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SAMMENDRAG 

Denne rapporten vurderer de faktiske kapasitetsforhold for produksjon av réolje i Saudi-Arabia, Kuwait, 
frak, Iran og Be forente arabiske emirater j dag og i hvilken grad de kan og vil, eventuelt hvor fort og 

hvorfor, g@ke kapasiteten. 

Krigshandtingene i august 1990 er et eksempel pa hvorfor en alltid vil matte forholde seg til retativt mye 
ustkkerhet i en vurdering av produksjonskapasiteten for olje # Den persiske gulfen. Det er pa skrivende 

tidspunkt (september 1990) eksempelvis ikke mulig med sikkerhet 4 forutsi det videre politiske og militare 
forlap i regionen som fglge av Iraks invasjon av Kuwait. De mulige utfaliene er mange og konsekvensene for 
kapasitetsutviklingen s& langt uklare. For & danme et grunntag for videre vurderinger av den nye 
situasjonen, tar derfor rapporten i hovedsak utgangspunkt i situasjonen stik den var pr. juli 1990, altsd 
far invasjonen. 

Rapporten argumenterer med at en bar kunne forvente en fortsatt oppbygging av kapasitet i samtlige land i 
Den persiske gulfen pa nittitallet, Hvor mye og hvor fort kapasiteten kan forventes akt varierer sterkt. 

Som i de siste tidrene vil Saudi-Arabia vare det mest utslagsgivende landet for den totale kapasitet i 

omradet. Dette skyldes landets stere reserver, lave kostmader og allerede hye produksjons- og 
kapasitetsniva. Like relative endringer j landenes kapasiteter vil dermed volummessig sla sterkest ut for 

Saudi-Arabia. Kommer det imidtertid til krigshandtinger, kan produksjonsutstyr bli gdelagt og kapasiteten 

nedgradert med derpa faigende sterkt prispress i ol jemarkedet. 

Mens kapasiteten i de fem landene pr. juli 1990 blir ansddtt til vel 19 millioner fat pr. dag (mb/d), 
hvilket motsvarer en OPEC-kapasitet pa ca. 28 mb/d, antas kapasiteten A kunne bli gkt relativt raskt til 
22-23 mb/d i 1992. Etter dette er det antatt at gkningen vil flate ut, slik at det mest sannsynlige niva 
i ar 1995 og dr 2000 kunne tenkes 4 ville ligge henholdsvis noe under og noe over 25 mb/d. Det er imidtertid 

mulig med bade stgrre og mindre kapasitetsoppbygging enn det disse tallene indikerer og usikkerheten ker 
over tid. I 4p 2000 kan det séledes ikke utelukkes at kapasiteten er sdvidt stor som 32 mb/d eller sAvidt 
liten som 22 mb/d. Spredningen i anslagene blir illustrert og diskutert i rapporten. Mot siutten blir 

enkelte mutige konsekvenser av Iraks invasjon av Kuwait diskutert. 

Rapporten er delt inn ? 4 hovedkapitler. I kapittel 1 er utvalget av de fem Landene narmere begrunnet ut 
fra den betydning produks jonskapasiteten i disse Landene har for prisutviklingen pa olje. I kapittel 2 blir 
teorier om fastsettelsen av et ol jeproduserende lands produksjonskapasitet diskutert og vurdert. [ kapittel 
3 blir forhold som kan ha betydning for oljepotitikken i hvert enkelt land gjemnomgaétt. I kapittel 4 
summeres og yurderes diskusjonen ji en analyse av kapasitetsutviklingen i omrddet. 

Takk for kommentarer fra Kjell Mathisen, Bjarne Stakkestad, Morten Lindbdck, Finn Einar Hvistendahi, Martin 
Sater, Tor Martin Ingebritsen, Karl Ove Tvedt og Nanna Egidius. Jan Risvik har foretatt den spraktige 
gjennomgang. Eventuelle feil star imidlertid for egen regning. 

OM FORFATTEREN 

Ole Gunnar Austvik er utdannet som sosialskonom (Cand,Gecon 1980) og har en Master i Public Administration 
fra John F. Kennedy Schooi of Government, Harvard University (MPA 1989), Han arbeidet i Statistisk 
Sentralbyr& 1981-85. Siden 1985 har han vart forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) med 
energidkonomi og energipolitikk som de viktigste arbejdsomradene.



INNHOLDSFORTEGNELSE 

INNLEDNING . . . . . wee 

1 GULF-OLJE OG OLJEPRISER ..... . 8 we 
1.1 Oljemarkedet pa attitallet .... 
1.2 Kapasitetsutnyttelse og oljepris . 

2 GULF-LANDS VALG AV PRODUKSJONSKAPASITET 

+2 Ressursgrunnilag, ee 
+3 Produksjonskostnader oe oe 
04 N

N
N
 

produksjon, .....,..4.42.4., 
Inntektsbehov. soe . 

. 

. 

Markedsbetydning, utenrikspolitikk 
Religigse forhold. ........ 

2.10 Finansieringsskranker. ....., 
2-11 Endring av eierforholdene .. , 
2.12 Ettersporselsutviklingen .. , 
2.13 Sammenfatning.......2., 

N
N
}
 

NM 
ft 

w
O
n
~
 

I 
HA 

in
 

3 SITUASJONEN I DET ENKELTE LAND .... . 
3.1 Saudi-Arabia (SA) .....4.2.,.. 
3.2 Kuwait... 2... 
3.3 De forente arabiske emirater (UAE) 
3.4 Iran. .....,,.2~, ee ee 
3.5 Irak... 2... LL, 

4 PRODUKSJONSKAPASITETEN I GULFEN 1990-2000 
4.1 Saudi-Arabia .....,4.,. oo. 

2 Kuwait... ..,.....,408,4. 
3 Iran. ...,...... + oe ew we ek 
4 Irak... .... ee, . 

+5 De forente arabiske emirater .. , 
6 Tabeller og sammenfatning ... , 
7 

FORKORTELSER & SYMBOLER ....,.... soa 

LITTERATUR . 2... 1... ee een oe 

2.1 Hvordan definere begrepet "kapasitet"? 

. * 

. . 

. . . 

. * . 

Allmenne gkonomiske og politiske forhold 
Strategi for utenlandsinvesteringer. 

og OPEC. 

. * ® 

* . 

* 

* 

. 

Krisen hasten 1990 og Kapasitetsutviklingen 

Prisforventninger og tidsfordeling 

* 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

26 

27 

30 

31 

32 

33 

35 

39 

41 

48 

52 

56 

61 

67 

74 

76 

V7 

78 

79 

79 

37 

92 

93 

 



 
 

 
 

   

Brqews 
S| 

vitor 
tanys 

           

 
 

 
 

8] 
6861 

SIMOAXS 
UO 

40 
NOUPNILSSG 

| 
" 

50] 
DIPPIW 

| 

                  

? 
iS 

f
a
v
o
 

| 
E 

+ 
<a 

/ 
\ 

oro W
N
 

cc 
i 

\ 
} 

n
e
,
 

‘sa 
T
T
 

‘ 
al 

S
e
 

N
E
 

: 
A
s
 

rE 
= 

K
G
 

/ 
e
r
 

no TE 
s
o
m
e
 

BU 
rmenyccocr 

=
 

mr 
es 

i 
a 

y 
Aare 

‘a 
m
s
 

of 

 
 

ar 
vHN 

S
V
D
 

8
 

“
‘
T
E
O
 

-
 

o
r
c
v
e
n
 

ee 
ISBW 

e[PPIA 
e
t
 

jo 
deur 

L
S
I
N
O
N
O
O
F
 
N
A
A
 
I
O
N
L
I
d
 

  

 
 

    
  

 
 

  
 



INNLEDNING 

Denne rapporten skal vurdere de faktiske kapasitetsforhold for 
produksjon av rdolje i Saudi-Arabia (SA), Kuwait, Irak, Iran og 
De forente arabiske emirater (UAE) i dag eg i hvilken grad 
landene Kan og vil, eventuelt hvor fort og hvorfor, @¢ke 

kapasiteten. Oman, Qatar, Bahrain og andre land i omraddet vil 
ikke bli vurdert. De fem landene vil i rapporten som samlebegrep 
bli kalt PG-land (Persian Gulf Countries). Landene i hele 
omraddet vil i  rapporten bili kalt ME-land (Middle East 
Countries). 

Ressurssituasjonen og kostnadene ved 4 produsere olje (bade 
variable og faste) vil bestemmne de fysiske og g¢konomiske 
skranker for produksjonskapasiteten i et land. Innenfor disse 
skrankene vil mer allmenne gkonomiske, politiske, religigse, 
historiske, kulturelle og sosiologiske rammer pavirke 
kapasiteten. Denne rapporten vil konsentrere seg om analyser av 
gkonomiske og politiske forhold i PG-landene som grunnlag for 
vurderinger av deres produksjonskapasitet pa nittitallet. Andre 
forhold vil bli trukket inn i den grad de kan forklare og utdype 
ekonomiske rasjonaler og politiske handlinger. 

Rammebetingelsene og malsetningene for et lands oljepolitikk kan 
variere fra land til land og kan endres over tid. Dette 
inneberer at i analysen av den problemstilling vi star overfor 
i denne rapporten ma ta hensyn til forskjellene mellom landene 
og dessuten vere dynamisk i formen. Siden det er kvalitativt 
forskjellige forhold som skal veies sammen, vil en imidlertid 
matte ende cpp med mye usikkerhet i anslagene. De siste ukenes 
begivenheter i Den persiske gulfen illustrerer dette. En kunne 
i juli maned d.a. ikke utelukke at Irak ville annektere Kuwait 
i august, men de fleste ville vel betrakte det som meget 
usannsynlig. I august/september maned, etter anneksjonen, kan en 
ikke utelukke at Irak vil fors¢ke A invadere Saudi-Arabia i 
lgpet av hesten 1990. Dette synes kanskje mindre usannsynlig enn



Iraks invasjon av Kuwait matte betraktes i juli, men for de 
fleste (7) fremstdr det helst som en fortsatt lite trolig 
begivenhet. Uansett hvor usannsynlig en matte mene at en slik 
handling er, er den ikke umulig. Tilsvarende kan en heller ikke 
utelukke at USA og andre vestlige og arabiske land vil invadere 
Irak og vinne en fullstendig militer seier, eller at situasjonen 
vil utvikle seg til total krig med edeleggelse av mesteparten av 
produksjonsinstallasjonene. 

Idet forlgpet av hendelsene direkte og indirekte vil pavirke 
stgrrelsen pa produksjonskapasiteten bade i dag og i fremtiden, 
kan en ikke ha forhdpning om A komme fram til endelige og 
detalijerte svar pa den problemstillingen som er satt opp. Skulle 
en soke 4 "fastsla" kapasitetsnivdene i landene med stor 
ngyaktighet mange ar fremover i tid, vil det like mye kunne bli 
en mate a fA komfortable lesninger pa, som 4 beskrive et 
problemomrade som er altfor komplisert til at entydige svar kan 
gis. 

De krefter og mekanismer som pavirker kapasitetsfastsettelsen er 
det imidlertid stgrre mulighet 4 fa klarlagt. Med kjennskap til 
disse vil en kunne trekke konsekvensene av den utvikling som 
etterhvert vil komme. Denne rapporten tar i ferste rekke sikte 
pa 4 vere et bidrag til 4 @ke denne type innsikt. Vurderingen av 
hva situasjonen, slik den fremste for tIraks invasjon av Kuwait, 
ville innebere for kapasitetsutviklingen, er et eksempel pa 
hvordan innsikten mer konkret kan benyttes. For 4 presisere hva 
en Kan si noe om og hva en ikke kan si noe om i en slik analyse, 
kan det imidlertid vere nyttig A skille mellom triviell, 
systemisk og strukturell usikkerhet.! 

Den trivielle {mer faktisk kunnskap) og systemiske (oppfattelse 
av hvordan mekanismene fungerer) usikkerhet kan reduseres ved a 
foreta et korrekt valg av parametre og angrepsmate i analysen. 
Den trivielle usikkerhet kan angripes ved innsamling av data og 

  

* Jer. NAVE (1990; 29-30).



gode delanalyser av viktige okonomiske, politiske og andre 
forhold. Den systemiske usikkerheten kan angripes ved 
tverrfaglig utnyttelse av delanalysene. I dette inngdar 
vurderinger av hvordan gkonomi og politikk (og andre forhold) 
samvirker i hvert av landene og totalt i regionen. Gjennom en 
konsistent forstdelse av disse forholdene og sammenhengene vil 
en kunne konstruere modeller der konsekvenser av endringer 
endogent kan bestemmes, eller en kan pdvise hvorvidt modellen 
har frihetsgrader eller er overbestemt. Har modellen 
frihetsgrader, vil betydningen av involverte parters valg og 
handlinger kunne vektlegges. Er modellen overbestemt vil 
utfallet, pa den annen side, mer vanskelig kunne forutsies. 

Den strukturelle usikkerheten gar tilbake til den type fenomener 
vi studerer, sasom mulighetene for en krig. Strukturell 
usikkerhet representerer eksogene endringer i viktige variabler 
og sammenhenger i problematikken, usikkerhet ved valg av modell 
i analysen og situasjoner der den modell en velger gir 
resultater med store usikkerhetsmarginer. Slik usikkerhet ma en 
i stgrre grad finne mater A leve med, enn fullt ut 4 forvente 4 
kunne eliminere. Det en imidlertid kan forseke 4 gjgre, er sa 
langt som mulig 4 finne fram til karakteren av den og hvor 
betydningsfull den vil vere for kapasitetsfastsettelsen. 

Denne rapporten sgker 4 redusere den trivielle og systemiske 
usikkerheten hva angdr produksjonskapasiteten i omradet, sant, 
i den grad det er mulig, a kartlegge hvilken type og hvilket 
omfang den strukturelle usikkerheten bestar i. 

Nar det gjelder hvilke forhold en ber ta med i en slik analyse 
og hvor grundig hvert av dem bor behandles, star en overfor det 
problem at det ikke er mulig 4 ta inn ethvert aspekt som kan 
vere av betydning. Da ville hele diskusjonen kunne drukne i 
detaljer. Pa den annen side ma en tilstrekkelig mengde variable 
bli trukket inn, med en rimelig detaljeringsgrad for at robuste 
konklusjoner skal kunne trekkes, Valg av angrepsmate, parametre 
og dybde i diskusjonen ma foretas bevisst i forhold til formaélet 

 



med analysen,. 

Mengden variable vi star overfor i den vurderingen som skal 
foretas i denne rapporten, er formidabel. Dybden i diskusjonen 
av de enkelte forhold som er viktige for denne vurderi. -en, er 
derfor tilpasset formdlet. Det kan innebere at lez av 
diskusjonen ikke er grundig nok dersom den skal vere .nderiag 
for andre formal, f.eks. en analyse av oljeprisut -klingen, 
oljemarkedet eller landanalyser som sddan. 

Rapporten er delt i 4 hovedkapitler. I kapittel 1 vil utvalget 
av de fem landene bli nermere begrunnet med 4en betydning 
produksjonskapasiteten i disse landene har for prisutviklingen 
pa olje. I kapittel 2 blir faktorer og sammenhenger som 
pavirker et oljeproduserende lands produksjonskapasitet 
diskutert. I kapittel 3 blir forhold som ma forventes 4 ha 
betydning for kapasitetsfastsettelsen i hvert enkelt av PG- 
landene gjennomgatt. I kapittel 4 blir resultatene summert og 
vurdert i en analyse av kKapasitetsutviklingen i omrddet. 

I hovedsak er rapporten skrevet ut fra situasjonen i juli 1990. 
Dette skyldes dels at deler av den ble skrevet fer 
Kkrigshandlingene i august 1990 startet og dels at situasjonen i 
skrivende stund synes saévidt uklar at det gir liten mening A 
spekulere i hvilke utfall konflikten vil fA. I siste kapittel 
blir imidlertid mulige konsekvenser av hendelsene’ = kort 
diskutert.



1 GULF-OLJE OG OLJEPRISER 

1.1 Oljemarkedet pa Attitallet 

Verdensproduksjonen av raolje var i 1989 Pa 63.6 millioner fat 
pr. dag (mb/d, million barrels per day). Av denne representerte 
OPEC*-landene 23.2 mb/d (36.5 %) og landene i Midt-@sten 16.6 
mb/d (26.3 %). De fem landene i Den persiske gulf som denne 
rapporten skal konsentrere seg om, sto for 14.7 mb/d eller 23.1 
* av verdensproduksjonen.? 

PG~lands produksjonsandeler kan synes forholdsvis sma i forhold 
til den betydning landene ofte tillegges for oljemarkedet. Men 
fordi landene innehar det meste av den kijente fleksible 

  

produksjonskapasitet (bade pa kort og lang sikt) i verden, blir 
deres oljepolitikk spesielt viktig for prisdannelsen. 

I verdenshandelen med rdolje betyr da ogsA OPEC-landene 
betydelig mer enn de gjer av verdensproduksjonen. I 1979 
representerte organisasjonens medlemsland 80.5 % av oEFcDs 
import, mens den i 1984 var gatt ned til 57.9 %, Tr annen halvdel 
av attitallet har andelen igjen okt betydelig. For USA alene 
steg importandelen (av totalt forbruk) i perioden 1985~89 fra 
ca. 35 % til ca. 50 %. Mesteparten av denne @kningen kom fra Den 
persiske gulfen. 

  

2 OPECs 13 mediemstand er Tran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia Og UAE (PG) samt @atar, Ecuador, Venezuela, Algerie, Libya, Gabon, Nigeria og Indonesia. 

® xilde: BP Statistical Review of World Energy.



1.1.1 Tabell. Verdensproduksjon av rdol fe. mb/d. 

Verden totalt 55.7 55.7 43.1 65.8 62.8 59.4 56.7 57.7 60.4 60.2 62.4 &3.6 7 

OPEC 31.0 30.7 30.30 31.5 27.5 4 %84 17.3 19. 19. 21. 3.2 23.7 
Hidt @sten 20.7 21.3 21.4 21.9 18.8 16.0 12.1 10.9 13.1 13.1 15.0 16.6 -- 
PG: 28.0 20.7 19 20.4 17.2 14.8 10.9 9.4 11.7 11.6 13.3 14.7 15.6 

-Saudi-Arabia 7.6 8.5 8.3 9.6 10.0 10.0 5.2 3.6 5.2 4.4 5.3 5.3 5.3 
-Kuwait 3.9 2.5 1.9 2.3 1.4 1.0 0.9 0.9 1.3 1.4 1.3 1.6 1.8 
-Tran 5.9 6.0 5.3 3.2 1.5 1.3 2.5 2.2 1.9 2.3 2.3 29 3.1 
-Irak 2.0 2.0 2.6 3.5 2.6 1.0 1.1 1.4 1.7 2.1 2.6 2.8 3.4 
-UAE 1.5 V7 1.8 1.8 1.7 1.5 1.2 1.3 1.6 1.7 1.8 2.1 2.0 

~Andre HE 0.7 0.6 1.5 1.5 1.6 1.2 1.2 1.5 1.4 1.5 1.7 1.9 - 

Kilder: U.S. Departement of Energy, 8P Statistical Review of Worid Energy, PIW. 

For a kunne forstaé viktige sider ved dagens situasjon i 
oljemarkedet og i PG-landene, ma en i det minste ga ti ar 
tilbake. Et stramt marked og revolusjonen i Iran i 1978 gav 

opptakten til det andre oljeprissjokket i nyere tid. Nar Saddam 
Hussein angrep Iran i 1980 fikk deretter bdade Iran og Trak 

edelagt mye av sitt produksjonsapparat. I konsumentlandene var 

det en uro for at konflikten skulle spre seg og f@re til 

ytterligere nedgang i tilbudet av olje. Det ble derfor kj @pt opp 
store mengder raolje for lagerhold. Virkningen av 
produksjonsbortfallet og den #kte etterspgrsel til lagerhold i 
en pericde med hgy kapasitetsutnyttelse, gjorde sammen at 
prisene steg nesten til det tredobbelte; fra 13 til 36 dollar 

per fat pa 2 ar (arsgjennomsnitt 1979/81) .‘ 

Det nye hgye nivaet pa oljeprisen ble holdt oppe i flere ar, til 
Cross for at land som Saudi-Arabia var bevisst at dette gradvis 
ville ga utover etterspgrselen.* I begynnelsen av krigen var 

opprettholdelse av et lavere prisniva vanskelig, ail den tid 
produksjonskapasiteten i de to krigfverende landene, Tran og 
Irak, ble fysisk redusert med 4-5 mb/d. Men da prisene begynte 

  

I begynnelsen av krigen sakte riktignok Saudi Arabia i en periode 4 kompensere for bortfallet av 
irakisk og jiransk olje. 

> Sfp. fieks. Scott (1987b).



a falle, ble de likevel fors@kt "Kkunstig" opprettholdt.® 

Kuwait, Saudi-Arabia, UAE og andre land klarte A holde disse 
heye prisene pA raolje ved 4 redusere sin oljeproduksjon 
betydelig. Saudi~Arabia alene reduserte produksjonen fra 9.5 til 
3.5 mb/d i perioden 1981-85, eller 6 mb/d. Alle OPEC-land bidro 
imidlertid i lange perioder til A holde prisene oppe ved at de 
ogsa reduserte produksjonen, men langt mindre enn PG-landene. De 
vedvarende hgye prisene ferte til redusert etterspgrsel pa 
verdensbasis og st@rre preduksjon utenom OPEC. 

Etter noen ar avtok etterspgrselen etter PG-olje sA sterkt at 
den viktigste sving-predusenten, Saudi-Arabia, ikke kunne 
redusere produksjonen ytterligere. Nedgangen i ettersperselen og 
gkningen i produksjon utenom OPEC presset kontinuerlig i retning 
av lavere priser noe som til slutt forte til prisraset vinteren 
1985/86. Pa verdensbasis sank ettersparselen med rundt 6 mb/d, 
mens produksjonskapasiteten utenom OPEC okte med rundt 7 mb/d i 
l@pet av f¢rste halvdel av attitallet, 

Etter prisfallet har etterspgrselen igjen steget kraftig 
samtidig som produksjonsveksten utenom OPEC har stoppet opp. 
Dette er medfgrt at PG-landene gradvis har kunnet ake 
produksjonen. Global etterspgrsel har i perioden 1986-89 @kt med 
5.6 mb/d hvilket inneberer en @kning pA mellom 1 og 2 mb/d per 
ar. Global handel med raolje var i 1989 ca. 30.3 mb/d, en @kning 
pa 9 % fra aret for.’ Mesteparten av ettersp¢rselsekningen har 
blitt dekket av eksport fra Midt-@sten. Dette gjer at det 
viktigste produksjonsomrade for raolje igjen ligger i PG-landene 
bade gkonomisk, politisk og ressursmessig. 

1.2 Kapasitetsutnyttelse og oljepris 

  

8 Den mest sannsynlige Arsaken til en stik politikk synes 4 ha vert at Gulf-landene gnsket haye inntekter pa kort sikt for 4 stette Irak under krigen mot Iran. Bet kan ogsé ha vart begrunnet nied 4 Ville "kjgpe seg fri" fra eggresjon fra Irak. 

7 bw, 2.7.90 
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Grunnen til at en vurdering av produksjonskapasitet i Den 
persiske gulfen er interessant er primert en oppfatning om at 
det er en sammenheng mellom kaspasitetsutnyttelsesgrad og 
oljepriser. Utgangspunktet er at kapasitetens st@rrelse setter 
fysiske skranker for hvor stor produksjonen pa ethvert tidspunkt 
kan bli. Nar total produksjon nermer seg total kapasitet vil 
prisene fa et press oppover selv om ikke det skulle vere noen 
direkte beslutning om prisendringer eller bevisst regulering av 
produksjonen for 4 pavirke prisen. Selve stramheten i markedet 
gir altsa prispresset. Mekanismen mellom kapasitetsutnyttelse oq 
priser kan skjematisk uttrykkes som i nedenstdende figur. 

1.2.1 Figur. Kapasitetsutnyttelse og priser 
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<--- produks jon -~-> Kapasitet 

Nar produksjonen er liten i forhold til kKapasitet forventes det 
at det er liten mulighet for at prisene vil kunne stige. Ethvert 
fors@k pa en pris@kning fra en produsent vil kunne metes mea okt 
produksjon fra en eller flere andre produsenter. Jo nermere 
produksjonen kommer kapasitetsgrensen, jo mindre mulighet har 
andre produsenter for 4 goke produksjonen. En #kning i 
ettersporselen vil da i okende grad matte slA ut i form av 
heyere priser i stedet for heyere produksjonsvolum. Streiker og 
ulykker vil eksempelvis kunne f& betydelige prisvirkninger 
dersom det er liten. ledig produksjonskapasitet. 
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Ovenstaende figur uttrykker at oljeprisen pa et tidspunkt t er 
en funksjon av differansen (D) mellom kapasitetens (K) og 
produksjonens (P) st@rrelse: 

BP. = f(K, - Py) = £(D,) 

Er kapasiteten (K) fastlagt, vil formen pa funksjonen (f) si oss 
hvor ner kapasitetsgrensen produksjonen ma vere for at prisene 
skal begynne 4 stige. En lav priselastisitet med hensyn pa 
nedgang i ledig kapasitet indikerer altsé at en moderat @kning 
i produksjonen, eller nedgang i kapasitet, kan resultere i store 
prisokninger: 

| E1 Dt p.l= | dp,/aD, * D/p| = “lave 

Priskurven i grafen over reflekterer ikke grensekostnaden ved a 
predusere olje. Grensekostnadskurven for oljeproduksjon 
(globalt) vil kunne ha en tilsvarende form, men i denne analysen 
kan den godt ligge betydelig under prisen. Det er selve 
stramheten i markedet som bestemmer prisstigningen. 

Det er vanskelig 4 fastsia serlige noyaktige Sammenhenger mellon 
kapasitetsutnyttelse og prisreaksjoner. Empirisk har det 
imidlertid vist seg at nar OPECs kapasitetsutnyttelsesgrad har 
vert 1 stérrelsesorden 70-85 %, Sa har prisene (i amerikanske 
dollar) vert relativt stabile (perioden 1975-78 og i 1981 og 
1984). Med en kapasitetsutnyttelsesgrad pa 60-75 % har prisene 
i dollar ofte falt (perioden 1983-86). Fer prisene begynte 4 gke 
i 1979 (etter revolusjonen i Iran) var kapasitetsutnyttelsen 
rundt 80 % mens den i 1980 passerte 90 &, 
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1.2.2 Figur. Oljeprisen sker med hey kapasitetsutnyttetse® 

OPEC Pricing Behavion 
  

  

    

cI t T - T i T 

o) 4 C loo + 

55 
Qa 

a : w SO 80 
ce 73 
ao 

=a 
9 a & & Or goals - 4 

= aS g 8 ae 78 

ms) 83 t 
Mir U 
c 5 86 | 
go SOF 
a. 

Lo ee ee 
50 60 76 80 90 $00 

Pencentage of Capacity Utilization 

Kilde: Hogan (1988) 

Kapasitetsutnyttelsesgraden i 1990 (85 %) har ligget ikke langt 
fra nivdet det 14 pa under de to foregaende prissjokkene. Dette 
har vert en sterkt medvirkende Arsak til den betydelige 
prisd@kning som har kommet i kj@lvannet av boikotten av irvakisk 
og kuwaitisk olje. Et "stramt marked" med potensiale for 
prisekninger er saledes ofte karakterisert ved 
kapasitetsutnyttelsesgrader pa 80-85 % og hgyere. 

  

8 Grunnen til at Hogan oppgir 90 % kapasitetsutnyttelse i 1979 (mot vare 80 % j neste tabell) synes 4 vare at han regner med nedgangen i produksjonen i tran etter revolusjonen som tapt kapasitet. | tabellen er ikke Irans kapasitet regnet som tapt far den blir adelagt i forbindelse med krigen med Irak, tross senkningen av produksjonen. 

13



1.2.3 Tabell. PG-dands produks jonskapasitet 1979-90 

Saudi Arabia 10.8 11.3 7.8 
Iran 7.0 3.0 3.1 
Irak 4.0 1.5 3.1 
Kuwait 3.3 2.8 2.4 

UAE 2.5 2.9 2.2 
Qatar 0.7 0.7 0.4 

Hidt-@sten kapasjtet 28.3 21.1 19.0 
Kidt-@sten produksjon 21.9 12.1 15.8 
KE Kapasitetsutnytteise Tt 55 % 83% 

OPEC Kapasitet 39.2 32.20 27.4 
OPEC Preduksjon 31.5 18.5 23.2 
OPEC Kapasitetsutnyttelse 80% 57% 85% 

Verdensproduks jonen 65.8 56.7 63.6 
KE andel av verdensprod 33% 21% 25% 
OPEC andel av verdensprod. 48% Bx 34% 

Kilde: Austvik (1990) 

Kapasitetsgrensen kan heves ved investeringer i nye felt og 
oppgradering av gamle felt, innfgring av ny reservoarteknologi 
osv. Bak beslutninger om dette ligger en rekke vurderinger vi 
skal komme nermere inn pa. Men grensen kan ogsa bratt flyttes 
mot venstre ved at et betydelig oljeproduserende omrdde settes 
ut av funksjon som et resultat f.eks. av krigshandlinger (slik 
vi sa under krigen mellom Iran og Irak). Den flyttes ogsa 
(midlertidig) mot venstre ved innforing av en internasjonal 
boikott av irakisk og kuwaitisk olje, som i august 1990. 

Dersom det for et bortfall inntreffer er ledig kapasitet i andre 
land vil det kunne ha mindre effekt pa oljeprisen. Er imidlertid 
kapasitetsutnyttelsen allerede hey slik at bortfallet ikke kan 
erstattes (fullt ut), vil prisreaksjonen etterhvert matte komme. ° 

  

Nedenstdende tabell viser at realprisen (1990-verdi) har ligget pa 16-19 dollar i 5 4r. Det er den laveste prisen siden far det farste prissjokket 1 1973/74. Kapasitetsutnyttelsen har de siste arene vart lav, men stigende. 

Ar: : 1973 1979 1980 1986 1987 1988 1989 1990* 

USO pr fat: 
Nominalpris 2 20 32 13 17 «1548 19 Realpris 12 37 54 1 19 16 19 19 Indeks 1990=100 63 195 284 84 100 84 100 100 

 



Kapasitetsgrensen kan ogsa gradvis reduseres ved at kapasiteten 

er ubenyttet. Dette har pa attitallet spesielt skjedd i Saudi- 

Arabia og Kuwait der deres perioder som svingprodusenter for 4 

holde oljeprisen oppe, har fert til kraftig nedgradering av 

kapasiteten. 

Enkelte hevder at oljeproduserende land generelt, og PG-_and 

spesielt, kontinuerlig vil eke produksjonen. Dette skyldes 
forhold som intern uenighet i OPEC om kvotefordelinger og stadig 
nye oljefunn. Det vil fere til en stadig ekspansjon av 
kapasitetsgrensen og press i retning av lavere priser. Adelman 
(1989) er kanskje den fremste talsmann for et slikt syn. Han 

fremhever at p.g.a. problemene med A fastsette st¢rrelsen pa 

petroleumsreserver, kan ikke olje i @konomisk forstand vurderes 

som en endelig ressurs som brukes opp. Olje er heller en 

lagerbeholdning som stadig blir forbrukt og replassert gjennom 
investeringer. Tilbudet av OPEC-olje kan derfor @kes til 60 mb/da 
(tiilsvarer 40-50 mb/d PG-olje) og prisen presses ned til 5 
$/fat. 

Fra et ressursmessig synspunkt synes ganske riktig ikke PG-land 
begrenset i sitt valg av kapasitet. Landgruppen samlet har etter 
dagens produksjons~ og reservetall’ mer enn 100 Ars produksjon 
a g&a pd. Dette skulle tilsi. en mulig to-tredobling av 

produksjonen over en slik tidshorisont. Nar en imidlertid tar i 
betraktning at slike reservetall stert sett ikke sier noe mer 

enn at “det er mer enn nok olje""', ma en anta at selv med en 

  

Kilde: Austvik (1990). 

16 Bet skiltes vanligvis mellom 3 konsepter for reservene i et land. Dagens reserver er definert som de 
som kan utvinnes til dagens priser og teknologi. Potensielle reserver er en funksjon av de markedet er 
villig til & betale. Det innebarer at de potensieile reservene endrer seg med oljeprisen og 
produks jonsteknologiske forbedringer. Ressursgrunniaget er den totale forekomst av olje i grunnen. Det 
siste er aitsd et geologisk konsept, i motsetning til de to fgrstnevnte som er gkonomiske konsepter. 
Ressursgrunniaget setter den vre grense for dagens og potensielle reserver. Det er ikke alltid klart 
hvilken definisjon en holder seg til nar reservetall fremlegges, men som regel er det dagens reserver. 

i I 1930 ble USAs reserver anslatt til 13 milliarder fat. 1 igpet av de neste 58 drene ble 110 
milljarder fat predusert og nye 20 milliarder fat lagt til reservetallene. Dersom prisene gker vil 
dessuten automatisk reservetall gkes i det mer xostbar olje da vii bli produksjonsgkonomisk tannsom, De 
siste 30 drene har USA kontinuerlig hatt 7-10 ar igjen & produsere fer reservene ville vare brukt opp. 
Flere PG-ltand har foretatt betydelige oppjusteringer av sine reserver de siste Arene. Dette er ay mange 
antatt i neen grad & vare gjort for 4 skaffe seg forhandlingsposisjon innad i OPEC for tildeling av 
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vesentlig gkning i etterspgrslen synes det lite trolig at ressursmessige skranker, innenfor relevante produksjonsspektre, vil vare serlig viktige for Kapasitetsfastsettelsen de nermeste tidrene, 

Hele verden 136.8 100.0% 44.4 ar 

RE 89.3 65.2 % >100 dr PG- Land 74.6 54.5 % >100 ar 

Saudi -Arabia 34.7 25.2 % >100 ar Kuwait 13.0 9.3% >100 dr Tran 12.7 9.2% 89.1 ar Irak 13.4 9.9% 97.0 ac UAE 12.9 9.5% >400 ar 

Norge 1.5 1.1% 20.2 ar 

Kilde: BP Statistical Review of World Energy. 

Ressurs= og kostnadsmessige forhold vil sette grenser for produksjonskapasiteten i hvert land og kan vere de avgj@rende skranker i enkelte tilfeller. Men denne Yapporten vil ikke ta utgangspunkt i at et slikt syn er dekkende som en generell tilnermingsmate i analysen. Andre faktorer enn de gkonomiske og ressursmessige vil ofte begrense produksjonskapasiteten i regionen til langt under det den ressurs- og kostnadsmessige grensen vil tilsi. Dette vil bli diskutert nermere i neste kapittel. 

  

héyest mulige kvoter. 

12 Vi ser da bort fra muligheten for at krigshandlinger kan adetegge produks jonsmulighetene s4 kraftig 
at dagens og potensieile reserver ma nedgraderes, f.eks, gjennom en atomkrig i omradet . 
18 Definert som dagens reserver, 

16 

 



2 GULF-LANDS VALG AV PRODUKSJONSKAPASITET 

Den "optimale" produksjonskapasitet for et land bestemmes ut fra 

en rekke gkonomiske, tekniske, politiske, religigse og 

kulturelle forhold. Dette kapitlet vil diskutere hvordan slike 

forhold innvirker pa et lands beslutninger om produksjonskapasi- 

tetens st¢rrelse. I kombinasjon med land-beskrivelsene i 

kapittel 3, vil dette kapitlet vere grunnlag for analysen av de 

enkelte lands kapasitetspolitikk i kapittel 4. 

Forenklet kan en si at et lands produksjonskapasicet fastsettes 

ut fra etterspgrselen etter radolje, fysiske skranker bestemt av 

reserver, teknologi cog politiske beslutninger og hendelser. Ofte 

vil en slik oppdeling vere tilstrekkelig. Likevel er dette 

kapitlet stykket mer opp enn det, da sammensetningen av variable 

kan variere, spesielt i  urolige tider. Dersom en i 

utgangspunktet skulle sette sammen variable pa bestemte mater, 

f.eks. slik de har samvariert fer, kan det vanskeliggjore 

vurderingen av nye typer konstellasjoner av dem. 

Det er mange teorier om hvordan raéoljemarkedet fungerer. Nar det 

gjelder oljeprodusenters politikk, kan oppfatningene vanligvis 

deles i to hovedgrupper; ulike velferdsmaksimerende teorier og 

alle "andre". "Andre" omfatter blant annet teorier av politisk 

og inntektsmalsetnings art. I hovedsak kan en si at hver enkelt 

teori har elementer i seg som forteller viktige trekk ved et 

oljeproduserende lands handlingsmate. Ingen enkelt-teori ar 

imidlertid vist seg 4 vere fullt ut dekkende over tid. 

I den f@lgende gjennomgang blir mange av de argumenter som de 

ulike teoriene fremforer, diskutert som relevant input i den 

totale beslutningssituasjon et oljeland i Den persiske gulfen 

befinner seg i. Vanligvis vil de veksle i betydning over tid og 

vere forskjellige fra land til land. PA slutten av kapitlet blir 

det imidlertid gjort et fors@k pa 4 sette dem sammen pa en mate 

som kan synes relevant for beslutningssituasjonen ved inngangen 

17



til nittitallet. 

2.1 Hvordan definere begrepet "kapasitet? 

Produksjonskapasitet for raolje er i internasjonal litteratur 
definert pa noe forskjellige mater.‘ vi vil i denne rapporten 
definere begrepene som: 

a) Den maksimale kapasitet som ressurs~ og kostnadssituasjonen 
til dagens priser setter, vil vi kalle maksimal opprettholdbar 
kapasitet.*> Den maksimale opprettholdbare kapasitet setter den 
@vre grense for enhver installert kapasitet. 

b) Installert kapasitet inkluderer den kapasitet som kan oppnds 

  

nar en tar alle sider ved oljeproduksjon, prosessering, 
rerledningstransport, lagring og utskipningskapasitet med i 
betraktning. Den installerte kapasitet vil vere h@yere enn og 
setter den gvre grense for den opprettholdbare kapasitet, 

c) Opprettholdbar kapasitet representerer det maksimale 
produksjonsniva som kan holdes over lengre tid, gjerne for en 
periode pA over 3 maneder, gitt de investeringer som er 
foretatt. Tidskravet til opprettholdbarhet kan settes heyere, 
ettersom hvilket formal en vurderer det i forhold til. Rt land 
vil for eksempel oftest vurdere hvilken produksjon en kan holde 
over flere ar og ikke bare noen maneder. Dersom intet annet blir 
nevnt vil vi i denne rapporten med begrepet Kapasitet mene 
Opprettholdbar kapasitet. Opprettholdbar kapasitet er ofte 
antatt a utgjgre 90-95 prosent av installert kapasitet. Grunnen 
til at den ikke kan utgjgre 100 prosent av installert kapasitet 
er at det er n@dvendig a gjennomfgre vedlikeholdsarbeider som i 
perioder inneberer stengning av kapasiteten for at den skal vere 

  

™ se f.eks. Hogan & Leiby (1985; 111-810) og CIA (1985), 

1 internasjonal litteratur kalles ofte den opprettholdbare kapasiteten etter dagens investeringer for maksimal opprettholdbar kapasitet ("maximum sustainable capasi ty"). 
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opprettholdbar over tid. 

d) Kort-tids kapasitet representerer det et land kan produsere 
over noen fa maneders tid. Kort~-tids-kapasiteten vil vanligvis 
vere sterre enn den opprettholdbare kapasitet fordi en da ikke 
tar hensyn til de produksjonsreduksjoner som er n@dvendige for 
4 foreta vedlikeholdsarbeider. 

@) En krise-kapasitet kan betraktes som den produksjon en kan 

holde over en kort periode (sdsom noen uker) uten hensyn til de 
skader det vil ha for den mer langsiktige evnen til a4 produsere. 

2.2 Ressursgrunnlag. 

Ressursgrunnlaget spiller liten rolle for produksjonspolitikken 
i PG-landene dersom markedet er svakt, slik som pd slutten av 
attitallet. Men dersom markedet blir strammere, har det storre 

betydning, idet bare land med fleksibel produksjonskapasitet (pa 
kort og/eller lengre sikt) kan endre tilbudet av raolje og 

dermed prissettingen. 

Det a holde ledig kapasitet er imidlertid kostbart. Ledig 
kapasitet vil vere optimalt stort sett for de land som har 
muligheter for 4 virke som svingprodusenter og dermed finne at 
kostnaden ved 4 holde ledig kapasitet kan tas inn igjen pa andre 
mater. Av ressurs- og kostnadsmessige grunner er det stort sett 
bare PG-land - og i serdeleshet Saudi-Arabia og Kuwait - som kan 
forsvare a holde noen serlig grad av ledig kapasitet over tid. 
Imidlertid har en sett at begge disse landene har nedgradert sin 
kapasitet kraftig i l@pet av Attitallet som en felge av at den 
lenge har statt unyttet og dermed blitt ubrukbar fer nye 
investeringer foretas. Det illustrerer at det er grenser for 
hvor lenge kapasitet kan holdes ledig. 

Innledningsvis har vi argumentert for at ressursgrunnlaget ikke 
vil vere noen effektiv grense for relevant kapasitetsutvidelse 
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i PG-landene i dette tiaret, sannsynligvis ikke pa flere ti-ar. 
Sett i et svaert langt perspektiv, sdsom over 50-100 ar, vil 
imidlertid ressursskranken kunne bli effektiv ogsa for pPG- 
landene. 

2.3 Produksjonskostnader 

Produksjonskostnadene for et felt setter den nedre grensen for 
prisen pa rdolje for at utvinningen skal vere l@nnsom. Etter at 
en investering er foretatt (ex ante) vil det imidlertid vere 
tilstrekkelig for opprettholdelse av produksjonen at prisen 
dekker de variable kostnadene (hovedsakelig driftskostnader) . 
For investeringene foretas {ex post), ma imidlertid prisen vere 
sa hey at den ogsa dekker depresiering av kapitalen og 
fortjeneste ved siden av de variable kostnadene. Usikkerhet 
rundt kostnadenes og reservenes faktiske storrelse trekker 
priskravet ytterligere opp. Produksjonskostnadene ex ante setter 
altsa en nedre grense for den prisen som trengs for at kapasitet 
skal bli besiuttet utvidet. 

Ved priser ned mot 10 $/fat i 1986 viste det seg at det i 
hovedsak var sdakalte stripper-wells i USA som hadde variable 
kostnader i st@rrelsesorden 10-20 {(nominelle) dollar. Det har 
fort til fall i produksjonen i USA og lav aktivitet m.h.t. ny 
produksjon. Nordsj @produksjonen har pa sin side vist seg 4 ligge 
pa fra 4-15 dollar pr.fat i variable kostnader, med de store (og 
eldste) feltene som de rimeligste,’*® Ingen del av Nordsjo- 
produksjonen ble da heller stengt som fdlge av prisfallet, og de 
fleste nye prosjekter var {ex ante) fortsatt lonnsomme. 

I Midt-@sten ligger de variable kostnadene stort sett langt 
under bade Nordsjgen cg USA. Forskjellen i kapitalkostnader 
mellom Midt-@sten og f.eks. Nordsjgen er enda stgrre. Det er 

  

8 Det finnes ogsd estimater pé variable kostnader j Nordsja-felt ned imot 1 $/fat. 

u Prisfallet farte ogsé til et fall i kostnader og kostnadsanslagene i Nords jaen. 
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allment antatt at totale kostnader ved produksjon av raolje i ME 
ligger L sterrelsorden 0.5-5 $/fat. Det faktum at 
produksjonskostnadene i ME er sA lave og ressursene sad store, 

gjor at PG-landene ut fra et teknisk og kostnadsmessig 
perspektiv kan utkonkurrere ner sagt enhver annen oljeprodusent 

i verden. Priser i st@rrelsorden 10-20 $/fat setter altsA ikke 
noen effektiv grense for kapasitetsutvidelser innenfor den 
tidshorisont vi betrakter og den skala vi opererer i PG-landene. 
Teknologiske endringer vil virke i retning bade av A oke 
ressursgrunnlaget og 4 senke produksjonskostnadene og vil dermed 

virke i retning av en hevning av opprettholdbar kapasitet. 

2.4 Prisforventninger og tidsfordeling av produksjon. 

Klassisk ressurs¢konomi tar utgangspunkt i at en oljeprodusent 

star overfor vaiget mellom 4 utvinne oljen i dag eller pa et 

senere tidspunkt. Dersom nettoprisen (forskjellen mellom 
oljeprisen og utvinningskostnadene) stiger tilsvarende den 
avkastning han far ved 4 produsere i dag og 4 sette verdien av 
denne produksjonen inn i annen produktiv virksomhet 

(diskonteringsraten), vil produsenten vere indifferent mellom A 
produsere i dag og i morgen. Forventes nettoprisen a4 stige 
fortere, vil han utsette produksjonen. Stiger den saktere (eller 

for den saks skyld synker), bor han produsere mer pa et tidlig 
tidspunkt. 

1 

En ressurseier forventes 4 maksimere profitt, hvilket han gjor 
nar marginalinntekten (MR) er lik de marginale kostnader ved 
preduksjonen. Men siden ressursen er ikke-fornybar, mA han ikke 
bare ta hensyn til de teknisk-okonomiske produksjonskostnadene 
(b), men ogsa den bruker-kostnaden (u - engelsk: user cost) han 

pafgrer fremtidige generasjoner. ved 4 utvinne oljen i dag, 
pafgrer han den  senere generasjon (eller seg selv) et 
inntektstap i fremtiden. Produsenten ber sdledes velge en 
produksjonsprofil der hans tilpasning pa ethvert tidspunkt (t) 
tilfredsstiller betingelsen. 
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2.4.1 , MR, = b+ u, * et 

4, representerer her den initielle bruker-kostnaden, €=2,718 og er basis for det naturlige logaritmesystem og r er den diskonteringsrate som velges. Dette er en generell betingelse bade for monopol og frikonkurranse. Under konkurranse skal marginalinntekten ver lik pris (p, = MR), hvilket gir: 

2.4.2 P=b+ wu, * ef 

Dette kalles Hotelling-regelen™, som uttrykker at (netto) prisen pa olje skal stige med rentesatsen (diskonteringsraten) for at produsenten skal vare indifferent nar han skal produsere. pen vinst han far ved 4 holde ressursen i bakken ma vere lik den vinst han far veda 4 utvinne oljen i dag og sette disse midlene inn i en annen investering. Under frikonkurranse, med pris lik grensekostnad og utvinningskostnadene forutsatt konstante, kan Hotelling-regelen uttrykkes som at prisekningen pa olje skal vere lik diskonteringsraten: 

En monopolist vil, pa sin Side, utnytte inelastisiteten i ettersperselen. For denne ma @kningen i Marginale inntekter tilsvare diskonteringsraten: 

2.4.4 
MR / MR=¢r 

Dersom nettoprisen (eller marginalinntekten for monopolisten) g@ker med diskonteringsraten, vil produsenten ha samme naverdi av profitten i alle perioder og den samme ndaverdi av brukerkostnaden. Produsenten vil vere indifferent meilom a holde 

  

1° Etter Hotelling (1931). 
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oljen i grunnen eller 4 utvinne og selge den. 

Tilsvarende vil han for a vere indifferent mellom 4 investere i 

ny kapasitet, eventuelt 4 kjgpe seg rettigheter til A gjore 

dette, matte ha en okende nettopris tilsvar-.ade 

Qiskonteringsraten for at investeringen skal vere like lor-som 

som andre investeringer. For 4 fa en slik eksponens.ell 

utvikling av oljeprisen, sa ma enten oljeprisen gke og/eller 

produksjonskostnadene falle. Dersom nettoprisen gker fortere enn 

diskonteringsraten bor produsenten vente med investeringene og 

utvinne oljen nar den relative prisen har blitt hoyere. Stiger 

nettoprisen saktere enn diskonteringsraten, ber han fremskynde 

utvinningen for sa 4 sette vinsten av denne produksjonen i andre 

(og da mer lennsomme) investeringer. 

Et slikt resonnement er ytterst rasjonelt dersom en har full 

informasjon om en rekke teknisk-#konomiske forhold ved driften 

og om den fremtidige oljepris. Dette er svert sjelden tilfelle. 

Likevel er det klart at resonnementer rundt prisutviklingen og 

hensyn til fordeling av ressursene mellom dagens og fremtidens 

generasjon teller med i de enkelte oljelands kapasitetsstratedi. 

En kan generelt anta at jo roligere forhold en produsent 

opererer under, jo mer langsiktig kan han tenke, og jo storre 

vekt tillegges langsiktig rasjonell @konomisk atferd. 

Krigshandlingene kan pa den annen side sette slike vurderinger 

mer eller mindre fullstendig til side. I det tidvis svert 

urolige Midt-@sten kan sAledes slike resonnementer muligens ha 

betydning som et av flere dypereliggende motiv. Klassisk 

ressurs@konomi synes imidlertid lite egnet som 

forklaringsmetodikk for den faktiske kapasitetsutvikling i 

omradet. 

.2.5 Inntektsbehov. 

Produksjonsvalg foretatt med utgangspunkt i serlig det 

offentliges inntektsbehov, kalles "target revenue" politikk. De 
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kan qjelde for ®konomier som har begrenset absorpsjonsevne j forhold til sine (store) oljeinntekter. Men de kan ogsa gjelde for land som rett og slett setter seg et mal for st@rrelsen pa betroleumsinntektene og s4 regulerer Produksjonen etter hvor hoy prisen er. En far da faktisk en negativ tilbudselastisitet for olje fra disse landene. 

I praksis har inntektsbehov~forhold mest betydning for land som i stor grad har gjort seg avhengig av oljeinntekter j sine driftsbudsjetter. ved lave priser blir disse landene Ppresset til a ke sin oljeproduksjon for 4 kompensere for prisfallet. 

bruke opp ogsa slike ekstrainntekter °g dermed gj¢re seg ytterligere avhengig av oljesektoren, ofte med den effekten at mye annen virksomhet i landet blir utkonkurrert, Nar sa prisene synker igjen, ma produksjonen utvides for a dekke inntektsbehovet, osv, 

invadere et naboland og ta over dets Produksjonsapparat, kan sees pa som en mate 4 ke sin produksjon pa som respons pa de lave prisene. Metoden (militermakt ji Stedet for gkte investeringer) er riktignok en utradisjonell mate a ga fram pa. 

Dette punktet Spiller videre pa det foregdende, men trekker inn hele den ekonomiske og politiske tilstand og ikke bare budsjettmessige forhold og avhengigheten av oljeinntekter, Forhold som arbeidslgshet, etniske og religigse Sstridigheter, maktforhold mellom grupper av personer, prisstigning, politisk 

tenke. Er det f.eks. kronisk latent fare for kupp, vil som regel 
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@ en statsleder vare mer opptatt av 4 forebygge og hindre det enn 

a tenke pa innbyggernes langsiktige velstand. Om han gjor det 

ved a undertrykke personer og folkegrupper med hard hand, eller 

a sikre den okonomiske velstand, er i denne sammenheng kanskje 

mindre vesentlig enn at stabilitet faktisk oppnds og fales 

tilfredsstillende for de politiske beslutningsta:...re. 

Tilsvarende kan en si at et land som har store finansielle 

problemer (som Irak) forst og fremst vil vere opptatt av hvordan 

de umiddelhare #konomiske problemer skal lgses heller enn 

fremtidige generasjoners gkonomiske velstand. 

Virkningen en vanskelig g@konomisk/politisk situasjon har pa 

kapasitetsutviklingen i land som stort sett har bare en kilde 

for valutainntekter (nemlig oljesalg), vil vanligvis vzre at 

kapasiteten gkes sa mye som mulig. Som vi kommer inn pa i neste 

kapittel, gjenspeiles dette i samtlige PG-lands offisielle 

planer for nittitallet. 

Har et land begrensete muligheter for 4 @ke produksjonen, kan 

politikken sla ut i form av enske om hoyere priser. Og selvsagt 

vil den mest aggressive politikk vare bdade A s@ke Aa gke 

produksjonen og 4 presse for heyere priser pa kort og mellomlang 

sikt. Spesielt er hgyere priser attraktivt dersom andre land er 

villige til A redusere produksjonen for 4a oppnad dette. De 

klassiske eksemplene er Iran og Iraks argumentasjon overfor 

andre OPEC-land om h@yere' priser, helst oppnadd ved 

produksjonsreduksjoner i de andre Gulf-statene. 

En spesiell skranke for kapasitetsutvidelser i ustabile land kan 
vere finansieringen. Ustabilitet i et land kan fa utenlandske 
oljeselskaper og ldngivere til A vere mer tilbakeholdne med 4 
delta i slike utvidelser. Spesielle forhold som har hatt 
betydning for fastsettelsen av norsk produksjonskapasitet, sdsom 
distriktspolitikk og onsker om et jevnt investeringsniva, antas 
a vere lite fremtredende i en persiske gulfen. 
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2.7 Strategi for utenlandsinvesteringer. 

En mate aA anvende oljeinntekter pa er 4 investere dem i 
utlandet. Kuwait har de siste arene fatt vel halvparten av sine 
valutainntekter fra Slike investeringer, dels Ll 
nedstromsaktiviteter og dels i industri- og finansinvesteringer 
mer generelt. En stor interesse for investeringer i 
nedstr@msaktiviteter @ker interessen av en stor 
produksjon/kapasitet, siden inntektene da hentes i flere ledd i 
leveransekjeden. Tjenes pengene bare som raoljeselger, er det 
kun raéoljeprisen som er viktig. For et land med raffinerier og 
bensinstasjoner i andre land kan en del av tapet en har ved en 
lavere  oljepris, kompenseres ved heyere fortjeneste i 
nedstre@msleddene. Dette gir bl.a. muligheten til 4 diskriminere 
mellom ulike nasjonale markeder. En h@y oljeproduksjon til lave 
priser gir ogsa gGrunnlag for vekst i vestlig @konomi og dermed 
heyere avkastning i utenlandsinvesteringer i andre bransjer enn 
de petroleumsrelaterte. 

Et annet attraktivt forhola ved en slik strategi er at 
inntektene gj¢res avhengig av flere faktorer enn bare 
raoljeprisen, hvilket virker stabiliserende pa den totale 
pengestrommen. Det er sdledes klart at konflikter kan oppsta 
mellom land om prispolitikk pa olje, avhengig av hvordan de har 
posisjonert seg som internasjonal investorer. 

En viktig variabel for en slik politikk er i hvilken grad et 
land gnsker og kan investere oljeinntekter i i-land. Setter i- 
land noen grenser? Hvilken risiko foreligger for i-lands ekspro- 
priasjon av midler (real eller finanskapital) ved en krig i 
Midt-@sten? Hvilken avkastning er det mulig & £4 pa slike investeringer (risiko, rente, valutakurs) i forhold til forventninger om utviklingen av oljeprisen? Usikkerhet rundt disse forholdene kan virke begrensende for en offensiv strategi for utenlandsinvesteringer, Men nettoeffekten av A satse pa en slik strategi vil uansett peke i retning av kapasitetsgkninger. 
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2.8 Markedsbetydning, utenrikspolitikk og OPEC. 

Mens Saudi-Arabias produksjonspolitikk i relativt betydelig grad 
pavirker utviklingen av hele oljemarkedet, vil endringer i 
preduksjon i mindre oljeland som Emiratene (og Norge) ha mindre 
betydning for prisen, dersom det ikke er stramt. Store 

  

oljeproduserende land vil i steorre grad enn sma land, (matte) ta 
hensyn til markedsvirkninger av de oljepolitiske valg som 
foretas. Men selvsagt kan summen av mange sma lands handlinger 
fore til merkbare effekter i markedet, noe vi har sett de siste 
arene. gjennom bl.a. Emiratene og Kuwaits overproduksjon. Som det 
fremgar av nedenstdende tabell, er det bare PG-land (og 
muligens) Venezuela som ut fra ressurssituasjonen kan kalles 
virkelig store i OPEC-sammenheng, selv om en som nevnt ikke skal 
legge alt for stor vekt pA reservetall i slike vurderinger. 

2.8.1 Tabett. Reserver, produks jon og kapasitet i OPEC-Land. mb/d 

  

Land Reserver 1989 Februar 1990 
Wird. fat Produks jon Kapasitet Differanse 

Saudi -Arabia 255 5.6 7.8 42.2 
Iran 93 3.0 3.1 40.1 
Trak 100 2.8 3.1 +03 
Kuwait 97 2.0 2.4 40.4 
UAE 100 2.0 2.2 40.2 

PG-totalt 645 15.4 18.6 43.2 

Andre WE 15 0.4 0.4 0.0 

Hidt-Osten i alt 660 15.8 19.0 43.2 

Venezuela 59 2.1 2.6 40.5 
Nigeria 16 LT 1.8 +0.1 
Indonesia 3 1.1 1.3 +0.2 
Libya 3 1.2 1.5 +0.3 
Aigerie 9 0.8 0.8 0.0 Ecuador 2 0.3 0.3 0.0 
Gabon 1 0.3 0.3 0.0 

OPEC totalt 7ér 3.3 27.6 +43 

OGA (1990); kilder: PIW og BP Statistical Review of Worid Energy 

De rene maktpolitiske forholdene mellom PG~landene spiller ogsa 

27



inn. Et militert overlegent land kan bruke slik makt til 4 true 
nabolandet til enighet ogsa i oljepolitikken (jfr.  Ivraks 
politikk i dag). PA den annen side kan et land som Saudi-Arabia 
®ke produksjonen og derved dumpe prisen pa raolje for 4 straffe 
en militert plagsom nabo (sasom Irak). 

Nasjonal oljepolitikk, virkningene pa det internasjonale 
oljemarkedet og rene militere maktforholda sammenveves pa en mye 
mer eksplisitt mate i PG~landene enn noe annet sted i verden. 
Eksempelvis kan en tenke seg at Saudi-Arabia og Kuwait av 
utenrikspolitiske og markedsmessige grunner gradvis har villet utvide kapasiteten for A holde en lav pris og ferhindre 
omfattende nyinvesteringer i produksjonskapasitet i andre land. 
Dette kan Irak ha oppfattet som aggressivt og til slutt endt opp 
med 4 "matte" presse gjennom en annen politikk ved hjelp av det 
militere. 

Kvotefordelingen innad i opEc mellom PG-land er et uttrykk for 
bade markedsmessige vurderinger og maktpolitiske forhold mellom 
landene. Summen av dette samspillet uttrykkes g}ennom de kvotene de "diskuterer" seg fram til pA OPEC-moter. Graden av 
overholdelse av kvoteavtalene er bl.a. et uttrykk for hvor sterkt det utenrikspolitiske press er mellom PG-landene. En avtale kan sdledes ofte bli mer i navnet enn i gavnet dersom den ikke gijenspeiler reell markedsmessig fornuft og er i trad mea 
maktbalansen i regionen. 

2.8.2 Tabell. PG- lands OPEC-kvoter 1989-90 

Saudi-Arabia 4.5 5.0 5.4 5.4 
Kusaiit 1.6 1.1 1.5 1.5 
Iran 2.6 2.9 3.1 3.1 
Irak 2.6 2.9 3.1 3.1 UAE 1.0 1.1 1.1 1.5 

PG totalt: 4.8 13.1 14.2 14.6 

OPEC totalt: 18.50 20.5 22.1 22.5 

Kilde: Piy, 
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Uenigheten mellom landene kan da vere sQ stor at kvotene i Lange 

perioder ikke er noen effektiv skranke for landenes handlinger. 

som tabellene over viser, er kvotene faktisk regulert opp etter 

at markedet allerede har absorbert produksjonen til de gjeldende 

priser. De reelle produksjonstakene (dvs der produksjonen er 

lavere enn kapasiteten) har de siste d4rene blitt satt av noen fa 

land, hovedsaklig UAE, Saudi-Arabia og Kuwait, mens Iran og Irak 

(og andre land) stort sett har produsert det de har maktet. Slik 

sett har de tre landene virket som svingprodusenter i perioden, 

denne gang med siktemal 4 holde en stabil og lav oljepris. pr. 

1990 er det imidlertid i hovedsak bare Saudi-Arabia som fortsatt 

har ledig produksjonskapasitet og som fortsatt vil(le) ha 

mulighet for 4 virke som svingprodusent i tiden fremover. En kan 

saledes med en viss rett hevde at de reelle pris- og 

produksjonsbeslutningene foregar i viktige enkeltland, mens OPEC 

mer fungerer som kontaktforum meliom landene. 

2.9 Religisse forhold, 

Da den fundamentalistiske Ayatollah Khomeini overtok i Tran 

etter sjahen i 1979 reduserte han oljeproduksjonen fra et 

gjennomsnitt pa 5.3 mb/d i 1978 til et gjennomsnitt pa 3.2 mb/d 

i 1979. Prestene i Iran tolket Koranen slik i 1979 at landets 

utvikling matte bremses opp hvilket innebar et  lavere 

produksjonsniva pa olje. At mye av ekspertisen innen 
oljesektoren forsvant har ogsa virket inn pa evnen til A 

opprettholde produksjonen. 

Fundamentalismen, gqijerne karakterisert ved ortodoksi og en 

militant politikk, og frykten for at den og Irans makt skulle 

spre seg, har vert hevdet 4 vere en av de faktorer som har 

influert sterkest pa forholdene i omrddet og pa utviklingen i 

oljemarkedet pa Attitallet. Oljepolitisk ligger det i dette at 

  

18 Det er imidlertid en viss uenighet om dette reett grunnet seg i en sjiittisk tolkning av Koranen 
eller om det 7 sterre grad var et politisk syn som kretsen rundt Khomeini representerte. 
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dersom fundamentalistene (under pavirkning fra Iran) skulle 
komme til makten i flere land i omraddet (hvilket synes lite 
sannsynlig de forste dArene av nittitallet), ville det kunne fere 
til en relativt mer restriktiv produksjonspolitikk og mer 
aggressiv prispolitikk enn om mer moderate krefter far bestemme. 
Men dersom Khomeini's dreining i den #konomiske politikk reelt 
var begrunnet i andre forhold kan denne antakelsen ha vert for 
sterk, 

Hovedforskjellene mellom de musiimske grupperingene kan kort 
oppsummeres slik:* Det sunnitiske trossamfunn utgjg@r det 
"nuslimske establishment". Sunnimuslimene hevder at Koranen 
sammen med profettradisjonene utgjgr den eneste basis for troen. 
Presteskapet kan ikke formidle eller tolke Koranen pa en 
ufeilbarlig mate. Sunnismen oppstod i forbindelse med kampen om 
etterfglger etter at profeten Muhammed var dgd. Idet sunnismen 
tradisjonelt var religionen i den islamske staten, mener det 
sunnittiske trossamfunn ofte seg overlegne i forhold andre 
muslimer. Det sjiittiske trossamfunn utgjer sunnimuslimes 
opposisjon i striden om etterfolger, der de stetter Muhammeds 
svoger, Ali. Sjiitene tror, i motsetning til sunniene, at de er 
ufeilbarlige i sin tolkning av Koranen, mao aksepterer enkeltes 
evne til en ufeilbarlig tolkning av Koranen. Hovedstromningene 
i sjiismen har i d4rhundrer vert den etablerte religionen i Iran. 
Der sunnier, sjiitter og andre trossamfunn er blandet (sasom i 
Libanon og Irak) er sjiittene ofte de fattigste, de minst 
utdannede og politisk ddrligst representerte av de religiose 
gruppene. 

Det finnes fundamentalistiske grupperinger bdde innen de 
sunnittiske og sjiittiske grupperingene. All den tid det bare er 
i Iran at sjiittene har kommet til makten i de landene vi 
diskuterer i denne rapporten, har sjiittene av enkelte blitt 
gruppert som fundamentalister, Dette synes for absoliutt, all den 
tid fundamentalismen ogsa kan knytte seg til andre grupperinger 

  

° Hentet fra Heiberg (1985). 
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enn sjiittene og det ikke er slik at alle sjiitter er 
fundamentalister. 

2.10 Finansieringsskranker. 

Det aller meste av den potensielle kapasitetsutvidelse som kan 
gjeres i PG-landene, er privatekonomisk svert lgnnsomme 
investeringer. Det kan derfor vere vanskelig 4 se at finansielle 
forhold skal sette grenser for ny oljeproduksjon. Det er 
imidlertid to skranker for dette. 

Den ene har vi nevnt i underkapitlet om et lands allmenne 
®konomiske og politiske tilstand. Uro fgrer til he¢yere 
avkastningskrav for en utenlandsk investor/langiver. 
Usikkerheten kan bli sA stor at investor trekker seq. 

Den andre gjelder det Spesielle forhold i islam at 
utenrikshandel og budsjetter skal ga i balanse eller med 
overskudd. Etterhvert har denne leresetning blitt mer og mer 
pragmatisk tolket. Ikke desto mindre har det vart en begrensende 
faktor for investeringer, spesielt i Iran som har tolket teksten 
mer absolutt enn de andre landene. Tf prinsippet mA altsa 
kapitalen tjenes inn fer den investeres, med mindre en kan ta 
opp rentefrie lan fra "sine bredre", Dette kan tilsi at 
kapasitetsmal et land setter seg, ma utsettes dersom ikke de 
lwpende inntektene kan dekke utgiftene, f.eks. til oljeprisen 
blir tilstrekkelig hoy. over tid kan det imidlertid se ut til at 
pragmatisering av dette forholdet gjer det mindre viktig, det 
gjelder ogsa Iran. 

2.11 Endring av eierforholdene 

I en okonomisk analyse tas ofte eierforholdene i et marked for 
gitt. Sa studeres hvordan pris og kvantum omsatt dannes og 
hvordan rasjonelle aktorer ter seg. Men ved 4.  endre 
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elendomsretten til oljereservene kan en imidlertid £4 til dels 
drastiske endringer i pris og tilbudt mengde i et marked. 

I oljemarkedet er det mest kjente eksempel pa en endring av 
eierforholdene nasjonaliseringen av oljeseiskapene tidlig pa 
syttitallet. Dette bidro til det forste prissjokket pa olje. En 
flytting av eiendomsretten fra private selskaper til 
nasjonalstater ferte til lavere diskonteringsrater 1 
produksjonspolitikken, h@yere priser og mer forsiktig 
produksjonsg@kning. 

Det synes i dag lite trolig at eiendomsretten for olje skal gA 
tilbake til private oljeselskaper i Den Persiske gulfen. Men de 
siste krigshandlingene i Gulfen illustrerer at slikt eierskifte 
ogsa kan skje pa andre mater. Ved en irakisk overtakelse ay 
oljereservene til Kuwait, samtidig som lIrak har en mer 
restriktiv produksjonspolitikk og aggressiv prispolitikk enn 
Kuwait, sa vil oljen fra kuwaitisk omradde kunne bli tilbudt 
under andre betingelser enn fer invasjonen, kanskje en del av 
den ogsa blir holdt tilbake fra markedet. Dersom USA tilsvarende 
blir stdende i Saudi-Arabia, kan det innebere en de facto 
overfgring av oljepolitiske beslutningsmyndighet til USA (og 
eventuelt andre vestlige land). Det kan fore til 
kapasitetsoppgradering. 

2.12 Ettersperselsutviklingen 

Ettersporselsfallet under heye priser i ferste halvdel av 
attitallet og -okningen under lave priser i andre halvdel av 
attitallet har vist at etterspgrselen er elastisk mhp pris, selv 
om det kan vere sterke treghetsmekanismer i markedet. 

De ferste 5 arene viste at det er grenser for hvor hey prisen 
kan bli uten at forbruket vil falle. I forbrukslandene medvirket 
de hye prisene til gkonomisk tilbakegang, til at et Spekter av 
alternative energiberere i gkende grad ble benyttet (spesielt 
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gass, kull og kjernekraft), til @kt oljeproduksjon i 
hoykostomrader og til at bruken av energi ble effektivisert 
generelt og spesielt bruken av oljeprodukter. I perioden 1980- 
85 falt dermed etterspersien etter olje fra PG-landene sterkt. 

De lave prisene etter 1985 medvirket pa den annen side til akt 
gkonomisk vekst, mindre satsing pa alternative energiberere og 
mindre effektivisering av energibruken. Siden 1986 har dermed 
ettersperselen etter olje okt sterkt. 

Stgrrelsen og strukturen (geografisk og pa bruksomradder) pa 
etterspgrselen i dag og forventningen om utviklingen framover 
pavirker bade dagens produksjons- og prispolitikk for raolje og 
de kapasitetsmal som settes. Forventes det et stramt marked i 
fremtiden, vil det dra i retning av onsker om sterre kapasitet, 
selv om del av en slik stramhet vanligvis ogs& tas ut i form av 
pris. Forventes veksten hey i fattige land eg mer moderat i rike 
land, vil det kunne sette lavere grenser for nar prisokninger 
forer til ettersperselsnedgang. Forventes veksten hey i 
fyringssektoren og mer moderat for drivstoffsektoren, vil prisen 
pa substituttene ha sterre innvirkning pa hvor h@y oljeprisen 
kan bli, idet drivstoff i dag har fA substitutter i markedet. 
Grenser for hvor hgyt oljeprisen kan ga, vil partielt sett fere 
til onsker om kapasitetsutvidelser heller enn (forgjeves) 4 sdke 
a presse prisen opp. 

At mye av ettersporselsveksten de siste Arene har funnet sted i 
relativt fattige land, m.a.o. land som Kan forventes 4 vere mer 
felsomme for prisendringer enn rike land, kan peke i retning av 
at PG-land ber velge en hey produksjon og lave priser ann om 
veksten hadde funnet sted i rike land. Dersom imidlertia PG~ 
landene velger 4 subsidiere en del viktige oljekonsumerende u- 
land slik at de fortsetter Aa fa olje relativt billig, kan en 
tenke seg en h@yere pris uten at det nedvendigvis vil g& ut over 
ettersp@rselen i de fattigste landene. 

En rasjonell allmektig aktgr pA tilbudssiden i oljemarkedet 
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ville kunne @nske 4 to~ eller flerdeie Oljemarkedet, direkte 
eller indirekte, for 4 utnytte ettersporselselastisitetene i de 
enkelte markeder slik at sa mye som mulig av 
konsumentoverskuddene tilfaller produsenten, Det er Apenbart 
ikke optimalt, sett fra produsentlands side, at prisen pa rdolije 
i utgangspunktet settes lik for alle kj@pere og at de eneste 
regionale forskjellene utgjgres av de nasjonale valutaers 
endringer i forhold til amerikanske dollar.” Kuwaits politikk de 
senere arene - 4 s¢ke en lav pris og et h@yt volum mens en del 
av fortjenesten er hentet fra nedstrgmsleddet - kan oppfattes 
som en mate 4 diskriminere mellom markeder gjennom 
produktprisene settes etter de enkelte land konsumenters 
betalingsevne, 

Hvordan etterspeorselsforhold vil sla ut i form av 
kapasitetsendringer, vil dels kunne vere en funksjon av 
maktforholdene innad i OPEC. Med Saudi-Arabia som viktigste 
nasjon kan en tenke seg en profil med relativt sett hoy 
produksjon, lave priser og jevn kapasitetsutvidelse over tid. 
Dersom Irak skulle bli det viktigste oljepolitiske landet, kan 
en tenke seg en noe lavere produksjon, heyere priser og mindre 
kapasitetsutvidelse. Dette skyldes at Irak i dag f@rer en 
politikk som relativt mer kortsiktigq prioriterer militer, 
politisk og gkonomisk ekspansjon. Med store inntektsbehov til 
slike formal og en fiendtlig holdning til kjo@perlandene vil 
produksjonen kunne velges lavere til heyere priser enn det mer 
moderate Saudi~Arabia har vist. Delvis gj@res det pa bekostning 
av fremtidig etterspgrsel til fordel for kortsiktig vinst 
ellers. En mer aggressiv oljepolitikk kan dels gjennomf¢res ved 

22 ren prisadministrasjon.™ Og dels kan det gj@res gjennom en noe 
mer restriktiv produksjons- og kapasitetsutvidelsespolitikk. 

Et viktig usikkerhetsmoment for etterspgrselen etter petroleum 

  

73 se fieks. Austvik (1987) 

2 Det er eksempelvis ikke utenkelig at en pris pA 25 dollar i 1989 og 1990 ville ha omsatt omlag det 
samme kvantum i markedet som en pris p&é 19 dollar bade pé kort og mellomlang sikt, sely om det hersker en uenighet om dette. 
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pa nittitallet er en eventuell massiv innfering av miljeavgifter 
og evrige restriksjoner pa bruk av olje p.g.a. 
forurensningsproblemene i konsumentlandene. Dersom konsumentland 
innfgrer et tak pa det samlede forbruk av raolje og overf¢rer 
mye av produsentoverskuddet i markedet til sine statskasser 
(gjennom avgifter), kan maktforholdet i oljemarkedet forskyve 
seg fra produsent- til konsumentland. Dette vil kunne sette et 
de facto tak pa produksjonskapasiteten i PG-landene (gitt at de 
betraktes som residualprodusenter). Et tak pa utslipp gjennom 4 
begrense oljeforbruket totalt, vil kunne fere til mer restriktiv 
kapasitetetspolitikk og mer aggressiv prispolitikk. Stabiliserer 
oljeprisen seg pad et heyt nivA i de nermeste arene, er muligens 
vesentlige miljg-avgifter mindre sannsynlig. 

2.13 Sammenfatning 

Den opprettholdbare kapasitet kan selvsagt ikke bli storre enn 
de skranker ressurs- og kostnadsmessige forhold setter. For 
mange land vil den opprettholdbare kapasiteten bli fastsatt lik 
denne grensen. Det beste eksemplet er antakelig USA, men ogsa 
kan gjelde enkelt-felter i Nordsjgen. PG-landene ma imidlertid 
i avgj@rende grad trekke inn @konomiske, politiske og andre 
forhold som grunnlag for utforming av sin kapasitetspolitikk. I 
Midt-@sten gj@r slike andre forhold at den opprettholdbare 
kapasitet i overskuelig framtid vil vere mindre enn den 
maksimale. 

I dette kapitlet har vi diskutert en rekke slike forhold pa et 
prinsipielt grunnlag. Problemet na er hvorledes forholdene skal 
veies sammen i en helhetlig politikk i de respektive landene. 
Dette kan A4penbart variere mellom dem og dessuten skifte over 
tid. 

Et land i krig vil eksempelvis vere mer Oopptatt av a 
overleve/vinne krigen enn a tenke pa hvordan situasjonen vil 
kunne bli om flere tidr. Det inneberer at jo mer turbulente 

al 
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omgivelsene er, jo mer kortsiktig ma landene tenke, og jo mer 
innflytelse far ogsd (mer akutte) @konomiske og politiske 
forhold pa beslutningene som treffes. Analytisk inneberer en 
krig, og dermed skifte av Planleggingshorisont fra lang til kort 
sikt, et skifte av de faktorer som blir vektlagt under 
utformingen av politikken. Krig kan ogsa fare til at utenlandske 
investorer er mer forsiktige med A investere i landet, og dermed 
sette finansielle skranker for investeringer i okt kapasitet. 

I en akutt krise vil krigens behov vere prioritert. I Midt-@sten 
vil faktisk dette vere det eneste fokus for enkeltland i 
perioder, Over de siste tidr har det ikke vere sa rolig i 
omradet at langsiktige rasjonelle #konomiske og politiske 
vurderinger har fatt rade grunnen alene. I et politisk konstant 
spenningsfylt omradde ligger "normal-blandingen" av faktorer som 
blir vektlagt, et sted mellom de akutt akonomisk~politiske og 
forhold som er viktige pa mellomlang sikt. De rasjonelle 
langsiktige vurderinger om fordeling av produksjon over tid og 
generasjoner spiller nok en underliggende rolle for alle land, 
men kan vanskelig sies 4 vare fremtredende for utformingen av 

  

politikken. Dette forhindrer ikke at samtlige land har 
langsiktige planer for kapasitetsutviklingen. Slike planer har 
imidlertid over de siste to tidrene ikke fatt anledning til a 
bli gjennomf¢grt for lengre pericder enn noen ar. Mer akutte 
situasjoner har gang pa gang tatt oppmerksomheten fra de mer 
langsiktige mdlene. 

I et savidt urolig omrdde inneberer det at utenrikspolitiske 
forhold alltid vil vere viktig for utformingen av landenes 
oljepolitikk. Utenrikspolitiske forhold er imidlertid ofte vevd 
sammen med markedsmessige reaksjoner pa f.eks. 
produksjonsendringer. Dette gjgr at OPEC alltid vil vere viktig 
ogsa som forum for (implisitt) debatt om de politiske 
forholdene. Dette er ikke til hinder for at OPEC som 
organisasjon ogsd kan komme til 4 endre sin medlemssammensetning 
og form over tid. Markedets funksjonering og status vil dermed 
ogsa alltid vere viktig for utformingen av oljepolitikken. Et 
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stramt marked gir landene en helt annen utenrikspolitisk styrke 
bade regionalt og internasjonalt gjennom den ¢kte effekten deres 
handlinger da har pa den felles pris som alle produsenter mottar 
og som alle konsumenter ma betale. Gjennom dette far utviklingen 
pa ettersporselssiden direkte effekt pa oljepolitikken og dermed 
kapasitetsutviklingen i PG-landene. 

Endring av eierforholdene pavirker kapasitetspolitikken qjennom at 
de endrer den sammenheng kapasiteten blir fastsatt i og de 
malfunksjoner akt@rene har. Dette gjelder om endringene skjer 
internt i et land (f.eks. at det offentlige overtar eiendomsretten 
fra de private) eller om et annet land, med andre interesser, 
overtar (de facto) eiendomsretten. Endres eiendomsretten dramatisk 
nok, f.eks. fra oljeproduserende PG-land til oljekonsumerende 
vestlige land, eller et land kommer under sterk pavirkning av 
konsumentland, kan produksjonskapasiteten over tid tenkes 4 bli 
vesentlig okt. 

Ogsa religiese forhold (sdsom i Tran under Khomeini) kan sette 
grenser bade for den gkonomiske politikk som kan fores i et land 
og for de investeringer som onskes foretatt for a gke kapasiteten.”™ 
Men de religigse aspektene er ikke nedvendigvis spesielt avqjorende 
for utformingen av politikken i alle land. PA Attitallet kan det 
se ut til at det bare var i Iran at religion, gjennom den 
okonomiske politikk, har hatt effekt pa oljepolitikken. T noen grad 
kan dette fortsatt vere tilfelle i Iran, om enn i mindre grad enn 
for. 

Inntektsbehov, @nske om stabilitet i g¢konomiene og den strategi 
for utenlandsinvesteringer som spesielt Kuwait har vert eksponent 
for, er forhold som ma antas 4 ha varig innflytelse pa landenes 
oljepolitikk, Landéne vil periodevis oppleve mer eller mindre 

  

23 Som nevnt er det imidlertid noe usikkert hvorvidt det var religion eller Khomeini's spesielie politiske syn som var utslagsgivende for denne politikkendringen. 
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akutte gkonomiske og politiske kriser som kan pavirke utformingen 
av den l@pende politikk. Men det ser ut til at okt Satsing pa 

utenlandsinvesteringer vil vere et element ialle oljeproduserende 
lands strategi, fordi det vil vere @konomisk rasjonelt serlig pa 
lang, men ogsa mellomlang, sikt for de fleste land. Partielt sett 
virker det i retning av hoyere kapasitetstall og en viss moderasjon 
i prispolitikken. 

Intet enkeltforhold kan imidlertid sies 4 vere av en slik viktighet 
at det alene bestemmer kapasitetsutviklingen i dag og fremover. Det 
er summen av alle forholdene som bestemmer den mulige og faktiske 

oljepolitikk i hvert enkelt land. Beslutninger som baserer seg pa 
savidt mange kvalitativt ulike faktorer, ma nedvendigvis tas pa et 
aggregert og "skjo@nnsmessig" grunnlag i landene. Vi har sokt 4 
begrense dybdediskusjonen om de enkelte land i det neste Kapitlet 
ut fra denne rapportens mAalsetning. 
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3 SITUASJONEN I DET ENKELTE LAND 

Som det fremgar i nedenstdende oversiktstabell har PG-landene 
fellestrekk ved at de alle er muslimske og store 
oljeprodusenter. Politisk har de ogsa det fellestrekk at de er 
sterkt autoritert styrt, men de fungerer likevel i stor grad pa 
ulike mater. Sterkt forenklet kan en si at det er monarkiske 
diktaturer i SA, Kuwait og UAE, sosialistisk militerdiktatur ji 
Irak og muslimsk prestediktatur i Iran. 
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3.0.0.1 Tabell. Nakkeltall for PG-Landene2* 

Sauci-Arabia Kuwait Emiratene Iran Irak 

Befolkning (mill. 1983) 12.5 1.38 1.4 53.0 15.2 
Sprak arabisk arab.eng arabisk farsi arabisk 
Religion (muslimer) j sunni sumni sunni sjiite sunni/sjiite 
Her 66.000 20.000 43.000 600.000 1.000.000 
Areal (1000 km) * 2150 18 BA 1648 435 
Befolkningstetthet pr. kn” 6 400 7 26 35 
BNP (Mdr USD) 1989 76.4 9.7 23.4 405.9 123.0 
BNP/Capita (USD) 1989 6112 10368 16714 7658 T3546 
BNP-vekst 1989 ~O.8% 41.8% -2.9% +2.4% + 5.4% 
Inflasjon 1989 0.9% 1.9% 3.3% 60% 45% 
Driftsbalanse (mdr USD, 1989) -8.0 +521 42.4 -0.4 -1.1 
Tot. utenlandsgj. mdr USD 489 18.9 7.3 7.5 5.5 21.3 
Reserver®* Mrd USD ‘89 20.2 2.4 4.7 3.9 1.0 
Ol jeksport/tot.eksport 1989 93% 90% 89% 94% 98% 
Ol jeproduksjon 1989 (mbd} 5.3 1.6 2.1 2.9 2.8 
Reserver (1000 mb/d 1989) 255 4.5 98.1 92.9 100.0 
R/P-ratio 1989 135 ar 163 fe 129 4p 89 ar 97 ar 
Gassreserver T.m? 1989 ‘sa 1.4 5.7 14.2 2.7 
Gassproduksjon 1989 (mtce) | 27.2 75 1.9 19.5 - 

Kitder: Statistisk Arbok, BP Statistical Review of Energy, The Economist, Dagens Hzringsliv. 

For@vrig synes forskjellene mellom landene mer sldende enn 
likhetene. Religigst skiller serlig Iran seg ut med sin 
overveiende sjiittiske befolkning, mens de @vrige landene i all 
hovedsak bestar av  sunni-muslimer. Sterrelsen pd landene 
varierer med de geografisk store landene Iran og Saudi-Arabia 
som den ene ytterlighet (de te landene er sammen om lag like 
store som hele Vest-Europa) til mini-staten Kuwait pa st¢rrelse 
med et middels norsk fylke. Befolkningstettheten varierer fra 
folketomme grkenlandskap til sterke by-konsentrasjoner. 

f 

  

a4 Det skonomiske tallmaterialet presentert i dette kapitiet mA oppfattes som illustrerende og indikatorer pa nivder og trender, Det ville innenfor prosjektets formal ikke kunne forsvares 4 kryssjekke ethvert tall detaljert. Hovedhensikten er & gi en allmenn beskrivelse av viktige forhold i landene. Det er sdledes heller ikke tagt avgjdrende vekt pa 4 forklare eller g& i dybden pa bakgrunn av hvert av tallene, Kilde for de makrogkonomiske tallene er landrapporter fra The Economist Intelligence Unit. 

25 internasjonale reserver inkluderer utenlandsk valuta, SDR og reserveposisjoner overfor [MF (international Financial Statistics, IMF). 
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@konomisk fikk alle landene driftsbalanse~ og budsjettunderskudd 
som folge av oljeprisfallet i 1985/86. Den @konomiske politikken 
i ettertid har imidlertid vert forskjellig, og landene stdr i 
dag i heyst ulike gkonomiske situasjoner. To av landene, Iran og 
Irak, har dertil nettopp avsluttet en langvarig krig. Irak har 
nettopp invadert Kuwait og har i skrivende stund et fiendtlig 
forhold til alle de andre PG-landene og de fleste ME-land. 

Dette kapitlet vil g& gjennom hovedtrekk i de enkelte lands 
®konomiske og politiske situasjon som et grunnlag for a vurdere 
de enkeltes produksjonskapasitet. Tilgjengelig materiale som kan 
gi en viss bakgrunn for 4 £4 fram ulikheter jandene imellom og 
bakgrunn for ulike tenkbare strategier er tatt med. 
Utgangspunktet for: diskusjonen om landenes oljepolitikk er i 
hovedsak situasjonen for Iraks invasjon av Kuwait den 2.8.90. 

3.1 Saudi-Arabia (SA) 

Saudi-Arabia er pa sterrelse med dr@yt halvparten av Vest-Europa 
men har en befolkning pA bare 12-13 millioner mennesker. Landet 
totalt sett ma oppfattes som rikt og mektig gjennom sin flere 
tiar lange posisjon som verdens stgrste petroleumseksportgr. Ca. 
1/4 av befolkningen er nomader. Mesteparten av landet er @rken, 
men mye av oljeinntektene brukes til irrigasjonsanlegg som 
muliggjer en viss jordbruksproduksjon. En god del oljeinntekter 
brukes ogsa til jordbruksimport. Landet har siden 1932 vart et 
monarki som frst var svert eneveldig, men som etterhvert har 
blitt noe desentralisert pa kabinett og ministerniva. De fleste 
personer i beslutningsposisjon er medlemmer av kongefamilien, og 
politiske partier er forbudt. 

Oljefeltene ligger stort sett mellom Kuwait og Bahrain langs Den 
persiske gulfen og oljen skipes dels gjennom Hormuzg-stredet og 
gar dels den i rerledninger til havnen Yanbu ved Redehavet. Lave 
oljepriser kombinert med gkende kray i befolkningen etter et 
bredt spekter av varer og tjenester har lagt et press pA det 
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politiske systemet i SA de siste arene, spesielt blant yngre 
mennesker. Det forventes imidlertid ikke at det er noen 
umiddelbar utsikt til regimeendring i Riyadh av indrepolitiske 
arsaker. 

3.1.1 Den gkonomiske situasjon. 

Styringen av Saudi~Arabias fullstendig oljebaserte gkonomi er 
siden 1970 basert pa 5-Arsplaner. De to ferste planene inneholdt 
hovedsakelig utvikling av infrastruktur og oppbhygging av bade 
tung og lett industri. I den tredje planen var jordbruket 
prioritert, og i 1985 var faktisk Sa nettoeksporter av hvete og 
selvberget med melk og egq. I den fjerde planen har helse og 
utdannelse vert prioritert. 

Pa grunn av de lave oljeprisene i siste halvdel av attitallet er 
bygningsarbeider stort sett blitt begrenset til byene Mekka og 
Medina og en del forsvarsprosjekter. Oljeeksportinntektene belgp 
seg i 198 til rundt 22 mdr uUSD. Regjeringen har etter 
oljeprisfallet foretatt innenlandske lanecpptak og s@kt A 
kompensere inntektsbortfallet ved innfgring av inntektsskatt og 
arbeidsgiveravgift pA utlendinger som arbeider i SA og moms pa 
forbruksvarer. Dette har forelgpig ikke lyktes. Det forventes 
imidlertid at man i lopet av inneverende fem-Aarsplan far 
gjennomfert deler av disse skattereformene, i alle fall dersom 
oljeprisen holder seg lav. 

SA har lav inflasjon p.g.a. en gradvis nedbygging av subsidier 
av forbruksvarer og en sakte depresiering av landets valuta til 
tross for hgyere importpriser. Underskuddet pa driftsbalansen er 
noe redusert de siste arene, men bel@p seq i 1989 fortsatt til 
8-9 mdr USD. SA har store valutareserver som en felge av de 
tidligere store handelsoverskuddene. Saudierne har derfor ikke 
vert aktive pa det internasjonale ldnemarkedet pa 30 ar for 
sommeren 1989. SA har blitt kritisert for disse laneopptakene 
siden renteutgifter eller -inntekter er uloviig etter islamsk 
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lov. 

3.1.2 Utenrikspolitiske forhold. 

SA har et konservativt, anti-kommunistisk styresett, med gode 
forbindelser til USA der de far militer stgtte. Pa attitallet 
har forholdet til Iran vert spent. De diplomatiske forbindelsene 
ble brutt i 1988, utlest av SAs nedskyting av om lag 400 
Pilegrimer i Mekka i 1987. Denne handlingen var i stor grad en 
maktdemonstrasjon for a hindre en spredning av iransk 
fundamentalisme. Iran matte senke sin pilegrimskvote fra 150.000 
til 45.000 personer og avsta fra politiske demonstrasjoner i SA. 
Det foregar en politisk kamp om det religigse lederskap i 
araberverdenen mellom de to landene. Ayatollah Khomeini hevdet 
at SAs to hellige byer, Mekka og Medina, skulle settes under 
internasjonal kontroll fordi SA ikke kunne fremvise 
tilstrekkelige religigse "kvaliteter". 

Forg@vrig var SA det ferste landet som anerkjente regjeringen fra 
det afghanske Mujahedin som de har gitt betydelig finansiell 
stette under krigen mot Sovjetunionen og i den noe mer 
"borgerkrigsliknende" tilstanden i Afghanistan etterpa. Fra a 
stette Irak under Iran/Irak~konflikten har forholdet til Irak 
gradvis blitt mer anstrengt igjen. Dette skyldes dels at Iran 
ikke synes & vere en like stor militer trussel som for, og at 
den irakske presidenten har hatt darlig tilslerte gnsker om 4 fA 
en betydelig storre innflytelse i omrddet. Irak forventer bl.a. 
at land som Saudi-Arabia og Kuwait skal ettergi lan de ga til 
Trak under krigen (antakelig flere hundre milliarder kroner). SA 
blir sdaledes stadig utfordret av sine naboland om det hhv 
religigse og politiske lederskap i regionen. Det kan synes 
vanskelig A se at kongefamilien ville ha overlevd sa lenge som 
den har uten politisk og militer stette fra USA. 

3.1.3 Saudi-Arabias oljepolitikk 
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Saudi~Arabia produserte i 1989 gjennomsnittlig 5.3 mb/d. OPEC- 
kvotene var pa henholdsvis 4.5 og 5.0 mb/d i ferste og andre 
halvar, I juni mdned 1990 var produksjonen pa 5.4 mb/d mot en 
OPEC-kvote pa 5.3 mb/d. Landets reservetall er oppgitt a vere 
34.7 mrd tonn eller 255.0 milliarder fat, noe som gir landet en 
produksjonshorisont i 1989 pa 136 ar. Kapasiteten var i 1989 
ansilatt til 6~7.5 mb/d, en sterk nedgradering fra toppnivaet i 
1979/81 pa 10-11 mb/d. Det er imidlertid antatt at kapasiteten 
innen visse grenser kan gkes relativt raskt. Eksempelvis er det 
mulig at kapasiteten i lg@pet av en maneds tid kan gkes til rundt 
8 mb/d, men at dette nivaet vanskelig kan holdes over tid uten 
mer omfattende oppgraderingsarbeider.7® 

Reduksjonen av SAs oljeproduksjon i ferste halvdel av attitallet 
ble foretatt (sammen med andre oljeproduserende land) for 4 
holde oljeprisen oppe. SAs motiv for dette, til tross for at de 
var klar over at prisene var for hgye til 4 holde ettersperselen 
stabil pa sikt, var antakelig et finansielt behov for 4 stotte 
Iraks krigfgring mot Iran.”’ Etterhvert ble produksjonen sa lav 
at SA matte slutte med produksjonsreduksjonene. Etter innfg@ring 
av net-back priser i 1985 har de langsomt kunnet gke sin 
produksjon. 

Da prisene i en periode i 1986 var nede i under 10 S/bl, ble den 
mektige oljeminister sjeik Zaki vYamani erstattet med Hisam 
Nazer, noe som forte til nye OPEC~avtaler og stabilisering av 
prisene pa i overkant av 15 $/fat. PA slutten av Attitallet har 
landet igjen virket son svingprodusent ved ikke A oke sin 
produksjon fortere enn hva markedet kunne tale for at prisen 
skulle holdes pa snaut 19 1990-dpb (realverdi). De kan i dag 
innen visse grenser fortsatt straffe Ooverpredusenter ved 4 gke 
produksjonen nesten umiddelbart og syntes pr. juli 1990 i ste@rre 

  

26 Det er forgvrig antatt at kostnadene ved oppgraderingen begynner a stige sd snart produks jonen overstiger 7 mb/d, uten at det vil sette noen effektive wkonomiske skranker for en slik utvidelse, safremt ikke prisene falter dramatisk. 

*7 Ref.Yamanis tale i 1981 (Scott 1987). 
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grad 4 ha en mer langsiktig (markeds) gkonomisk begrunnelse for 
sin produksjonspolitikk enn de hadde tidlig pa Attitallet da 
(sikkerhets) politiske forhold syntes a dominere. 

Kostnadsmessig er SA det landet som lettest kan oke <in 
produksjonskapasitet. SA kan godt ha en kapasitet pa 12 mb/ pa 
midten av nittitallet dersom de velger det. Kostnaden ved 4 ske 
kapasiteten til det gamle toppniva pA 10-11 mb/d (fra 
syttitallet) hersker det en viss usikkerhet om. Belgpene det 
dreier seg om varierer fra sQ lite som rundt 300 mill USD (PIW 
30.10.89) til 6 mdr USD (PIW 19.3.90). Antakelig grunner 
forskjellene seg i at kostnaden ved a bruke assosiert gass 
effektivt, dvs. uten a brenne den, er inkludert i det siste, men 
ikke i det forste anslaget. I SAs naverende 5- -arsplan inngdr en 
@kning av produksjonskapasiteten opp til 10 mb/d i 1995, 
hovedsakelig gjennom oppgradering av eksisterende felt som 
verdens stgrste an-shore oljefelt; Ghawar.** pette feltet 
produserte alene rundt 6 mb/d pa begynnelsen av Attitallet. 
Oppgraderingen vil ta noe tid, muligens sA mye som et par-tre 
ar. 

For & klare 4 holde en opprettholdbar kapasitet pa 10 mb/d er 
det antatt at det er ngdvendig med en kapasitet pa minst 11.5 
mb/d pa grunn av vedlikeholdsarbeider mv (jfr kapittel 2). Forst 
og fFremst er det produksjon av Arabian Light som vektlegges i 
planene, mens utvikling av felt med tyngre oljekvaliteter er 
utsatt. Planene er tredelt med en del i det nordlige omrddet 
(ca. 15 prosjekter}, en i det s¢rlige (20 prosjekter) og en 
"vediikeholdsdel" (10 prosjekter). SA arbeider ogsa med a4 fa 
@ket sin kapasitet i oljeledningen Petroline tvers over den 
arabiske halveya fra 3.2 til 5.0 mb/d.” 

SA har hevdet at de vil oke produksjonen i takt med veksten i 
etterspgrselen, men de vil apenbart ogsa @nske A beholde en 

  

28 piu 26.35.90 | 

28 og, 6.11.89. 
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fleksibilitet slik at de har mulighet for bade A senke og gke 
produksjonen av markedsstrategiske og andre grunner. Dette gir 
landet makt i oljemarkedet og overfor sine naboland. Dersom de 
felger sin offisielt uttrykte oppgraderingsplan til 10-11 mb/d, 
kan det bety at de har onsket 4 legge seg pa et produksjonsplan 
pa rundt 7~8 mb/d og har et par mb/d a ta topp~belastninger pa 
og dermed som "svingprodusent"-potensial. 

Saudi-Arabias begrunnelser for sin oljepolitikk har historisk 
vert a maksimere langsiktige oljeinntekter og 4 bruke olje som 
politisk vapen for A moderere USAs politikk overfor Israel. Men 
de har tidligere forsgkt pa A la oljepolitikken pavirkes ogsa av 
andre forhold. Nar ettersperselen etter olje okte raskt i 
begynnelse av syttitallet okte SA produksjonen fra ca. 3 mb/d i 
1970 til rundt 7.5 i 1973. I 1972 foreslo Yamani overfor USA at 
Kapasiteten kunne gkes til 20 mb/d for a dekke USAs behov. 
Betingelsen var at SA skulle fA en privilegert status for 
investeringer i USA og at USA drastisk skulle endre sin politikk 
overfor Israel. Imidlertid ville ikke USA foreta en Slik endring 
i politikken overfor Israel og heller ikke bli sAvidt avhengige 
av SAs oljeleveranser som et 20 mb/d-niva indikerte. 1 mangel pa 
politisk og gkonomisk vinst (bruk av pengene) valgte SA da ikke 
a ¢ke kapasiteten over de omkring 10 mb/d som den 14 pa i 1973, 
Med Yom Kippur-krigen i 1973 tok da Saudi-Arabia heller bratt ut 
en betydelig grunnrente gjennom en flerdobling av prisen. 

Oljeminister Hisam Nazer har uttrykt at SA ikke en gang til vil 
bruke oljevapenet mot USA, slik de gjorde i 1973. Som 
“motytelse" gnsket SA sikkerhet mot at USA skulle innf@re 
restriksjoner pa sitt salg av militert utstyr, importtoll eller 
bruke de strategiske reservene (SPRs} mot Saudi-Arabia.* "We 
cannot prosper without each other", For 4 oppna dette skal USA 
ha langsiktig tilgang pa SA olje til en "yiktig" pris. 

Med voksende @konomier i Japan Og Vest-Europa er det klart at 

  

3° bin, 6.4..89 
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det er et potensiale for gkte investeringer fra Guif-land dersom 
inntektene grovt skulle overstige inntektsbehovet eller at de 
(som Kuwait) velger A ta ut stérre del av fortjenesten i 
nedstremsleddet og gjennom utenlandsinvesteringer {(for@vrig) . 
Samtidig er det imidlertid en grense ogsa her for hvor mye det 
er lennsomt 4 investere ut fra slike betraktninger, ikke minst 
nar en trekker inn risikoen for ekspropriasjon ved nye kriser og 
problemer i forholdet til andre araberstater. Med Kuwaits 
eksempel pa utenlandsinvesteringer og @kt nedstrgms integrasjon 
i markedene bor en imidlertid kunne anta at ogsa SA i en fri 
valgsituasjon i noen grad onsker et okt engasjement i utlandet, 
SA investerer na kraftig bl.a. i amerikansk raffinering og 
distribusjonsnett for bensin. Aramco har nd en joint venture med 
Texaco i over 11.000 bensinstasjoner i USA. Denne type 
engasjement kan indikere en noe hoyere kapasitet enn 10-11 mb/d 
over tid, 

Beregninger viser at deres inntekter maksimeres ved en relativt 
stor produksjon.* Som den fremste prisregulatoren i markedet 
skal det stor reduksjon av volumet til fer prisene skal stige 
tilstrekkelig til at inntektsbortfallet fra lavere produksjon 
kompenseres. Dette er prinsipielt et viktig hensyn 4 ta for SA, 
selv om det kan vere vanskelig 4 tallfeste denne avveiningen med 
konkrete produksjons og pristall. 

SAs rolle som svingprodusent for 4 holde oljeprisene oppe i 
ferste halvdel av attitallet, i stor grad motivert ut fra 
inntektsbehov ved! deltakelse i finansieringen av Iraks 
krigf@ring mot Iran, tyder pa at SAs begrunnelser for sin 
oljepolitikk er mer sammensatt enn langsiktige inntektsbehov og 
forholdet til Israel, Dette indikerer at kortsiktige 
inntektsbehov og nye krigshandlinger ogsa kan fore til at SA 
igjen forlater sin langsiktige ®@konomiske 
optimaliseringsstrategi eller at mdten 4 optimalisere p4 endres. 

  

*? bry 21.5.90 
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Ar 1965 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1978 1979 1986 1981 1983 1988 1989 1990" 

Kapasitet 2.1 3.0 3.7 4.6 5.8 7.7 9.2 9.3 9.8 9.8 10.2 10.5 11.3 6.5 6.3 7.8* Produksjon 2.0 2.8 3.5 4.5 5.7 7.3 8.2 6.8 8.1 9.35 9.9 9.8 5.1 5.3 5.1 5.78 

Eksempelvis har forholdet til nabolandene antakelig vert vel sa 
viktig for SA som forholdet til Israel. Det er et politisk 
argument for SA a holde et heyt volum og lave priser: Oljeprisen 
er et felles gode for alle oljeprodusenter i verden. ved A senke 
produksjonen ville ikke bare SA f4 heyere priser selv, men alle 
andre produsenter ville ogsa fa det. At Irak og Iran gjennom det 
skulle fa hoye inntekter for 4 finansiere ny aggresjon i Gulfen, 
har slett ikke vert enskelig fra SAs side, 

Pr. august 1990 kan det imidlertid synes som om det 
produksjonspolitiske vapnet har blitt strukket vel langt. Med 
noe mindre steil prispolitikk fra SAs side (dvs heve prisen mer 
i trad med Iraks onsker) kan det tenkes at den akonomiske krisen 
i Irak ikke ville blitt sA stor. pet kunne muligens fatt Hussein 
til & moderere sin aggresjon, om enn marginalt. 

3.2 Kuwait 

@rkenlandet Kuwait er pa sterrelse med fylker som Sogn & 
Fjordane og Ser-Trondelag, beliggende mellom Saudi~Arabia og 
Irak. Befolkningen er pa ca. 2 millioner. Kuwait sto under 
britisk beskyttelse i perioden 1899-1961 og har vert uavhengig 
stat siden. Kuwait har lenge vert uenig med Irak om 
grensedragninger, og i alle fall ett oljefelt (Rumaila) strekker 
seg over grensen mellom de to statene. Da britene opprettet 
staten Irak pa oppdrag av Folkeforbundet i 1921, ble grensene 
korrigert og Kuwaits daverende hovedstad Basra ble en del av 
Irak. TI 1961 sendte britene tropper til Kuwait for 4 hind@re et 
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mulig irakisk angrep. Britene ble senere erstattet av en 
fredsstyrke fra Den arabiske liga.* Irak anerkjente etter dette 
Kuwait i 1963. 

Landet er et monarki der statsoverhodet (siden 1977 emir Jabir 
ai-Ahmad al-Sabah) pekes ut av og blant etterkommerne av Sjeik 
Mubarak al-Sabah. Statsministeren og regjeringen utpekes i sin 
tur av emiren. Bare innfedte, skrivekyndige, mannlige kuwaitere 
over 21 ar, kan stemme ved valg til nasjonalforsamlingen, som i 
praksis ikke synes 4 ha stor makt og av Emiren faktisk har blitt 
satt ut av funksjon. Kuwait har utviklet et unikt velferdssystem 
for innfedte kuwaitere med gratis undervisning i en obligatorisk 
8-arig grunnskole. Et sosialt konfliktspersmal i Kuwait er 
forholdet mellom de opprinnelige kuwaitere og innflyttede 
fremmedarbeidere som utgj@r over halvparten av befolkningen. I 
1985 utgjorde Kuwaitere bare 20 % av de sysselsatte, Det er et 
uttrykt politisk mal at denne andelen skal okes. Mange ledende 
Kuwaitere har tatt heyere utdannelse i utlandet. De opprinnelige 
kuwaitere utgje@r ca. 1/3 av befolkningen (6-700.000 personer) . 

3.2.1 Kuwaits skonomiske situasjon 

Kuwaits @konomi er fortsatt sterkt oljeavhengig selv om landet 
har satset mye pd a utvikle andre sektorer, serlig 
bygningsbransjen, bank/finans og andre tjenester gqjennom 
forbedringer i infrastruktur og direkte subsidier. Kuwait 
raffinerer na rundt 50 % av oljeproduksjonen innenlands og har 
investert betydelig i utlandet, ikke minst i 
nedstromsindustrier. Ca. en halvdel av landets valutainntekter 
skriver seg fra inntekter fra utenlandsinvesteringer. Kuwaits 
@konomi er dermed mye mindre sdrbar overfor svingninger i 
oljeprisen enn tidligere. Ingen andre PG-land har satset i 

  

2 ben arabiske liga er en organisasjon av selvstendige arabiske Stater opprettet i 1945 med en pakt undertegnet av Egypt, Irak, Libanon, Syria, Saudi-Arabia og Yemen. Siden har Libya, Sudan, Tunisia, Marokko, Kuwait, Algerte, Sér-Yemen, Bahrain, Qatar, Oman, UAE, Somalia, PLO og Djibouti stuttet seg til. Pakten omfattet siden 1950 planer om feltes forsvar og skonomisk samarbeid, men noen stor betydning har den ikke hatt pA disse omradene. 
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tilsvarende grad pa investeringer i utlandet. 

3.2.2 Utenrikspolitiske forhold. Kuwait. 

Kuwait har hatt et relativt godt forhold til Saudi-Arabia og smastatene i Gulfen, men har lenge/alltid hatt et anstrengt forhold til bade Iran og Irak. Irans kidnapping av to kuwaitiske bater i 1989 og Iraks invasjon den 2.august d.a. er uttrykk for et kontinuerlig spenningsforhold mellom landene. Under krigen mellom Iran og Irak stettet Kuwait (og Saudi~Arabia) Irak finansielt med betydelige midler, Dette grunnet seg ien frykt 

Kuwait har ogsa spilt en meglerrolle i Libanon gjennom sitt formannskap i Den arabiske liga. Kuwait har bedret sitt forhold til Egypt som er blitt et av landets viktigere vapenleverandgrer, og Kuwait har gode forbindelser med USA. Det er pr. august 1990 imidlertig usikkert hvorvidt Kuwait vil eksistere son selvstendig stat j fremtiden, 

3.2.3 Kuwaits oljepolitikk 

Kuwaits gjennomsnittsproduksjon av olje var 1.6 mb/d i 1989 mot en OPEC-kvote pa henholdsvis 1.0 og 1.1 mb/a i ferste og andre halvar. Kvoten etter OPEC-m¢tet i slutten av Juli 1990 er hevet til 1.5 mb/d. Reservetallet er Oppgitt a vere 94.5 mlrd fat, eller 13.0 mlrd tonn. Produksjonen pr. juli 1990 har vert antatt a ligge noe under kapasitet og at det kortsiktige oppgraderingspotensialet ligger pa litt over 2 mb/d. 

Kuwaits oljeminister 1978~90, Ali-Khalifa al-Sabah, ble i juni 1990 innsatt som ny finansminister i Kuwait, og Al-Amiri overtok i oljeministerposten, Det later ikke til at denne endringen 
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skulle fore til noen vesentlig endring av Kuwaits oljepolitikk. 
Mens landet under krigen meliom Tran og Irak reduserte 

produksjonen betydelig som bidrag til A holde oljeprisene oppe, 
har Kuwait de siste arene sterkt overskredet sine 
produksjonskvoter i OPEC. Kuwait har de siste Arene lagt 
150.000~200.000 fat til kapasiteten (PIW 26.3.90). Kuwait aar 
lenge ikke brydd seg serlig om OPECs kvoter og uttrykt at de na 
@nsker 4 kompensere for de forsakelser de matte gj@re i 
begynnelsen av atti-tallet i form av produksjonsreguleringer for 

4 holde oljeprisen oppe. 

Kuwaits statsoljeselskap Kuwait Petroleum Company (KPC) har 
satset stort pa raffinering (bade i Kuwait og Vest-Europa og 
arbeider med USA) og nedstreomsaktiviteter for@vrig. Dette 
stabiliserer inntektsstrgmmen fra utlandet ved at fortjenesten 
hentes fra flere ledd enn fra produksjonen av selve raoljen. Med 

lave oljepriser de siste arene har Kuwait tjent mer penger pa 
sin oljeeksport enn mange andre oljeproduserende land, da mye av 

fortjenesten har blitt erstattet ved h@yere marginer lenger ned 

i leveransekjeden. I tillegg kommer inntektene fra 
utenlandsinvesteringer forgvrig. 

Kuwait har ogsaé hatt en utenriksgkonomisk og -politisk interesse 
av a4 hente inntektene gjennom hey produksjon, nedstre@msleddet og 

utenlandsinvesteringer i stedet for kun gjennom salg av raolije 
til heye priser. Holdes prisene lave, har landet sikker 
avsetning pa sin olje i markedene, samtidig som fiendelandene 
Iran og Iraks inntekter begrenses. Det kan som sddan vert tenkt 

& skulle redusere faren for disse landenes militere Og politiske 
aggresjon mot Kuwait. Det peker ogsa i retning av at Kuwait 
ville onske 4 ke sin produksjonskapasitet. 

Selv om en ikke kan begrunne invasjonen 2.8.90 bare ut fra 
oljepolitiske interesser, er den et tegn pa at det har vert 
begrensninger i Kuwaits muligheter for handling etter en slik 
lavpris-h@yvolum linje. De rent rasjonelle betraktninger som 
Kuwait ma ha gjort seg rundt sin oljepolitikk, har naé blitt satt 
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direkte opp mot de militere realiteter de star overfor, denne gang fra Irak. 

3.3 De forente arabiske emirater (UAE) 

UAE ligger i den Serlige delen ay Persiabukta, Unionen ble inngétt i 1971-72 ay de 7 emiratene i Trucial States, i hovedsak 

de andre 6 har absolutt kontroll over sine befolkninger. UAR har egne vepnede styrker, eget pengevesen og felles politivesen. UAE bestar for det meste av flatt erkenlandskap med en rekke eyer i en meget grunn kyst. 

3.3.1 UAES @konomiske situasjon 

UAE har en av verdens hoyeste inntekter pr. Capita. De har gjennomgatt en omfattende transformasjon fra fiske, perledykking og handel til en sterkt oljebasert gkonomi over de siste 20-30 arene. For 4 klare de store endringene, ble det importert store mengder utenlandsk arbeidskraft, som i 1980 bestod av om lag 60 

@nske 4 diversifisere @konomien, uten vesentlig suksess sely om det her er forskjeller mellom emiratene. Totalt star Abu Dhabi og Dubai for om lag 90 % av UAEs BNP. Oljeprisfallet ferte til reduserte investeringer °9 budsjetter, bortsett fra til forsvaret. Selv om det Synes vanskelig 4 £4 bPalitelige tall, 
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hadde UAE sa4 sent som i 1989 negativ BNP-vekst med 2.93%°° 

Utenriksekonomisk er UAE helt avhengig av oljeinntekter i sin 
eksport som dekker en differensiert portefelje av importvarer. 

Gjennom en sterk reduksjon av importen klarte UAE & holde et 
positivt resultat pa driftsbalansen i 1989 med anslatte 2.4 idr 
USD. UAE har en rekke investeringsprosjekter som har blitt 
utsatt i mangel av h@yere oljeinntekter. UAE har store 
internasjonale reserver og blir vanligvis betraktet som svert 
kredittverdige. 

3.3.2 Utenrikspolitiske forhold. UAE. 

Som det eneste land i omrddet uttrykte UAE kondolanser til Tran 
ved ayatollah Khomeinis dgd i 1989. UAR har hatt stabile 
forbindelser med Iran under krigen - en pericde der alle andre 
araberlands forhold til Iran var uhyre anstrengt; flere endte 

med diplomatiske brudd. Sheik Zayads (UAES statsoverhcde) 
meglerfunksjon L regionale konflikter, sterke 
handelsforbindelser med Iran, rask aksept av de nye lederne i 
Iran i 1978/79 og fortsatte forbindelser med Iran etter at 
krigen med Irak startet i 1980, har vert medvirkende arsaker til 
det "gode" forholdet til Iran. Ikke desto mindre har UAE sammen 
med Saudi-Arabia og Kuwait ogsa gitt gunstige lan til Irak under 
krigen. 

3.3.3 UAES oljepolitikk. 

UAE hadde i 1989 en gjennomsnittsproduksjon pa 2.1 mb/d mot en 
OPEC-kvote pa 1.0 mb/d i forste og 1.1 mb/d i andre halvar. PA 
OPEC-mg@tet i slutten av juli 1990 ble kvoten hevet til 1.5 mb/d. 
Emiratenes reservetall er oppgitt til 4 vere 98.1 mlrd fat eller 
12.9 mdr tonn, noe som gir en levetid pd rundt 100 Ar med dagens 

  

38 Economist \ 
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produksjonsniva, Dagens niva er antatt a tilsvare det som emiratene kan holde = stabilt over tid, gitt intensivt vedlikeholdsarbeide, men outen  generelj Oppgradering av kapasiteten. , 

Bakgrunnen for produksjonsoverskridelsene Skyldes dels interne forhold og dels Produksjonskutt pa attitallet. Nar foderasjonen UAE ble inngdtt i 1971/72, var bare Abu Dhabi (AbD) OPEC-medlem, mens Dubai alltid har hevdet at de ikke er med pa oOPEcs beslutninger Og Saledes skulle vere unntatt fra organisasjonens kvotebestemmelser, Abu Dhabi holdt derfor tilbake en del av sin Produksjon slik at emiratenes samlete Produksjon ikke oversteg OPECs kvote i en Periode pa attitallet, Gjennom sin ca. fire ganger st¢rre oljeproduksjon enn Dubais, star abu Dhabi for mesteparten av det felles statsbudsjettet, Dette har Sskapt en 

om lag 50 % over sin OPEC-kvote for 4 gjere opp for den perioden da emiratet broduserte bare rundt 60% av sin kapasitet. 

fore til en midlertidig nedgang i UAFs produksjon i 1990. Etterhvert som alle disse Planene, som ikke minst gjelder det store off-shore-feltet Zakuum og on-shore~feltet Bab, blir gjennomfort, forventes eksisterende kapasitet 4 ligge pa 2.2, mb/d.** I stor grad har anstrengelsene gatt pa A forbedre produksjonsteknikken,. Pa midten av syttitallet var 
35 

* 

utvinningsandelen cundt 20%, mens den n& har nermet se 35 g oe
 Dette bidrar ogsa til at reserveanslaget Oppgraderes. I 1987 var ADS reserver anslatt til 33 mdr fat, mens de ble oppgradert til 94 mdr fat i i9ag, 

Kostnaden ved pbroduksjonen i vUAR har i gkende grad blitt 
Tr 
3 

‘ Petroleum Economist, Februar 1990, 

°° cesharaki et. t (1988) 
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2 
oppfattet som en skranke for 4 oke kapasiteten. Oppgraderingen 

av Upper Zakuum-feltet er forventet 4 koste 5 mdr USD og gi en 

dagsproduksjon pa maksimalt 450.000 b/d.* Det antas derfor at en 

slik oppgradering er lite lonnsom med priser pA rundt 15 $/fat. 

UAE har flere utenlandske selskaper i virksomhet som har uttrykt 

skepsis til 4 gd pa UAEs utviklingsplaner med gjeldende 

skatteregler. En slik skepsis kan selvsagt reduseres raskt ved 

hgyere priser. Fram til na har det imidlertid falt pa det 

statlige Adnoc 4 gjennomfgre ADs politiske ¢gnsker om a utvikle 

stgrre kapasitet, noen ganger med negativt gkonomisk resultat. 

Det er hevdet at dette har potensial i seg til A skape 

finansielle vanskeligheter for selskapet. 

Dubai pa sin side ser ut til 4 ha produsert ner kapasitet i en 

arrekke uten a s@ke forbedret teknikk eller utvikle nye felt. 

Dubai satser mye pa 4 bli "Midt-@stens Hong Kong" som noytral 

frihandelsstat. Det er mulig at Dubai av den grunn ikke har hatt 

sterke incitamenter til A ke sin produksjonskapasitet de 

nermeste arene. 

Samlet har UAE et program (hovedsakelig AD) som ¢ker topp- 

Kapasiteten fra ca, 2.2 mb/d til 3.0 mb/d i 1994/95, med en 

langtids-kapasitet pa 2.7 mb/d.*’ Abu Dhabi har vdaren 1990 
vedtatt planer om a bygge en 3 millioner fats lagringsenhet samt 

a ke produksjonskapasiteten til om lag 2.5 mb/d i 1995.” Dette 

inneberer en on~shore utbygging av kapasiteten fra 620.000 b/d 

til ca. 1.3 mb/d, noe som skal vere beregnet 4 koste .rundt 500 

mill. USD. Raffineringskapasiteten er planlagt utvidet til 

300.006 b/d ogsa det til en kostnad pa 500 mill USD. 

AD utvikler ogsa sin gassproduksjon bade til innenlandsk forbruk 

og som LNG-eksport. Som eneste PG-land har det i flere ar 

  

38 PEC (februar 1990), 

37 pay 5.2.90 

58 pry 21.5.90 
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eksportert ING til Japan til relativt h¢ye priser (i 1989 3.2 BCM som utgijorde om lag 7 % av Japans LNG import, til en pris av 3.15 USD/MBTU) . Foreliggende planer (var 1990) inneberer an investering pa ca. 1 mlrd usp som skal doble dagens kapasitet. En positiv utvikling i LNG-markedet kan implisitt virke begrensende i kapasitets@kningsplanene for raolije. 

landet i Den persiske gulfen med ca. 53 millioner innbyggere, Iran var inntil 1979 et konstitusjonelt monarki under ledelse av sjah Muhammed Reza Pahlavi. Etter at sjahen forlot landet ble styrtet overtatt av et presteskap under ledelse ay ayatollah Khomeini. President Rafsanjani overtok etter Khomeinis dgd z 1989. Iran har hatt store inntektsbehoyv bade pa sytti- og attitallet: Sjahen, pga sine ambisigse militere Planer og Khomeini pga avy krigen med Irak. Sterstedelen ay befolkningen arbeider i landbrukssektoren. 

3.4.1 Irans gkonomiske situasjon 

Dramatiske forhold har Ppreget Tran det Ssiste tidret: Revolusjonen i 1379, krigen meq Irak, oljeprisfluktuasjonene og 

felgende krigen med Irak var en reduksjon av inves<eringer og en generell nedgang i ®konomisk aktivitet. BNP (realverdi) fait 28.4 % mellom 1979 og 1982 (Economist) , Produksjon ay olje og geass falt hele 52.9 ¢ i Samme periode, Krigen fgrte til at utenlandske entreprengrer trakk seg tilbake og at en god del ay produksjonsapparatet ble ¢gdelagt. 

av mangelen pa reservedeler ag darlig ledelse som av 
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krigshandlingene. Gjennomgripende lovendringer og 

styringsproblemer forte til fraver av en helhetlig politikk pa 

mellomiang sikt, mens de helt kortsiktige problemene og de 

langsiktige, mer politisk-religigse mAlsetningene, ble tillagt 

sterre vekt. Oljeprisfallet i 1986, med dramatisk fall i 
eksportinntektene, medferte ytterligere reduserte ik<e- 

oljerelaterte investeringer og generell nedgang i den gkonomiske 

aktivitet. Oljeprisfallet satte ogsd begrensninger i Trans 

handlefrihet i Irak-krigen likesom det gjorde det for Irak 

(vapenhvilen ble offisielt akseptert av Iran 20.8.1988). 

If@ige islam skal utenrikshandelen gA i balanse eller med 

overskudd slik at landet skal vere uavhengig av utenlandske 

laneopptak. Koranen tolkes bokstavelig i Iran. Med en relativt 

stabil import-portefglje prissatt i et verdensmarked og nermest 

total avhengighet av olje for eksport (94% av total eksport i 

1989) folger det at endringer i eksportvolum og oljepriser 

ganske direkte ogsa endrer handelsbalansen. Imidlertid kan den 

islamske regjeringen ut@ve ner total kontroll med importen for 

a balansere handelen. Etter 1986 har det fart til sterk nedgang 

i importen av det som kalles "ikke vesentlige" innsatsfaktorer 

til industrien. Iran har i dag dermed en betydelig mindre 

gjeldsbyrde enn f.eks. Irak, tross i Irans ner 4 ganger st@rre 

BNP. 

Oljeprisstabiliseringen og produksjons¢kningen fra 1987 (til 

tross for Iraks bombing av skip fra Iran/Kharg) har sakte bedret 

inntektene og importmulighetene (selv. om reaksjonene er 

langsomme) og redusert underskuddet pA driftsbalansen fra 4.5 

mdr USD i 1986 til 70 mill. USD i 1987 (Economist). I dag er det 
gj enoppbygningen som har h@yeste prioritet 1 Irans 

investeringspolitikk, ikke minst innen raffinering og petro~ 
kjemi. ‘ 

Iran har i dag ingen samlende leder, som Khomeini, og den ytre 
fiende (Irak) er relativt mindre pdaktet. Den alminnelige 
politiske resignasjon i landet vurderes vanligvis slik at det 
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ikke synes 4 verre umiddelbar mulighet for noen omveltning av indrepolitiske 4rsaker.%? 

3.4.2 Utenrikspolitiske forhold. Iran 

Iran har pa attitallet hatt fa venner. Khomeini vendte amerikanerne Yryggen relativt fort, samtidig som regimet er sterkt anti-kommunistisk Og Ser pa Sovjetunionen som en kanskje like stor "djevel" Som USA. Med Irak har Iran vert i krig, og resten av den arabiske og muslimske verden har fryktet at iransk fundamentalisme skulle spre seg, konkretisert f.eks. ved okkupasjonen av den hellige moske j Mekka i November 1979. Denne frykten gjorde at Kuwait og Saudi-Arabia valgte 4 stgtte frak under krigen, til tross for at disse landenes forhold til Irak slett ikke var godt. I tillegg invaderte Sovjetunionen i 1980 Afghanistan hvilket ytterligere innringet Iran med fiender, 

Det har ikke vart vesentlig fremskritt ji de FN-baserte meglingsfors¢kene for en mer endelig fredslgésning mellom Tran og 
ner 
39 . 

Economist. 
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Trak. Iran har @nsket at gjenverende irakiske soldater pa Irans 

territorium trekkes tilbake. Uenigheten om elven Shatt-al-Arab 

har ogsa vert vanskelig a f& lg@st. Noen "endelig" formell 

losning i forholdet til Irak syntes pr. juli relativt fjern. Den 

de facto fredssituasjon som .eksisterte, syntes pA den annen side 

holdbar inntil videre. Saddam Husseins betingelseslgse aksept av 

irans krav i august 1990 innebar sdledes en plutselig losning av 

disse konfliktsp¢rsmalene mellom landene. Det innebar imidlertid 

ogsa at 350.000 irakiske soldater ble "ledige" for oppdrag andre 

steder, 

3.4.3 Irans oljepolitikk. 

Iran produserte gjennomsnittlig 2.9 mb/d i 1989 mot en OPEC- 

kvote pa hhv 2.6 og 2.9 i ferste og andre halvar. Irans reserver 

var i 1989 anslatt til 12.7 mird tonn eller 92.9 mlrda fat, noe 

som tilsvarer 89 ars produksjon. Irans OPEC-kvote i 1990 er 3.1. 

mb/d, Irans oljeproduksjon var vesentlig h@yere pa syttitallet 

enn i dag. Fram til 1979 14 nivdet pa over 5 mb/d, men etter 

Khomeinis overtakelse falt nivdet til 3.2. 

Iran har brukt store ressurser pa 4 gjenoppbygge oljesektoren 

etter krigen og har i perioden 1986-1989 okt produksjonen fra 

1.9 til 2.9 mb/d. Dette er altsA bare litt under nivdet fra 

1979. Omtrent halvparten ay Kharg-havnene er gjenapnet, de 

fleste raffineriene er i drift (Iran matte importere en del 

oljeprodukter pga at mange raffinerier ble @delagt under 

krigen). Mange av petrokjemiprosjektene i Iran har blitt utsatt 
pga mangel pa valuta. Oljeprisutviklingen, Irans forhold til 

vestlige langivere og dets holdning til A ha underskudd pa 
utenrikshandelen vil pavirke landets videre utvikling av 

oljesektoren savel som resten av g@konomien. Denne prosessen 

vanskeliggj¢res ved at landet mA& bruke en del penger pa de 

fattigste i etterkrigstidens overgangsfase for 4 unnga at den 

indre politiske situasjon blir destabiliserende for regimet. 

Imidlertid kan @kte (netto) valutainntekter oppnas ved a g¢ke 
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innenlandsk raffinering, erstatte innenlandsk Oijeforbruk meq jass og gke landbruksproduksjonen for 4 erstatte import, “° 

Oppdragene med a Oppgradere og gjenoppbygge produksjonsfaciliteter har i stor grad gatt til europeiske og japanske Selskaper som har kontorer i UAE, Det er imidlertig vanskelig A se at Iran kan gjenopprette sitt gamle toppkapasitetsniva pa 6-7 mb/ad i overskuelig framtid. Trans oljeminister Aghazadeh har uttrykt at preduksjonskapasiteten i 1991 skal opp i 4 mb/d (PIW 26.3.90), I et intervju i prw 4.12.89 sier han at landets kapasitet vil vere 3.6-3,7 mb/d pa begynnelsen ay 1991. Etter 4 ha blitt ferdig med 

Over 4 mb/d. Med en del andre mindre arbeider vil kapasiteten ligger pA godt over 4 mb/d. "Thatts enough. When we reach this level of 4.3 mb/d, it is my government's policy to hold at that level for Several years." pet er anslatt at dersom dette produksjonskapasitetsmal skal kunne nas (dvs en @kning av ca, 1.3 mb/d fra dagens niva) vil det koste 5-10 mird usp. “1 

landbasert olje~ °9 gassutvinning. Dersom Slikt samarbeide lar Seg etablere i et tilstrekkelig omfang, vil det kunne flytte Irans finansielle skranker for 4 utvide kapasiteten og dermed kunne fremskynde kapasitetsutvidelsene. PIW (16.4.90) anslatr eksempelivis at reparasjon av plattformene Nasr Og Salman vil gke Trans off~shore-kapasitet fra 260.000 b/d i dag til 700.000 b/d i 1993. Dette kan muligens fremskyndes ved mer intens utenlandsk 

a 

‘0 Ettersparseten etter raffinerte produkter var i 1989 ca. 0.8 mbd mens rat finer ingskapasiten Var 0.65 
mbd 

* Iw 30.10.89 
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3.5 Irak 

Trak er et land omtrent 35 % stg@rre enn Norge med en befolkning 

pa over 15 millioner. Det grenser til Kuwait, Saudi-Arabia, 

Syria, Tyrkia og Iran. Haren har betydelig makt etter at den red 

et kupp i 1958 erstattet det tidligere monarkiet. Det @konor ske 

systemet er ordnet etter sosialistiske prinsipper. Irak b: tar 

av to nasjoner, den arabiske (90 % av befolkningen) og den 

kurdiske (ca. 20 % av befolkningen). Statsoverhodet er 

presidenten (Saddam Hussein) som "velges" av et revolusjonert 

kommandorad. Baath-partiet er Iraks eneste tillate politiske 

bevegelse. Irak har en betydelig her, som pr. 1990 anslas til 4 

besta av rundt 1 million mann. Mesteparten av utstyret er av 

sovjetisk opprinnelse, men mye kommer ogsa fra Frankrike og noen 

andre land. 

Irak har @rken og steppeklima i store deler av landet, bortsatt 

fra i deler av fjellene og omrddene rundt elvene Eufrat og 

Tigris. Sterstedelen av befolkningen lever av jordbruk (dadler) 

{(forpaktning av jord fra staten) som for det meste er basert pa 

kunstig vanning fra elvene. 95 % av befolkningen er muslimer, 

ca. 40 % anslas 4 vere sunnitter og ca. 60 % sjiitter. Det 

finnes ogsaé noen kristne. Til tross for det sjiitiske flertallet 

i landet har de tradisjonelt vert en underpriviligert gruppe.’” 

Det er store indre politiske motsetninger i landet og president 

Saddam Husseim er kjent for en blodig undertrykkelse av 

opposisjonelle selv om han synes 4 ha konsolidert sin stilling 

innen Bath-partiet, i heren og i byrakratiet etter en del 

"personutskiftninger". Brutaliteten gjelder ikke minst overfor 

den kurdiske minoriteten i nord der mange har mattet flykte til 

Tyrkia eller plitt deportert fra grensen mot Iran til den 

vestlige delen av landet. 

Irak har (hatt?) en svert kort kyststripe mot Gulfen og to 

  

“2 Ingebritsen (19867194). 
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havnebyer, Fao og Umm Qasr. Fao ble bombet i begynnelsen ay krigen mot Iran siik at Umm Qasr lenge har vert Iraks eneste innenlandske fungerende utskipningshavn for raolje. Forevrig transporteres store deler av oljen i rérledninger gjennom Tyrkia for utskipning i Middelhavet (til Dortyol) og via den nye rériedningen til Yanbu ved Redehavet, Oljen produseres hovedsaklig nord i iandet, men ogsé i ser ved grensene mot Kuwait og Iran. 

3.5.1 Iraks gkonomiske situasjon 

Traks ekonomi en alvorlig knekk og de ambisigse utviklingsplanene har blitt trappet ned. @deleggelsen ay oljeinstallasjonene (Irak reduserte sin oljeproduksjon fra 3.5 mb/d i 1979 til 0,9 mb/d i 1981 som en felge av krigshandlingene) og viktige industribedrifter rundt Basra gjorde at BNP i 1986 bare var rundt halvparten av nivaet i 1979, Etter 1982 har Irak vert sterkt avhengig av uteniandslan. Ikke minst har disse kommet fra land som Kuwait og Saudi-Arabia som hadde felles interesse med Irak i 4 hindre at Khomeinis fundamentalisme fikk Spre seg i Midt-@sten. pet er antatt at Iraks gjeld belgper seg til j st@rrelsesorden 380 milliarder doliar selv om de offisielle tallene er lavere (21 mdr USD). Forskjellen pA tallene Synes i stor grad 4 besta i at de andre araberlandenes krigslan til trak ikke er medregnet i de offisielle tallene. 

i gkonomien og det offentliges inntekter kommer hovedsakelig fra oljesektoren. Iraks @konomiske situasjon vil saledes svinge med Oljepriser og ~produksjon. Et visst Oppsving i gkonomien forgvrig kunne imidlertia Oppvises etter kxrigens slutt pga en 
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viss frigjgring av ressurser fra det militere, ikke minst til 

landbrukssektoren. 

Det har etterhvert blitt gjort fors@k pa A foreata reformer i det 

#konomiske systemet. I disse inngar et friere arbeidsmarked, 

salg av offentlig eide fabrikker og jordbrukseiendommer til 

private og en oppstramming av byrakratiet. Hvilken effekt disse 

tiltakene vil ha, synes det for tidlig A si noe om. Men 

umiddelbare problemer med hgy inflasjon og matmangel har gjort 

at Hussein har mattet gjeninnfore selektiv priskontroll. I juni 

1989 mottok statsansatte sin forste lonnsforhgyelse siden 1980. 

Politisk har ikke reformene fort til noen demokratisering av 

systemet. 

3.5.2 Utenrikspolitiske forhold. Irak. 

@stblokklandene har gitt mye hjelp til industrireisning i Irak, 

og landet har hatt et nert o#konomisk og politisk forhold til 

Sovjetunionen, men ogsa til Frankrike. Forbindelsene med USA ble 

brutt i 1967, men har i de senere ar bedret seg en del, bla. 

gjennom krigen mot Iran. Etter krigen synes Hussein A felge 

andre araberlands’ politikk i forhold til Israel/Palestina- 

sporsmalet, og de har undertegnet ikke-aggresjon pakt med Saudi- 

Arabia (1989) og har (hatt?) gode forbindelser med Egypt. Irak 

har imidlertid ikke hatt serlig gode naboforhold, verken til SA 

(tross ikke-angrepspakten), Kuwait, Iran eller Syria. De har 

hatt erklerte planer om 4 spille en mer offensiv rolle i ME, og 

land som Kuwait og Saudi-Arabia har lenge uttrykt uro over 

Husseins ambisjoner. Invasjonen av Kuwait er sAledes uttrykk for 

gamle uenigheter og konflikter mellom landene. 

3.5.3 Oljepolitikk. Irak 

Irak produserte gjennomsnittlig 2.8 mb/d i 1989 mot en OPFC- 

Kvote pa hhv 2.6 mb/d og 2.9 mb/d i forste og andre halvar. 
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Iraks reserver var i 1989 anslatt til 13.4 mdr tonn, eller 1090 millioner fat Som'tilsvarer 97 Ars produksjon. LIraks kvote i 1990 har vert 3.1 mb/d. Iraks produksjon ligger i dag om lag pa det nivdet de kom opp i lepet av syttitallet, 

Irak har et stort inntektsbehov og (i det minste) pa kort sikt vanskeligheter mea 4 eke oljeproduksjonen. Det er i hovedsak bare ved prisgkninger ba raéolje at Irak kan skaffe Seg sterre inntekter, Héyere pris kan oppna4s ved en tilbakeholden produksjon. Selvsagt vil det alltid vere dragninger ji 

prisen (det felles gode) skal holde Seg hgy. Fra Iraks synspunkt er det rimelig at andre OPEC~land holder seg til sine kvoter slik at prisen heves. Dette har gitt seg uttrykk pa en rekke OPEC-meter, senest j Slutten av juli isgo. 

grad sees ogsd som en funksjon av maktpolitiske forhold mellom landene i omradet. 

Hussein @nsker ogsa at land som Kuwait og Saudi~Arabia ettergir mye av den gjeld Irak har padratt seg gjennom krigfgringen med Iran. "Vi har ofret vare sgnner ji Kampen mot fundamentalismen" 

At Irak onsket oljeprisen opp i 25 $/fat, mens Kuwait og SA @nsket den rundt 20 $/fat (pris juli/august 1990), kan for Iraks 
 



annerledes syn pa hvilken pris markedet tAaler. Men kanskje like 
viktig er at de betrakter det som fordelaktig at Irak ikke 

skulle fa mer inntekter enn hgyst n¢édvendig slik at Husseins 
krigslyst og @nsker om allmennpolitisk dominans i fremtiden 
kunne begrenses. At Irak na har demonstrert villighet til bruk 
av militere bl.a. for 4 tukte nabolands produksjonspolitikk er 

et uttrykk for et vedvarende press mot alle land i omrddet for 

a ke Iraks innflytelse oljepolitisk, militerstrategisk og 
politisk. Oljepolitikken kan ikke sees separat fra de andre 
forholdene. 

Idet Hussein truer de viktigste kildene for vestlige 
oljeleveranser, dras etterhvert konflikten imidlertid ogsa opp 
pa et supermaktsniva, der i alle fall USA vil matte engasjere 
seg pa noe vis. Iraks aggressive strategi i et etterhvert 

strammere oljemarked gj@r dermed at PG-landene igjen ma 
forventes A befinne seg i sentrum av verdens politiske 
oppmerksomhet i arene som kommer, med de problemer 

krigshandlinger lager for muligheten for prognoser bade om 
produksjon, kapasitet og pris. Dette gjer spesielt TIraks 
fremtidige utvikling svert vanskelig 4 vurdere. 

Irak har oppgradert anslaget pa sine reserver betydelig i lgpet 
av det siste tidret. Mens totale reserver ble anslatt til rundat 
30-34 milrd. fat pa syttitallet, var de oppgradert til 65 mira 
fat i 1985 og videre til 100 mlrd fat i 1987. Dette @kte Iraks 
andel av OPECs samlede reserver fra 8 % til 15 % og fra 5 til 11 
% av verdens cljereserver. Deres R/P ratio endret seg dermead 

ogsa fra 31 4r i 1980 til ca. 100 ar i 1989, med dagens 
produksjonstakt. Iflg dem selv er denne oppgraderingen et 

resultat av at regjeringen etter at oljeindustrien ble 
nasjonalisert i 1972 har intensifisert leteaktiviteten gjennom 
to S-arsplaner (1976-80 og 1980-86).*° Iflg. denne kilden ble 
denne aktiviteten trappet ned noe under krigen mot Iran, men 

aktiviteten ga Llikevel gode resultater. Tidligere var st¢rrelsen 

  

3 Faraj (1990). 
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pa Traks reserver hemmeligholdt av regjeringen, men blir na publisert. Hvorvidt an Skal tro pa denne Statistikken er 
usikkert, all den tid Hussein kan ha interesse av en slik Kraftig oppjustering av tallene av maktpolitiske Arsaker. Som 
nevnt innledningsvis i denne rapporten, skal en imidlertid ikke 
legge altfor stor vekt pa reservetall under vurderingen av produksjonspotensialet til et land. Tallene kan imidlertig ha en viss betydning for fastsettelse av OPECs kvoter. De @vrige PG- land har ogsa kraftig oppgradert sine reserver de siste drene, 
og en skal ikke se bort fra at bade Irak og andre land har hatt 
tanker rundt kvotefordelingen under fastsettelsen av gjenverende 
reserver. 

Iraks produksjon holdt seg pa vel 1 mb/d fram til midten av attitallet da eksporten kunne ta seg opp igjen etter fallet j forbindelse med krigen med Iran. Eksportinntektene falt fra over 26 mird USD i 1980 til under 10 mlrd USD i 1984. Etter oljeprisfallet i 1986 falt de ytterligere til ca. 7 mira USD til tross for @kningen i produksjonen, Stengingen av oljehavnen Mina Al-Baker (for transport av olje gjennom Hormuz~stredet) under hele krigen gjorde at Irak matte eksportere all sin olje gjennom 
rérledninger. 

Mina Al-Baker oppgis 4 ha en kKapasitet pa 0.8 mb/d mens de to 
settene med rérledninger oppgis 4 ha en kapasitet pa 1.65 mb/d hver. Rorledninger og utskipningshavner gir samlet Irak en Cransportkapasitet - pa 4.1 mb/d. Irak hevder selv 4 ha en produksjonskapasitet pa 4.5 mb/*‘d men dette er Ssterkt betvilt i det meste av uavhengig internasjonal presse. 39 rigger var aktive i leteaktivitet i 1980, mens dette tallet var fait til 11 i 1982 og steget igjen til 28 ji 1985. I 1989 var tTraks eksportinntekter fra olje i storreisorden 13-15 mdr USD. Irak har forhandlet med vestlige oljeselskaper om a utvikle oljefelt, men det var for invasjonen ikke avklart hva som kunne komme ut av disse forhandlingene. 

a 

“4 ory 6.11.89 
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4 PRODUKSJONSKAPASITETEN I GULFEN 1990-2000 

Vi har i rapporten argumentert for at andre forhold enn ressurs-— 
og kostnadshensyn vil vere primere for fastsettelsen av 

kapasitetsutviklingen i Den persiske guifen. Likevel kan det 
vere nyttig A ha en viss formening om hva den maksimale 
opprettholdbare kapasitet kan vere. Denne vil vere den g@vre 
grense for hva produksjonen kan komme opp i, om beslutninger om 
A na dette nivdet skulle bli tatt. 

Med de enorme reservene i omrddet og de stort sett lave 
produksjonskostnadene, ma en kunne anta at PG-landene kan ha en 
Kapasitet betydelidg over bade dagens og de historiske tall. Med 
usikkerhet rundt reservenes faktiske st¢rrelse og kostnader ved 
a utvikle kapasitet er det imidlertiad vanskelig 4 finne serlig 
ngyaktige sterrelser for den maksimale opprettholdbare 
kapasiteten. Anslagene nedenfor er gjort ut fra en temmelig 
"rund" beregning og nevnes spesielt for 4 illustrere hvilket 
niva en med rimelig grad av Sannsynlighet ma kunne forvente 4 
kunne na opp i. Utgangspunkt er en oljepris pa 15-20 $/fat 
(1990-verdi). 

Saudi~Arabia er det mest interessante landet i denne sammenheng, 
p.g.a. landets helt spesielt store reserver, lave 
produksjonskostnader og gode tilgang til utskipningshavner. Det 
er mulig at Saudi~Arabia vil kunne klare 4 ke sin maksimale 
opprettholdbare kapasitet til i st@rrelsesorden 18-24 mb/d, mot 
i dag snaut 8 mb/d. Det tilsvarer det nivaet landet selv foreslo 
overfor USA i 1972 (jfr kapittel 3). Ut fra tilsvarende 
argumenter ma ogsa Kuwait antas 4 kunne gke sin maksimale 
opprettholdbare kapasitet betydelig, om enn ikke opp til Saudi- 
Arabias niva. Vi vil derfor foresla et niva pa 5-7 mb/d, mot en 
kapasitet i dag pa vel 2 mb/d. De forente arabiske emirater har 
pa sin side noe h@yere kostnader og relativt sett mindre lett 

  

tilgjengelig olje enn  Saudi-Arabia og Kuwait. Som en 
illustrasjon ansldAs derfor deres g@vre kapasitetsniva til 4-5 
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mb/d, mot en kapasitet i dag pa vel 2 mb/d. 

Iran 14 allerede: under sjahen pad 7 mb/d i opprettholdbar 
kapasitet. Teknisk sett ber det vere mulig 4 na opp i det nivdet 

  

igjen, kanskje enda h@yere, Irans maksimale opprettholdbare 
kapasitet antas sAledes 4 kunne ligge pA i styrrelsesorden 6-9 
mb/d, mot en kapasitet i dag pa vel 3 = mb/d. Traks 
produksjonsmuligheter er i noen grad hemmet av  ddrlige 
utskipningsmuligheter og liten r@rledningskapasitet. Dersom 
disse skrankene elimineres, er ikke 5-7 mb/d et urealistisk tall 
for ilandets maksimale Oopprettholdbare kapasitet, mot en 
kapasitet i dag pd vel 3 mb/d. 

4.0.1 Tabell. PG- Lands grense for tangsiktig kapasitetsutvikling ut fra ressurser og kostnader. Illustrasjon pA antatt maksimat opprettholdbar kapasitet. 

Land b/d 

Saudi-Arabia 18-24 
Kuwait 5-7 
Iran 6-9 
Irak 5-7 

UAE 4-5 

PG totalt 38-52 

OGA (1990) 

Som sum gir disse tallene en mulig maksimal opprettholdbar 
Kapasitet for de fem landene pa 38-52 mb/d."° Okes prisene 
betydelig over 20 $/fat, eller det kommer store 
produksjonsteknologiske nyvinninger, ma en anta at kapasiteten 
vil kunne kes utover dette Oppsettet. Ut fra diskusjonen i 
kapittel 3, synes det imidlertid lite trolig at det er mulig a 
na opp i et slikt niva i l@pet av nittitallet, selv om massive 
investeringer skulle bli Satt inn allerede na. I perioden 2000- 
2010 ma det imidlertid kunne anses som teknisk mulig. 

Dersom alle landene skulle ¢ke sin produksjonskapasitet til den 

  

“8 Dette er pd nivA med Adelmans pastand Cifr. kapittel 1). 
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maksimalt opprettholdbare, vil det ha som gkonomisx forutsetning 
at det preduseres til pris lik grensekostnad. Det ma i sin tur 
sannsynligvis matte ha som politisk forutsetning at 
konsumentlandene i realiteten tar over eilendomsretten til 
petroleumsreservene i hele omradet, hvilket vel ma betraktes som 
en lite trolig hendelse. Ser en bort fra denne muligheten, s-nes 
vinsten ved noen form for monopolisering pa tilbudssiden for 
stor til at en slik topp-produksjon er rasjonell ut fra om 
produsentlandene skulle maksimere inntekt, selv under fredelige 
forhold. Senere i kapitlet er det vist at den hgyeste kapasitet 
som noen gang har vert bygget opp i de fem landene er pa rundt 
28 mb/d (1979). Dagens kapasitet pa rundt 19 mb/d ligger altsa 
pa under halvparten av det som vi har illustrert som maksimal   

opprettholdbar kapasitet. 

@vrige faktorer av @konomisk, politisk og annen karakter, vil 
etter all samnsynlighet begrense faktisk opprettholdbar 
kapasitet til langt under den maksimale. En del anslag som er 
gjort pa den fremtidige preduksjonskapasitet i PG-land er 
presentert i neste tabell. 
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4.0.2 Tabell. PG- lands produks jonskapasitet 1990-2000. Ulike anslag 

4.0.2.1. Ar 1990 

Kilde: Fesharaki (1988) Platts 11/89 Plw 03/90 Lynch 07790 Piw 08/90 

Saudi -Arabia 8.0-10.0 6.0-6.5 7.8 6.9 7.8 Kuwait 2.2-2.7 2.2 2.4 2.1 2.5 Iran 2,474.0 3.0-3.2 3.1 2.9 3.1 Irak 2.8-314 3.0 3.1 3.2 3.6 UAE 2.0-2)4 2.2 2.2 a 2.2 
i 

PG totalt: 13.4-22,5 16.4-17.1 18.6 17.2 19.2 
i OPEC totait: 26.0-36:.3 24.0-24.7 27.4 ca.25.5 a 

Saudi -Arabia 9.0 
Kuwait 2.7 
Iran 3.5 

Trak 3.5 
UAE 2.5 

PG totalt 21.2 

Kilde Fesharaki (1988) PIW 03/90 P.Ec 07/90 Lynch 07/90a> 

Saudi-Arabia 10.0-14.0 10.0 9.3 
Kuwait 2.2-2.7 3.2 3.1 Iran 2.9-5.0 3.5+4.3 4.2 Trak 3,174.5 3.5-4.5 5.7 UAE 2.0-2.5 2.7 2.5 3.1 

PG totalt: 20.2-28.7 229-247 25.4 

OPEC totalt: 29.9-411 33.8-36.1 27.0 ca, 36 

a) referert som offisielt planlagt kapasitet 7 hvert Land. 

4.0.2.4 kr 2000 

Kilde: Fesharaki ¢1988) PEC 07/90 

Saudi-Arabia 10.0-14.0  10.0-12.0 
Kuwait 2.5~-3.0 
Iran 3.7-5.0 
Trak 4.0-5.0 
UAE 2.02.5 

PG totalt: 22.2129.5 

OPEC totalt 31.9-42.6 32.0 
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Anslagene viser at de mest "optimistiske" anslag pa 
opprettholdbar kapasitet ligger langt under den vi har antatt 4 
kunne vere den maksimale. De hoyeste anslagene er foretatt av 
personer med utgangspunkt i geologiske vurderinger, mens de 
lavere er foretatt ut fra mer detaljerte helhetsvurderinger. 
Dette gjenspeiler det forhold at dersom en legger sterk vekt pa 
ressurs- og kostnadsforhold i vurderingen, vil en komme ut med 
heyere anslag enn om @vrige g@konomiske, politiske og andre 
faktorer forventes 4 vare avgqjerende. Anslagene som er referert 
gjelder riktignok perioden fram til ar 2000, altsA i et 
tidsperspektiv der vi har antatt det uansett ikke vil vere mulig 
a na opp i det antatt maksimalt opprettholdbare niva. Men det 
synes ikke 4 ligge noe oppgraderingspotensiale i anslagene som 
er siik at noen forventning om en sa kraftig kapasitetsokning 
vil finne sted selv etter ar 2000. 

Ved siden av nivdet pa tallene, er det interessant A merke seg 
den store variasjonsbredden i anslagene. For PG-omrddet varierer 
de i hovedsak mellem 20 og 30 mb/d for hele tiaret, med 1990 
liggende noe under 20 mb/d. Den store variasjonen grunner seg 
antakeligvis mye i det problem det inneberer 4 pa en dynamisk 
mate veie sammen de kvalitativt ulike faktorer som pdvirker 
fastsettelsen av et lands produksjonskapasitet. Den enkeltes 
subjektive vektlegging eg vurdering blir av stor betydning. 
Dette gjenspeiler deis den store strukturelle usikkerhet vi 
opererer under, men ogsa usikkerhet og uenighet rundt hvordan 
den systemiske usikkerhet skal behandles (eller hvilken "modell" 
en skal benytte). 

En observasjon er ogsa at vurderingene for Ar 2000 ikke er 
spesielt forskjellige fra anslagene for 1995. Det kan tolkes som 
at det er vanskelig 4 legge inn sterke forventninger om hvor 
fort kapasitetsendringer vil kunne skje, Det illustrerer ogsa 
vanskeligheten med a forutse hvilke nye forutsetninger en kan 
legge til grunn for vurderingene flere Ar fram i tiden. 
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Den radende situasjon synes 4 ha en sterk innflytelse pa 
anslagene, noe som spesielt gjenspeiles i estimatene for 1990. 
Mens Platts sa sent som i november 1989 antok kapasiteten 4 vere 
16.4-17.1 mb/d for hele omrddet, har vurderinger utover i 1990 
gradvis @kt anslagene i takt med produksjonsgkningene og sterke 
forventninger om fremtidige kapasitetsutvidelser, Pr. 
juli/august 1990 14 anslaget pa 19.2 mb/d (PIW), hvilket er en 
®kning pa hele 2,1-2.6 mb/d over en periode pa bare 3/4 Ar, 
Problemene med 4 anslaA hastigheten i endringene og hvilke 
endrede rammer og spilleregler en vil ha for fastsettelsen av 
kapasiteten, illustrerer igjen hvor vanskelig det er 4 ansla 
néyaktige nivaer for kapasiteten, selv pa rimelig kort sikt. 
Stort sett er det dagens forhold en analyserer ut fra, selv om 
en av erfaring beér kunne hevde at de ofte vil vzre forskjellige 
fra de omstendigheter en skal forholde seg til i fremtiden.“® 

Ut fra det mangfold av faktorer og tilfeldigheter som bestemmer 
kapasiteten i et land, synes det sdledes { praksis umulig 4 
ansla fremtidig kapasitet med f.eks. +-10 % avvik. Har en 
eksempelvis full tro pa gjennomfgringen av  saudi-arabisk 
offisiell politikk og at ingen dramatiske hendelser skjer 
politisk eller i markedet, vil en kanskje ende opp med at 
anslaget for dette landet ber vere 10-12 mb/d i ar 2000. Tror en 
at landet blir sterkt integrert i vestlig ekonomi, kan kanskje 
kapasiteten settes til 15-20 mb/d. Tror en imidlertid at det 
blir krig i omrddet, kan kapasitets@kningen begrenses sterkt, 
eller kapasiteten kan til og med reduseres i hvert fall pa kort 
sikt. Usikkerheten i stabiliteten i fundamentale 
rammebetingelser for analysen, gjor at forskjeller i anslag ofte 
blir langt sterre enn det en kan komme fram til i en analyse der 
det i utgangspunktet er enighet om hvordan rammebetingelsene og 
handlingsm@nstrene vil se ut, m.a.o. i tilfeller der modelien er 
gitt i utgangspunktet. 

  

46 Dette er parallelt til “vantige" prognoser for oljeprisutviklingen. Disse fremskriver stort sett dagens priser med en svakt stigende trend. I all hovedsak har denne typen prognoser vist seg 4 vare feilaktige, ikke minst fordi de har sett bort fra uventede politiske begivenheter, eller det vi har kalt den strukturelle (og miligens ogsd den systemiske) usikkerheten 7 denne rapporten. 
“e 
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Exsempelvis var det i 1979 ingen som forutsaé at Iran og Irak 
ville redusere sin kapasitet drastisk som felge av en kommende 
krig. Det var heller ingen som forutsa at Saudi-Arabia, Kuwait 
og Emiratene ville redusere sin kapasitet sterkt som felge av 
ensket om hgye priser og dermed spille en helt ny rolle som 
svingprodusenter, Tilsvarende var det i 1970 vanskelig 4 gjette 
pa at Saudi-Arabia ville ke sin kapasitet fra, den gang, 
historisk heye 3.7 mb/d, til nesten det tredoble 4 ar senere 
(9.2 mb/d i 1974). Uventede og sterke politiske endringer i 
rammebetingelsene for politikken, fgrte i hvert av disse tre 
eksemplene til drastiske "hopp" i produksjonskapasitet,. 

Den strukturelle usikkerheten i anslagene gj@r at en heller enn 
a s@ke mot A finne neyaktige anslag, bor vurdere et Spekter av 
mulige kapasitetstall. Det er mange utfail som er lite 
sannsynlige, men fortsatt fullt mulige, og derfor ber de ikke 
fullstendig utelukkes. Oljemarkedets historikk forteller at 
ekstreme, lite sannsynlige, hendelser inntreffer fra tid til 
annen, selv om en sjelden kan forutsi hvilke ekstremiteter som 
vil komme. 

De rammer og mekanismer som fastsetter fremtidig kapasitet, kan 
det sdaledes vere mer viktig a finne fram til, enn A ansia 
ngyaktige tall for utviklingen. Resonnementene ma bli betingede 
for 1 det hele tatt A kunne si noe. De konkrete svar kan bli 
mindre interessante enn selve resonnementet. Et resonnement, 
eller en analytisk metode, kan nyttes til & analysere en ny 
Situasjon nar den: dukker Opp. Et konkret anslag har kun 
gyldighet ut fra de forutsetninger en setter opp, og de kan 
komme til A endre seg sterkt i de kommende ar. 

I den f#igende gjennomgang tas det i hovedsak utgangspunkt i 
situasjonen slik den var fram til utgangen av juli 1990. De 
dramatiske hendingene siden er et eksempel pa hvordan lite 
sannsynlige, men ikke umulige, begivenheter kan fore til at 
rammene for landenes oljepolitikk kan bli dramatisk endret. Pr, 
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august/september 1990 vil det sdledes vere forhastet 4 vurdere 
konkret hvilken innvirkning krisen i Gulfen vil fa pa 
kapasitetsutviklingen pa nittitallet. Situasjonen slik den har 
vart for krigsutbruddet, vil imidlertia gi et utgangspunkt for 
a4 vurdere de endringer som matte komme. 

4.1 Saudi-Arabia 

Saudi-Arabia har lenge vert det dominerende oljeland bade i 
regionen og internasjonalt. P.g.a de lave produksjonskostnadene, 
store reservene og allerede store produksjonskapasitet vil denne 
rapporten ta utgangspunkt i at nermest uansett politisk 
utvikling, vil Saudi-Arabia bli det viktigste enkeltlandet for 
den totale kapasitetsutvikling i omrddet ogsa pa nittitallet. 
Dette gjelder spesielt oppgraderingspotensialet i landet, men 
ogsa dersom det kommer til krig. Fordi Saudi~Arabia er den 
sterste oljepredusenten i omradet, er potensialet for 
gdeleggelse av kapasitet sterst der. 

Karakteristisk for saudiernes oljepolitikk har vert landets 
lavprisprofil og h@ye produksjon. Dette gjenspeiler ikke minst 
gode forbindelser til Vesten, store reserver som ogsa skal kunne 
selges i fremtiden og en heller liten interesse av at 
nabolandene Iran og Irak skal fA for heye inntekter gjennom en 
hey oljepris. Saudi-Arabia har imidlertiad tidvis blitt utfordret 
i lederposisjonen som en av duene i OPEC. Som hauk i OPEC pa 
syttitallet, presset sjahen av Iran pa for en mer aggressiv 
prispolitikk, I dag er det Irak som har tatt mal av seg til 4 
utfordre Saudi-Arabias lederrolie i oljemarkedet. I en periode 
pa begynnelsen av Aattitallet fgrte disse forholdene til en 
midlertid omlegging av Saudi-Arabias prispolitikk fra moderat 
til svert aggressiv (utfert gjennom rollen som svingprodusent) . 

84 lenge Vesten er sdavidt avhengig av oljeimport fra Midt- ~@sten, 
synes det imidlertid lite trolig at USA og andre store vestlige 
land frivillig vil la det saudiske kongedgmme falle til fordel 
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for et regime som vil opptre mer pa linje med Iran og Iran i 
oljesammenheng. Det er ogsa viktig for Vesten 4 ha et regime som 
med rimelig sikkerhet ikke vil utsette Vesten for politisk 
press. Dette gjarde riktignok Saudi-Arabia i 1973/74 som felge 
av konflikten med Israel. Men antakelig ville situasjonen vert 
enda verre dersom ledere av typen Khomeini, Khadaffi eller 
Saddam Hussein hadde sittet ved makten. 

Det synes derfor sannsynlig at Saudi-Arabia, med den 
markedsutviklingen som konvensjonelt har vert forventet framover 
(ettersperselsgkning pa 1-2 mb/d arlig}), @nsker 4 gjennomfgre en 
relativt betydelig kapasitetsekning i arene fremover for 4 sikre 
en moderat prisutvikling. Dagens krise kan forsera dette. Det 
mest nerliggende er a legge seg pa de offisielle planene i 
Saudi-Arabia med et Kapasitetsniva pa rundt 10-12 mb/d i ar 
2000. Utviklingen kan, tross dette, vise seg 4 g4 i retning av 
bade mindre og stgrre kapasitet. Dersom det blir et bortfall av 
olje fra andre PG-land, kan Saudi-Arabia velge 4 oke kapasiteten 
ytterligere. Pa den annen side kan situasjonen utvikle seg slik 
at et press fra Irak (og Iran) f@rer til en omforent ny 
stabilitet i omrddet som ender med en nee mer restriktiv 
oljepolitikk i SA enn vi har sett tidligere. Det synes 
imidlertid uansett lite trolig med kapasitetstall under dagens 
niva, safremt produksjonsapparatet ikke fysisk blir ¢gdelagt. 

For 1992 vil vi derfor konkludere med at kKapasiteten vil vere 
minst 8 mb/d, men at den muligens allerede da kan vere kommet 
opp i 10 mb/d. Hendelsene i august 1990 styrker muligheten for 
dette. Dette bringer Saudi-~Arabia opp mot nivdet fra 
syttitallet. I 1995 synes et niva under 393 mb/d savidt lite 
sannsynlig at det faller utenfor hva vi vil velge 4 regne med i 
denne rapporten. PA den annen side kan politiske forhold og 
interesse av nedstroms integrasjon ha fort til at kapasiteten er 
utvidet til hele 12 mb/d. 

Gar en fram til Ar 2000, kan mange rammer vere endret og 
usikkerheten blir stor. Med Saudi-Arabias heye produksjonsniva 
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gj@r dette at usikkerheten for hele omradets kapasitet pa dette 
tidspunkt implisitt ogsA blir stor. Vi har valgt A sette 
maksimal praktisk tenkbar kapasitet til 14 mb/d i ar 2000 ut fra 
vurderinger som i denne omgang ser bort fra krigshandlingene i 
august 1990. Det kan imidlertid ikke utelukkes at den kan vere 
s& lav som $9 mb/d. Dersom det hgye anslaget slar til, vil SAs 
produksjon av raéolje ved artusenskiftet kunne vere st@rre enn 
noen gang tidligere, 

4.2 Kuwait 

Kuwait er et betydelig mindre oljeland enn Saudi-Arabia, men har 
fungert etter mye av samme oljepolitiske filosofi i den forstand 
at de har @nsket "rimelig" lav pris og h@y produksjon. Nar det 
gjelder utenlandsinvesteringer og nedstroms integrasjon, har 
Kuwait vert et foregangsland. Antakeligvis vil Kuwait fortsatt 
oke produksjonen og ekspandere sin allerede vellykkede politikk 
dersom landet gjenoppstaér i den form det hadde for invasjonen. 

Selvsagt er det i dag helt usikkert hva som vil skje i Kuwait 
fremover., Dersom Irak blir varende i landet, er det ikke 
usannsynlig at Irak-Kuwaits samlede produksjon vil vris i 
retning av relativt sett mer produksjon pa kuwaitisk omrdde i 
stedet for noen voldsom ekspansjon i det nordlige Irak. 
Hovedargumentet bak dette er at kuwaitisk olje har lavere 
produksjonskostnader og er nermere utskipningshavn. Dagens krise 
kan imidlertid bli langvarig, hvilket ogsd kan innebere en lav 
produksjon og liten Kapasitetsutnyttelse de f@rste dArene, PA 
grunn av store reserver, lave kostnader 9g god tilgang til 
havner synes det imidlertid ikke usannsynlig med en ekspansjon 
av Kuwaits kapasitet over tid. Usikkerheten er kanskje stgrre pa 
kort enn pa lengre sikt. En stillstand i dagens konflikt kan 
imidlertid fore til at den kortsiktige situasjon blir trukket 
langt utover pa nittitallet. 

1992-anslaget velges derfor ut fra den mulighet at kapasiteten 
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midlertidig blir lavere (gar ned fra 2.5 mb/d til 2.0 mb/d) pa 
grunn av lav produksjon i nermeste fremtid. Dette inkluderer 
ikke mulig fysisk ¢gdeleggelse av produksjonsapparatet. Dersom 
den (kan) @kes, synes 3.0 mb/d 4 vare det maksimale som kan 
oppnds pa savidt kort tid. 

I 1995 bor kapasiteten i det minste stabilisere seg pa dosens 
niva (2.5 mb/d), men det er ogsa mulig at den kan gkes til 
savidt mye som 3.5 mb/d. 

Gar en s& fram til ar 2000, blir usikkerheten stor. Det kan ikke 
utelukkes at kapasiteten gkes til 4 mb/d, enten ved at Irak 
kontrollerer produksjonen og far adgang til verdensmarkedet 
eller ved at Kuwait far tilbake sine tidligere herskere. En slik 
kapasitet vil i sd fall vere Langt over hva Kuwait noen gang har 
nadd. Tidligere toppkapasitet var 3.3 mb/d (pa syttitallet). 

4.3 Iran 

Under sjahen var Iran lenge den nest stgrste oljeprodusent i 
regionen med en produksjon pa over 5 mb/d cg kapasitet bortimot 
7 mb/d. Khomeinis maktovertakelse og krigen med Irak reduserte 
produksjonen dramatisk. sa lenge det muslimske prestestyret 
sitter ved makten, synes det ikke trolig at de kommer til A fore 
en like ekspansiv oljepolitikk som sjahen gjorde, selv om 
finansielle skranker ikke skulle vere til stede. 

Blir det imidlertid en annen type regime i Iran, kan satsingen 
pa oclje svinge seg en del Opp. Det synes lite trolig at det vil 
skje de forste drene. Over tidret er det imidlertia ikke umulig. 
En ytterligere pragmatisering og av-ideologisering av styret vil 
ogsa kunne dra i samme retning. Skranker som Tran synes 4 ha i 
dag, med sviktende teknisk og administrativ infrastruktur, vil 
i noen grad kunne overvinnes i et slik tidsperspektiv. 

For 1992 og 1995 virker det derfor rimelig 4 holde seg noenlunde 
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til de offisielle planene for kapasitetsutvidelser. Det er 
imidlertid en viss usikkerhet knyttet til hvor fort de klarer 4 
gjennomfgre dem. En kan ikke se bort fra at Iran klarer 4 utvide 
kapasiteten til 4.3 mb/d allerede i 1992. I 1995 bgr landet ha 
klart det. Antatt mulig toppkapasitet for begge arene velger vi 
derfor a sette til 4.3 mb/d, mens den lavere grense i 1992 
settes til 3.5 mb/d mot 3.8 mb/d for 1995. 

Mot slutten av tidret vil situasjonen fortone seg litt 
annerledes, For det ene synes det 4 vere liten grunn til at ikke 
4.3. mb/d skulle kunne nds. Dersom det skjer en endring i, eller 
ytterligere pragmatisering av, styresettet i annen halvdel av 
nittitallet, vil kapasiteten muligens kunne okes til over 5 
mb/d. 

4.4 Irak 

Irak har i dag en rimelig operativ transportkapasitet gjennem 
rgérledningene gjennom Tyrkia og Saudi-Arabia og havnen Mina Ai- 
Baker pa i alt 4.1 mb/d. Skal de gke produksjonen utover dette, 
ma ogsa transportkapasiteten okes. Dette problemet kan vere last 
dersom anneksjonen av Kuwait holder. Nar en ser bort fra en 
mulig sammenheng med produksjonen i Kuwait, om Kuwait blir styrt 
fra Bagdad, kan en anta at 4.1, mb/d er Iraks kortsiktige grense 
for kapasitetsutvidelser, Far landet bedret 
transportmulighetene, kan denne skranke heves for 1995~anslaget. 
Et avgjgrende forhold i utviklingen av Iraks oljesektor er 
hvorvidt de klarer A organisere et mer effektivt fungerende 
samfunn og far tillit blant internasjonale langivere, hvilket de 
ikke har i dag. 

Produksjonsproblemer innenlands kan imidlertid medfere at 
kapasiteten i 1992 ikke blir hoyere enn i dag (3.6. mb/d). Men 
i 1995 ber slike problener vere last. Hadde Hussein holdt seg 
innenfor egne grenser, ma en anta at han ville fortsatt 4 bygge 
ut oljesektoren og kan da tenkes A ha nddd opp i 5 mb/d ved ar 
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2000. 

4.5 De forente arabiske emirater 

Emiratene har erklerte planer som oker kapasiteten til rundt 2.5 
mb/d i 1992 og 3.0 mb/d i 1995, mot dagens niva pa 2.2 mb/d. Det 
synes trolig at de kan klare en slik oppbygging enten fordi 
oljeprisen stiger noe og dermed gjer prosjektene rentable, eller 
rett og slett fordi de er besluttet politisk. Usikkerheten 
gjelder ferst og fremst hvilket ytre press som blir lagt pa dem 
for eventuelt 4 begrense kapasitetsutvidelsene, ikke minst fra 
Trak. Dette gjgr at Emiratene kan bli presset til a ikke oke 
kapasiteten utover dagens niva i en tid framover. Med vestlig 
militer tilstedeverelse vil pa den annen side presset kunne ga 
i retning av gkning av kapasiteten. 

Denne rapporten vil derfor velge A sette 2.2 mb/d som den 
laveste kapasitet i denne perioden. Vi velger fortsatt A holde 
det som den lavest antatte grense i ar 2000, men at nye mulige 
prosjekter kan heve den gvre grense til 3.5 mb/d. 

4.6 Tabeller og sammenfatning 

Fra 1974 til det andre oljeprissjokket i 1979/81 er PG-omradets 
produksjonskapasitet for rdolje antatt 4 ha vart relativt stabil 
rundt 26-28 mb/d. I forholid til nivdet for det ferste 
oljeprissjokket, var imidlertid dette et heyt niva. Uten 
Saudiernes oppgradering av kapasitet i arene 1970-74 (+5.6 mb/d) 
ville nivdet ligget ned i mot 20-22 mb/d pa syttitallet. 
Nedgraderingen av kapasiteten fra syttitallets nivA med vel 8 
mb/d, fra rundt 27.6 mb/d i 1979 til ca. 19.2 mb/d i juli 1990, 
har hatt to hovedarsaker, 

Den ene var bortfallet av kapasitet i Iran som en direkte felge 
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av krigen med Irak.*’ De to landene hadde samlet i 1979 en 
kapasitet pa 11.0 mb/d mot 6.7 mb/d i 1990, m.a.o. en nedgang pa 
4.3. mb/d. For Iraks del ble kapasiteten Kriget ned til 0.9 mb/d 
i 1981, mens den i annen halvdel av attitallet har blitt bygget 
opp igjen til nivdet fer krigen med Iran (over 3 mb/d). Iran 
hadde pa sin side en kapasitet pa hele 7 mb/d i 1979, mot ca. 3 
mb/d 1 1990 og representerer saledes mesteparten av 
nettoreduksjonen i de to landene nar en ser perioden 1379-1990 
under ett. 

Den andre hovedarsaken til nedgraderingen av kapasiteten var 
Kuwait, Saudi-Arabia og Emiratenes roller som svingprodusenter 
under store deler av tidret. Mye av produksjonsapparatet forfalt 
og dermed ma det reinvesteres betydelig for at de gamle nivdene 
skal kunne gjenopprettes. Kapasitet som lenge har vert unyttet, 
forfaller som opprettholdbar over tid. Mens Kuwait og Saudi- 
Arabia i 1979 hadde en produksjon pa 11.9 mb/d, var den samlede 
produksjon i 1985 sA lav som 4.5 mb/d, dvs en reduksjon pa hele 
7.4 mb/a.*° I juli 1990 var summen av landenes produksjon kommet 
opp i 7.1 mb/d. Kapasiteten er anslatt 4 vere redusert fra 14.1 
mb/d i 1979 til 10.3 mb/d i 1990, m.a.o. en nedgang pa 3.8 mb/d 
over tidret.‘® 

Samtlige PG-land har mer eller mindre omfattende planer for 4 
oppgradere produksjonskapasiteten pa nittitallet. For denne 
Yapporten vil det mest rimelige utgangspunkt ogsA vere 4 
forutsette "business as usual" og dermed foreta vurderinger av 
hvorvidt kapasiteten vil bli oppgradert eller ikke. 
Forutsetningen for dette er at krig eller overraskende politiske 
beslutninger om nedgradering av produksjon (og derpa felgende 
kapasitetsfall) ikke inntreffer i perioden, jfr. diskusjonen 

  

; Revalusjonen i Iran forte til redusert produksjon, men i fgrste omgang ikke til redusert kapasitet. 

48 Det tilsvarer en utnyttelsesgrad av kapasiteten pa rundt 50 prosent for disse to landene, 

48 Ogsd OPEC-land utenom ME har fAtt Lavere kapasitet de siste drene, men nedgangen er betydelig mindre enn j Den persiske guifen (ca. 3! mb/d). Nedgangen har sarlig funnet sted i Nigerfa Indonesia, Libya og Algerie. Kapasitet utenom OPEC har p& den annen side okt med rundt 7 mb/d i (apet av tidret. Okningen j non-OPEC kapasitet har imidlertid nd stoppet opp og er i noen grad pA vei til 4 reduseres, 
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innledningsvis i dette kapitlet. 

Dersom krigshandlinger inntreffer i hele eller deler av omradet, 
Kan kapasitet bli nedgradert for kortere eller lengre tid. Dette 
kan skje allerede h¢gsten 1990, eller i prinsippet nar som helst 
pa nittitallet. Hvor sterk Kapasitetsnedgraderingen i s4 ‘all 
vil bli, avhenger av omfanget av krigshandlingene, hvor de vil 
forega, hva slags installasjoner som blir @delagt m.v. Det vil 
vere svert vanskelig, for ikke 4 si umulig, a gjette pa 
muligheten for og effekten av slike hendelser. 

Neste tabell, som ogs& summerer diskusjonen om kapasitetsanslag 
foran, viser mer detaljert hvordan en del av kapasiteten de 
siste drene har blitt gjenoppbygget. Men fortsatt er nivdet i 
1990 altsa hele 8 mb/d lavere enn det var i 1979. Med 3 mb/d 
nedgang i OPEC-land utenom PG~omraddet ligger hele 
organisasjonens samlede kapasitet ca. 11 mb/d lavere enn ti ar 
tidligere. 

  

  

o7/90 08/90 b) a) a) c) d) a) Kapasitetsanslag Kilde: prod. kvote 1973 1979 1983 1988 11/89 07/1990 1992 1995 200 

Saudi-Arabia 5.3 5.4 7.7 10.8 19.3 6.5 6.5 7.8 8.0-10.0 9.0-12.0 9.0-14.0 Kuwait 1.8 t.5 . 3.3 2.8 1.7 2.2 2.5 2.0-3.0 2.5-3.5 2.5-4.0 Iran 3.1 3.1 - 7.0 3.0 2.8 3.2 3.1 3.5-4.3 3.8-4.3 4.1-5.5 Trak 3.4 3.1 » 4.0 1.5 2.7 3.0 3.6 3.6-4.1 3.6-4.5 4.1-5.0 UAE 2.0 1.5 - 2.5 2.9 2.0 2.2 2.2 2.2+2.5 2.2-3.0 2.2-3.5 

PG totait: 15.6 14.6 - 27.6 20.4 15.7 17.4 19.2 19.3-23.9 21.1-27.3 21.9°32.0 

"Mest samnsynlig niva" 2. . “ . = . - 22.5 24.0 26.0 

OPEC totalt 23.7 22.5 - 39.2 32.2 25.0 24.7 23.0 | - as -- 

OGA(1990}; Basis for tail t.o.m. 1990 er a) PIW b) Scott (1988), c} Fesharak? (1988) & d) Platts. 

Det vil vanligvis vere lite sannsynlig at samtlige land vil gke 
kapasiteten til topptallene eller forbli pa de laveste tallene 
simultant. Vanligvis vil noen land produsere i @vre skikt av 
anslagene, mens andre vil vere mer moderate. Nar en skal foreta 
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ansiag for den samlede gruppe av PG-land, kan spekteret derfor 

sannsynligvis snevres noe inn i forhold til oppsettet der hvert 

land ble gjennomgatt. 

Rapporten tar utgangspunkt i at hvert land har et plata de 

gnsker 4 legge seg pa utover pa nittitallet.* 1 tabellen over er 
de nivaer som er vurdert som mest sannsynlig illustrert for 

arene 1992, 1995 og 2000 pa henholdsvis 22.5 mb/d, 24.0 mb/d og 

26.0 mb/d. Rapporten antar altsa at, ut fra de forutsetninger 

som er satt opp, sa vil tempcet i de siste Arenes 

kapasitetsoppbygging fortsette et par dr til for sA 4 flate ut 

senere pa nittitallet. 

Men det er mye usikkerhet i disse antakelsene. Nye 

forutsetninger kan komme til, og skranker av ulikt slag kan 

dukke opp. Denne usikkerheten er representert ved det bredere 

spekter av muligheter summen av anslaget pa de enkelte land star 

for. Usikkerheten, eller spektret av muligheter, rundt den 

kapasiteten denne rapporten har betraktet som mest sannsynlig, 

ker over tid. Som det fremgar av tabellen er variasjonsbredden 

anslatt til 4.6 (19.3-23.9) mb/d i 1992, mot 6.2 (27.3~-21.1) 
mb/d i 1995 og 10.1 (21.9-32.0) mb/d i Ar 2000. PA grunn av den 

relativt raske kapasitetsvekst som forventes de forste arene og 

den lavere vekst som forventes senere, vil kapasiteten mest 

sannsynlig ligge heyere enn medianen i anslagene for dret 1992, 

om lag likt med medianen i 1995 og lavere enn medianen i 4r 

2000. 

I neste figur er produksjons- og kapasitetsutviklingen siden 

1973 tegnet inn i henhold til tallene fra tabellen foran. For 

perioden 1990-2000 er anslagene for kapasitetsutviklingen, slik 

de er vurdert i denne rapporten, tegnet inn med en evre og nedre 

grense, Ved a samtidig antyde formen pa 

sannsynlighetsfordelingene for forventet kapasitet for dArene 

sa De anslagene som er gjort er ikke nedvendigvis de samme som de enkelte land har for oppgradering av 
kapasiteten. ' 
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1992, 1995 og 2000 vises trenden (den stiplede linjen) i hva som 

ut fra var diskusjon vil vare den mest sannsynlige 

kapasitetsutviklingen samtidig som at usikkerheten i anslagene 
. : : 51 

blir synliggjort. SAMLET PRODUKSJONSKAPASITET FOR RACLJE I 
SAUDI~ARABIA, KUWAIT, DE FORENTE ARABISKE 
EMIRATER, IRAN OG IRAK 1973-1990. ANSLAG 1990-2000. . (Forutsatt ingen krigshandlinger) 4.6.2 Figur. 

Mill. Mill. fat/dag fat/dag 
  

  

15 + 7 15 

PRODUKSJON 
10 -- 7 10 

8 g T Tt T T T 

    
1973 1980 4 §=1985 1990 §=61995 = 2000 

OGA 90 

Som det fremgar bade av tabellen og figuren forventes 

  

34 Maten 4 illustrere usikkerhet i kapasitetsanalysen er analog med Hogan & Leibys (1985) mate 4 bruke 
sannsynlighetsfordelinger for 4 iilustrere usikkerhet { oljeprisprognoser, 
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kapasitetsoppbygningen utover pa nittitallet 4 nerme seg nivdet 
fra syttitallet. Forskjellen mellom det forventede niva i ar 
2000 og nivaet fra syttitallet utgjeres i stor grad av at Iran 
antas 4 ikke ville bygge kapasiteten like h@y som den var under 
sjahen. 

Det kan ta lang tid det tar a4 gppgradere produksjonskapasitet. 
Den hgyre halen i kapasitetskurven 1980-2000 vil vere mer ellar 
mindre bratt ettersom i hvilken grad en forventer at kapasiteten 
blir oppgradert, men kurven kan ikke bli vertikal. Dette skyldes 
at det kan ga flere Ar mellom en beslutning om kapasitets¢kning 
tas til kapasiteten faktisk er installert. 

En nedgradering kan imidlertia skje fort, slik som i 1980-a1. 
Det forte til at markedet ble strammet til og prisene skjet i 
veret. Kommer det tilsvarende til krigshandlinger i Gulf~omrAdet 
i dag viser dagens avstand meliom produksjons~- og 
kapasitetskurven at dette ganske umiddelbart vil  stramme 
Markedet kraftig til, med pris@kninger som f¢lge (ifr. 
diskusjonen i kapittel 1). En sterk etterpgorselsgkning vi har 
hatt de siste Arene vil ogsd ha en tilstrammende effekt pa 
markedet. 

Endringer i oljeprisen som sadan vil pavirke 
kapasitetsutviklingen etter hvilke motiver og strategier en 
tillegger landene, Mener en at strategien i stor grad er bestemt 
ut ifra inntektsbehov, vii heye priser kunne fere til 
tilbakeholdenhet i investeringer i ny kapasitet, mens lave 
priser forer til gkning av Kapasiteten. Mener en pa den annen 
side at landene er styrt mer ut fra gnsket om okte 
utenlandsinvesteringer, eller bibehold av moderate priser pa 
grunn av et stort ressursgrunnlag, vil tendenser til 
pris@kninger kunne fgre til en @kning i kapasiteten. Skjer 
imidlertid pris@kningen som et resultat av nedgradering av 
kapasitet etter krigshandlinger, vil en i ferste omgang 
(selvsagt) f& lavere kapasitet enn tidligere., Blir kapasiteten 
bratt nedgradert na, kan det komme til 4 g& mange ar for en nar 

f 
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opp i tilsvarende nivder igjen. 

Dersom en forventer at veksten i etterspgrselen etter raolje 
fortsetter a @ke og at produksjonen utenom Den persiske guifen 
ikke blir hoyere, eventuelt faller, blir det en okende 
etterspersel etter olje fra PG-land utover pa nittitallet. Mens 
denne ettersporselen pr.juli 1990 18 pa 15.6 mb/d har IFA 
anslatt behovet 4 vere 19-20 mb/d i 1995 og 23-24 mb/d i ar 
2000.” Disse anslagene skal en ikke oppfatte som sikre, da den 
serie av forutsetninger som legges til grunn ikke ngdvendigvis 
vil sia til. Det finnes en rekke forhold som kan fore til at 
denne utviklingen bade blir mer dramatisk, mer moderat eller 
reversert. Men de kan tjene som illustrasjon pa nytten analyser 
av produksjonskapasiteten kan ha for analyser av den fremtidige 
oljepris. 

Dagens kapasitetsutnyttelsesgrad (uten boikott av Trak & Kuwait) 
er pa rundt 83 prosent i PG-omradet, og tilsvarer i overkant av 
85 prosent for OPEC-landene totalt. Dette er en utnyttelsesgrad 
tilsvarende den som eksisterte for de to  foregdende 
prissjokkene, En mulig virkning av en slik hey utnyttelsesgrad 
ser vi eksempel pa hg@sten 1990. En boikott av irakisk og 
kuwaitisk olje forer til sterkt prispress i markedet fordi det 
ikke er tilstrekkelig ledig kapasitet i andre land til 4 dekke 
inn bortfallet pa kort sikt. Et "stramt" marked karakteriseres 
saledes ofte ved kapasitetsutnyttelsesgrader pa 80-85 prosent 
(jfr kapittel 1.1). Hadde en slik boikott blitt innfgrt for noe 
fa ar siden, ville utnyttelsesgraden fortsatt vert lav og 
prispresset trolig mer moderat, 

Dersom TEAs forventninger om etterspgrselen for PG-olje (19-20 
mb/ad) og vart mest sannsynlige anslag pa 24.0 mb/d for 
kapasiteten i 1995 slar til, gir dette en utnyttelsesgrad pa 79- 
83 prosent. Dette kan vere tilstrekkelig for at prisene skal 
holde seg stabile om en ser bort fra kriger. Vil imidlertid 

  

°2 en (1989). 
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residualettersporselen etter PG~olje oke f.eks. med 1 mb/d mer 
enn IEAs antakelse, vil utnyttelsgraden vere 83-88 prosent, og 
vi har et stramt marked med potensielt prispress. @ker pa den 
annen side kapasiteten fortere enn etterporselsveksten, f.eks. 
til 25.0 mb/d i 1995, vil utnyttelsesgraden vere nede i 76-80 
prosent, eller altsA et marked som i rimelig grad ma kalies "ji 
balanse", 

Gar en imidlertid fram til ar 2000 og antar at IFAs forventning 
om 23-24 mb/d etterspgrsel etter PG-olje slar til, ma 
kapasiteten i PG-omrddet opp i om lag 29 mb/d for ikke a gi et 
meget stramt marked da. VArt mest sannsynhlige anslag for Ar 2000 
er til sammenlikning om lag 26.0 mb/d, med et "teoretisk" 
maksimum pa 32 mb/d. Dersom IEAs forventninger skal legges til 
grunn, kan en altsdé forvente at stramhetsproblemet i markedet 
vil oke over tid og at det mot ar 2000 og senere kan bli ganske 
akutt. Med ovennevnte tall vil utnyttelsesgraden i ar 2000 vare 
over 90 prosent. Mange vil mene at med lave priser, sa vil 
residualettersporselen etter PG-olje gke kraftigere og presset 
pa prisene komme for. 

Ut fra IEAs tall kan en trekke den konkiusjon = at 
produksjonskapasiteten i Den persiske gulfen ma kes utover 
foreliggende planer, muligens kraftig, dersom en skal unnga 
sterre prisokninger pa olje pa nittitallet, uavhengig av dagens 
krise i Den persiske gulfen. Hvor fort og hvor kraftig ekningen 
ma komme, avhenger av hvilken oppfatning en har om utviklingen 
av residualetterspgrselen etter olje fra Den persiske gulfen. 

Blir det. fysisk bortfall av kapasitet i dag ma en forvente heye 
oljepriser over en periode, kanskje flere Ar. Blir prisene "for" 
heye vil etterspgrselen etterhvert kXunne reagere negativt, 
konkurrerende energiberere komme pa markedet i sterkere grad, 
mer innsats i energisparing og mer effektiv teknologi og 
etterhvert prisfall i markedet. Det vil imidlertid vere helt 
avhengig av begivenhetenes gang hvor varig prisoppgangen vil 
vere og hvor héye prisene vil bli og dermed ogsa hvor sterke og 
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varige de nevnte effektene blir. Moderate pris@kninger behgever 
ikke a f¢re til noen "gdeleggelse" av markedet. 

4.7 Krisen h@sten 1990 og kapasitetsutviklingen 

Innledningsvis ble det diskutert hvordan en i analysen ma ta 
hensyn til den narmest permanente, strukturelle usikkerhet ji 
mange av de forholdene som pavirker produksjonskapasiteten i Den 
persiske gulfen. For Irak invaderte Kuwait kunne det nok hevdes 
at det ville vere rimelig sannsynlig at en ny krig vil inntreffe 
i Midt-@sten i lgpet av nittitallet. Krig kan muligens, i like 
stor grad som fred, kalles for en "normal" situasjon i omradet. 
Men hvem krigens parter skulle vere, nar den skulle inntreffe og 
med hvilke felger, er det ingen som med sikkerhet kunne forutsi. 
Maten en toliker begivenhetene (valg av modell) vil ogsa innebere 
en viss risiko for 4 ta feil (systemisk usikkerhet). Den 
variasjonsbredden vi har tatt inn i vare ansleg, er ment 4 
innbefatte en del slike mulige hendelser. Men bortfall av 
kapasitet, som direkte og indirekte felge av krig (slik som pa 
attitallet), er altsa ikke tatt inn. 

Med Iraks invasjon av Kuwait 2-august 1990, mA imidiertid 
sporsmalet stilles hvorvidt den mest sannsynlige trend og 
variasjonsbredden i anslagene for kapasitetsutviklingen slik vi 
har diskutert foran ber endres. En sensitivitetstest analyserer 
effekten av lite sannsynlige, men ikke umulige, stgrre endringer 
av forutsetningene for de vurderinger vi har gjort. En slik test 
vil sdledes kunne gi en viss innsikt i hvor robuste konklusjoner 
vi har kommet fram til. 

Diskusjonen rundt hva maksimal opprettholdbar kapasitet kan 
tenkes 4 vere i landene, kan oppfattes som én dimensjon av en 
siik test. Den diskusjonen sokte a fastsette den kostnads- og 
ressursmessige grensen for Kapasitetens ¢@vre niva. Dersom 
konsumentlandene fullstendig skulle overta elendomsretten til 
oljen i omrddet, vil den maksimalt opprettholdbare kKapasiteten 
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fortsatt sette den evre grense for kapasitetsutviklingen, * 

Den motsatte ytterlighet er den nedre tekniske grensen for 
kapasitetsutviklingen. Denne er per definisjon lik null og kan 
inntreffe dersom krigshandlinger blir sa omfattende at all 
preduksjon av rdolje stopper opp. Det kan tenkes at slike 
gdeleggelser er sda omfattende at det tar mange ar f¢r 
produksjonen igjen kan komme i gang i noe betydelig omfang. 

Mer realistisk enn disse yttergrensene er krigshandlinger, 
trusler om krig og politiske endringer som enten vil redusere 
noe av kapasiteten og/eller endre politikken for produksjonen av 
olje i de ulike land, enten det er til et h@yere eller lavere 
niva enn for. 

Et forhold som en kan papeke allerede i dag, er at 
krigshandlinger og risikoen for krig vil redusere private 
investorers/langiveres interesse i 4 engasjere seg i 
oljevirksomhet i omrddet. Dette vil (midlertidig) kunne fore til 
utsettelse av utvidelsesplaner, Spesielt i Kuwait og Irak. 

Et annet forhold er at elerforholdene til oljen kan endre seg, 
Dette gjelder selvsagt spesielt for Kuwait dersom Irak blir 
vVerende i landet. Irak far med Kuwait, gjennom sin st@rrelse, en 
posisjon som gjgr at landets gkonomiske interesser kan vris i 
retning av Kuwaits og Saudi-~Arabias kapasitetspolitikk. Landets 
samlede tilbud vil ha betydelig mer innvirkning pa 
prisutviklingen enn Trak har hatt uten Kuwait. Trekker man 
imidlertid inn Saddam Husseins politiske ambisjoner, peker det 
i retning av bruk av olje som politisk virkemiddel for A gke 
Iraks makt. Ogsa Iraks akutte inntektsbehov inneberer en i 
@konomisk forstand kort planleggingshorisont — 
ae : Gee Sines Se oo Slike forhold kan 
tyde i retning av en hoyprispolitikk og gir implisitt en heller 

  

3 
. . : Dette er selvsagt en svart ekstrem Situasjon som farst og fremst har interesse som en teoretisk ytterlighet, jfr.-senere diskusjon om mer realistiske meLlomlgsninger. 
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mer restriktiv kapasitetspolitikk. Den aller beste lgsningen for 
Irak vil vere et hdyt produksjonsvolum med gkning i kapasiteten, 

samtidig som de truer andre land til 4 vere restriktive i sine 

utviklingsplaner. 

Men elementer av endrete elierforhold kan en ogsa komme til 4 se 
i Saudi-Arabia og Emiratene. Dersom amerikanske og andre lands 
soldater blir stdende i landene, eller fA en stor politisk 
innflytelse, kan det innebere en sterre innvirkning pa 
oljepolitikken i disse landene fra oljeforbrukende lands side, 
Det kan etterhvert peke i retning av en oppgradering av 
kapasiteten. For Saudi Arabias del, kan kapasiteten mest 
ekstremt tenkes okt til 15-20 mb/d rundt ar 2000, dersom massive 
investeringer settes inn. Dersom imidlertid den politiske 
situasjonen blir slik at Saudi-Arabia ma balansere 
oljekonsumerende lands og egne langsiktige gkonomiske interesser 
mot Irak (og Irans) h@yprisinteresser og militere og politiske 
press, er det imidlertid lite trolig at en vil fA en savidt 
kraftig oppgradering av kapasiteten. 

Mange har spdadd OPECS undergang’ som felge av  krisen. 
Organisasjonen har imidlertid de siste arene gradvis styrket sin 
posisjon gjennom den betydning medlemslandenes politikk har 
gjenvunnet for prisutviklingen. De beslutninger som reelt 
foretas om kvotefordelinger™ og priser har stgrre betydning i 
dag enn pa mange ar. Denne gkte betydning og innflytelse over 
pris~- og markedsutviklingen gj@r at det vil vere mer attraktivt 
a vere medlem av OPEC i dag enn nar markedet er svakt. 
Konflikten i Midt-@sten vil imidlertid kunne fore til 
(midlertidig?) omformulering av interesser til enkeltland og nye 
allianser innad i organisasjonen, slik konflikter ogsa tidligere 
har fert til. 

OPEC og organisasjonens medlemsland har alitid vart svert 

  

4 Selv om OPEC-tandene jevnt har overskredet sine kvoter, har de fleste tandene, “il dels sterkt, redusert sin produksjon i forhoid til kapasitet for & stabilisere prisene. 
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dyktige til 4 skille mellonm allmennpolitiske interesser, utenom 
OPEC, og markedsdkonomiske interesser, i OPEC. Dette gjer at 
selv  alvorlige politiske eg militere konflikter mellom 
medlemslandene ikke nédvendigvis ferer til at de gir slipp pa 
muligheten til A ivareta sine prisinteresser gjennom oPrc. Pa 
attitallet satt Iran og Irak ved siden av hverandre pa OPEc- 
moter og diskuterte oljepriser samtidig som landene forte en 
omfattende og brutal krig med hverandre. Men de forheld som 
ferer til en interesse for en Sspesifikk pris endres gjennom 
Konflikter (likesom oljeprisen pdvirker politikken fordavrig}). 
Det medf¢rer at vi etterhvert kan f& en ny portef¢lie av 
Ssynspunkter innad i organisasjonen som summerer seg opp i en ny 
OPEC~politikk, kanskje heller enn at organisasjonen gar i 
opplesning. Til det er den ®konomiske gevinst av noen form for 
Samarbeide pd tilbudssiden vist seg alt for lukrativ. 

Formen pa den nye portefe@ljen av synspunkter og utseende pa 
OPECS politikk avhenger mye av den politiske og militzre 
utviklingen i konflikten. Er det slik at USA og andre 
oljekonsumerende land blir dominerende i omradet, kan en tenke 
seg at OPEc, gjennom sine medlemsland anfert av Saudi-Arabia, 
ogsa utvikler seg i retning av en moderat prispolitikk, @kning 
i kapasitet og integrasjon i vestlige #konomier. Blir det slik 
at Irak "kommer seg unna" med invasjonen av Kuwait og blir 
dominerende i Gulfen, vil Irak bl.a. gjennom OPEC kunne s@ke 4 
presse nabolandene til lavere produksjon samtidig som de selv 
kan komme til a oke preduksjonen. En heyprispolitikk vil Iran ogsa normalt stette {men selvsagt helst ikke gjennom redusert 
egenproduksjon). 

Det finnes et utall av mulige hendelsesforlgp videre framover, bade for den olje- og allmennpolitiske utvikling. omfattende kriger som involverer de forskjelligste allianser me@llom land og 
som kan inkludere mange sentrale akt@rer i verdenspolitikken, i 
sadsom Israel, Sovjetunionen, USA, Vest-Europa, Japan, Iran, Egypt og andre er mulig. Idag synes det 4 vere liten mening i a gjette pa den videre gang sdvidt eksplisitt som det ville vere 
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nédvendig for 4 si noe mer konkret om rapportens formal, nemlig 
Kapasitetsutviklingen i omradet. 

Gjennom det analyseapparatet som er bygget opp i denne rapporten 
vil en imidlertid kunne oppdatere vurderingene med nye 
eksplisitte forutsetninger som etterhvert vil bli kKlarlagt 
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FORKORTELSER & SYMBOLER 

AD 

BCM 

mb/d 

MBTU 

ME 

PG 

SA 

UAE 

Abu Dhabi 

Billion Cubic Metres - Milliarder kubikkmeter 
Miliion barrels per day - millioner fat per dag 
Millions of British Termal Units 
Middle Fast - Midt-@sten-regionen rundt Den persiske gulf 
Den persiske gulfen som i denne Yapporten innbefatter de 
fem landene Saudi~Arabia, Kuwait, De forente emirater, Iran 
og Irak. 

Saudi~Arabia 

United Arab Emirates - De forente arabiske emirater 

92 

 



LITTERATUR 

Adelman, M.A., 1989: "The Oil Supply and Price Horizon", Energy Policy oktober. 

Austvik, 0.G., 1986: "Sgkelys pA mekanismene i ol jemarkedet", NUPI-rapport nr. 97. 

“+, 1987: "Gil Prices and the Dollar Dilemma", OPEC Review Desember (no. 4). 

-->, 1990: "Limits fer O71 Pricing. Assessing GPEC Production and Pricing Decisions", Kommer. 

British Petroleum, 1990: BP Statistical Review of Energy. 

CIA, 1985: "International Energy Statistical Review. 

Economist, forskjeilige utgaver: "Country Credit Risk Service", The Economist Intelligence Unit Limited, 

Fesharaki, Friediey, Isaak, Totto & Wilson, 1988: “OPEC and Lower Oil Prices: Impacts on Production 
Capacity, Export Refining, Domestic Demand and Trade Balances", U.S. Departement of Energy. 

Fraj, S.H., March 1990: "Responding to changed oil market conditions: the case of Irak, OPEC Bullein. 

teiberg, M., 1985: “En elementar innforing i den tibanesiske konftikten". 

Hogan, W.W., 1988; "Otl Demand and OPECs Recovery", Discussion Paper €-B88-02, Energy & Environmental Policy 
Center, John F. Kennedy School of Government, Harvard University. 

Hogan, W.W. & Leiby P.N., 1985: "Oil Market Risk Analyses", Discussion Paper, Energy & Environmental Policy 
Center, JOhn F. Kennedy School of Government, Harvard University 

Hotelling, H., 193%: "The Economics of Exhaustible Resources*, Journal of Politicel Economy. 

International Energy Agency (IEA), 1989: "Energy Policy and Programmes of IEA countries. 1989 Review'. 

Ingebrigtsen, T.M., 1986; "Konflikten meliom Iran og Irak", NUPE-rapport nr. 101. 

Lynch, M.C., 1990: "OIL Capacity Costs and Prices in the 1990s", Washington International Energy Group, 
July, 

NAVF (7990): ‘The Conference on Sustainable Development, Science and Policy. Final Statement", Bergen May 
8- 12.5-1990. 

OGU, O11 & Gas Journal, forskjeliige utgaver. 

PEC, Petroleum Economist, forskjellige utgaver. 

PIW, Petroleum Intelligence Weekly, forskjellige utgaver. 

Platts Oilgram News, forskjellige utgaver. 

Scott, B.R., 1987: "Saudi-Arabia. You Can Hear it on the Radio", Case Paper Harvard Business School. 

~~, 1987: "Saudi Arabia. Emergence as a World Power", Case Paper Harvard Business School. 

U.S, Departement of Energy, forskjellige utgaver: Monthly Energy Statistics 

93



    

Nupi Rapport 1989. 

Nr.134 Jens Chr. Andvig 
Kalle Moene - 

Nr.135 Arne B. Dalhaug : 

Nr.136 Tore Bje¢rgo 

Nr.137 Jan Fagerberg 

Nr.138 Odd Inge Steen 

Nr.139 Margarida Ferreira 

Nr.i40 Div. forfattere 

Nr.141 Janne H. Matlary 

Nr.142 Marianne Heiberg +e
 

Nr.143 Dag Anders Dyrdal : 

Nr.144 Iver B. Neumann 

Nr.i45 Johan J, Holst 

Nr.146 Tore Bjergo : 

Nr.147 Margarida Ferreira 

Nr.148 Harald Olav Skar 

Nr.149 Svein Melby : 

  

How Corruption may corrupt. 
(Sept. )} 

Konvensjonell nedrustning i 
Europa og konsekvenser for 
Norge. (Sept.) 

Vold mot innvandrere og 
asyls¢kere. (Des.) 

Innovation, Cathing Up and 
Productivity Growth. (Dec.) 

Norwegian Non-Governmental 
Involvement in Zimbabwe. Country 
Report within the project "Non- 
Governmental Development Action 
- Aims and Means". (Dec. ) 

Structural Changes in Norway's 
Trade - The Impact of 

Integration. (Dec. ) 

EF, EFTA, Norge - tilpasning 
eller mistilpasning? (Jan.) 

Norway's New Interdependence 
with the European Community. 
The Political and Economic 
Implications of Gas Trade. 

(March} 

Peacekeepers and Local 
Populations. Some Comments on 
UNIFIL. (March) 

Konsumenter, produsenter eller 
strategiske argumenter. USAs 
interesser og atferd overfor 
norsk utenriks oljepolitikk. 

(April) 

Den sovjetiske foderasjon i 
stopeskjeen. (Mai) 

Exploring Europes Future. 
Trends and Prospects Relating 
to Security. 

(June) 

Maritim terrorisme. En trussel 
mot norsk skipsfart og olje- 
virksomhet ? (Juni) 

Trade Effects of Integration. 
A Comparison between Norway 
and Other Countries, (July) 

Norwegian Non-Governmental 
Involvement in Nepal. 
"Non-Governmental Development 
Action - Aims and Means" (July) 

Strategisk rustningskontroll. 
(August) 

  
 



UBLIKASJONENE PA DENNE 

SIDEN ER DE SIST UT- 

KOMNE INNEN DE RESPEKTIVE SERIER. 
ALLE ER A FA SA VEL | ABONNEMENT 

SOM ! LOSSALG FRA: 

NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUT T 

POSTBOKS 8159 DEP., 0033 OSLO 1 
Fra komportrommunisme tt 

Par Egil Hegge 

Ba ° Nanesscr 
ELLER VED TELEFONISK HENVENDELSE BA + 00 aaulea Evrosa-pobine 
RETTET TiL TIDSSKRIFTKONTORET: Fo coese secventaneitenanet 
(02) 17 70 50 LINJE 605 Espen Beh Ee 

© Nabosiatspolttikk og Kaid krig 
‘Olay Fagelued Knudsen 

Bee ¢ GATTorhandin: ene om 

IP. Kr.75 (Abonnement kr.195) Nise Serena 

FFU. Kr. 60 (Abonnement kr.100) * Einok Sekertprosjeit | Nicaragua 

NUPA, Kr.210 (Abonnement kr 210) *# Forwarsridel Barn Egge 

* Bokmeldinger   
ONG 
ava eld 
  

  

NORSK | lar 
UTENRIKSPOLITISK | | | SKS 
ARBOK 63 , i 2 Nr. 11999 tar bla. opp felgende temaer: 

aad a Berekraftig utvikling i Sahel-omradet 

* fi a Perspektiy pa den skofogiske krisen I 
i Be Radehaysregionen 

4 a Politikk og vilenskap i en milfatid: 

* orkenspredning, ozonhuil, sur dedbar, 
drivhuseffekt, regnskeger 

a Lerdammen fra 20 ars Listandssamarbeid 
med Tanzania 

a Kinas bistandspolitikk i historisk 
perspektiv 

Ne. 2 1989 (vil foreiigge i desember) 

Temahefte om siaiens rolle £ utviklings- 
prosessen, med bidrag fra fiere disipliner 
(sosialaniropofagi, historic, offentlig 
administrasjon, sostclogl, statsyiienskap 
og akonomi}. 

Nr.11996 (vil foreligge i aprit 1999) 

Temahefte om barekraflig ulvikling,    


