 0 522,461 

Australien 2009 22,1 0,7 71,72 1,282 Chile 2009 6,1 0 560,86 

Australien 2010 28,8 0,8 90,87 1,09 Chile 2010 9,2 0 510,249 

Australien 2011 26,7 0,7 106,67 0,969 Chile 2011 11,2 0,1 483,668 

Australien 2012 32,4 0,5 101,56 0,066 Chile 2012 11,9 0,1 486,471 

Australien 2013 32,6 0,4 103,82 1,036 Chile 2013 13,9 0,1 495,273 

Australien 2014 42,4 0,2 95,84 1,109 Chile 2014 15,1 0,1 570,348 

Australien 2015 44,2   51,44 1,331 Chile 2015 16,7 0 654,124 

Australien 2016 46,6   40,07 1,345 Chile 2016 21,3   676,958 

Brasilien 2003 58,5 1,6 41,65 3,077 Filipinerne 2003 77 0,1   

Brasilien 2004 52 1,8 54,29 2,925 Filipinerne 2004 74,2 0,1   

Brasilien 2005 51,6 2,3 72,58 2,434 Filipinerne 2005 72,3 0,2   

Brasilien 2006 46 2,3 82,27 2,175 Filipinerne 2006 63,8 0,2   

Brasilien 2007 45,1 1,9 89,4 1,947 Filipinerne 2007 55,8 0,2   

Brasilien 2008 38,8 2,2 113,32 1,834 Filipinerne 2008 56,9 0,2   

Brasilien 2009 59,5 1,2 71,72 1,999 Filipinerne 2009 57,3 0,1   

Brasilien 2010 54,7 1,4 90,87 1,759 Filipinerne 2010 52,4 0,2   

Brasilien 2011 54,2 1,9 106,67 1,673 Filipinerne 2011 50,9 0,2   
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Brasilien 2012 58,8 1,9 101,56 1,953 Filipinerne 2012 51,5 0,2   

