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Arbeidsnotat HiL 

Ole Gunnar Austvik: 

Styringsutfordringer for Europas ensomme petroleumsnasjon 

Notatet er basert pa et foredrag ved Europa-programmets seminar Europa i forandring — utfordringer for 
norsk politikk og akonomi” pa Sem Gjestegard 17-19.Oktober 2003. Seminaret var holdt for yngre politikere 
og fremtidige ledere. ‘ 

Sammendrag: 
Petroleumssektoren er dominerende i norsk nzeringsliv, utenriksokonomi og for statlige finanser. Far a 
nyttiggjare oss de store inntektene til 4 forme et bedre samfunn, skape internasjonalt handlingsrom og 
handtere press bade innenfra og utenfra, trenges en sterkere omforent og langsiktig nasjonal visjon. Hvilken 
tilknytningsform vi eksempelvis skal ha til EU fremstar i dette perspektivet ikke som det mest utfordrende, 
og ber ikke veere det mest kontroversielle sporsmalet som vi star overfor. Det er heller en uklar skyggedebatt 
om hva den enkelte vil med Norge. En nasjonal visjon ma falges opp med en strategi bygget pa selvstendig 
analytisk og politisk forstaelse av Norges ensomme stasted som europeisk petroleumsnasjon. 

Emneord: Europeiske union, Norge, petroleum, styring 

English summary: 

Governing challenges for Europe’s lonely petro-nation 
The petroleum sector is dominating Norwegian industry, external balances and public revenues. In order to 
derive social benefits from the huge petroleum incomes, create freedom in foreign relations and manage 
various forms of pressures from both inside and outside the country, Norway needs a stronger, long-term 

consensus vision. Which relation Norway formally should choose towards the European Union appears in 
this perspective not to be the most challenging, and should not be the most controversial question, but rather 
acts as a shadow debate of how each voter wants Norway to develop. A vision for the nation should be 
followed by a strategy built on independent analytical and political understanding of Norway’s position as 
Europe’s lonely petro-nation. 
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Ole Gunnar Austvik: 

Styringsutfordringer for Europas ensomme petroleumsnasjon 

Petroleumssektoren er dominerende i norsk naringsliv, utenriksekonomi og for statlige 

finanser. Far & nyttiggjore oss de store inntektene til 4 forme et bedre samfunn, skape 

internasjonalt handlingsrom og handtere press bade innenfra og utenfra, trenges en sterkere 

omforent og langsiktig nasjonal visjon. Hvilken tilknytningsform vi eksempelvis skal ha til 

EU fremstar i dette perspektivet ikke som det mest utfordrende, og ber ikke vere det mest 

kontroversielle spersmilet, vi star overfor, men heller som en skyggedebatt om hva den 

enkelte vil med Norge. En nasjonal visjon ma folges opp med en strategi bygget pa 

selvstendig analytisk og politisk forstéelse av Norges ensomme stasted som europeisk 

petroleumsnasjon. . 

Petroleum i norsk ekonomi og politikk 

Norge har en struktur pa sin eksport som p4 mange vis likner mer pa utviklingsland enn pa 

typiske industriland. Fisk og trelast dominerte i det nittende arhundret og fram til forste 

verdenskrig. Utover i det tyvende arhundret har eksporten forblitt preget av ravarer og lite 

bearbeidede varer. Skipsfarten og smelteverksindustrien, og senere olje- og gasseksporten, 

har kommet inn som dominerende enkeltsektorer, mens ferdigprodukter fra industrien har 

vokst mindre. Mens ubearbeidede og lite bearbeidede ravarer utgjor en stadig lavere andel 

av total eksportverdi i sA godt som alle andre industriland, har deres andel av total norsk 

vareeksport okt fra under 50 % i 1970 til om lag 70 % i dag. Til sammenlikning er *ravare- 

andelen” i Japan 2 %, Ser Korea 7 %, Tyskland 10 %, Storbritannia 18 %, Brasil 44 %, 

India 27 % og Uganda 99 % (Kilde: Verdensbanken). Eksporten av industrivarer dG 

statistikken ofte kalt cksport av “tradisjonelle varer”) er ogs4 preget av varer med liten 

bearbeidingsgrad. Fisk og fiskeprodukter er den sterste enkeltgruppen, ellers veier 

metaller, mineraloljeprodukter, papir og papp tungt. Eksport av varer med heyere 

bearbeidingsgrad, som maskiner, apparater, teleutstyr o.a., representerer mindre andeler. 

Olje- og gassektoren er nd Norges dominerende eksportvirksomhet. Gjennom eierinntekter 

og skatter og avgifter (statens netto kontantstrem) utgjor petroleumsvirksomheten en andel 

pa mellom 10 og 50 prosent av statens samlede inntekter, hovedsakelig avhengig av nivaet 

pa oljeprisen. Tilsvarende varierer petroleumseksporten mellom 30 og 50 prosent av samlet 

eksport, 40-60 prosent av vareeksporten, mens produksjonsverdien utgjer 10-25 prosent av 

brutto nasjonalprodukt. 

Petroleumssektoren representerer i dag en formidabel konsentrasjon av kapital og ressurser 

i norsk gkonomi og samfunnsliv med den norske staten som den dominerende aktor. 

Statens direkte gkonomiske engasjement (SD@E), som na forvaltes av Petoro, var i 2000 

alene vurdert  veere verdt mer enn 500 milliarder kroner, omtrent det samme som verdien 

av alle selskaper pi Oslo Bors. Gjennom Petoro, Statoil og Norsk Hydro eier Staten 

omirent 80 prosent av den samlede petroleumsproduksjonen. SD@E-andelene, eierandeler i 

Statoil og Norsk Hydro, skattesystemet (50% szrskatt i tillegg til ordinzere 28%), royalties 
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m.v. gjor Staten til den store ’kapitalisten’ pi sokkelen Sterstedelen av sparingen i landet 

foretas dessuten av Staten gjennom Petroleumsfondet. Per i dag er fondet pa ca. 800 
milliarder NOK. