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INNLEDNING 

Denne rapporten har til hensikt 4 gi en kort, men mest mulig 
sammenfattende beskrivelse av det samspill og den 
innvirkning viktige gakonomiske og politiske variable har ij 
markedet for rdolje. Ut fra dette diskuteres s4 Norges 
muligheter og begrensninger i markedet og i forholdet til de 
viktigste aktorene. 

Kapittel 1 viser oljens plass i markedene for primerbzrere 
av energi og den geopolitiske fordeling av energiforbruket. 
Det gis en kort historisk oversikt over utviklingen i 
raoljemarkedet og hvilke gkonomiske og politiske sartrekk 
det kjennetegnes av. Rapporten har ikke til hensikt 4 gi en 
markedsteoretisk diskusjon av oljemarkedet, men enkelte 
hovedsyn pd markedsformene refereres. Deretter diskuteres 
problemer prognoser om den fremtidige prisutvikling synes 
beheftet med. Det blir gitt eksempler pa hvordan et 
flertall av  prognosene ser ut i dag, og hvordan de, i takt 

med prisnedgangene, har endret seg de seneste drene. Til 
slutt i  kapitlet kommer en diskusjon rundt bruk av 
henholdsvis okonomiske og politiske tilnermingsmater for 
analyser av oljemarkedet. 

Kapittel 2 er en gjennomgang av tilbudssiden { oljemarkedet. 

Det blir trukket frem hvordan produksjonskostnadene setter 

den nedre grensen for oljeprisen, og at OPEC har fjernet 

prisen fra frikonkurranselasningen. Det blir poengtert at 

OPEC er en sammensatt gruppe av land, og det nevnes ulike 

mater & gruppere landene pa, bade ekonomisk og politisk, og 

interessekonflikter som kan oppsta mellom dem. OPECs 

posisjon i markedene blir beskrevet gjennom utviklingen av 

deres markedsandeler. Sammen med produsentene utenom 

organisasjonen, danner OPEC tilbudssiden i oljemarkedet. 

Det blir nevnt ulike hensyn landene kan tenkes a ville ta ij 

sin tilpasning. Spesielt trekkes betydningen av type aktor, 

oljereservene som ikke-fornybar ressurs, at enkelte land har 

begrenset absorpsjonsevne, og visse (overordnede) politiske 

hensyn frem. Likesd blir valutakursenes betydning for 

oljeeksportorenes bytteforhold og prisdannelsen i dollar 

diskutert. Kapitlet summeres opp med en oppfatning om at 

tilbudssiden er s& sammensatt av et antall variabler av 

ulike kvalitative typer, at en antakelig bear resonnere rundt 

fastsettelsen av tilbudet av rdolje utenom en pris-kvantum 

diskusjon alene. Eventuelt kan en deretter sette det inn, 

som eksogen variabel, i en teori for dannelsen av prisen. 

Andre halvdel av  tilbudskapitlet viser statistisk 

fordelingen av reservene globalt, geopolitisk fordeling av 

produksjon versus forbruk, eksportutviklingen, og OPECs 

eksportnedgang 1979-84 bade etter hva reduksjonen skyldes og 
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hvilke land som har redusert sine leveranser. Tabellene er 
landfordelte og viser sdledes bdde enkeltregioners og -lands 
betydning {f ulike sammenstillinger. Det fremkommer at bare 
1/5 av OPECs eksportreduksjon skyldes akt broduksjon utenom 
organisasjonen, hele 4/5 redusert etterspgrsel. Utover 
statistikkdelene er det ikke forsakt 4 tillegge de ulike 
variablene vekt, da dette ofte er vanskelig i analyser der 
ogsé politiske forhold trekkes inn, 

I kapittel 3 gjennomgds hovedtrekkene p& ettersporselsiden. 
Den store grad av stivhet pd kort sikt diskuteres, likesd 
hverdan dette endrer seg dess lenger tidshorisont en 
vurderer over. Ulike delmarkeder for raéolje listes opp, 
liksom Jikheter og ulikheter dem i mellom. Den fremtidige 
ettersporselsutviklingen etter rdolje beskrives ved et 
sakalt energivindu. I dette kan en sammenstille et 
sannsynlighetsomrdde for bdde inntektsutviklingen (f.eks. 
representert ved BNP) og etterspsrselselastisitetene, 
hvilket inneberer at en direkte far frem hvilken sannsynlig 
effekt pd energiforbruket en antatt BNP-vekst vil kunne ha. 
IEAs rolle blir deretter beskrevet, og det blir nevnt ulike 
tiltak organisasjonen har satt i verk for 4 gjore 
ettersparselen mer elastisk bade pa kort og Jang sikt. For 
a illustrere koplingen mellom skonomi og politikk ogsd pa 
ettersperselssiden, blir det nevnt hvordan storpolitikk var 
blant arsakene til opprettelsen av IEA. I andre del av 
kapittel 3 refereres, tilsvarende som i tilbudsdelen, 
statistisk tall for forbruk ay réolje etter geopolitisk 
omrdde, utviklingen 7 energiforbruk pr. BNP-enhet og 
OECD-omrddets oljeimport etter forbruksland. 

Pd grunnilag av markedsbeskrivelsene og -diskusjonene i 
kapitte! 2 og 3, diskuteres s& Norges rolle i oljemarkedet i 
kapitte] 4. Samtidig som Norge har vitale skonomiske 
interesser i et sterkt OPEC, er vi akonomisk,. politisk, 
historisk og kulturelt i det ovrige knyttet til de vestlige 
land, som i all hovedsak er betalende oljeimportarer. I 
denne situasjonen er Norge i en dobbeltrolle med interesser 
i begge landgrupperingenes styrke. Slik som markedet er 
sammensatt av bade skonomiske og politiske variabler, er 
Norges situasjon i forhold til markedet, OPEC og IEA, ogsa 
preget av gkonomiske og politiske forhold som avhenger av og 
virker inn pa hverandre. I hvilken grad Norge ber vare 
aktiv i dette markedet, eventuelt hvordan, hva vi kan ha 
muligheter for 4 oppnd, og hvilke hensyn vi ber ta og 
reaksjoner vi kan regne med 4 fa som folge av var utenriks 
oljepolitikk, diskuteres i dette kapitlet. 
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1.0 OLJE- 06 ENERGIMARKEDENE 

Den vestlige verdens avhengighet av olje er sterk, noe som i 
seg selv er et insitament til 4 bevege seg noe bort fra bruk 
av denne energibereren. Det vil imidlertid kreve en bevisst 
politisk styring 4 minske forbruket av réolje dersom prisene 
pa kull, gass og olje er noenlunde like, eller endog gar i 
faver av rdéoljen. Nar et land skal velge sitt 
forbruksmonster av  energiberere, vil det foruten en 
avveining mellom de enkelte prisene, ogsd trekkes inn hvilke 
tekniske muligheter for utnytting av den enkelte barer 
landet har, de behov som foreligger og den 
reveringss ikkerhet som kan antas a gjelde for den enkelte 

rer, 

1,1 PRIM@RB@RERE AV ENERGI 
  

fs 

Etterspersel etter primerbarere av energi er aviedet av 
ettersporsel etter varer energien inngdr som innsatsfaktorer 
ij produksjonen av. Vi etterspor for eksempel oppvarming av 
bolig, ikke primart olje eller elektrisitet til 4 lage denne 
varmen, Vi kan  eksempelvis velge mellom a@ la oss 
transportere av tog, bat, bil eller fly som kan bruke olje, 
kul], atomkraft, gass eller elektrisitet som energikilde. 
Prisene pa de enkelte energibererne samt deres egnethet til 
a4 bli benyttet som  energikilde for det  enkelte 
transportmiddel, bestemmer deretter transportorens 
ettersporsel etter hver enkelt av dem. 

Mulighetene for 4 velge mellom energibarere er for de fleste 
ikke sa@rlig store pd kort sikt. Dette skyldes hovedsakelig 
en temmelig rigid infrastruktur i  kapitalutstyret. 
Prisdifferansene pavirker sdledes ferst og fremst 
investeringsbeslutningene ndr en skal velge den ene eller 
andre  infrastrukturen. Her vil den teknologi som er 
tilgjengelig for 4 nyttiggjore seg den enkelte energiberer, 
ogsd spille inn. 

Nar forst investeringsbeslutningen er foretatt, md en i stor 
. grad bruke den teknikken en har. Skjer det store nok 

endringer i energiberernes innbyrdes priser, vil det vare et 
insitament til a skifte ut kapitalen fortere enn det dens 
fysiske Jlevetid skulle tilsi. Over 20-50 ar vil sdledes 
ettersperselen for hver av energibearerne vere relativt 
elastisk, mens den .pd kort sikt vil vere betydelig mer 
uelastisk. Et genske fra brukersidene vil sdledes vere 4 
utvikle teknikk som muliggjar veksling mellom energiberere 
pa kortest mulig tid. I noen serlig grad har dette til na 
bare vert gjort i USA (gass kontra olje). Disse tekniske 
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skrankene utgjor sdledes ogsd en -skranke for politiske 
reguleringer av markedene. Hele verdens totale forbruk av 
energi fordelt pd energiberere var i 1984: 

1.1.1.1 Energiforbruk etter energiberere 

Millioner tonn oljeekvivalenter 1984 
($e Om Ge Om OD CD O 8 eS Oe OS ey can ay Lays LE dP OD OOD OD Cte em oe 

Energibarer Forbruk Andel 

I alt 7202 100.0 

Olje 2845 39,5 
Naturgass 1410 19,6 
Kull 2180 30.3 
Vannkraft 485 6.7 
Atomkraft 282 3.9 

Kilde: BP Statistical Review 1985 
S. 

Ca. 40 % av primerenergibehovet dekkes som vi ser av olje. 
Deretter falger kull og naturgass. Disse tre energibererne 
dekker sammen ca. 90 % av verdens totale energikonsum. Det 
er ulike ettersporselselastisiteter for de forskjellige 
bererne og det kan ogsa vere ulike 
ettersporselselastisiteter i ulike anvendelsesomrader for 
den enkelte berer av /energi. En stor del av 
oljeettersparselen gar for eksempel til transportsektoren, 
der det fortsatt er dyrt 4 substituere med andre typer 
energi. Ettersporselen etter olje ti] denne er saledes 
normalt mer uelastisk enn ettersporselen etter olje til for 
eksempel oppvarming. 

En stor del av energiforbruket foregar i andre geopolitiske 
omrader enn der produksjonen finner sted. I statistikkdelen 
7 tilbudskapitlet vises den skjeve fordelingen mellom 
produksjon og forbruk av_ raolje mellom de enkelte 
geopolitiske omrddene. Konsentrasjon av produksjonen i 
forhold til forbruket finner vi ogsd for andre primerberere 
av energi, men ofte i andre omrdder enn for rdaolje. 
Forekomstene av kul] er:relativt spredd, mens uran i storre 
grad er geografisk konsentrert. Det samme gjelder gass, og 
den er ogsd mindre mobil enn oljen. Om lag halvparten av 
primerenergibererne forbrukes i Nord-Amerika, Vest-Europa og 
Japan (OECD-omradet). Sovjetunionen og dets allierte dekker 
25 prosent. De resterende 25 prosent forbrukes i verdens 
mest folkerike omrdder (Asia, Afrika og, Sor-Amerika): 

i 
| 
' 
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1.1.1.2 Energiforbruk etter geopolitisk omrade 

\ 
Mil lioner tonn oljeekvivalenter 1984 
ee eee ee 

I alt 7202 100 

Nord-Amerika . 2019 28 
SoreAmerika 361 § 
Vest-Europa 1249 / 7 
Midtosten 137 2 
Afrika 196 3 
Japan 362 5 
Kina 587 8 
Australasia ellers 439 6 
Sovjetunionen 1322 18 
Andre CPEs 530 7 

Kilde: BP Statistical Review 1985 

I sterre eller mindre grad er kjoperlandene sdaledes 
avhengige av ulike land og landgrupper i de enkelte 
energimarkeder. Betydelige handelsstrommer oppstdr, hvor 
forhold som prising og leveringssikkerhet er viktige bade 
for eksportegrer og importorer. De politiske relasjonene 
mellom landene, og deres innbyrdes geografiske plassering 
spiller med i prisdannelsen for -hver enkelt = av 

energ ibererne. 

1.2 OLUEMARKEDETS HISTORIKK 
  

Frem til 1950 ble bade produksjonen og distribusjonen av 

raolje dominert av store internasjonale oljeselskaper, ofte 

kalt “de syv sostre". Dette var selskapene Esso (USA), 

BP(GB), Shell(GB/Holland), Gulf(USA), Texaco(USA), Standard 
Oi? of California(USA) og Mobi?(USA). 

Det oppstod etter hvert misnaye i produsentlandene med 
selskapenes dominerende posisjon, da de mente at for lite 
inntekter ble igjen. De oljeproduserende landene i 

Midtgsten etablerte derfor etterhvert nasjonale 

oljeselskaper som svekket de syv sostres posisjon, En av 

intensjonene med opprettelsen av OPEC (Organization of 

Petroleum Exporting Countries) i 1960 var nettopp okt 
nasjonal styring over. forekomstene og inntektene fra dem. 

Olje- og energimarkedene . 9



Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia og Venezuela startet 
organisasjonen. I perioden frem til 1973 ble den utvidet 
til & omfatte ogsd4 Qatar, Indonesia, Libya, Emiratene, 
Algerie, Nigeria og Gabon. OPEC arbeidet for en "riktigere" 
fordeling av inntektene mellom selskap og vertsland og for 
en okning av selve prisen. Realprisen hadde da vert 
fallende helt siden drhundreskiftet. 

Som en falge av 6-dagers krigen i 1967 ble det fra hele den 
arabiske verden Jagt press pd de oljeeksporterende 
araberlandene om 4 bruke aljen som politisk vapen, farst og 
fremst mot Israel og USA. Til dette kunne ikke OPEC brukes, 
da organisasjonen ogs4 omfattet ikke-arabiske land. OAPEC, 
(Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) som ble 
dannet av Saudi-Arabia, Kuwait og Libya (senere ogsa Irak og 
Algerie) i 1968, ble forsokt brukt, men mislyktes, blant 
annet pda grunn av Saudj-Arabias lunkne holdning. Bevissthet 
om muligheten av 4 bruke olje som politisk vdpen bade blant 
eksporter- og importerlandene festet seg imidlertid. 

Forhandlinger om okt nasjonal styring av forekomstene og 
okning av prisen foregikk mellom produsentlandene og de 
internasjonale selskapene pa 60-taliet og pd begynnelsen av 
70-tallet. Yom Kippur-krigen i 1973 medforte imidlertid en 
bré nasjonalisering av de amerikanske selskapene i Gulfen, 
og til ensidig hevning av prisen, forst fra omkring 3 opp 
til 5, og deretter videre til 11.65 dollar pr. fat. Pa noen 
maneder ble alts& prisen nesten firedoblet (OPEC I). 
Embargoen som ble forsakt gjennomfart mot USA og Nederland 
(som transittland), mislyktes imidlertid. 

Utover pd 70-tallet falt realprisen pd réolje, tross forsak 
fra enkelte OPEC-land pa 4 fa den hevet. Igjen var det en 
politisk hendelse som ble opptakten til nye prisekninger. 
Revolusjonen i Iran, og den padfalgende krigen med Irak, 
forte til at disse to Jlandenes samlede produksjon ble 
redusert fra 5.7 millioner fat pr. dag i 1979 til 1.7 i 

1981. Frykten for et sterkt redusert tilbud, eventuelt 
leveransebrudd, ferte til en kraftig okning 7 ettersperselen 
etter olje til lager, og satte sammen med reduksjonen i 
produksjonen, i gang en prisspiral som endte pd over 35 dol- 
lar pr. fat i 1982 mot ca.13 dollar 7 1979 (OPEC II). 

I perioden 1973-83 har forbruket av rdolje i verden holdt 
seg noenlunde stabilt. Mens-de industrialiserte landene har 
senket sitt forbruk noe, har de oljeproduserende landene i 

den 3.verden og statshandelslandene okt sitt. Dette skjuler 
jmidlertid et toppunkt i 1979, og i perioden 1979-84 har 
oljekonsumet globalt vist en tilbakegang pa ca. 14 prosent. 
I de industrialiserte landene skyldes ettersperselsnedgangen 
i denne siste perioden flere faktorer. Blant annet kan 
nevnes svakere okonomisk vekst, virkningen av hoyere priser 
pa energisparingen, substitusjon til andre energiberere, 
utvikling av mer effektiv teknologi og mer genereile 
strukturendringer. En faktor er dertil effektene av de 
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sterke svingningene paé valutamarkedene, hovedsakelig yen og 

dollars okning i forhold til de europeiske valutaer, pd 

regional omfordeling av forbruket og prisdannelsen som 

sddan. Lenger ut i rapporten kommer vi tilbake ti] en del 
av disse forholdene mer detaljert. 

1.3  Sa@RTREKK VED OLJEMARKEDET 

Rdolje er en endelig, ikke fornybar-ressurs. Det betyr at 
en gitt beholdning blir mindre ved bruk og at den ikke kan 
gkes ved en produksjonsprosess. Dette forholdet gjelder 
ogsd for kull, uran og gass, men ikke for vannkraft eller de 
"nye" energiformene balgekraft, vindkraft og solenergi. De 
siste kan imidlertid ikke i serlig grad konkurrere med de 
dominerende energibarerne for en bedre teknologi er 

fremskaffet, eller prisene pd de eksisterende har steget sd 

mye at de blir  konkurransedyktige med eksisterende 

teknologi. Det at réolje er en ikke fornybar ressurs, betyr 

at den kan betraktes som en formuesbeholdning. Verdien pa 

denne vil variere med prisen det til enhver tid er mulig 4 

fa solgt den til. Dersom imidlertid ressursene er sd store, 
i forhold til utvinningstakten, at tidsperioden de kan 
utvinnes over blir svert jlang, kan det vare mer 
hensiktsmessig i mindre grad & vurdere dem som endelige ij 
okonomisk forstand. 

Det er av stor betydning. for rdoljemarkedet at forekomstene 
er konsentrert til Midtesten og noen andre omrdder, spesielt 

fordi det her ligger land med lite eget forbruk. Kjgperne 

befinner seg derimot i stor grad i OECD-omradet. Oljens 

betydning som energikilde for brukerne, samt inntektskilde 
for selgerne, har vert en medvirkende arsak til at 

nasjonalstater ji starre grad enn hva som er tilfelle for 

andre ravarer, er aktorer pa verdens rdoljemarked. 1 

perioden etter annen verdenskrig frem til begynnelsen av 

70-tallet dominerte imidlertid de internasjonale selskapene 

markedet, og mulighetene for de enkelte land til 4 opptre 

mer aktivt kom farst etter at nasjonale oljeseiskaper i stor 

grad overtok produksjonen i perioden 1970-75. 

En annet trekk er den spesielt lange investeringsperiode for 

utbygging av et oljefelt. Fra beslutning om utbygging til 

utvinningen starter kan det ved off-shore produksjon gd fra 

5 til 10 ar etter letefasen. Beslutninger om utbygging av 

nye felt tas sdledes, fra en driftsakonomisk synsvinkel, ut 

fra forventninger om prisutviklingen og tekniske endringer 5 

- 30 ar fremover i tiden. Den usikkerhet som eksisterer ved 

prognostisering sad Jangt fremover i tid, inneberer at en i 

tillegg til forventede produksjonskostnader, ogsd mad legge 

inn en margin til dekning av selve usikkerheten, Usikkerhet 
rundt mulighetene for nye, store funn andre steder og 
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endring i politiske forhold mad ogsd tas inn i vurderingen om 
4 bygge ut et oljefelt. 

Oppfatningene om gelve markedsmekanisimen spriker fra 
frikonkurransemodellen. som det ene ytterpunkt (som f,eks. i 
Hotelling-modellen}, til et monopolistisk marked som det 
andre. Mest vanlig er kanskje oppfatningen om et marked med 
oligopolistisk konkurranse som OPEC dominerer, og de avrige 
eksportgrene tilpasser seg OPECs politikk. OPEC maksimerer 
da sin inntekt ved 4 ta hensyn til ettersporselskurven og 
floyaktorenes produksjonspolitikk ("Stackelberg-lasningen"). 
En annen variant av dette er 4 oppfatte flgayaktorene som mer 
aktive, slik at det oppstar et ikke-kooperativt spill] mellom 
markeds lederen og flayakterene ("Nash-Cournot 
markedslikevekt"). Dette kan oppfattes bade som forholdet 
mellom landgrupper innad i OPEC og forhold mellom OPEC og 
jkke-OPEC-land. (For en naermere diskusjon av de enkelte 
markedsformene vises i norsk Jlitteratur eksempelvis til 
Lorentsen & Roland, Bjerkholt, Offerdal & Stream, Medlien). 

Den betydning olje har som energikilde, har gjort at svert 
mange land regulerer de ‘interne markedene. Oljen har 
dessuten stor betydning som strategisk vare i militare 
sammenhenger. Dette, ved siden av den betydning oljen har 
som inntektskilde for eksportarene og utgiftspost for 
importgrene, gjgr at ulike land soaker 4 pavirke hverandre og 
hverandres beslutninger mest mulig i samsvar med egne 
interesser. 

Den ovennevnte uenigheten om markedsformen kan, i alle fall 
j en viss grad, skyldes dette neare samspillet mellom okonomi 
og politikk, og gjgre de gkonomiske modellene noe for enkle 
til a bli gode virkelighetsbeskrivelser. Det kan vere blant 
arsakene til de store problemene prognostisering av 

Q 
prisutviklingen fremover synes 4 vere beheftet med. 

1.4 OM PRISPROGNOSER 

Noen oljeprisprognoser Jages pd grunniag av formelle 
modeller, andre baserer seg pd ekspertmeninger og tanker om 
ulike fremtidige etterspgrsels- og tilbudsscenarios. De 
formelle modellene gar detaljert ned pa hver enkelt av 
tilbuds- og ettersporselsfaktorene, og kan lett fjerne seg 
fra den praktiske virkelighet. Ekspertuttalelser kan pa den 
annen side lett bli subjektive, og i for sterk grad vare 
pavirket av dagens aktuelle situasjon. De ulike metodene 
inneberer hver for seg sdledes bade fordeler og ulemper. 

Prognoser pa oljepriser lages i de fleste land, og en del av 
resultatene har siden 1981 blitt. sammenliknet i "The Inter- 
national Energy Workshop" (IEW). Resultatene presenteres 
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annet hvert 4r, mens deltakerne motes hvert ar, vekslende 

mellom Nord-Amerika eg Europa. Deltakerne er offentlige 

myndigheter, selskaper, vitenskaplige jinstitutsjoner og- 
konsulentfirmaer fra land av ulik politisk type (bade 
astlige og vestlige land deltar). Alle typer prognoser er 
tatt med. 

En vanlig prognose viser som regel et mulighetsomrade for 

utviklingen, men i IEW tas det ikke hensyn til hvilken 
sannsynlighetsfordeling hver enkelt deltaker har pa sitt 
anslag. IEA samlet i 1985 imidlertid inn 345 anslag pa 
oljeprisen i 4dr 1990 og dr 2000, for de flestes ved] kommende 
ogsd for ar 2010, fra 75 ulike deltakere. Med basis i disse 
anslagene kom de frem til at det er 16 prosent sannsynlighet 
for at prisene vil ligge under 16%-kurven i figuren under, 
og 84 prosent sannsynlighet at den vil ligge under 
84%-kurven, 50%-kurven representerer medianen for 
anslagene. Graden av usikkerhet oker, rimelig nok, over 
tid. Figuren under er  sdledes et uttrykk for en 
gjennomsnittlig forventning om  prisutviklingen, hvor 
spredningen vises ved avstanden mellom 50%-kurven og de to 
andre kurvene. Avstanden mellom kurvene impliserer at 
anslagene er tettere konsentrert i det laveste prisomradet 
(under medianen) enn i det hoyere prisomraddet (over 
medianen). I dette lavere omrédet Jigger blant annet det 
norske olje- og energidepartementets prognoser. 

1.4.1.1 Oljeprisprognoser pr. 1986 

US dollars. 1980=100 
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IEW har ogsd foretatt en sammenlikning av anslagene som har 
blitt gjort tidligere ar for prisutviklingen pa 90-tallet. 
Denne viser at det er stort samsvar mellom den siste tids 
utvikling og anslaget. I figuren under ér samme de facto 
oljeprisutvikling tegnet inn som i foregdende figur frem til 
1985. Sd er ogsd anslag for utviklingen pd 1990-tallet pa 3 
ulike tidspunkt tegnet inn, i desember 1981 (12/81), i juli 
1983 (7/1983) og i januar 1985 (1/1985) (medianen i figuren 
over). Hvert av anslagene representerer tilsvarende kurver | 
pa disse tidspunktene, som 50%-kurven i foregdende figur. 

1.4.1.2 Oljeprisprognoser pa 3 ulike tidspunkt 

US dollars, 1980=100 
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Anslagene for prisutviklingen pd 90-tallet i 1981 var hele 
40 prosent heyere enn ansiaget i 1985. Alle anslagene viser 
at pd ethvert tidspunkt har de fleste trodd pa en okende 
pris i forhold til dagen for anslaget, men etterhvert som 
dagens pris faller har ogsd forventingene om den fremtidige 
pris falt i niva. . 

Er det i det hele tatt mulig a forutsi utviklingen fremover 
med noen rimelig grad av sikkerhet ? 
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1.5 @KONOMISKE 0G POLITISKE TILN@RMINGSMATER 

Mange av dem som benyttet vanlige akonomiske modeller pa 

det forste prissjokket i 1973, mente 4 forutse at OPEC, 
likesom alle andre ravarekarteller, ville mislykkes og g& i 
opplesning. Hovedargumentet var at interne ulikheter i 
organisasjonen ville fere til rivalisering, og dermed en 
"sprekk", Modellene viste seg imidlertid ofte 4 vere for 
enkle og derved delvis feilaktige til a beskrive 
organisasjonens adferd og oljemarkedet som sadant. Samtidig 
som det ble fastholdt at de h@ye prisene bare. var 
midlertidige, raste de igjen oppover i 1979, Etter dette 
aksepterte de fleste at OPEC var kommet for a4 bli, og den 
nye lare var na& at den langsiktige prisutviklingen ville 
vere noen fa prosent.over inflasjonsratene pr. ar, Vinteren 
1985/86 halveres imidlertid prisene i lopet av fa maneder, 
et langt sterkere prisfall enn den midlertidige nedgangen de 
fleste hadde regnet med. 

Bkonomiske modeller synes ofte 4 ha utelatt det faktum at 
okonom? ikke er det eneste av betydning for noe land. De 
fleste land vil eksempelvis vare interessert i a oke egen 
innflytelse, blant annet for a ivareta sine 
sikkerhetsinteresser og bevare sin handlefrihet best mulig. 
Politiske variabler ma derfor ogsé matte trekkes inn ji en 
helhetlig oljeanalyse, der et problem vil besta i 4 foreta 
en bevisst seleksjon av skonomiske og politiske variabler. 
Dette forutsetter en stor grad av helhetssyn, der valget av 

de enkelte okonomisk-politiske variabler og acggregeringsniva 
ogsé bar pavirkes av hvor lang sikt en vurderer over. 

Bkonomiske og politiske variabler kan imidlertid ikke males 

i felles enhet, Skonomiske analyser som ogsa trekker inn 

politiske forhold, blir mer kvalitative enn kvantitative. 

Modellen blir mer ambisigs, virker intuitivt mer helhetlig, 

men mister mye av sitt presisjonsniva. Konklusjoner om 

oljemarkedet ber derfor bygge pa betingete argumenter. Ana- 

lyser med hayere grad av konkretisering bygger for en stor 

del p& partielle resonnementer, med de svakheter det 

inneberer for helheten. 

Selv om politiske variabler vanskelig lar seg male, kan en 

ofte si i hvilken retning de virker. Sdledes blir det 

interessant dersom de gar i motsatte retninger av de 

akonomiske, hvordan eventuelt tap i sikkerhet og politisk 
innflytelse vurderes kompensert med akt ekonomisk velferd. 
Dersom de er komplementare, vil de ikke sta i konflikt med 
hverandre, og de politiske anskene vil forsterke. de 

skonomiske, Bkonomiske variabler setter grenser for 

landenes handlinger i markedet, innen landet og overfor 

andre land, likesom geopolitiske relasjoner og 
allianseforhold ogs& vil vere med 4 forme oljelandenes 
adferd qua oljeland. 
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Denne rapporten setter sakelyset pa skonomiske og politiske 
forhold pd ettersporsels- og tilbudssiden. Hvor balansen 
meliom detaljer og helhet ber gd, er vanskelig 4 bestemme. 
Analyser som intenderer 4 vere helhetlige kan i prinsippet 
vere ganske detaljerte, men i praksis vil en da ofte 
risikere at helheten drukner i diskusjoner av subvariable. 
Da vi her har til hensikt 4 gi en mest mulig sammenfattende 
beskrivelse av viktige skonomiske og politiske variable i 
oljemarkedet, hvordan de enkelte faktorer pavirker markedet 
og hvordan deres innbyrdes samspill er, er det ikke foretatt 
noen omfattende diskusjoner rundt de enkelte variable, 
utover det som synes rimelig for helheten. Det normative 
aspektet ved okonomisk-politiske analyser, gjor at det bare 
ji liten utstrekning er forsakt 4 tillegge de enkelte vari- 
able vekt, utover de  statistiske delene i hvert 
hovedkapittel. 

Noe konkret svar pa hva utviklingen blir fremover, kan 
rapporten ikke gi. Intensjonen er 4 eventuelt kunne bidra 
med et syn pd markedets sammensetning og funksjonsmate, der 
bade skonomiske og politiske variabler trekkes inn. Noen 
vil kanskje klare 4 inkorporere de politiske variable i de 
formaliserte modellene pa en bra mate, hvis ikke det er 
mulig blir konklusjonen i denne rapporten at det mer 
eksplisitt ber bli lagt vekt pa de politiske forutsetningene 
prognosene i slike modeller bygger pa. 
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2.0 TILBUDET AV R&OLJE 

I det internasjonale oljemarkedet har OPEC intervenert bade 
gjennom pris- (1973/74) og kvantumsreguleringer (1982-85). 
Dette har fort til en  annen markedsklarering enn 
frikonkurranselasningen, Oet er bred enighet om at prisene 
etter disse markedsinngrepene ligger langt over det som kan 
betraktes som "vanlig" avkastning pa de investeringer som er 
foretatt, og oljerenten dette gir har fert til store 
inntektsoverfaringer fra konsument- til produsentland. 

2.1 PRODUKSJONSKOSTNADENE 
  

Driftsakonomisk (kortsiktig) setter de variable 
produksjonskostnadene den nedre grensen pa prisen for at 
produksjonen ji et felt skal vere lonnsom. P& lengre sikt 
vil drift av et felt kreve en pris som dekker bade faste og 
variable kostnader, og fastsettelse av en nedre akseptabel 
pris 7 den sammenheng er mer komplisert. Denne bestemmes 
etter investeringenes sterrelse, avskrivningsforlop, 
reservoarets stgrrelse, rentesats, driftsomkostninger og 
fortjenestemarginer. En justering av reserveanslaget vil 

eksempelvis kunne endre enhetskostnadene bdetydelig, da 
hovedelementet (i alle fall for hoykost produsenter) er 
"sunk cost", Bare ay hensyn til de svake reserveanslagene 
vil en derfor matte opererere med ganske grove tall nar en 
snakker om kostnader pr. produsert enhet. 

Den totale produksjonskapasitet av raolje er i dag pa vel 7C 
mijlioner fat pr. dag (mbd), hvorav ca. halvparten finnes j 
OPEC-landene. For 1974 ble det ikke produsert noe sarlig av 
det vi idag kaller hgykostolje, mens det senere er blitt 
bygget ut en kapasitet pa noen millioner fat pr. dag (i 
Nordsjoen ca. 3-4 mbd}. Norsk sokkel, med kostnader pa 8-12 
dollar pr. fat, er blant verdens dyreste produksjonsfelt, 
mens den alt  overveiende del (over 90 prosent) av 
produksjonen fortsatt er lavkostolje (1-5 dollar pr. fat) 
(se for eksempel Lorentsen & Roland). Med dagens teknologi 
vil det koste 35-60 dollar pr. fat 4 produsere raéolje fra 
tjeresand eller oljeskifer og enda heyere kommer en vec 
produksjon av syntetisk olje (sdkalt 
“back-stop"-substitutt). Grensekostnadskurven for raolje 
kan saledes illustreres med et langt lavprisomrade for en, i 
markedsmalestokk, mindre stigning til hoykostprodusentenes 
niva. Deretter stiger den relativt bratt mot nivdet til 
prisene pa substituttene. 
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2.1.1.1 Grensekostnadskurve for réolje 
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Produksjonskapasiteten i figuren illustrerer dagens grense 
for raoljeproduksjon fra fossile’ mineraler. Eventuell 
skning i denne kan komme i heykostomrddet, mens det teknisk 
og skonomisk synes mest rimelig at den 7 et starre omfang 
heller vil komme i Javkostomradet. En utbygging av for 
eksempel Saudi-Arabias produksjonskapasitet vil etter alt 4 
domme foregd i dette lavprisomradet, og i forhold til 
reservesterrelsene (paviste eller sannsynlige), er denne av 
betydelig sterre omfang enn hoykostprodusentenes. Formen pa 
grensekostnadskurven vil aitsd grovt sett beholdes i 
overskuelig fremtid, uansett hvor en eventuell 
produksjonsvekst matte komme, gitt fordelingen av ressurser 
som de er kjent i dag. 

Tilbudskurven i et frikonkurransemarked ville falle sammen 
med grensekostnadskurven, der en produksjonsnedgang grunnet 
et fal] j ettersperselen ville fore til at 
haykostprodusentene falt ut av produksjon. Dagens 
produksjon pa rundt 60 mbd = skyldes imidlertid en 
administrert reduksjon i enkelte land, foretatt uavhengig av 
produksjonskostnadene. For a finne frem til den virkelige 
tilbudskurven og dermed klareringspunktet for prisen, er det 
sdledes avgjerende ogsa a ha en forstdelse for tilbydernes, 
og da spesielt OPECs, politikk. 
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2.2 OPEC 
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vil vare et produ 

hele organisasjonen 

mellom de enke 

produksjonskostnaden 

innebere stengning 

inntektsoverforinger 

optimal tilpasning for et salgskartel] 

sjonsniva som gj¥ maksimal profitt for 

under ett. Fordelingen av produksjonen 

te ville da vere slik at 

blir minst mulig. Dette ville kunne 

av prodyksjonen i enkelte land og 

mellom jandene. 

Bade pd grunn av de pra 4iske og politiske vanskelighetene 

det ville innebere 4\fa At overnasjonalt kartell til a virke 

slik, og at denne ren produksjonseffektive angrepsvinkelen 

ser bort fra at EC-landene har en rekke ulikheter seg 

jmellom av annen ekohomisk og politisk karakter 4 ta hensyn 

til, fungerer ikke/or anisasjonen slik. 

Fellestrekket d OPkC-landene er at de eksporterer alje; 

mens de forevyig til dels svert forskjellige. En 

forstaelse for OPECs \politikk betinger sdledes igjen en 

forstaelse for/disse likhetene og ulikhetene. 

2.2.1 Ulike grupper av land 

Skonomisk og utviklingsmessig er OPEC-landene ofte gruppert 

slik (se for eksempel Akinbobola). 

1) Land som er netto debitorer og som forventes a 

forbli det p& grunn av at inntektene vil fortsette a 

vere sma i forhold til faktisk/onsket forbruk, Blant 

disse landene nevnes sarlig Nigeria, Iran, Venezuela, 

Indonesia, Algerie og Irak. Disse kalles ofte "the 

high absorbers". 

2) Land som er netto kreditorer og som forventes 4 

forbli det i drene fremover, men som ikke forventes 4 

endre sin oljeproduksjon. Biant disse landene nevnes 

sarlig Kuwait og Libya. 

3) Land som forventes a kunne oke sin produksjon og 

sine inntekter, men som ikke klarer 4 forbruke 

inntektene innenlands. Blant disse landene nevnes 

sarlig Saudi-Arabia, Emiratene og Qatar. 

En til enhver tid entydig gruppering av landene kan ikke 

foretas etter slike kriterier, men den kan vere til hjelp i 

en diskusjon om de enkelte landenes og organisasjonens 

adferd. En forskjel] mellom landene er at gruppe 3, men 

ogs& gruppe 2, har storre muligheter for 4 virke som 

svingprodusenter enn gruppe 1. En prosentvis like stor 
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nedskjaring i alle landene ville derfor ramme gruppe 1 subjektivt sterkere enn de andre. SAledas pekes det ofte pa 
enkelte forhold som gjerne er gjenstand for strid j OPEC nar 
produksjonskvoter skal fastsettes. Det kan gjelde ulikhet i fordeling av ressurser, produksjon og finansiell styrke, og likesd ressursene 0g utvinningen sett’ i forhold til befolkningsmengden og de behovene det enkelte land har, 

Skonomiske faktorer er imidlertid dpenbart ikke de eneste av betydning for OPEC-landene. Evnen ti] a dominere, for eksempel Midtosten-regionen, bade politisk og militart, og de politiske bindinger de har inngdtt for & ivareta slike hensyn, vil influere pa den adferd et land vil ha j sporsmd] om produksjonsnivaé og prispolitikk. Politisk har OPEC-landene som har agnsket raske og store prisekninger blitt kalt "hauker", mens de som har onsket en mer forsiktig utvikling, "moderate" (se for eksempel Ahrari). 

a) Blant haukene nevnes serlig Iran, Libya, Algerie og Nigeria, men ogsa Irak, Indonesia og Venezuela. 

b) Blant de moderate nevnes spesielt de konservative monarkiene Saudi-Arabia, Emiratene, Kuwait og Qatar. 

Denne grupperingen faller ji stor grad sammen med den ekonomiske nevnt over. The high absorbers er regnet som politiske hauker, de rike landene moderate. Lederlandene i disse to grupperingene har vart Iran og Saudi-~Arabia. Saudi-Arabia er Jandet med sterst reserver og produksjon, mens Iran pd 70-tallet, foruten a vere en stor produsent, var det mest dominerende landet. Jo sterre politisk og militar innflytelse et land har, dess storre muligheter har det til & pavirke OPECs politikk. En revolusjon i Saudi-Arabia, liknende Khomeinis j Tran, kunne endre OPECs politikk til 4 bli mer entydig som “haukene" gnsker den. At Saudi-Arabia har virket som svin produsent de siste drene, kan sdledes (men ikke nadvendigvis} bety at Saudi-Arabia har valgt (eller blitt presset til) en slik linge av hensyn til generelle politiske forhold i Midtgsten, 

Spesielt viktig blir utfallet av krigen mellom Iran og Irak. Dersom det blir en vinner, og dette blir Irak, kan den interne OPEC-kampen bli slik den var mellom Iran og Saudi-Arabia under sjahen. Blir vinneren Khomeini, synes utfallet svart usikkert, og faren for at hans type regime vil spre seg til andre land, synes stor. Hva som da vil skje, skal vi ikke prove 4 gjette pa her. Viktig 7 denne 
sammenhengen er 4 poengtere hvilken betydning diskusjonene innad i OPEC kan ha for organisasjonens samlede politikk. 

En grunn til Saudi-Arabias onske om en mer moderat prisutvikling kan ogsd ha vart at de derigjennom har kjopt seg goodwill hos amerikanerne. Tilsvarende kan det tenkes at USA i sin tur ikke onsker en for lav oljepris for & unnga 4 provosere Saudi-Arabia. (I tillegg har USA sine egne 
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heykostprodusenter og mer langsiktig leveringssikkerhet 4 ta 
hensyn til.) Vendt denne veien er dette et argument som gar 
mot innforing av den omdiskuterte tol] pd import av raolje 
til USA, Alt ettersom hvordan styrke- og 
interesseforholdene mellom disse to landene er, finnes det 
muligheter for en eller annen form for politisk trade-off 
mellom dem, (Politiske forhold i og rundt Saudi-Arabia er 
diskutert noe mer i kapitlet kalt "politiske forhold".) 

OPECs adferd som gruppe kan sdledes (antakelig) ikke 
beskrives med noen av enkeltlandenes adferd. Landene vil 
sammen danne en adferd avhengig av en rekke interne og 
eksterne forhold bade av gkonomisk og politisk karakter. De 
som har forsokt 4 summere opp enkeltlandenes adferd for 4 
beskrive hele OPEC, har da ogsad ofte kommet til ganske 
forskjellige resultater. 

2.2.2 Markedsandelene 1979-84 

OPECs stilling i oljemarkedet kan bl.a. belyses ved deres 
produksjons- og handelsandeler. Sammen med etterspersels- 
og tilbudselastisitetene kan disse vare et utrykk for deres 
"“makt" i markedene. 

Fram til OPEC II var produksjonen omtrentlig lik deres 
kapasitetsgrense. Fra 1979 til 1984 er den imidlertid 
redusert fra 1561 til 905 millioner tonn (reduksjonen fra 
Irak og Iran medregnet). Det alt overveiende av nedgangen 
skyldes lavere eksport til OECD-omrddet: I 1984 var sdledes 
QPECs eksport til OECD-landene om lag halvparten av 
1979-nivdet (1039 millioner tonn i 1979 mot 490 i 1984). 81 
prosent av denne nedgangen skyldes lavere 
importettersporsel, og 19 prosent skyldes okt tilgang fra 
ikke-OQPEC-land, Av ikke-OPEC-land som har okt sin eksport 
til omradet, er spesielt Storbritannia (+36 millioner tonn) 
og Mexico (+32 millioner tonn) viktige, med Sovjetunionen og 
Norge (begge + 13 millioner tonn) folgende etter. 

OPECs andel av OECDs import falt sdledes fra 80.5 prosent i 
1979 til 57.9 prosent i 1984, Det at ettersporselen faller 
fgrer matematisk selve andelen fra 80.5 til 70.3 prosent. 
Selv om jikke-QPEC-landene hadde hatt en konstant eksport i 
perioden, ville derfor OPECs andel i perioden uansett ha 
falt. Ikke-OPEC-produksjonen forer den  imidlertid 
ytterligere ned, fra 70.3 ti] 57.9 prosent. (Ved en like 
stor absolutt nedgang bade ji telleren og nevneren, og 
telleren er minst, vil den relative nedgangen vere storst 
for telleren, slik at broken netto blir mindre. ) 

Tilsvarende har OPECs andel av verdensproduksjonen falt fra 
48.4 til 32.1 prosent i samme pertode. Deres andel av 
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produksjonen utenom statshandelslandene har fait fra 61.3 

til 43.0  prosent. Ca 3/4 av_ eksportnedgangen har 

Guif-statene statt for, Saudi-Arabia for 42.3 prosent alene. 

Hovedarsaken til OPECS lavere markedsandeler er altsd lavere 

etterspersel ji OQECD-landene. Som tailene viser, er 

produsentene utenom organisasjonen en forsterkende faktor 

til faliet 4 andelene. Nar markedet krymper, @kes 
jkke-OPEC-landenes relative betydning, sa4 lenge de ikke er 
villige til 4 vare med pd noen_ produksjonsreduksjon. 

Hovedkonklusjonen ma bli at OPECs "makt" i denne forstand 
synes noe svekket de senere arene, men at de fremdeles er 
dominerende i markedet. Bak ji dette kapitlet vises 
statistisk OPECs produksjons- og handelsandeler mer i 
detalj. 

2.3 ADFERD Pa TILBUDSSIDEN 

Det er viktig & trekke alle produsenter med (bade OPEC-Tanc 
og ikke-OPEC-land), nar \en skal analysere tilbudssiden i 
réoljemarkedet. Det er imidlertid en hel serie ulike syn pa 
hvilke (sammensetning av) hefisyn som bestemmer de enkelte 
oljeprodusentenes politikk. “ De ulike synspunktene dels 
kompletterer de forskjellig@ syn pa markedsformene nevnt i 
1.3, dels gar de mot dem i’ sine rendyrkede former, Nedenfor 
skal vi diskutere en /del rhold som ofte betraktes som 
viktige for ti Ibydernes /adferd enkeltvis og samlet. 

  

    

   

  

2.3.1 Akter og planieggingshorisont 
  

Det synes 4 herske bred enighet om at dersom de 

multinasjonale oljeselskapene hadde beholdt kontrollen over 

markedet, ville ikke de store prisekningene pd olje kunnet 

finne sted. \ - 

Nar aktorene i stor grad har tt fra 4 vere private 

selskaper til (nasjohal)stater, kan en anta at 
tilpasningsformalet har ehdret seg fra profittmaksimering 

til en eller annen form for s4mfunnets optimum (“property 

rights"-teorier). 1 1960 std,itenlandske oljeselskaper for 

ner 100 prosent av all préduksjon i OPEC. I 1970 var 
andelen fortsatt svert hoys ndt 95 prosent. I 1975 var 
den sunket til rundt 40 prosent og i 1980 til omtrent 15 

prosent. En stat vil nodyendigvts ta videre hensyn enn et 

privat oljeselskap og plarleggingen\yil normalt forega over 

et lengre tidsperspekt}. 01 JeproiuksJoner kan dermed 

/ 
/ 
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anskes yredusert i forhold til de private selskapenes 
utvinningsniva 

a 

En annen faktor som pavirkér hor sonten det optimaliseres 

over, er hvorvidt ressurséne oppfattes som begrensede eller 
ei. Dersom oiljereservéne er sveart store, vil en produsent 

tillegge betydhingenav at raolje er en endelig, ikke 
fornybar ressur tindre vekt, enn om reservene er sma i 
forhold til inningstakten. Oppfatter produsenten 
beholdningen s endelig, vil han som regel optimalisere 
utvinningstaktén ver hele feltets Jlevetid. Forventes 
reservene vare \j flere hundre ar med en “rimelig" 
utvinningstakt, vil o timaliseringen i storre grad forega ut 
fra krjterier tiksvarende skonomisk tilpasning§ i 
produksjénen av andre fornybare varer. 

    

    

2.3.2 Enkelte land har begrenset_absorpsjonsevne 

Svert mange begrunner tilbydernes adferd med landenes 
muligheter for 4 anvende de store inntektene som skapes. 

Disse resonnementene gar i hovedsak pa at en oljeeksportor 
har valget mellom & bruke oljeinntektene til innenlands 
konsum eller investering, til finans- eller realinvestering 

utenlands, eller 4 utsette oljeutvinningen og beholde 
reservene som naturkapital. Det hevdes at rent utenlandske 
investeringer kaster sa lite av seg og styres i sd stor grad 
av andre enn landet selv, at dette ikke er sd attraktivt. 
(Det har imidlertid blitt hevdet at  utenlandske 

finansinvesteringer er et interessant investeringsobjekt for 

Norge i det nermeste 10-aret (Skanland)). En sitter da 

igjen med muligheten til & bruke pengene innenlands, 
eventuelt kombinert med spesielle investeringer i utlandet 
som styrker Jlandets naringsliv (jfr.  debatten om 
"“internasjonalisering av norsk naringsliv"). Pa kort sikt 

kan det sAledes vere begrensninger pa hvor store inntekter 

som kan brukes slik. Spesielt har en del utviklingsland, 
som samtidig er store oljeprodusenter, ofte en svakt utbygd 

infrastruktur. De vil derfor matte bruke mye av inntektene 
til & bygge opp produksjonskapasiteten. Den begrensede 
absorpsjonsevnen kan sdledes medfare onske om redusert 

utvinning i forhold til de tekniske mulighetene. 

En tilbudskurve for et slik land er ofte beskrevet som 
svingformet ("backward bending supply curve"). (se for 
eksempel Griffin & Teece). Nar oljeprisen stiger, vil 

produksjonen til 4 begynne med stige. Nye prosjekter blir 

lonnsomme og nytten av 4 bruke inntektene innenlands er 

stor. Dersom realavkastningen pa investeringer i utlandet 

er lav i forhold til forventet vekst i realprisen pa olje, 

vil det, om Jlandet dekker sine finansielle behov, ved 
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ytterligere prisokninger kunne vere fordelaktig 4 redusere 
produksjonen. At tilbudt kvantum blir redusert, vil i sin 
tur ytterligere kunne oke prisen. Tilsvarende vil en 
prisnedgang medfore okt tilbud, noe som kan starte en 
prisspiral nedover. Dette inneberer at jandet forst 
definerer sitt kapitalbehov og deretter fastsetter det 
produksjonsnivaet for oljen som gjgr at behovet dekkes. 
Landet er da en prisfast kvantumstilpasser i markedet. 

2.3.2.1 Svingformet tilbudskurve 

Pris 
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! 
l 
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! 
{ 
{ 
{ 
! 
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kvantum 

Hvis en oppfatter en svingformet tilbudskurve som gjeldende 
oljemarkedet, der landene med begrenset absorpsjonsevne 
virker som svingprodusenter, s& vil land som ikke opplever 
slike forbruksbegrensninger, stort sett kunne oppfatte 
kurven bare ji den nedre, stigende delen. Nar prisen blir 
enda heyere enn omrddet med fallende tilbud, vil kvantum 
igjen kunne stige, slik at kurven blir S-formet. Dette 
forklares gjerne med at forventet oljepris i fremtiden kan 
tenkes 4 bli lavere enn dagens, noe som aker lonnsomheten av 
utenlandske investeringer samt at flere heykostfelt vii 
kunne settes i drift. Er markedets tilbudskurve backward 
bending pa grunn av begrenset absorpsjonsevne, kan det bety 
at de  prisakninger OPEC har oppndadd, ikke skyldes 
koordinerte handlinger, men enkeltlands interne forhold. 
Dersom det blir nedvendig med koordinerte handlinger i 
fremtiden, for 4 beskytte den felles haye oljerenten, star 
det i sa fall igjen 4 se om landene evner 4 bli enige om 

Tilbudet av raolje 24



det. F.eks. Ahrari mener at OPEC-landene pa 70-tallet 

tilpasset seg sine individuelle behov, mens de pa 80-tallet 

har fungert mer som et kartell. 

Det kan vises at et marked med en slik tilbudskurve vil 

kunne vere svert ustabilt. Nedenfor er det illustrert en 

situasjon med relativt uelastisk ettersporsel. 

2.3.2.2 Svingformet tilbudskurve og uelastisk ettersporse] 

Pris 
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kvantum 

Det finnes, slik vi har tegnet det, altsd 2 likevektspriser, 

der selv sma endringer kan fore prisen fra det ene til det 

andre nivdet. En utgangspris pa p2 kan hoppe ned til pi og 

vice versa. Et negativt skift i ettersporselen eller et 

positivt skift i tilbudet vil gjore prisen enda mer ustabil. 

Et positivt skift i ettersperselen eller et negativt i 

tilbudet, vil kunne fore prisene svert hoyt opp, men 

muligens til en entydig markedslosning (i tilfelle S-formet 

tilbudskurve). : 

Er derimot ettersporselen elastisk, vil vi kunne fa et mer 

entydig likevektspunkt. 
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2.3.2.3 Svingformet tilbudskurve og elastisk etterspersel 

Pris 
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kvantum 

Den nere parallelliteten mellom tilbuds- og 
ettersperselskurven vil imidiertid kunne fore til store 
prisendringer ved skift i ettersperselen. (For en mer 
detaljert diskusjon av et slik marked og ustabiliteten i 
det, se for eksempel Bjerkholt, Strom & Offerdahl, Griffin & 
Teece, Griffin, Lorentsen & Roland). 

2.3.3 Politiske forhold 

Adferden til et oljeeksporterende land kan ogsd vere innen~ 
eller utenrikspolitisk begrunnet. Generelt er det en rekke 
forhold som ikke bare er av teknisk eller akonomisk art som 
vil pavirke de respektive landenes oljepolitikk og markedet 
som sdadant. OPEC II var eksempelvis en direkte falge av 
revolusjonen i Iran og den pafalgende krigen meliom Iran og 
Irak. For & belyse det prinsippieile ved dette, skal vi se 
pa det viktigste enkeltlandet, Saudi Arabia. 

Blant de gruppene i Saudi-Arabia som ofte fremheves som 
viktige for utformingen av dets totalpolitikk, er 
kongefamilien, det utenrikspolitiske establishment, 
teknokratene, oljeindustrien, de militere OG 
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finansdepartementet. Blant annet avhengig av situasjonen 
internasjonalt og internt, kan innen- og utenrikspolitiske 
hensyn bli tillagt vekstende vekt. Et ofte referert 
koalisjonsmonster har vert de militeare, finansdepartementet 
og teknokratene som har stdtt for en sdkait “myk linje", 
representert ved stor produksjon og et moderat prisforlop. 
Mot denne har det utenrikspolitiske establishment, deler av 
kongefamilien (séfremt ikke utenriks- og sikkerhetspolitiske 
hensyn i situasjonen har vert vurdert som viktigere), samt 
de klerikale stdtt som representanter for en mer "hard" 
linje. Ettersom hvilke grupperinger som har sterst 
innflytelse internt, skaper dette ogsd ulike forhold til 
omverdenen. USA skulle sdledes ikke ha noen oljepolitiske 
argumenter for 4 godta vapenleveranser eller gi andre 
politiske konsesjoner til Saudi-Arabia i  dagens 
markedssituasjon (vinter 1985/86), slik enkelte har hevdet 
de hadde pd 70-tallet for 4 fa Saudi-Arabia til 4 innta en 
mer forsiktig holdning til en for sterk gkning av 
oljeprisen. 

Det valget Saudi-Arabia foretar mellom gkonomiske og 
politiske egeninteresser, star imidlertid under press fra de 
andre medlemsiandene i OPEC, som kan ha mer entydige 
interesser i en “hard" Jlinje. Saudi-Arabia ma derfor 
balansere mellom disse: egeninteressene og krav fra andre 
OPEC-land, selv om disse rent markedsgkonomisk kan vere 
kortsiktig politikk for alle. 

I tillegg vil andre araberland i tilspissede situasjoner i 
Midtesten kunne sette frem krav om at Saudi-Arabia skal 
bruke oljen som politisk vdpen mot USA og Israel. Dette 
skjedde bade under 6-dagerskrigen i 1967 og Yom 
Kippur-krigen i 1973,  Saudi-Arabia kan i verste fall 
risikere direkte militare aksjoner dersom de ikke inntar en 
klar holdning mot Israel]. Bade som stor oljeimportor, som 
hovedalliert til Israel, og som det ledende vestlige landet 
vil det derfor vere i USAs interesse 4 statte opp om de 
grupperingene i Saudi-Arabia som star for den mest 
"moderate" linjen, samtidig som USA kan gjore landet j en 
viss grad avhengig av amerikansk militar beskyttelse, for 4 
trygge kongefamilien. mot fiender fra inn- og utland, 
Erklaringer har da ogsd kommet om at USA er villig til 4 
forsvare oljefeltene i Midtasten militert, pa grunn av den 
store sikkerhetspolitiske betydning de har. 

2.3.4 Valutakursenes betydning: 

      

      

  

Oljeprisen avtaies i ameri afiske dollar. Imidlertid gar 
ca. 75 prosent av oljeimportér i OECD-omradet til andre land 
enn USA. En kursendring’ pa ‘amerikanske dollar vil derfor 
endre oljeprisene i “andre ands nasjonale valutaer 
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tilsvarende. En kursoppgang pa dollar versus de europeiske 
valutaer (for eksempel representert ved European Currency 

Units, ECU) hever oljeprisene i ECU. Dette vil fore til 
press 7 retning av lavere etterspurt kvantum i Europa 
og/eller lavere oljepris regnet i dollar. 

De seneste 3-4 dre nes utvikling kan illustrere dette. Mens 
prisen i dollar i \denne perioden har sunket, har prisen 
regnet i europeiske \ valutaer steget sterkt. Europeerne 
betalte i 1984 over, 70 prosent mer enn amerikanerne i 
forhold til en pari pry i 1980. 

\ 

2.3.4.1 Oljepris i US dollar og europeiske valutaer 1980-84 
\ 
\ 
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En partiell gokning ji dollarkursen gir derfor mer varer for 
en gitt oljepris j dollar i jmarkedene utenom USA til 
oljeekporterene og bedrer deres terms of trade. Tilsvarende 
vil en  partiell/nedgang i dollarkursen svekke deres 
kKjopekraft 7 disse Tandene. risen regnet i amerikanske 
dollar er sdledes ie en av flerd viktige oljepriser for de 
eksporterende  landene. Hvilkan vekt oljeeksportorene 
tillegger dollarprisen, priser i andre valuter eller en kurv 
av priser, og hvorledes deres | fordringsforhold overfor 
utlandet er, er viktige spersmal for analyser av tilbydernes 
tilpasning. Det kan for eksempe] tenkes at dersom et lands 
tilbudskurve er backward bending pa grunn av begrenset 
absorpsjonsevne, oot Taveorsen stiger slik at deres terms 
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“ee, a 

of trade totalt bedrér~.seg, kan de velge 4 redusere sin 
oljeproduksjon selv om><dollarprisen er konstant. 

Tilsvarende vil et partiett fa j dollarkursen fore til en 

forverring av deres.terms of trade og dermed okning i 

produksjonen. . “ 
a 

a 

a L- 

2.4 SAMMENFATNING 

Det totale tilbudet av raolje pa verdensmarkedet blir 

summen av OPECS og markedsgknomiske lands Jleveranser, 

foruten overskuddstilfarsel fra land med planekonomi. Slik 

det har vert de siste drene, har mange ikke-OPEC-land hatt 

en produksjon lik sin kapasitetsgrense. Svingprodusentene 

leverer s4 et kvantum utover dette. Alle far samme pris, 

enten de "svinger" eller ei. En kan derfor si at de landene 

som produserer for fullt, er  gratispassasjerer pa 

oljemarkedet og svingprodusentene. 

Den avre grense for kvantum tilbudt til en gitt pris, vil 

vere grensekostnadskurven beskrevet foran. Den nedre 

grensen vil vere summen av hver enkelt svingprodusents 

selydefinerte minsteproduksjon. Nermer svingprodusentene 

seg disse nedre grensene, vil flere land matte svinge, 

ellers vil prisene etter hvert matte falle. Jo mer en 

nermer seg den gvre grensen, vil svingprodusentenes makt 

ake. Bade ettersporselsutvikl ingen og 

produksjonsutviklingen i de Jandene som ikke svinger, 

pavirker sdledes denne makten. 

Nar det  gjelder markedsformen synes ekstremlasningene 

frikonkurranse eller monopol, lite dekkende for den faktiske 

situasjonen. Det synes som markedet best kan beskrives vec 

at OPEC dominerer, men at de, ved siden av a ta hensyn til 

ettersporselskurven, ogsd i  tilpasser seg de andre 

produsentenes politikk og at disse har visse muligheter til 

4 influere OPECs tilpasning. Med dette understrekes at 

landenes hensyn ikke bare gar pa produksjonsstorrelser, og 

ogsi pa (overordnede) politiske forhold av ulikt slag. 

Dette "spillet" kan ogs& forega innad i organisasjonen. 

Blant markedsbeskrivelsene synes derfor Nash-Cournot 

likevekt & passe best, men det 4 anta at landenes eneste 

formal er inntektsmaksimering, synes snaut. 

At tilbudskurven nadvendigvis ma ha et svingformet utseende, 

synes imidlertid ikke gitt. Sd sammensatt og komplisert 

tilbudssiden er, er det mulig ‘at tilbudet heller bor 

betraktes eksogent i en okonomisk modell. Som nevnt over, 

er det rimelig & tro at plasseringen av tilbudet vil vare 

sterkt pavirket av hvor ettersporselskurven ligger. I 

tillegg er det imidlertid sd mange andre variable som 

spiller inn at det ikke synes mulig, med noen rimelig grad 
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av fornuftig forenkling, 4 tegne tilbudet inn i en figur der 

den varierer direkte med prisen alene. 

En kan tenke seg at et gitt kvantum kunne tilbys til ulike 

priser, likesom det til en gitt pris kunne tilbys ulike 
kvanta, for eksempel av politiske hensyn. Det kan derfor 
synes mest hensiktsmessig 4 argumentere rundt 
tilbudsfastsettelsen utenom pris/kvantum-diskusjonen alene, 
og deretter sette denne inn i en prisdannelsesteori. Dette 
kompliserer sterkt forklaringen pa prisdannelsen, men synes 
tross alt som et mer handterlig verktay enn brukne og vridde 
kurver av mer eller mindre sofistikert karakter, Dette 
betyr at disse analysene antakeligvis ber betraktes som mer 
partielle enn de ofte har biitt. En analyse av 
prisfastsettelsen pa rdolje fordrer i sa fall innsikt i det 
gkonomisk-politiske samspillet markedet fungerer i, der en 
gar fra det generelle til det partielle sa snart en studerer 
rent politiske eller rent akonomiske variable. 

For 4 gi et inntrykk av de enkelte landenes og regionenes 
betydning i markedet, er det i de nermeste sidene referert 
en del sentrale tallstorrelser statistisk. 
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2.5 STATISTIKK 

t teksten over er det ofte referert til volumtall pa réolj- 
j millioner fat pr. dag. En annen mye brukt enhet er 
(millioner) tonn pr. ar. Svart mye offisiell statistikk er 
publisert i denne siste enheten, noe vi benytter i 
statistikkdelene i denne rapporten. Ved 4 bruke en faktor 
pA 49, kan en grovt regne om tall i mbd til millioner tonn 
pr. ar. Dersom eksempelvis norsk produksjon er pa 800000 
fat pr dag (0.8 mbd), vil det tilsvarende tallet i tonn pr. 
ar vare 0,.8*49=39,2. 

Over halvparten av dagens paviste oljereserver finnes i 

Midtesten. Ca. 70 prosent av reservene finnes i 
OPEC-landene. Dersom dagens reserveanslag er riktige, tar 
det 30-40 &r med dagens forbruk for de er brukt opp. OPEC 
derimot kan produsere i dagens takt omtrent dobbelt sa 
lenge. 

2.5.1.1 Verdens oljereserver 1984 

Millioner tonn 

See CSREES SSSA ASSO SOKO TOSTTSoe sow 

I alt 96100 100.0 34 
-derav OPEC 64800 67.2 72 
-derav Norge 1100 - «1.2 32 

Nord-Amerika 5500 6.1 10 
Latin-Amerika 11700 11.8 35 
Vest-Europa 3300 3.5 18 
Midtesten 54200 56.4 94 
Afrika 7500 8.0 30 
Kina 2600 2.7 23 
Australasia ellers 2500 2.5 16 
Sovjetunionen . 8600 8.8 15 
Andre CPEs 200 0.2 12 

Kilde: BP Statistical Review of Energy 1985 

Levetiden for et felt eller et lands reserver er 

reserveanslaget dividert med produksjonsmengden. Dette 
kalles ofte R/P-ratio i engelsk litteratur 
(Reserves/Produktion}. Det gir uttrykk for hvor lenge 
gjenverende reserver vil vare dersom produksjonen fortsetter 

pa tilsvarende nivaé som i basisdret. Pa grunn av store 

variasjoner i reserveanslagene er det som regel urimelig 4 
bruke disse tallene  direkte. Det er for eksempel 
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usannsynlig at USAs oljereserver skal vere uttomt pa 9 ar. 
Begrepet sier allikevel noe om relative stgrrelser pa 
levetiden. 

Verdens oljeproduksjon var i 1984 pd vel 2800 millioner 
tonn. Av nedenstdende tabell ser vi at tre land star for 
ca. halvparten av denne, nemlig Sovjetunionen, USA og 
Saudi-Arabia. Saudi-Arabias produksjonskapasitet er minst 
like stor som USAs. Da de har redusert produksjonen sterkt 
de siste drene, rangerer de i 1984 bare som tredje starste 
oljeprodusent (se tabell senere om hvert enkelt lands 
oljeproduksjon i perioden 1979-84). USAs og Sovjetunionens 
produksjon har vert relativt stabil de senere 4drene. 
Andelen av totalproduksjonen har imidlertid blitt savidt hoy 
hovedsakelig pa grunn av OPECs reduserte utvinning. 

2.5.1.2 De storste oljeprodusentene 

1984 

Land Produksjon Andel 

I alt 2817 mill.tonn 100.0 % 
-derav OPEC 905 - "= 32.1% 

Sovjetunionen 616 -'"- 21.9 % 
USA 487 - " - 17.3 % 
Saudi-Arabia 235 - " = 8.3 % 
Mexico 150 -" «= 5.3% 
Storbritannia 125 -"- 4.4 % 
Kina 110.Ciw Ce 3.9 % 
Tran 105 =" - 3.7 % 

Norge 36 + Ne 1.2 % 

Kilde: Petroleum Economist 

Totalproduksjonen var i 1979 pa 3225 millioner  tonn. 
Reduksjonen etter oljepris-"sjokket" i 1979/80 til 2817 
millioner tonn j 1984 utgjorde dermed 408 millioner tonn 
eller 12.7 prosent av 1979-nivdet. 

Mens oljeproduksjonen i Sovjetunionen og USA hovedsakelig 
gar med til innenlandsk forbruk, har enkelte land mye stgrre 
produksjon enn forbruk. Dermed ma de sake avsetning for 
oljen i andre land. Dette gjelder generelt for de landene 
som har organisert seg i OPEC (og for Norge). Tilsvarende 
ma de Jandene som ikke har egen olje, importere fra andre 
land. 
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2.5.1.3 Produksjon og forbruk av rdolje 

Millioner tonn (Millioner fat pr. dag i parentes) 1984 

ee re st hk Os ae ea 

I alt 2826 (57.8) 2845 (58.9) +19 ( +0.1) 
=derav OPEC 905 {18.3} 148 5°94 =757 {18-3} 
ederay Norge 35 ( 0.7 8 ( 0.2 -27 ( -0.5) 

Nord-Amerika 568 (11.9 791 {16.6} +223 ( Aen 
Latin-Amerika 338 ( 6.7 218 ( 4.5 ~120 ( =2.2 
Vest-Europa 187 | 3.8) 591 nh) +404 “38) 
Midtasten 578 (11.7 9§ ( 1.9 -483 ( -9.8 
Afrika 249 ( §.2 82 ( 1.7 167 ( 3.5 
Japan -( =) 215 ( 8 +215 4-8 
Kina 115 ( 2.3) 86 ( 1.7 -29 ( =0.6 
Australasia ellers 160 ( 3.3) 202 ( 4.2) +42 ( +0.9 
Sovjetunionen 613 (12.4 448 "33 ~165 3.4 
Andre CPEs 19 ( 0.4 117 ( 2.4 +98 ( +2.0 

Kilde: BP Statistical Review of Energy 1985 

At forbruket ikke er lik produksjonen totalt, 
skyldes lagerendringer og statistiske forskjeller. 

OPEC-landene produserer over 6 ganger mer enn forbruket. 
Vest-Europa er den storste oljeimporter og ma dekke ca. 7C 
prosent av sitt forbruk gjennom import. Japan dekker hele 
sitt forbruk gjennom import fra Indonesia og Midtesten. USA 
og Canada md importere snaut 30 % av sitt forbruk. 
Vest-Europa har like stor import som USA og Japan til 
sammen, 

Ulikheten i geografisk plassering av produksjon og forbruk 
forer til omfattende handelsstrammer. 
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2.5.1.4 De sterste oljeeksportarene 

Eksport til OECD 1984 

Fra Jand Mengde Andel 

1979 1290 = Mill.tonn . 
1980 1124 =" : 
1981 985 o Nm . 
1982 878 - Nn . 
1983 824 =~". . 

1984 846 -" . 100.0 % 
ederav OPEC 490 = No 57.9 % 

Saudi-Arabia 110 -"- 13.0 % 
Storbritannia 77 - " . 9.1% 
Mexico 67 -" 7.9 % 
Iran 58 -"- 6.9 % 
Nigeria 50 ~ to 5.9 % 
Sovjetunionen 50 -"- 5.9 % 
Arabiske emirater 46 -" . 5.4 % 

Norge 27 -"- 3.2 % 

Kilde: OECD/IEA, Quarterly 017 Statistics 

En kombinasjon av generel] ettersparselsnedgang og okende 
produksjon i ikke-OPEC land, har fort til at OPEC har 
redusert sin produksjon de seneste drene. 
enkelte faktorene er vist i tabellen under. 
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2.5.1.5 Nedgang i OPECs eksport til OECD-omrddet 

Fra 1979 til 1984. Millioner tonn 

Total eksportnedgang for OPEC 549 100 % 

“Skt tilgang fra ikke-OPEC-land 105 19 % 

-Fra OECD-omradet 56 
-derav Norge 1S 
-derav Canada 6 
-derav Storbritannia 36 

-Fra Sovjetunionen 13 
-Fra Mexico 32 
-Fra andre 4 

«Importnedgang 44g 81 % 

-I Nord-Amerika 172 
-derav USA 153 

-I Vest-Europa 209 
-derav Frankrike 53 
-derav Vest-Tyskland 48 
-derav Italia 38 
-derav Storbritannia 45 

-1 Japan 57 
-Andre 4 

Kilde: OECD/IEA, Quarterly O11 Statistics 

81  prosent av OPECs reduserte eksport skyldes lavere 

ettersporsel etter import av alje generelt. Denne nedgangen 

er OPECs hovedproblem, men problemet har blitt forsterket 

gjennom en o@kning i tilforselen fra andre land (19 prosent 

av eksportnedgangen). Disse andre land er hovedsakelig 

Storbritamnia, Mexico, Sovjetunionen og Norge. Som sum har 

dette fort til en fallende andel OPEC-olje i OECD-landenes 

totale oljeimport: 
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2.5.1.6 OPECs produksjons- og handelsandeler 

OECDs import 80.5 78.1 73.4 65.5 60.0 57.9 
NCW-produksjonen 61.3 57.2 52.4 47.3 44.4 43.0 
Verdensproduksjonen 48.4 43.8 39.9 35.1 32.5 32.1 

Fra a dekke 80 prosent av OECDs import har OPEC n& redusert 
sin andel til under 60 prosent. Det er viktig 4 vare 
oppmerksom pd at en like stor nedgang b&de i 
importettersperselen og i OPECs leveranser, matematisk vil 
fore selve andelen ned fra 80.4 til 70.3 prosent. Det er 
nedgangen fra 70.3 til 57.9 prosent som sdledes skyldes 
ekning i produksjonen utenom organisasjonen. Det er ogsa 
viktig &@ merke seg at OECD-omraédets andel av totalt 
oljeforbruk { verden minket fra ca. 70 prosent i 1973 til 
ca. 57 prosent i 1981 (OPEC Review, IV no.4), 

Nar en ser pa hvilke OPEC-land som hare redusert sin eksport 
til OECD-omrddet, finner vi at landene i Persia-gulfen har 
statt for 3/4, og Saudi-Arabia 42.3 prosent alene. 
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2.5.1.7 Landfordelt eksportnedgang 1 OPEC 1979-84 

Millioner tonn 

Xx Eksport Endring Andel av 
Land 1979 1984 1979-84 endring 

Total 1039 490 ~549 100.0 
-Gul fomradet 698 283 -415 75.6 

Arabiske em. 75 46 -29 5.3 
Algerie 51 28 -23 4.2 
Equador 2 5 +3 +0.5 
Gabon 5 6 +1 +0.2 
Indonesia 56 44 «12 2.2 
Iran 94 71 =23 4.2 
Irak 98 25 -73 13.3 
Kuwait 70 16 4 9.8 
Libya 86 42 -44 8.0 
Nigeria 101 50 -51 9.3 
Quatar 19 16 =3 0.5 
Saudi-Arabia 342 110 =232 42.3 
Venezuela 40 31 =9 1.6 

Norge 14 27 +13 +2.3 

Kilde: OECD/IEA, Quarterly Qi] Statistics 

Grunnen til at vi ikke benytter endringene i produksjonen 
til beskrivelse av svingprodusentene er for 4 fa de mest 
mulig direkte sammenliknbare med tabellen(e) foran, hvor 
eksportendringene vises. Noen vesentlig annen = struktur 
ville imidlertid ikke en oversikt over produksjonsendringene 
vist. Som det fremgadr, er altsd Norge skyid i 2.3 prosent 
av OPECs eksportnedgang. 

Nedenfor gis mer detaljert tall for OECDs-olje"balanse", 
produksjonen av raolje globalt og OECDs oljeimport fordelt 
pa land. 
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, 2.5.1.8 OECD olje. Balanse pr. land 

Rdolje + NGL + feedstock hele OECD 1983. Mill. tonn 

Netto 

Land Prod, + Imp. Eks. = Forb imoort 

1979 695 1291 84 1847 ~ 1205 
1980 7013-1124 86 1734 1038 
1981 700 985 9 1676 976 
1982 721 880 105 1488 775 

1983 748 825 118 1442 685 

Vest-Europa 104 426 96 498 394 

Belgia - 23 - 23 23 
Danmark 2 6 1 7 5 
Finland - 10 - 10 10 
Frankrike 2 71 - 73 71 
Hellas 1 12 = 13 12 
Irland - 1 - 1 1 
Island - - - - - 
Italia 2 77 - 79 77 
Luxembourg - - - - - 
Nederland 3 40 = 43 40 
Norge 31 2 25 8 -23 

Portugal - 8 - 8 8 

Spania 3 42 - 45 42 

Sveits - 4 - 4 4 

Sverige - 15 - 15 15 
Tyrkia 2 14 - 16 14 
Storbritannia 115 30 70 75 -40 

V.-Tyskland 6 65 - 71 65 

Osterrike 1 6 - 7 6 

Nord-Amerika 657 210 22 745 190 

Canada 77 12 19 70 =5 
USA " 480 198 3 675 195 

Japan 1 177 - 178 177 

Andre 22 19 - 31 7 

Australia 21 7 - 28 6 

New Zealand 1 2 - 3 1 

Kilde: OECD/IEA, Quarterly 011 Statistics 
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2,5.1.9 Verdensproduksjonen av réolje. 

Millioner tonn 

I alt 
Herav OPEC 

Vest-Europa 

Danmark 
Frankrike 
Hellas 
Italia 
Nederland 
Norge 
Spania 
Storbritannia 
V.- Tyskland 
Osterrike 

Ost-Eur./USSR 

Albania 
Jugoslavia 
Romania 
Sovjetunionen 
Ungarn 

Nord-Amerika 

USA 
Canada 

Mel lom-Amerika 

Colombia 
Mexico 
Trinidad 

*Venezuela 

Sor-Amerika 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 

*Equador 
Peru 

Afrika 
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*Algerie 53 
Angola 7 
Benin - 
Egypt 26 
Elfenbenskysten - 

*Gabon 10 
Kamerun 1 
Kongo 3 

*Libya 101 
*Nigeria 114 
Tunisia 6 
Zaire 1 

Midtesten 1074 

*Abu Dhabi 70 
Bahrein 2 

*Dubai 18 
*Trak 170 
*Tran 159 
Israel 2 

*Kuwait 126 
Oman 15 

*Qatar 24 
*Saudi-Arabia 475 
*Sharjah 1 
Syria 9 
Tyrkia 3 

Fjerne Osten 247 

Australia 21 
Brunei 12 

Burma 2 
Filippinene 1 
India 13 

*Indonesia 78 
Kina 106 
Malaysia 13 
New Zealand - 
Pakistan 1 
Thailand 0 
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2.5.1.10 OE&CDs oljeimport etter opprinnelses land 

Réalje + NGL + feedstock 

Fra land 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Andel 84 

I alt 1290 1124 985 878 824 846 100 
Nettoimport 1203 1038 888 774 704 707 83 

Herav OPEC 1039 878 723 575 494 490 58 
-Gulfomradet*® 698 584 480 369 292 283 32 

Arab.emirater* 75 71 57 51 47 46 5 
Algerie 51 40 33 27 28 = 28 3 
Equador 2 2 3.62 4 5 
Gabon 5 5 4 5 6 6 
Indonesia 56 52 54 45 45 44 5 
Iran* 94 35 24 56 69 71 7 
Irak* 98 84 25 24 20 25 Sg 
Kuwait* 70» =34~— 21 8 13 16 2 
Libya 86 75 54 45 44 = 42 5 
Nigeria 101 87 57 #53 48 =~ 50 6 
Quatar* 19 18 17 «+13 ~«10~—~«16 é 
Saudi-Arabia* 342 342 337 217 133 110 13 
Venezuela 40 33 35 27 427° 31 4 

OECD-omrddet 87 83 94 108 122 140 17 

Canada 19 15 15 18 21 25 3 
Nederland 4 2 2 2 3 2 
Norge 144 #17 #«17)206«©18©0«©230—C27 3 
Storbritannia 41 40 51 59 66 77 9 
USA 5 5 § 3 1 1 
Andre vesteeur. 4 4 5 7 7 8 

Ost-Eur./USSR 38 35 31 39 46 ~= 5&2 6 

Romania - 1 1 1 - 1 
Sovjetunionen 37 33 29 37 45 50 6 
Andre ost-eur. 1 1 1 1 2 i 

Andre land 126 125 136 156 162 163 19 

Egypt 2 Gg 12 12 13 £4213 2 
Karibien 2 7 8 7 10 6 

Kina 8 8 9 10 10 13 2 
Mexico 35 35 45 63 71 = 67 & 
Andre 79 66 62 64 58 70 7 

Kilde: OECD/IEA, Quarterly O11 Statistics 
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3.0 ETTERSPORSELEN ETTER RAOLJE 

PA ettersporselssiden hindrer de store investeringene, slik 

dagens teknologi er, stort sett en rask omlegging til alter- 

native energiberere. En valgfrihet foreligger i storre 

utstrekning bare pa lengre sikt. Denne ufriheten forer til 
at reaksjoner p& ettersporselssiden i stor grad slar ut i 

markedet med et etterslep i tid. Dette kan bety at vi ennd 

ikke har sett de fulle konsekvensene av oljeprisakningene i 

1973/74 og 1979/80. 

Det er ulik grad av stivhet i ettersporselen i forskjellige 

sektorer, Det finnes for eksempel i dag ikke noen reel 

konkurrent til olje i transportsektoren, mens det i enkelte 

industriprosesser finnes muligheter for 4 "“svitsje". En kan 

si at ettersperselen etter energi i det hele pa kort og 

mellomiang sikt (1-5 ar) er svert avhengig av beholdning av 

realkapital. PA mellomlang og lang sikt (5-20 ar) vil det 

bety mye hvordan de relative prisene  pavirker 

nyinvesteringene og hvordan ny teknologi utvikler seg. Fra 

et forbrukersynspunkt vil det sdledes vere interessant, jo 

hayere energiprisene er, 4 utvikle teknologi som kan svitsje 

mellom energiberere. 

< 

avledet av ettersperselen, etter de varer og tjenester den 

inngar ji produksjonen av. \ Ogsd opin er i stor 
pr. 

Ettersperselen etter réojie er, som for ravarer eilers, 

grad  innsatsfaktorer i \annen duksjon. Slik er 

kapitalutstyret viktig for Qvordan tersporselen etter de 

“endelige" varer og tjenestér ledes mot ettersporsel etter 

raoljeprodukter og deretter rdoljén selv. Investeringene i 

kapitalutstyr pavirkes av prishiVdet pa energi generelt, og 

det jinnbyrdes forholdet mellom/de respektive energiberernes 

priser. Ex ante har en sal es\valgmuligheter mellom bade 

graden av energietterspors og. hvilken energiberer en 

onsker. Ex post oreliggar ikke tilsvarende 

substitusjonsmuligheter. /Et bestemt kapitalutstyr krever 

ofte en bestemt type eferai og fabrikasjonskoeffisientene 

kan ogsd ofte vare r¢lativt konstante.  Skal bruken av 

energi endres, ma ofte hele kapitalutstyret skiftes ut. 

   

   

  

3.1 DELMARKEDER 

Grovt skilles det som regel mellom fire anvendelsesomrdder 

for raolje og oljeprodukter. 

Ettersparselen etter rdoije 42



1) Drivstoff i transport. I noen serlig grad finnes 

forelopig ikke konkurransedyktige substitutter for 
bensin og olje som drivstoff for land-, fly- eller 

sjotransport. Stiger imidlertid prisen tilstrekkelig 

kan en lage bensin pa kunstig vis. Noen land blander 

ogs& alkohol med bensinen. Gassdrevne biler har 

etterhvert kommet, likesd el-drevne. Det forefinnes 

atomdrevne bater, men mest i militere sammenhenger. Pa 
dagens prisnivé, og med dagens teknologi, synes alt i 
alt substitusjonsmulighetene fortsatt relativt 
beskjedne. . 

2) Petrokjemisk industri/industrielt driftsmiddel. Som 
input i en petrokjemisk prosess vil hayere oljepriser 
veltet over pad industriproduktene i sin tur kunne fore 
til lavere ettersporsel etter produktene, og 
substitutter kan da erstatte disses funksjoner. I 
dette anvende ]sesomradet synes . sdledes 
substitusjonsmulighetene & vere storre enn i mange av 
de andre omradene. 

3) Produksjon av elektrisk kraft. Alle energibererne 
kan benyttes til produksjon av elektrisk kraft. Her 

igjen er imidlertid substitusjonsmulighetene betydelig 

sterre ex ante enn ex post. Etterspgrselen etter 

energi til kraftproduksjon formes sdledes i sterk grad 
ut fra langsiktige prisforventninger. 

4) Oppvarming i husholdninger og naringslivet. I Norge 

kan man velge mellom bruk av elektrisk stream eller 

oljefyring. I andre Jand er ikke elektrisk kraft 

tilsvarende billig, pa den annen side er oppvarming med 

gass mer utbredt. Ettersperselen etter raolje er 

betinget av  infrastruktur i hvert land samt de 

muligheter for substitusjon mellom energibarerne som 

foreligger. 

De forskjellige delmarkedene former sammen er. 

totaletterspersel etter olje. En endring i det ene vil, i 
sterre eller mindre grad, kunne pavirke de andre 

delmarkedene. 

3.2 ETTERSPoRSELSFUNKSJONER 
  

Den sammensetningen av ettersperselssiden vi har beskrevet 

foran kan tyde pa at en ettersporselsfunksjon ikke er glatt, 
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men kan bade v#re krum og ha knekkpunkter. I figuren under 
er det jillustrert hvordan den kan se ut nar en eksempelvis 
har to perfekte substitutter for raolje. 

3.2.1.1 Ettersperselskurve nar det finnes to perfekte 
substitutter 

Pris 
t 

D1 D2 D3 
F 

am
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me
 
me
 
oe
 

ee
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ge
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—_
 

pl 

om
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o
e
 
o
e
 
e
e
 

p2 

  

  

kvantum 

D3 viser samlet ettersporsel etter réolje. Pris pa 
substitutt mr.2 er p2 og farer ettersporselskurven ned til 
D2 ved priser heyere enn dette. Ved pris pl kommer en s4 
opp i nivdet til prisen . pad substitutt nr.l. 
Ettersperselskurven ved priser over pl vil falge Ol. 
Etterspgrselskurven etter réolje ndr det finnes to perfekte 
substitutter til ulike priser, vil sdledes ga med brudd som 
illustrert ved linjene AB, DC og EF. 

Et annet typisk trekk er stivhetene i ettersperselen pa kort 
sikt, som i stor grad skyldes investeringer i 
produksjonsteknologi. Over, tid kan imidlertid teknologien 
skiftes ut og det vil gjare ettersporselen mer elastisk pa 
lang enn pa kort sikt. I figuren under er dette illustrert 
gjennom de flatere kurvene etter ar 2000. 
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3.2.1.2 Illustrasjon avy ettersporselsfunksjoner pa kort og 
lang sikt 

  

1990 2000 2010 

kvantum 

Foruten utviklingen i de  enkelte delmarkedene og 
substitutter for rdéolje, vil den ekonomiske aktivitet og 
ettersporselselastisitetene vere de viktigste variable 4 

anslaé for prognoser pd ettersporselssiden. I sine 
aggregerte former skjuler saledes slike anslag en rekke 

viktige forhold som ligger til grunn for den totale 
ettersporselen. . 

3.3 PROGNOSER FOR ETTERSPaRSELSUTVIKLINGEN 

Utviklingen + den gkonomiske aktiviteten avhenger av 

forhold bade av gkonomisk og  politisk karakter. 

Forskjellige hendelser kan endre de gjeldende prognosene 

bade til nedgangtider og til perioder med sterkere vekst enn 

anslaget. Slike prognoser forutsetter sdledes ofte at det 

ikke skjer noen fundamentale endringer av de viktigste 

gkonomiske og politiske kreftene. Dette er nok en ikke 

urimelig forutsetning, men det er viktig 4 vere klar over at 

risikoen for slike endringer i sterre eller mindre grad ker 
usikkerheten i prognosene. 

Ettersporselselastisiteten for olje avhenger bdde av 
utviklingen i de relative priser pd andre energiberere, og 
prisene pa den teknologien som benyttes. En oppfinnelse som 

kunne utnytte gass (som forelopig er billigere pr. 
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energienehet enn olje) til bruk i biler pa en bedre mate, 
ville oke ettersparselen etter gass og senke etterspgrselen 
etter olje. Dette vil bety at ettersparselselasitisiteten 
for gass ville bli starre og for olje mindre. 

I et “energy window" kan en uttrykke et mulighetsomrade for 
utviklingen av inntektsnivaet og ettersporselselastisitetene 
for energi. 

3.3.1.1 Energy Window 

Gkning 1 
energiforbruk 

1:1 
~— 

1 2 3 4 5 6 
Skonomisk vekst 

Langs absissen er malt vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP), 
langs ordinaten gkningen i  energiforbruk. Dersom 
energiforbruket hele tiden ker tJlike sterkt = som 
inntektsnivaéet, medforer dette at vi vil fad en sammenheng 
mellom vekst og energiforbruk som er rettlinjet 45 grader 
som illustrert ved Jinjen 1:1. Dette har sammenheng med at 
vekstbransjene da i stor grad har samme 
energi(kapital-)intensivitet som den eksisterende 
kapitalstrukturen. Yeksten har med andre ord ikke endret 
energigraden, eventuelt bare sammensetningen. Dersom 
veksten ikke medforer noen ettersporsel etter energi, vil 
sammenhengen kunne  beskrives horisontalt illustrert i 
figuren ved linjen 1:0. Dette betyr at vekstbransjer har 
lavere energiintensitet enn eksisterende naringer. Det kan 
tenkes reaksjoner som ligger utenom disse linjene. Dersom 
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ettersporselselastisiteten faller under null, kan det bety 

at vekstbransjene ikke bare er av tjenesteytende karakter, 

men at de vokser pa bekostning av de opprinnelige, mer 

kapitalintensive naeringene. Vokser energiettersporselen 

fortere enn inntektsakningen, kan det bety en sterk satsning 

pa energiintensiv og kapitalkrevende industri. 

Energiforbruket pr. enhet BNP har ligget mellom 0.3 og 0.85 

for alle markedsokonomier de siste 20 drene. Det er 

jimidlertid store forskjeller mellom de ulike landene. USA 

ligger omtrent dobbelt sd hayt som de avrige OECD-landene 

pr. produsert enhet. OECD-omrddet som helhet viser en 

nedadgdende trend siden oljesjokket i 1973, 

Markedsgkonomiske utviklingsland har imidlertid hatt en 

akning i energiintensiten, noe som skyldes at industrien 

etterhvert har fatt en viktigere plass i deres skonomier. 

I figuren er det illustrert et anslag p& BNP-vekst pd mellom 

2 og 4 prosent og ettersporselselastisiteter pd mellom 0.3 

og 0.8. Dette gir en effekt p& energiettersparselen pa 
mellom 0.6 0g 1.6 prosentpoeng i det Javeste vekstscenariet 

og mellom 1.2 og 3.2 i det hayeste. ABCD kalles 

energivinduet og gir uttrykk for et mulighetsomrade for 

utviklingen, 

3.4 IEA 

    

   

IEA (International Energy Agency) ble etablert i 1974 og 

bestéar av de\fleste landene i OECD-omradet. Norge er, som 

det eneste landet, k f assosiert medlem. Det skonomiske 

argumentet for \& opprette organisasjonen var blant annet a 

gjare medlemslandené mindre avhengige av den enkelte 

energiberer og geopolitiske enkeltregioner. Organisasjonen 

har beredskapsplaner og fordelingsnekler mellom 

medlems landene A ilfelie en leveringskrise skulle oppsta, 

og har dessuten \arbeidet for at mediemslandene skal 

effektivisere /sin \energibruk. Ved 4 bygge opp store 

oljelagre ka kjaperlandene sikre seg noe mot den 

kortsiktige falsomheten et slik eventuelt leveransebrudd 

innebzrer. t lagerhold aker dertil muligheten for a vente 

med innkjop/ nér prisen er hay, og forventes 4 falle, for a 

kjope nar/ prisen er lav. Lagerholdet reduserer den 

kortsiktige’ effekten |jav produksjonsstans og derved OPECs 

muligheter/ for 4 jlage nye oljeprissjokk, men ikke 

tilsvarende mot  prijsendringer grunnet mer generelle 

markedsfophold. Arbeidet for & hindre oljeprisokninger 

ellers, nar hovedsakdt ig bestatt i energieffektivisering, 

substitustjon til ruk av andre energiberere og okt 

produksjoh av energi i medlemslandene. IEAs arbeid har 

saledes i -~okonomisk forstand stort sett gdtt pd ad cjere 

ettersporselen mer elastisk, bade pa kort og pa lang sikt. 

Ettersperselen etter rdolje 47



; 

/ 

    

  

/ 

Sarbarheten oljekrisen j 13/14 viste i de vestlige 
gkonomier ble brukt av USA til dyargumentere for en sterkere 
felles generel} politisk plattfarm. Vest-Europa onsket 4 
knytte narmere band til araberstatene, mens USA var Israels 
hovedallierte. Ved 4 samle Jlanfene under IEA pa det 
energipolitiske omrddet, kYarte AUSA a bremse Vest-Europas 
politiske tilnerming til araberlapdene. Dette kan synes som 
en viktig arsak til Frankrike holdt seg utenfor 
samarbeidet. 
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3.5 STATISTIKK 

3.5.1.1 Verdens raoljeforbruk 1965-1984 

Milloner tonn 

  

Landomrade 1965 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 

I alt 1530 2282 2725 3002 2902 2824 2801 2845 
ederav O£CD-land 1081 1594 1757 1862 1686 1591 1567 1597 

Nord-Amerika 604 768 849 882 828 778 773 791 
Sor-Amerika 96 128 167 212 213. 224 «= 217—s 218 
Vest-Europa 389 627 664 682 634 605 587 5691 
Midtasten 35 50 67 82 85 88 91 95 
Afrika 29 42 52 72 76 78 79 8. 
Japan 88 199 244 238 224 208 207 215 
Kina 11 28 68 88 85 82 85 86 
Sov jetunionen 181 263 375 436 444 449 451 448 
Andre CPEs 38 69 99 120 120 119 118 117 
Andre 59 108 140 190 193 193 193 202 

Kilde: BP Statistical Review of Energy 1985 

3.5.1.2 Energiforbruk pr. BNP-enhet 
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3.5.1.3 OECDs oljeimport etter forbruksland 

Raolje + NGL + feedstock. MITT Toner tonn- 

I alt 1290 1124 985 878 824 846 100.0 

Vest-Europa 645 575 502 457 428 436 51.5 

Belgia 34 33 29 25 23 © 23 2.7 
Danmark 9 7 6 5 6 6 
Finland 13.613 «11~=~=Co10-sd120 9 
Frankrike 127,114 #95 81 71 = 74 8.7 
Hellas 17. 18 «#19 «616 )—=«(12)—(Oo12 
Irland 2 2 1 1 1 1 
Island - - - - ~ - 
Italia 114 93 91 86 77 76 9.0 
Luxembourg - - - - - - 
Nederland 61 50 38 37 40 45 5.3 
Norge 6 5 3 3 2 2 
Portugal 8 8 8 8 8 8 
Spania 48 49 48 43 42 = 42 5.0 
Storbritannia 61 47 37 34 30 32 3.8 
Sverige 16 18 «61506130 («1513 
Sveits 5 5 4 4 4 4 
Tyrkia >: 10 12 14 #14 ~= «13 
V.-Tyskland 115 100 80 73 65 67 7.9 
Osterrike 9 9 8 6 6 6 

Nord-Amerika 391 317 275 224 210 219 25.9 

Canada 31 28 26 17 12~—«Ol 
USA 360 289 249 207 198 207 24.5 

Japan 239 217 #197 184 177 182 21.5 

Andre 13 #11 soils o14 9 9 1.1 

Australia 10 8 9 612 7 7 

New Zealand 3 3 2 2 2 2 

Kilde: OECD/IEA, Quarterly 011 Statistics 
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4.0 NORGES ROLLE I OLUEMARKEDET 

Norges andel p& 3.2 prosent av OECDs oljeimport gjar oss 

relativt sett mer viktige i handels- enn i 

produksjonssammenheng (1.2 prosent i 1984), Sammen med 
Storbritannia dekket vi i 1984 12.3 prosent av eksporten til 

OFCD-omradet, eller bortimot det samme som Saudi-Arabia. 

Saudi-Arabias eksport var da redusert til et niva pa 1lv 

millioner tonn pr. ar mot 342 j 1979, 

Som vestlig industriland, med det alt vesentlige av var 
eksport og import med andre OECD-land, vil en nedgang i 
oljeprisen redusere prisnivadet i disse landene og virke i 
retning av en hoyere vekst som etterhvert vil fore til okt 

ettersparsel etter norske varer. Imidlertid er det ikke 

tvil om at Norge netto har sterke interesser i en relativt 

hoy og stabil oljepris. Det vil derfor vere av vesentlig 

betydning for norsk gkonomi hvilken prisutvikling vi far pa 

olje fremover. Sparsmalet om Norge er en ren pristaker 

eller omvi er i posisjon til 4 kunne vare med pa 4 pavirke 

prisnivdet tvinger seg derfor frem. Foruten selve 

markedsandelene og de elastisitetene vi star overfor pa 

tilbuds- og ettersperselssidene, synes det rimelig 4 vurdere 

hvilke politiske muligheter og begrensninger vi er stil 

overfor, 

I hvilken grad en nedgang i norsk og/eller britisk 

produksjon vil kunne fore til en okning i OPECs produksjon 

og/eller en okning i prisen, avhenger av 

ettersporselselastisitetene og OPECs og andre tilbyderes 

reaksjoner (tilbudselastisitetene). Det skal helt spesielle 

ettersporselselastisiteter til for at ikke Norge akonomisk 

ma tape p& en ensidig senkning av produksjonen. Dersom 

jmidlertid var reduksjon forer til redusert produksjon ogsa 

4 andre land, vil det inntektstapet kvantumsreduksjonen 

medforer, kunne oppveies av den prisekningen dette eventuelt 

kunne medfore. 

Det vil derfor -vare i en situasjon der Norges 

produksjonsreduksjoner er koplet til andre Jands reduksjoner 

at det vil vere aktuelt for oss 4 vurdere redusert 

utvinningstakt. En slik situasjon vil kunne oppstd dersom 

OPEC frykter ytterligere produksjon utenfor medlemslandene, 

slik at de investerer i 4 eke sin egen produksjon for 4 

presse prisene ned. Hensikten ville da kunne vere a tvinge 

gratispassasjerene til 4 spille med i organisasjonen. Selv 

om en slik aksjon antakeligvis ikke vil vere lonnsom for dem 

pa kort (og kanskje mellomlang) sikt, vil det kunne oke 

organisasjonens makt, og dermed mulighetene for fortsatt 

kontroll av markedet pa sikt. Et annet argument for OPEC 

til & investere i en slik produksjons@kning kan vare a ok 

usikkerheten om prisutviklingen fremover, slik at 

investeringslysten i fremtidige (haykost) 
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utbyggingsprosjekter blir dempet. Et tredje argument kan 

vere intern disiplin i organisasjonen, og et fjerde mer 
maktpolitisk begrunnet. 

Det vil vare viktig 4 vite nayaktig hvilke (sammensetning 
av) begrunnelser Saudi-Arabia og OPEC har for en slik 

aksjon. Dersom vi antar at den er rettet mot 
ikke-OPEC-landene, vil Norge ha valget meliom a fastholde 
produksjonspolitikken og vente tii OPEC eventuelt gir opp 
forsoket, eller 4 g& inn i en dialog med eventuelle 
produksjonsreduksjoner til falge. De OPEC-landene som ikke 
sker sin produksjon, men opplever fallende priser, vil sta 
overfor tilsvarende dilemma som Norge. Enten ma de gi land 
som Saudi-Arabia innremmelser (f.eks. i form av lavere 
produksjon), eller bryte ut av organisasjonen for 4 
produsere mer for 4 oke inntektene den veien. Det er i 
Norges interesse at ikke noe land obryter ut av 
organisasjonen, og vaér politikk bar derfor ikke ungdig virke 
i retning av en slik prosess. 

Dersom det ikke kommer noen reaksjon fra de andre 
oljeprodusentene, vil inntektsnedgangen for Norge av en 
produksjonsreduksjon, mer eller mindre kunne fore til en 
produksjonseakning for ett eller flere OPEC-land. Ut fra en 
u-hjelpstankegang kunne en kanskje forsvare dette, dersom en 
positivt visste at gkningen tilfalt de fattige OPEC-landene. 
Tilfaller imidlertid Norges reduksjon et av de rike landene, 
vil det vere mindre attraktivt. Det kan synes vanskelig 4 
se hvor mye av en eventuell norsk nedgang som vil fore til 
okt OPEC-produksjon og enda mindre hvilke land den 
tilfaller. Det er dessuten en rekke andre mater det er 
bedre 4 drive u-hjelp pa enn via utvinningstempoet av olje. 

Selvy om norske leveranser i markedsmalestokk er sma, utgjaor 
de store belop. En prosent av Norges produksjon utgjar 
mellom en halv og en milliard kroner. Sma reduksjoner vil 
saledes utgjore betydelige belop ji vinst til det land en 
eventuel] produksjonsokning tilfaller. Dette medfarer at 
OPEC uansett har gskonomiske insitamenter til a anske at 
Norge og andre eksportland utenom organisasjonen skal vere 
tilbakeholdne i produksjonspolitikken. 

Konsumentlandene har i det alt vesentlige interesser i 
sterst mulig oljeproduksjon til lavest mulig pris. IEAS og 

OPECs forventninger til Norge vil variere med hvordan 
oljemarkedet spesielt og energimarkedene generelt vurderes. 
I en stram markedssituasjon vil IEA legge storre vekt pa 
leveringssikkerheten enn dersom markedet er  svakt, 
tilsvarende som OPEC vil tillegge Norge storre vekt i et 

svakt enn i et stramt marked, 

En norsk tilnerming til OPEC ville medfore en viss 
samkjgring med araberlandene i var utvinningspolitikk. En 
styrking av organisasjonen vil dertil ake araberlandenes 
makt i oljemarkedet og dermed deres innflytelse i alle 
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oljeproduserende land, Et sterkere OPEC vil gjennom dette 

og sin okte kontrol] med det viktigste energimarkedet 1 

verden eke araberstatenes generelle internasjonale 

innflytelse. Norge er utenriks- og sikkerhetspolitisk 

knyttet til USA gjennom mediemskapet i NATO og 

energipolitisk gjennom IEA, Det 4 i en viss grad “bryte ut" 

av det vestlige samholdet vil saéledes ikke bli sett positivt 

pa i USA og antakeligvis heller ikke i Vest-Europa, Dette 

vanskeliggjar en norsk tilnerming til OPEC. 

Det hevdes ogsa at en tilnerming til GPEC vil kunne fore oss 
inn i en rolle som brobygger mellom IEA- og OPEC-landene. 
Det synes noe usikkert hvordan en siik rolle skulle utsves 
og hva som eventuelt kunne oppndas i norsk interesse. 

4.1 KONSEKVENSER FOR NORSK POLITIKK 

Offisiell norsk politikk har til n& gatt ut pa at 

oljemarkedet er et kommersielt anliggende der overordende 

utenriks- og sikkerhetspolitiske forhold ikke skal trekkes 
inn. Den beste utenrikspolitikk for norsk olje har derfor 

blitt vurdert ¢i1 ikke 4 ha noen uttalt politikk. Denne 
holdningen har fort til at vi har kunnet fa i pose og sekk 

ved bade & kunne oke produksjonen og & haste prisfordelene 

av andres reduksjoner. 

I den grad vi er interessante for omverdenen, vil imidlertid 

andre land sake & forme vare omgivelser og var interne 

situasjon mest mulig i samsvar med sine egne preferanser. 

Enten vi liker det eller ei, har derfor det faktum at OPEC 

vinteren 1985/86 uttrykker krav om at vi skal redusere vart 

utvinningsniva, gjort at oljen ved siden av vere et 

petrolumsekonomisk tema, ogs4 har blitt det 

utenrikspolitisk. Det vil vere vanskelig fremover 4 

fremheve kun det kommersielle ved oljehandelen overfor 

omverdenen. 

Likesom oljemarkedet er sSammensatt av bade okonomiske og 

politiske variabler, er Norges situasjon i markedet preget 

av okonomiske og politiske forhold som gjensidig avhenger av 

og virker inn pa hverandre. Om vi bor vere mer aktive i 

politiske fora, eller i markedet, avhenger imidlertid blant 

annet av hvilke muligheter vi har for pavirkning. Det synes 

som nevnt ytterst tvilsomt at sterrelsen pa var produksjon 

som s&dan vil kunne gi oss noen videre innflytelse pa det 

generelle prisnivdet pa raolje. Det vil derfor primert vere 

de markedspsykologiske og politiske mulighetene ma ta still- 

ing til. 