Brasilien 2013 59,2 1,7 103,82 2,156 Filipinerne 2013 50,2 0,1   

Brasilien 2014 58,9 1,7 95,84 2,353 Filipinerne 2014 45,4 0,1   

Brasilien 2015 66,5 0,9 51,44 3,327 Filipinerne 2015 44,8 0   

Brasilien 2016 69,9   40,07 3,491 Filipinerne 2016 42,1     

Canada 2003 77 1,1 41,65 1,401 Finland 2003 48,7 0 0,886 

Canada 2004   1,4 54,29 1,301 Finland 2004 46,8 0 0,805 

Canada 2005 69,6 1,6 72,58 1,212 Finland 2005 39,6 0 0,804 

Canada 2006 67,7 1,6 82,27 1,134 Finland 2006 38,9 0 0,797 

Canada 2007 64,2 1,6 89,4 1,074 Finland 2007 35,9 0 0,731 

Canada 2008 63,8 2,6 113,32 1,067 Finland 2008 33,7 0 0,683 

Canada 2009 82,5 1,3 71,72 1,143 Finland 2009 40,3 0 0,72 

Canada 2010 84 1,6 90,87 1,03 Finland 2010 48,4 0 0,755 

Canada 2011 87,4 1,9 106,67 0,99 Finland 2011 49,2 0 0,719 

Canada 2012 85,4 1,4 101,56 0,999 Finland 2012 53,1 0 0,778 

Canada 2013 86,3 1,6 103,82 1,03 Finland 2013 56,5 0 0,753 

Canada 2014 94,8 1,4 95,84 1,106 Finland 2014 59,3 0 0,754 

Canada 2015 98,6 0,2 51,44 1,279 Finland 2015 62,5 0 0,902 

Canada 2016 99,4   40,07 1,325 Finland 2016 63,6   0,904 

Columbia 2003 51,9 3,5 41,65 2877,652 Frankrig 2003 68,8 0 0,886 

Columbia 2004 51,8 3,7 54,29 2628,613 Frankrig 2004 67,7 0 0,805 

Columbia 2005 49,5 4,6 72,58 2320,834 Frankrig 2005 66,2 0 0,804 

Columbia 2006 56,8 4,9 82,27 2361,139 Frankrig 2006 64,2 0 0,797 

Columbia 2007 52,8 3,9 89,4 2078,292 Frankrig 2007 63,9 0 0,731 

Columbia 2008 42,6 5 113,32 1967,711 Frankrig 2008 68,1 0 0,683 

Columbia 2009 45,3 2,8 71,72 2158,256 Frankrig 2009 77,6 0 0,72 

Columbia 2010 44,2 4 90,87 1898,57 Frankrig 2010 82,4 0 0,755 

Columbia 2011 43,4 6,4 106,67 1848,139 Frankrig 2011 86,1 0 0,719 

Columbia 2012 40,5 5,8 101,56 1796,896 Frankrig 2012 90,3 0 0,778 

Columbia 2013 39,6 5,4 103,82 1868,785 Frankrig 2013 93,4 0 0,753 

Columbia 2014 46 4,9 95,84 2001,781 Frankrig 2014 95,5 0 0,754 

Columbia 2015 49,6 2,2 51,44 2741,881 Frankrig 2015 96,2 0 0,902 

Columbia 2016 52   40,07 3054,122 Frankrig 2016 96,4   0,904 

Danmark 2003 45 0,9 41,65 6,588 Grækenland 2003 100,9 0 0,886 

Danmark 2004 42,5 1,2 54,29 5,991 Grækenland 2004 112 0 0,805 

Danmark 2005 37 1,6 72,58 5,997 Grækenland 2005 106,8 0 0,804 

Danmark 2006 30,1 1,7 82,27 5,947 Grækenland 2006 82,4 0 0,797 

Danmark 2007 26 1,4 89,4 5,444 Grækenland 2007 89,5 0 0,731 

Danmark 2008 33,5 1,6 113,32 5,098 Grækenland 2008 97,4 0 0,683 

Danmark 2009 41,5 0,9 71,72 5,361 Grækenland 2009 113,4 0 0,72 

Danmark 2010 43,7 1,2 90,87 5,624 Grækenland 2010 142,7 0 0,755 

Danmark 2011 46,6 1,5 106,67 5,369 Grækenland 2011 165,3 0 0,719 
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Danmark 2012 45,6 1,4 101,56 5,792 Grækenland 2012 156,9 0 0,778 

Danmark 2013 47 1 103,82 5,616 Grækenland 2013 175 0 0,753 

Danmark 2014 45,1 0,8 95,84 5,612 Grækenland 2014 177,1 0 0,754 

Danmark 2015 40,2 0,4 51,44 6,728 Grækenland 2015 177,4 0 0,902 

Danmark 2016 37,7   40,07 6,732 Grækenland 2016 179,4   0,904 

Egypten 2003 101,8 7 41,65   Holland 2003 54,1 0 0,886 

Egypten 2004 102,7 9,2 54,29   Holland 2004 55,8 0 0,805 

Egypten 2005 104,7 11,7 72,58   Holland 2005 52,7 0,1 0,804 

Egypten 2006 113,4 11,6 82,27   Holland 2006 49,4 0,1 0,797 

Egypten 2007 105,8 10,6 89,4   Holland 2007 45,5 0,1 0,731 

Egypten 2008 86,5 12,2 113,32   Holland 2008 58,2 0,1 0,683 

Egypten 2009 80,9 5,9 71,72   Holland 2009 60,9 0 0,72 

Egypten 2010 81,4 7,3 90,87   Holland 2010 62,7 0 0,755 

Egypten 2011 83,6 9,6 106,67   Holland 2011 65,1 0,1 0,719 

Egypten 2012 88 8,3 101,56   Holland 2012 71,1 0,1 0,778 

Egypten 2013 92,2 7 103,82   Holland 2013 74,3 0,1 0,753 

Egypten 2014 93,7 5,9 95,84   Holland 2014 69 0,1 0,754 

Egypten 2015 90,2 2,6 51,44   Holland 2015 65,3 0 0,902 

Egypten 2016 111,2   40,07   Holland 2016 61,8   0,904 

Ecuador 2003 53,7 7,9 41,65 1 Israel 2003 108,6 0 4,554 

Ecuador 2004 49,2 11,9 54,29 1 Israel 2004 104,5 0 4,482 

Ecuador 2005 40,1 16,3 72,58 1 Israel 2005 99,7 0 4,488 

Ecuador 2006 33 17,1 82,27 1 Israel 2006 84,9 0 4,456 

Ecuador 2007 33,1 15,2 89,4 1 Israel 2007 80,6 0 4,108 

Ecuador 2008 25,1 17,1 113,32 1 Israel 2008 76,8 0 3,588 

Ecuador 2009 23 7,7 71,72 1 Israel 2009 77,7 0 3,932 

Ecuador 2010   10,2 90,87 1 Israel 2010 74,6 0 3,739 

Ecuador 2011 21,7 14,8 106,67 1 Israel 2011 72,6 0 3,578 

Ecuador 2012 21 12,9 101,56 1 Israel 2012 66,9 0 3,856 

Ecuador 2013 23,2 11,7 103,82 1 Israel 2013 67,1 0 3,611 

Ecuador 2014 27,7 10,2 95,84 1 Israel 2014 65,9 0 3,578 

Ecuador 2015 30,5 3,3 51,44 1 Israel 2015 63,3 0 3,887 

Ecuador 2016 36,4   40,07 1 Israel 2016 60,7   3,841 

Indien 2003 59,7 0,9 41,65 46,583 Japan 2003 154,6 0 115,933 

Indien 2004 59,7 1,1 54,29 45,316 Japan 2004 164,3 0 108,193 

Indien 2005 53,8 1,3 72,58 44,1 Japan 2005 158 0 110,218 

Indien 2006 60 1,4 82,27 45,307 Japan 2006 177,6 0 116,299 

Indien 2007 58,2 1,2 89,4 41,349 Japan 2007 170 0 117,754 

Indien 2008 56,4 1,6 113,32 41,505 Japan 2008 172,1 0 103,359 

Indien 2009 57,3 0,8 71,72 48,405 Japan 2009 192,9 0 93,57 

Indien 2010 50,6 0,9 90,87 45,726 Japan 2010 199,7 0 87,78 

Indien 2011 50,5 1,3 106,67 46,67 Japan 2011 205,5 0 79,807 
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Indien 2012 51,7 1,3 101,56 53,437 Japan 2012 219,1 0 79,79 

Indien 2013 51,8 1,1 103,82 58,598 Japan 2013 226,1 0 97,596 

Indien 2014 51,7 0,9 95,84 61,03 Japan 2014 231,9 0 105,945 

Indien 2015 52,4 0,4 51,44 64,152 Japan 2015 230 0 121,044 

Indien 2016 50,3   40,07 67,195 Japan 2016 222,2   108,793 

Indonesien 2003 72,9 3,1 41,65 8577,133 New Zealand 2003 25,6 0,2 1,722 

Indonesien 2004 56,2 3,7 54,29 8938,85 New Zealand 2004 22,1 0,2 1,509 

Indonesien 2005 49,9 5,1 72,58 9704,742 New Zealand 2005 21,3 0,2 1,42 

Indonesien 2006 38,6 4,4 82,27 9159,317 New Zealand 2006 21,2 0,2 1,542 

Indonesien 2007 34 3,6 89,4 9141 New Zealand 2007 20,7 0,5 1,361 

Indonesien 2008 29,3 4,4 113,32 9698,962 New Zealand 2008 24,4 0,9 1,423 

Indonesien 2009 27,4 1,9 71,72 10389,938 New Zealand 2009 22,2 0,5 1,601 

Indonesien 2010 25,7 2,2 90,87 9090,433 New Zealand 2010 27,5 0,6 1,388 

Indonesien 2011 24,1 2,7 106,67 8770,433 New Zealand 2011 36,1 0,7 1,266 

Indonesien 2012 23 2,4 101,56 9386,629 New Zealand 2012 38,1 0,5 1,234 

Indonesien 2013 24,2 2 103,82 10461,24 New Zealand 2013 38,4 0,4 1,219 

Indonesien 2014 25,9 1,7 95,84 11865,211 New Zealand 2014 34,6 0,4 1,205 

Indonesien 2015 28,4 0,6 51,44 13389,413 New Zealand 2015 35 0,1 1,434 

Indonesien 2016 31,5   40,07 13308,327 New Zealand 2016 33,3   1,437 

Italien 2003   0 41,65 0,886 Østrig 2003 67,6 0 0,886 

Italien 2004 105,6 0 54,29 0,805 Østrig 2004 64,2 0 0,805 

Italien 2005 108,8 0,1 72,58 0,804 Østrig 2005 65,1 0,1 0,804 

Italien 2006 106,7 0,1 82,27 0,797 Østrig 2006 62,1 0,1 0,797 

Italien 2007 104 0,1 89,4 0,731 Østrig 2007 59,1 0,1 0,731 

Italien 2008 105,8 0,1 113,32 0,683 Østrig 2008 62,6 0,1 0,683 

Italien 2009 115,8 0 71,72 0,72 Østrig 2009 66,4 0 0,72 

Italien 2010 119,1 0,1 90,87 0,755 Østrig 2010 72,3 0,1 0,755 

Italien 2011 120,1 0,1 106,67 0,719 Østrig 2011 72,2 0,1 0,719 

Italien 2012 126,9 0,1 101,56 0,778 Østrig 2012 75,7 0,1 0,778 

Italien 2013 133 0,1 103,82 0,753 Østrig 2013 75,7 0,1 0,753 

Italien 2014 132 0,1 95,84 0,754 Østrig 2014 84,5 0,1 0,754 

Italien 2015 132,8 0 51,44 0,902 Østrig 2015 86,2 0 0,902 

Italien 2016 132,5   40,07 0,904 Østrig 2016 84,6   0,904 

Kina 2003 30,1 1,3 41,65 8,277 Portugal 2003 59,8 0 0,886 

Kina 2004 31,4 1,6 54,29 8,299 Portugal 2004 61,5 0 0,805 

Kina 2005 24,4 2,2 72,58 8,194 Portugal 2005 63,9 0 0,804 

Kina 2006 22,1 2,2 82,27 7,97 Portugal 2006 65,3 0 0,797 

Kina 2007 18,4 1,7 89,4 7,608 Portugal 2007 63,6 0 0,731 

Kina 2008 15,6 1,9 113,32 6,95 Portugal 2008 66,4 0 0,683 

Kina 2009 16,9 0,8 71,72 6,83 Portugal 2009 76,8 0 0,72 

Kina 2010 43,5 1,2 90,87 6,77 Portugal 2010 93,5 0 0,755 

Kina 2011 38,5 1,4 106,67 6,46 Portugal 2011 107,8 0 0,719 
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Kina 2012 31,7 1,2 101,56 6,31 Portugal 2012 123,6 0 0,778 

Kina 2013 22,4 1 103,82 6,2 Portugal 2013 127,8 0 0,753 

Kina 2014 14,9 0,8 95,84 6,143 Portugal 2014 130,2 0 0,754 

Kina 2015 15,3 0,3 51,44 6,23 Portugal 2015 129 0 0,902 

Kina 2016 16,1   40,07 6,64 Portugal 2016 130,4   0,904 

Kuwait 2003 29,5 37,1 41,65   Schweiz 2003 57,1 0 1,347 

Kuwait 2004 29,6 43,8 54,29   Schweiz 2004 57,2 0 1,243 

Kuwait 2005 12,1 54,2 72,58   Schweiz 2005 52 0 1,245 

Kuwait 2006 8,2 53,2 82,27   Schweiz 2006 51 0 1,254 

Kuwait 2007 9,7 49,2 89,4   Schweiz 2007 44,2 0 1,2 

Kuwait 2008 7,6 54,2 113,32   Schweiz 2008 40,2 0 1,083 

Kuwait 2009 13,1 36,8 71,72   Schweiz 2009 40,5 0 1,088 

Kuwait 2010 9,6 48 90,87   Schweiz 2010 54,5 0 1,043 

Kuwait 2011 7,5 60,2 106,67   Schweiz 2011 52,4 0 0,888 

Kuwait 2012 6 59,8 101,56   Schweiz 2012 52,4 0 0,938 

Kuwait 2013 6,4 56,1 103,82   Schweiz 2013 33,8 0 0,927 

Kuwait 2014 6,5 53,4 95,84   Schweiz 2014 34,7 0 0,916 

Kuwait 2015 10,5 38,5 51,44   Schweiz 2015 34,4 0 0,962 

Kuwait 2016 17,3 47,7 40,07   Schweiz 2016 32,6   0,985 

Malaysia 2003 45,5 4,3 41,65   Singapore 2003 106,4 0   

Malaysia 2004 45,4 5,4 54,29   Singapore 2004 102,5 0   

Malaysia 2005 46,2 6,9 72,58   Singapore 2005 102,9 0   

Malaysia 2006 42,3 6,8 82,27   Singapore 2006 98,3 0   

Malaysia 2007 41,6 5,7 89,4   Singapore 2007 96,3 0   

Malaysia 2008 40 6,9 113,32   Singapore 2008 99,2 0   

Malaysia 2009 53,3 3,6 71,72   Singapore 2009 110 0   

Malaysia 2010 53,1 4,5 90,87   Singapore 2010 112,4 0   

Malaysia 2011 51,8 5,2 106,67   Singapore 2011 118,2 0   

Malaysia 2012 53,3 4,7 101,56   Singapore 2012 111,4 0   

Malaysia 2013 54,6 4 103,82   Singapore 2013 105,5 0   

Malaysia 2014 52,7 3,5 95,84   Singapore 2014 103,2 0   

Malaysia 2015 54,5 1,4 51,44   Singapore 2015 104,7 0   

Malaysia 2016 52,7   40,07   Singapore 2016 112,9     

Mexico 2003 23,1 3 41,65 10,789 Spanien 2003 62,7 0 0,886 

Mexico 2004 23,5 3,9 54,29 11,286 Spanien 2004 53,2 0 0,805 

Mexico 2005 17,4 5,2 72,58 10,898 Spanien 2005 42,9 0 0,804 

Mexico 2006 23,3 5,3 82,27 10,899 Spanien 2006 39,9 0 0,797 

Mexico 2007 22,8 4,7 89,4 10,928 Spanien 2007 36,2 0 0,731 

Mexico 2008 35,8 5,6 113,32 11,13 Spanien 2008 40,7 0 0,683 

Mexico 2009 39,1 3 71,72 13,513 Spanien 2009 53,2 0 0,72 

Mexico 2010 36,9 3,8 90,87 12,636 Spanien 2010 60,1 0 0,755 

Mexico 2011 35,4 5,4 106,67 12,423 Spanien 2011 68,5 0 0,719 
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Mexico 2012 35,8 5,1 101,56 13,169 Spanien 2012 84,1 0 0,778 

Mexico 2013 37,7 4,4 103,82 12,772 Spanien 2013 93,7 0 0,753 

Mexico 2014 42,1 3,7 95,84 13,292 Spanien 2014 97,7 0 0,754 

Mexico 2015 46,5 1,3 51,44 15,848 Spanien 2015 99,2 0 0,902 

Mexico 2016 50,2   40,07 18,664 Spanien 2016 99,4   0,904 

Nigeria 2003 28,6 19,1 41,65   Sverige 2003 51,8 0 8,086 

Nigeria 2004 20 24,8 54,29   Sverige 2004 51,6 0 7,349 

Nigeria 2005 11 30,2 72,58   Sverige 2005 50,4 0 7,472 

Nigeria 2006 15,7 26,6 82,27   Sverige 2006 47,8 0 7,378 

Nigeria 2007 14,4 25,2 89,4   Sverige 2007 41,7 0 6,759 

Nigeria 2008 13,4 26,2 113,32   Sverige 2008 36,7 0 6,591 

Nigeria 2009 11,8 15,2 71,72   Sverige 2009 41,6 0 7,654 

Nigeria 2010 17,8 12,4 90,87   Sverige 2010 39,7 0 7,208 

Nigeria 2011 17,8 17,1 106,67   Sverige 2011 38,3 0 6,494 

Nigeria 2012 17,9 14,7 101,56   Sverige 2012 38,2 0 6,775 

Nigeria 2013 19,3 11,3 103,82   Sverige 2013 41,5 0 6,514 

Nigeria 2014 10,8 8,7 95,84   Sverige 2014 43,8 0 6,861 

Nigeria 2015 11,5 3 51,44   Sverige 2015 43,2 0 8,435 

Nigeria 2016 14,3   40,07   Sverige 2016 41,7   8,562 

Norge 2003 22,1 7,1 41,65 7,08 Sydkorea 2003 13,8 0   

Norge 2004 33,1 8,3 54,29 6,741 Sydkorea 2004 21,3 0   

Norge 2005 50,1 9,8 72,58 6,442 Sydkorea 2005 20 0   

Norge 2006 41,2 9,7 82,27 6,413 Sydkorea 2006 25,2 0   

Norge 2007 83,1 8 89,4 5,862 Sydkorea 2007 28,2 0   

Norge 2008 55,7 9,2 113,32 5,64 Sydkorea 2008 24,4 0   

Norge 2009 49,8 5,4 71,72 6,288 Sydkorea 2009 23,5 0   

Norge 2010 49,7 6,4 90,87 6,044 Sydkorea 2010 35,1 0   

Norge 2011 33,8 7,8 106,67 5,605 Sydkorea 2011 33,6 0   

Norge 2012 29,1 6,7 101,56 5,817 Sydkorea 2012 35,1 0   

Norge 2013 30,1 5,7 103,82 5,875 Sydkorea 2013 35,8 0   

Norge 2014 38,6 5,5 95,84 6,302 Sydkorea 2014 34,5 0   

Norge 2015 31,8 3 51,44 8,064 Sydkorea 2015 44,8 0   

Norge 2016 35,7   40,07 8,4 Sydkorea 2016 45,6     

Oman 2003 15,6 31,9 41,65   Tyskland 2003 64,2 0 0,886 

Oman 2004 10,3 35,8 54,29   Tyskland 2004 65,8 0 0,805 

Oman 2005 8,1 42,4 72,58   Tyskland 2005 67,3 0 0,804 

Oman 2006 3,4 40,5 82,27   Tyskland 2006 67,8 0 0,797 

Oman 2007 3,7 37,1 89,4   Tyskland 2007 64,9 0 0,731 

Oman 2008 2,8 37,1 113,32   Tyskland 2008 66 0 0,683 

Oman 2009 5,5 28,9 71,72   Tyskland 2009 73,2 0 0,72 

Oman 2010 5,1 35,3 90,87   Tyskland 2010 83,4 0 0,755 

Oman 2011 3,8 45,5 106,67   Tyskland 2011 80,6 0 0,719 
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Oman 2012 4,3 41,9 101,56   Tyskland 2012 81 0 0,778 

Oman 2013 4,4 39,9 103,82   Tyskland 2013 79,9 0 0,753 

Oman 2014 4,9 35,3 95,84   Tyskland 2014 74,3 0 0,754 

Oman 2015 8,3 20,5 51,44   Tyskland 2015 71,2 0 0,902 

Oman 2016 31,4   40,07   Tyskland 2016 68,4   0,904 

Peru 2003 49,2 0,9 41,65 3,48           

Peru 2004 44,1 1,1 54,29 3,41           

Peru 2005 38 1,5 72,58 3,3           

Peru 2006 32,6 1,6 82,27 3,27           

Peru 2007 29,2 1,4 89,4 3,128           

Peru 2008 24 1,7 113,32 2,92           

Peru 2009 25 0,9 71,72 3,01           

Peru 2010 23,4 1,1 90,87 2,83           

Peru 2011 19,9 1,5 106,67 2,75           

Peru 2012 16,6 1,3 101,56 2,64           

Peru 2013 14,9 1,2 103,82 2,7           

Peru 2014 20,1 1,2 95,84 2,84           

Peru 2015 23,3 0,4 51,44 3,18           

Peru 2016 23,8   40,07 3,38           

Qatar 2003 72,7 23,8 41,65             

Qatar 2004 35,6 27,1 54,29             

Qatar 2005 26,8 29,2 72,58             

Qatar 2006 11 27,3 82,27             

Qatar 2007 5,1 21,8 89,4             

Qatar 2008 14 21,9 113,32             

Qatar 2009 8,6 12,9 71,72             

Qatar 2010 34 14 90,87             

Qatar 2011 32,8 15,3 106,67             

Qatar 2012 30,6 13,7 101,56             

Qatar 2013 31,9 12,2 103,82             

Qatar 2014 41,6 10,4 95,84             

Qatar 2015 55,4 5,9 51,44             

Qatar 2016     40,07             

Saudi Arabien 2003 94,6 35,7 41,65 3,75           

Saudi Arabien 2004 75 41,3 54,29 3,75           

Saudi Arabien 2005 44,2 51,1 72,58 3,75           

Saudi Arabien 2006 32,2 51 82,27 3,75           

Saudi Arabien 2007 24,3 47,8 89,4 3,748           

Saudi Arabien 2008 18,9 54,9 113,32 3,75           

Saudi Arabien 2009 22,6 34,5 71,72 3,75           

Saudi Arabien 2010 16,6 41,6 90,87 3,75           

Saudi Arabien 2011 12,6 49 106,67 3,75           
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Saudi Arabien 2012 11,8 46,3 101,56 3,75           