Samtidig som vi har interesser i et sterkt OPEC og det 

prisnivdet de kan frembringe, star vi i var ovrige energi- 
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og utenrikspolitikk knyttet til det vestlige fellesskap 

gjennom IEA og NATO. Dette er organisasjoner som mer eller 

mindre direkte har motsatte interesser av OPEC, der USA har 

en narmest erklart politikk om a "knekke kartellet". Som en 
del av dette vestlige fellesskapet forventes det at vi skal 
hjelpe til med 4 sikre best mulig tilgang pa rimelig energi. 
Sikkerheten for leveranser gay ikke nodvendigvis i motsatt 
retning av var evrige utenrikspolitikk, mens prissporsmalet 
gjgr det. Dermed kommer var generelle vestlige tilknytning 
i konflikt med anskene om haye oljepriser. 

Denne nye utenrikspolitiske dimensjonen utgjor ikke bare en 
begrensning pa var handlefrihet. Den sterre skonomiske og 
energipolitiske tyngde Norge har fatt, gir ogsd nye 
muligheter i vart forhold til omverdenen. Vi blir lyttet 
mere til og vi har sterre muligheter til 4 pavirke 
internasjonale diskusjoner og forhandlinger bade om disse 
spersmalene og der de griper inn i andre forhold. Samtidig 
ma vi vere oppmerksomme p4 at andre land far interesse av 4 
pavirke oss som eksporter, enten gjennom uttalelser, 
sjarmoffensiver eller direkte press. 1 det internasjonale 
samfunn har vi i var avrige politikk stort sett tilpasset 
oss den situasjon de dominerende statene har skapt, og 
forsokt 4 ivareta vére interesser best mulig innenfor denne 
rammen. Problemet er at vi da fraskriver oss muligheten ti] 
& pavirke de politiske rammene for petroleumshandelen. Har 
vi na (fatt) s&vidt tyngde at vi i noen grad kan pavirke 
rammebetingelsene for var petroleumspolitikk ? 

Det er klart at Norge og norsk oljeproduksjon ikke er det 
viktigste hensyn verken OPEC eller andre vestlige land tar i 
utformingen av sin politikk. Som vi har vist, utgjor 
produksjonen utenom OPEC 19 prosent av organisasjonens 
eksportnedgang til IEA-landene, ettersparseisnedgangen 81 
prosent. Blant annet dette gjor at det kan virke mer 
sannsynlig at det hovedsakelig ligger andre begrunnelser bak 
den produksjonsakningen OPEC foretok vinteren 1985/86 enn 4 
f4 ikke-OPEC-landene til & redusere sin produksjon. Intern 
disiplin i organisasjonen, langsiktig posisjon i 
oljemarkedet generelt, eventuelt kombinert med eget 
inntektsbehov synes mer rimelig. Om de far med seg 
ikke-OPEC-Jandene, er selvsagt et pluss. 

At OPEC ikke forstér var generelle utenrikspolitiske 
situasjon, eller at USA ikke forstar var gkonomiske 
interesse av haye og stabile priser, synes begge deler like 
usannsynlige. Den betydning vi har i markedet, gkonomisk og 
politisk, tilsier ogs4 at det virker lite rimelig av noen av 
dem 4 iverksette handfaste sanksjoner mot Norge. Det 4 
padra oss store politisk-psykologiske kastnader i forhold 
til OPEC-landene ved 4 avvise deres politikk, synes derfor 
ungdvendig, der et darligere politiske forhold vil kunne 
pavirke omfanget av handel og ovrig samkvem. Tilsvarende 
vil de vestlige land nok tillegge Norge vekt 7 oljemarkedet, 
men deres hovedhensyn vil vere OPEC-landene og spesielt 
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araberstatene. En petroleumspolitikk der vi ogsd ivaretar 
vare spesifikke gkonomiske interesser vil derfor etter all 
sannsynlighet bli  respektert av vdre ovrige energi-, 
sikkerhets= og utenrikspolitiske allierte og kunne fore til 

at vi alment far en storre innflytelse pa politiske sporsmal 
som angar oss. Dersom imidlertid de avrige vestlige land 
kan f& Norge til & fore en politikk pa dette omradet som de 
sely onsker, vil de selvsagt gjore det, spesielt om 
kostnadene ved det er ner null. 

Dette gir oss visse muligheter for 4 pavirke politiske og 
psykologiske sider ved markedet, begrenset av den 
oppfattelse norske myndigheter matte ha om den generelle 
utenrikspolitiske situasjon og hvilke eventuelle 
‘innrommelser det matte vere nodvendig 4 gi andre land. 
Dersom det a ikke tilfredsstille USAs forventninger om norsk 
oljepolitikk oppleves som en _ belastning, vil norsk 
handlefrihet kunne bli sterkt begrenset. Mener vi a kunne 
tale USAs og andre vestlige lands eventuelle kritikk (eller 
sjarmoffensiv) av norsk oljepolitikk, ber det vere mulig 4 
uttrykke statte til OPEC, ogsa om det skulle bli farsokt 
koplet med for eksempel sikkerhetspolitiske sporsmal. Da 
markedet ofte har vist seg omfintlig for forventninger 0 
flokkmentalitet, vil vi gjennom erklearinger og (symbolske} 
handlinger kunne ha muligheter til 4 pavirke prisen i noen 
grad. : 

Det synes saledes som det er rollen av 4 vere et oljeland i 
det veslige fellesskap, som eventuelt gir oss noen 
innflytelse 4 snakke om. Noen handfaste sanksjoner mot oss 
fordi vi gjor det ene eller andre synes ikke sarlig 
sannsynlig fra noen side. Rollen av a bety litt, men ikke 
sa mye, gir oss muligheten til 4 spille relativt fritt og 
kunne bli tatt hensyn til, uten at alvorlige mottiltak blir 
truffet. 

Det er derfor behov for en klar definisjon av Norges egne 
interesser og hvilke spilleregler som ville vere til gagn 
for oss. Velger vi en linje der EFs og USAs onsker alene 
tilfredsstilles, vil oljepolitikken falle sammen med den 
evrige utenrikspolitikken. Velger vi en linje ut fra 
interne forhold eller ut fra markedsokonomiske hensyn, kan 
det skape reaksjoner i Bryssel og Washington. Om olje~ og 
utenrikspolitiske ma41 kommer i konflikt med hverandre, som 
vi har antydet ovenfor kan gjelde for prisnivdet, ma disse 
avveies mot hverandre. Imidlertid synes det ikke som vi 
skal ha overdrevne oppfatninger om vare muligheter til 4 
pavirke de politiske spilleregler og rammebetingelser for 
var petroleumspolitikk. Dette kan medfgre at vi vil matte 
skille mellom ideelle og mer pragmatiske problemstillinger i 
norsk utenriks oljepolitikk. 

Et helt annet argument det er verdt & ta hensyn til ved et 
prisfall pad raolje, er om det ville lanne seg 4 vente med 
produksjonen til prisen eventuelt igjen stiger. At oljen er 
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en ikke-fornybar ressurs betyr at vi terer pa var 
formuesbeholdning nar vi tapper reservoaret, og at det kunne 
jonne seg 4 vente med det til et hayere prisniva igjen 
inntreffer. Sammen med andre politiske hensyn er dette en 
side som ber trekkes inn i en helhetlig vurdering. 

Norge kan ogsd spille starre rolle i enkelte delmarkeder, 
sasom for lettolje og andre produkter, enn andelene av det 
internasjonale r&aoljemarkedet totalt skulle tilsi. Slike 
storre andeler kan ogsa forekomme i geografiske og 
geopolitiske enkeltregioner, sdsom i Skandinavia og 
Vest-Europa. Denne eventuelle storre "“markedsmakten" i 
delmarkedene pavirker imidlertid ikke prisene pa lettoljen i 
samme grad som det generelle prisnivdet pa réolje gjor det. 

Oppsummeringvis kan en si at norsk produksjon i seg selv 
ikke kan betraktes som spesielt vesentlig i 
markedsmalestokk. Imidlertid synes vi 4 kunne ha visse 
muligheter for psykologisk pavirkning pa markedet, gjennom 
var rolle som bade oljeland og vestlig land. Med de store 
belgp sma marginer utgjer , kan det vere betydelig 4 tjene 
pa a forme ut en helt bevisst politikk i balanseringen 
mellom de ulike interessene i oljemarkedet. Vi kan prove 4 
pavirke IEA, NATO og USA til 4 innse betydningen av et visst 
niva p& oljeprisen for 4 hindre fremtidige prissjokk. Vi 
kan gi psykologisk statte til de svakere OPEC-landene, slik 
at de fortsatt bidrar til & holde prisen hay. Vi kan ved 2 
vare aktive i ulike fora for 4 pavirke at prisen skal halde 
seg hey, pavirke oljemegleres og importgrers forventninger 
om prisutviklingen, Vi kan argumentere bilaterait, for 
eksempel overfor USA, mot en innfgring av importtoll pa 
réolje. Vi kan ved var oppfersel pdvirke de britiske 
handlinger i retning av at de gjor det samme som oss, slik 
at effekten av vdre handlinger forsterkes. Pa grunn av at 
det nettopp er ved slike politiske og markedspsykologiske 
trekk, vi forst og fremst synes 4 kunne pavirke prisen, er 
det ikke sikkert at det er nadvendig med kostnader i form av 
praduksjonsreguleringer for & statte en hoyprispolitikk. 
Dersom vi ved en mer aktiv utenriks oljepolitikk, som 
eksempelvis nevnt over, kan klare 4 ake prisen 1 - en - dol- 
Jar, vil verdien av norsk olje- og gassproduksjon oke med 
4-5 mililiarder kroner. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

The seventies were the decade when oil and energy issues 

altered a number of economic, political and social condi- 

tions for both consumers and producers. The oil-exporting 

countries’ influence grew substantially, and the income dis- 

tribution between consuming and producing countries shifted 

radically in favour of the producers. The major changes 

took place particularly in connection with the price shocks 

in 1973-74 and 1979-80. It appears stil] to be the case that 

events in the oil market can go in directions and with a 

momentum that very few would have believed possible before- 

hand. In view of the the importance of the oil market for 

economic and political stability throughout the world, an 

evident need exists to reduce the element of uncertainty 

with which most prognoses of future developments are encum- 

bered. 

Many of the economic models which have been used appear to 

ignore the fact that economics is not the only factor of 

importance for a country. Most countries , for example, 

will be interested in increasing their own influence with a 

view, say, to protecting their security interests and pre- 

serving their freedom of action. Accordingly, political 

variables must also be drawn into an overall oil analysis, 

and a mayor problem will consist in making a deliberate 

selection of economic and political variables. This presup- 

poses in large measure an overall view, and the choice of 

economic-political variables and aggregation levels should 

also reflect the time perspective involved. 

This paper throws the spotlight on such economic and poli- 

tical factors both on the supply and demand side. First, in 

Chapter 1, oi] is placed in a general energy policy context, 

and the history and distinctive features of the market are 

described. Then the problems of forecasting oi] prices is 

discussed, referring:the International Energy Workshop. The 

use of economical and political approaches, respectively, in 

analyzing the oi] market is discussed at the end of the 

chapter. 

On the supply side, in Chapter 2, the production costs are 

described as the lower limit for the price of oi] and the 

significance of the cost for the price if the oi] market hac 

been freely competitive is considered. Thereafter, an 

account is given on how OPEC has intervened in the market 

and removed it from the free competition solution. Views on 

what type of market the oil market is, and on what (composi- 

tion of) factors member countries could be envisaged taking 

into account when formulating their own and the organiza- 

tion's policy, are described. In particular, the type of 
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actor, oil as a non-renewabel resource, target revenue theo- 

ries, and general political concerns discussed. Also th- 

influence of the currency markets on the exporters terms of 

trade, formation of the dollar price, and possible effects 

on each producer's production level are-elucidated. The 

Chapter concludes that as long as the supply side in the oi] 

market consists of such a wide range of variables, both in 
quantity and quality, arguments on its determination should 
not be confined to a price-quantity discussion. Subsequent- 
ly, one could, in the event, work the resuit into a theory 
of how the price is formed. 

The composition of demand, and how demand elasticities 
change over time, are then discussed in Chapter 3. The 
forecasting of the development of the demand is described in 
an "Energy Window", where one can put probability distrib- 
utions both on the development of GNP and the elasticities 
of demand. The role of the IEA is also considered, in the 
way it works to make the demand more elastic both in the 
short and long run, and how overall political concerns 
played a significant role when the organization was started. 

Finding the balance between details and the overall view is 
difficult. Analyses which are intended to take an overall 
view can in principle be rather detailed. If this is the 
case, one may run the risk of the totality being submerged 
in discussions of sub-variables. The purpose of this paper 
is to provide a synoptic desription of important economic 
and political economic and political variables in the oil 
market, of how the various factors influence the market and 
how they interact. For this reason we have chosen a rela- 

tively high level of aggregation in our presentation. Key 
variables are stated statistically both in the supply and 

demand part. The normative aspect of economic-political 

analyses implies that little attempt is made in this paper 

to assign weights to the individual variables otherwise. 

Norway is economically, politically, historically and cul- 
turally a part of the western world. At the same time we 
have vital economic interests in a strong OPEC. This dimen- 

sion in our relationship to the world at large might require 

that our foreign policy in this area should be thought 

through and possibly modified in the light of the 

description of the market which opens the paper. The final 
chapter therefore discusses the situation we face in the oi] 
market and what consequences this could have for the formu- 
lation of Norway's external oi] policy. 

The conclusion we arrive at is that the Norwegian output 

cannot in itself be considered especially significant by 
market standards. We do, however, appear to have some 

potential for exerting a political and psychological influ- 

ence on the market through our role as an oi] nation in the 
Western world. Given the large sums represented by small 

margins, there may be considerable earnings to be made by 
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formulating a deliberate policy in balancing between OPEC 
and the IEA. If we can manage to raise the price by 1 - one 
- dollar, the value of Norway's oil and gas output will 
increase by 4-5 billion kroner per year. 

This paper is a part of the energy project at the Norwegian 
Institute of International Affairs. The prosject intend to 
analyze the economical and political aspects of the interna- 
tional energy markets, as well as Norwegian foreign policy. 
The paper intend to provide a short, synoptic description of 
economic and political variables in the oil market, to be a 
framework for future analyzes of a more partial nature, 

bh em ee 8 et) eh tm td 8) A Ske tt GED OH PD em a tt ee 
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