Saudi Arabien 2013 12,2 42,9 103,82 3,75           

Saudi Arabien 2014 1,6 38,9 95,84 3,75           

Saudi Arabien 2015 15 22,5 51,44 3,75           

Saudi Arabien 2016 22,3   40,07 3,75           

Storbritannien  2003 51 0,5 41,65 0,612           

Storbritannien  2004 39,6 0,6 54,29 0,546           

Storbritannien  2005 43,1 0,7 72,58 0,55           

Storbritannien  2006 42,7 0,7 82,27 0,543           

Storbritannien  2007 43,6 0,7 89,4 0,5           

Storbritannien  2008 51,8 0,9 113,32 0,544           

Storbritannien  2009 68,2 0,6 71,72 0,642           

Storbritannien  2010 76,1 0,7 90,87 0,647           

Storbritannien  2011 85,3 0,9 106,67 0,624           

Storbritannien  2012 88,7 0,7 101,56 0,633           

Storbritannien  2013 91,1 0,6 103,82 0,64           

Storbritannien  2014 88,1 0,5 95,84 0,608           

Storbritannien  2015 89 0,2 51,44 0,655           

Storbritannien  2016 89,3   40,07 0,741           

Thailand 2003 46,6 0,7 41,65             

Thailand 2004 47,6 0,8 54,29             

Thailand 2005 47,6 1,3 72,58             

Thailand 2006 41,2 1,5 82,27             

Thailand 2007 37,9 1,3 89,4             

Thailand 2008 37,9 1,9 113,32             

Thailand 2009 44,9 0,9 71,72             

Thailand 2010 42,4 1,3 90,87             

Thailand 2011 44,9 1,7 106,67             

Thailand 2012 45,7 1,6 101,56             

Thailand 2013 45,9 1,3 103,82             

Thailand 2014 46,3 1,1 95,84             

Thailand 2015 46 0,4 51,44             

Thailand 2016 41,2   40,07             

Tunesien 2003 59,5 2 41,65             

Tunesien 2004 59,2 2,5 54,29             

Tunesien 2005 59,1 3,8 72,58             

Tunesien 2006 55,7 4,1 82,27             

Tunesien 2007 55,4 5,4 89,4             

Tunesien 2008 48,4 5,8 113,32             

Tunesien 2009 47,1 3,3 71,72             

Tunesien 2010 48 4,2 90,87             

Tunesien 2011 45,1 5,2 106,67             
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Tunesien 2012 46,1 5,2 101,56             

Tunesien 2013 51,1 4,4 103,82             

Tunesien 2014 50,5 3,4 95,84             

Tunesien 2015 54,6 1,8 51,44             

Tunesien 2016 62,4   40,07             

US 2003 62,4 0,2 41,65 1           

US 2004 65 0,3 54,29 1           

US 2005 64,7 0,3 72,58 1           

US 2006 62,3 0,3 82,27 1           

US 2007 60,8 0,3 89,4 1           

US 2008 37,5 0,5 113,32 1           

US 2009 53,5 0,3 71,72 1           

US 2010 62,9 0,4 90,87 1           

US 2011 67,8 0,4 106,67 1           

US 2012 70 0,3 101,56 1           

US 2013 71,8 0,4 103,82 1           

US 2014 74,4 0,4 95,84 1           

US 2015 73,6 0 51,44 1           

US 2016 76,5   40,07 1           

Venezuela 2003 38,8 18 41,65             

Venezuela 2004 43,1 20,4 54,29             

Venezuela 2005 34,2 23,8 72,58             

Venezuela 2006 24,3 21,4 82,27             

Venezuela 2007 19,3 17 89,4             

Venezuela 2008 13,8 17,3 113,32             

Venezuela 2009 18 7 71,72             

Venezuela 2010 24,8 9,4 90,87             

Venezuela 2011 34,9 18,6 106,67             

Venezuela 2012 26,8 14,7 101,56             

Venezuela 2013 34,2 14,2 103,82             

Venezuela 2014 52,4   95,84             

Venezuela 2015 49,9   51,44             

Venezuela 2016 39,3   40,07             

Vietnam 2003 64,3 5 41,65             

Vietnam 2004 65,9 7,1 54,29             

Vietnam 2005 48,2 8,8 72,58             

Vietnam 2006 43,8 8,2 82,27             

Vietnam 2007 42 6,8 89,4             

Vietnam 2008 48,8 7,1 113,32             

Vietnam 2009 52,4 3,4 71,72             

Vietnam 2010 57,1 4,7 90,87             

Vietnam 2011 48,8 6,2 106,67             
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Vietnam 2012 48,1 5,6 101,56             

Vietnam 2013 48,2 4,5 103,82             

Vietnam 2014 52,9 3,8 95,84             

Vietnam 2015 54,3 1,3 51,44             

Vietnam 2016 61,6   40,07             
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10.2 Bilag 2 – Alternativ regressionsanalyse fra regressionen 

Nettoeksporterende lande 

Statsgæld i forhold til BNP og oliepris 

 

Statsgæld i forhold til BNP og BFO 

 

Statsgæld i forhold til BNP og valutakurs 
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Alle variable i samme model 

 

Oliepris og valutakurs 

 

Valutakurs og oliepris 
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Nettoimporterende lande 

Statsgæld i forhold til BNP og BFO 

 

Statsgæld i forhold til BNP og oliepris 

 

Statsgæld i forhold til BNP og valutakurs 
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Alle variable i samme model 

 

Oliepris og valutakurs 

 

Valutakurs og oliepris 
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10.3 Bilag 3 – R kode 

library(foreign) 

# Indsæt data 

Panel<-data <- read.csv(file.choose()) 

print(Panel) 

install.packages("car") 

library(car) 

 

### Nettoeksporterende lande  

# Undersøgelse af data 

attach(Panel) 

pairs(Gæld.BNP~BFO+Oliepris+Valutakurs,data=Panel,main="Simple Scatterplot Matrix") 

install.packages("gplots") 

library(gplots) 

plotmeans(Gæld.BNP ~ Land, data=Panel,las=2) 

plotmeans(Gæld.BNP ~ År, data=Panel) 

plotmeans(Oliepris ~ År, data=Panel) 

 

## Regression 

# BFO 

install.packages("plm") 

library(plm) 

random <- plm(Gæld.BNP ~ BFO, data=Panel, index=c("Land", "År"), model="random") 

summary(random) 

fixed <- plm(Gæld.BNP ~ BFO, data=Panel, index=c("Land", "År"), model="within") 

summary(fixed) 

phtest(fixed, random) 

# Sæt som paneldata - alternativ måde at køre modellen på 
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Panel.set <- pdata.frame(Panel, index = c("Land", "År")) 

random.set <- plm(Gæld.BNP ~ BFO, data = Panel.set, model="within")  

summary(random.set) 

nobs(fixed) 

 

# Oliepris 

random1 <- plm(Gæld.BNP ~ Oliepris, data=Panel, index=c("Land", "År"), model="random") 

summary(random1) 

fixed1 <- plm(Gæld.BNP ~ Oliepris, data=Panel, index=c("Land", "År"), model="within") 

summary(fixed1) 

phtest(fixed1, random1) 

# Sæt som paneldata - alternativ måde at køre modellen på 

Panel.set1 <- pdata.frame(Panel, index = c("Land", "År")) 

random.set1 <- plm(Gæld.BNP ~ Oliepris, data = Panel.set1, model="random")  

summary(random.set1) 

nobs(random1) 

 

# Valutakurser 

random2 <- plm(Gæld.BNP ~ Valutakurs, data=Panel, index=c("Land", "År"), model="random") 

summary(random2) 

fixed2 <- plm(Gæld.BNP ~ Valutakurs, data=Panel, index=c("Land", "År"), model="within") 

summary(fixed2) 

phtest(fixed2, random2) 

# Sæt som paneldata - alternativ måde at køre modellen på 

Panel.set2 <- pdata.frame(Panel, index = c("Land", "År")) 

random.set2 <- plm(Gæld.BNP ~ Valutakurs, data = Panel.set2, model="random")  

summary(random.set2) 

nobs(random2) 
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# Alle variable i samme model 

random3 <- plm(Gæld.BNP ~ BFO+Oliepris+Valutakurs, data=Panel, index=c("Land", "År"), model="random") 

summary(random3) 

fixed3 <- plm(Gæld.BNP ~ BFO+Oliepris+Valutakurs, data=Panel, index=c("Land", "År"), model="within") 

summary(fixed3) 

phtest(fixed3, random3) 

# Sæt som paneldata - alternativ måde at køre modellen på 

Panel.set3 <- pdata.frame(Panel, index = c("Land", "År")) 

random.set3 <- plm(Gæld.BNP ~ BFO+Oliepris+Valutakurs, data = Panel.set3, model="random")  

summary(random.set3) 

nobs(random3) 

 

### Oliepris_valutakurs 

random10 <- plm(Oliepris~Valutakurs, data=Panel, index=c("Land", "År"), model="random") 

summary(random10) 

fixed10 <- plm(Oliepris ~ Valutakurs, data=Panel, index=c("Land", "År"), model="within") 

summary(fixed10) 

phtest(fixed10, random10) 

# Sæt som paneldata - alternativ måde at køre modellen på 

Panel.set10 <- pdata.frame(Panel, index = c("Land", "År")) 

random.set10 <- plm(Oliepris ~ Valutakurs, data = Panel.set10, model="within")  

summary(random.set10) 

nobs(fixed10) 

 

random11 <- plm(Valutakurs~Oliepris, data=Panel, index=c("Land", "År"), model="random") 

summary(random11) 

fixed11 <- plm(Valutakurs ~ Oliepris, data=Panel, index=c("Land", "År"), model="within") 

summary(fixed11) 
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phtest(fixed11, random11) 

# Sæt som paneldata - alternativ måde at køre modellen på 

Panel.set11 <- pdata.frame(Panel, index = c("Land", "År")) 

random.set11 <- plm(Valutakurs ~ Oliepris, data = Panel.set11, model="random")  

summary(random.set11) 

nobs(random11) 

 

### Vektor autoregressiv model (VAR) 

install.packages("vars") 

library(vars) 

Panel1<-data1 <- read.csv(file.choose()) 

Dv<-diff(data1[,"Valutakurs"]) 

Do<-diff(data1[,"Oliepris"]) 

varmat<-as.matrix(cbind(Do,Dv)) 

varfit<-VAR(varmat) 

summary(varfit) 

 

### Regression med udvikling 

Dv<-diff(data1[,"Valutakurs"]) 

Do<-diff(data1[,"Oliepris"]) 

Dg<-diff(data[,"Gæld.BNP"]) 

Do<-(data1[,"Do"]) 

random18<-plm(Do~Valutakurs, data=Panel, model="random") 

summary(random18) 

fixed18<-plm(Do~Dv, data=Panel, model="within") 

summary(fixed18) 

phtest(fixed18, random18) 
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random19<-plm(Dv~Do, data=Panel, model="random") 

summary(random19) 

fixed19<-plm(Dv~Do, data=Panel, model="within") 

summary(fixed19) 

phtest(fixed19, random19) 

 

### Nettoimporterende lande 

pairs(Gæld.BNP1~BFO1+Oliepris+Valutakurs1,data=Panel,main="Simple Scatterplot Matrix") 

plotmeans(Gæld.BNP1 ~ Land1, data=Panel, 

          cex.main=1, cex.lab=1, cex.axis=0.75, las=2) 

plotmeans(Gæld.BNP1 ~ År1, data=Panel) 

plotmeans(Valutakurs1 ~ År1, data=Panel) 

plotmeans(Oliepris ~ År1, data=Panel) 

 

# BFO 

random12 <- plm(Gæld.BNP1 ~ BFO1, data=Panel, index=c("Land1", "År1"), model="random") 

summary(random12) 

fixed12 <- plm(Gæld.BNP1 ~ BFO1, data=Panel, index=c("Land1", "År1"), model="within") 

summary(fixed12) 

phtest(fixed12, random12) 

# Sæt som paneldata - alternativ måde at køre modellen på 

Panel.set12 <- pdata.frame(Panel, index = c("Land1", "År1")) 

random.set12 <- plm(Gæld.BNP1 ~ BFO1, data = Panel.set12, model="random")  

summary(random.set12) 

nobs(random12) 

 

# Oliepris 

random13 <- plm(Gæld.BNP1 ~ Oliepris, data=Panel, index=c("Land1", "År1"), model="random") 
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summary(random13) 

fixed13 <- plm(Gæld.BNP1 ~ Oliepris, data=Panel, index=c("Land1", "År1"), model="within") 

summary(fixed13) 

phtest(fixed13, random13) 

# Sæt som paneldata - alternativ måde at køre modellen på 

Panel.set13 <- pdata.frame(Panel, index = c("Land1", "År1")) 

random.set13 <- plm(Gæld.BNP1 ~ Oliepris, data = Panel.set13, model="random")  

summary(random.set13) 

nobs(random13) 

 

# Alle variable 

random14 <- plm(Gæld.BNP1 ~ BFO1+Oliepris+Valutakurs1, data=Panel, index=c("Land1", "År1"), model="random") 

summary(random14) 

fixed14 <- plm(Gæld.BNP1 ~ BFO1+Oliepris+Valutakurs1, data=Panel, index=c("Land1", "År1"), model="within") 

summary(fixed14) 

phtest(fixed14, random14) 

# Sæt som paneldata - alternativ måde at køre modellen på 

Panel.set14 <- pdata.frame(Panel, index = c("Land1", "År1")) 

random.set14 <- plm(Gæld.BNP1 ~ BFO1+Oliepris+Valutakurs1, data = Panel.set14, model="random")  

summary(random.set14) 

nobs(random14) 

 

# Gæld/BNP_Valutakurs 

random15 <- plm(Gæld.BNP1 ~ Valutakurs1, data=Panel, index=c("Land1", "År1"), model="random") 

summary(random15) 

fixed15 <- plm(Gæld.BNP1 ~ Valutakurs1, data=Panel, index=c("Land1", "År1"), model="within") 

summary(fixed15) 

phtest(fixed15, random15) 
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# Sæt som paneldata - alternativ måde at køre modellen på 

Panel.set15 <- pdata.frame(Panel, index = c("Land1", "År1")) 

random.set15 <- plm(Gæld.BNP1 ~ Valutakurs1, data = Panel.set15, model="random")  

summary(random.set15) 

nobs(random15) 

 

random16 <- plm(Oliepris~Valutakurs1, data=Panel, index=c("Land1", "År1"), model="random") 

summary(random16) 

fixed16 <- plm(Oliepris ~ Valutakurs1, data=Panel, index=c("Land1", "År1"), model="within") 

summary(fixed16) 

phtest(fixed16, random16) 

# Sæt som paneldata - alternativ måde at køre modellen på 

Panel.set16 <- pdata.frame(Panel, index = c("Land1", "År1")) 

random.set16 <- plm(Oliepris ~ Valutakurs1, data = Panel.set16, model="within")  

summary(random.set16) 

nobs(fixed16) 

 

random17 <- plm(Valutakurs1~Oliepris, data=Panel, index=c("Land1", "År1"), model="random") 

summary(random17) 

fixed17 <- plm(Valutakurs1 ~ Oliepris, data=Panel, index=c("Land1", "År1"), model="within") 

summary(fixed17) 

phtest(fixed17, random17) 

# Sæt som paneldata - alternativ måde at køre modellen på 

Panel.set17 <- pdata.frame(Panel, index = c("Land1", "År1")) 

random.set17 <- plm(Valutakurs1 ~ Oliepris, data = Panel.set17, model="random")  

summary(random.set17) 

nobs(random17) 
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### Vektor autoregressiv model (VAR) 

install.packages("vars") 

library(vars) 

Panel<-data1 <- read.csv(file.choose()) 

Dv<-diff(data1[,"Valutakurs1"]) 

Do<-diff(data1[,"Oliepris"]) 

varmat<-as.matrix(cbind(Do,Dv)) 

varfit<-VAR(varmat) 

summary(varfit) 

 

### Regression med udvikling 

Dv<-diff(data[,"Valutakurs1"]) 

Do<-diff(data[,"Oliepris"]) 

random20<-plm(Do~Dv, data=Panel, model="random") 

summary(random20) 

fixed20<-plm(Do~Dv, data=Panel, model="within") 

summary(fixed20) 

phtest(fixed20, random20) 

 

random21<-plm(Dv~Do, data=Panel, model="random") 

summary(random21) 

fixed21<-plm(Dv~Do, data=Panel, model="within") 

summary(fixed21) 

phtest(fixed21, random21) 

Panel.set21 <- pdata.frame(Panel, index = c("Land1", "År1")) 

random.set21 <- plm(Dv ~ Do, data = Panel.set21, model="random")  

summary(random.set21) 
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### Unit roots  

install.packages("timeSeries") 

library(timeSeries) 

Oliepris<-(data1[,"Oliepris"]) 

YY=as.timeSeries(Oliepris) 

adf.test(YY) 

Valutakurs<-(data1[,"Valutakurs"]) 

YV=as.timeSeries(Valutakurs) 

adf.test(YV) 

Valutakurs1<-(data[,"Valutakurs1"]) 

YV1=as.timeSeries(Valutakurs1) 

adf.test(YV1) 

 

 


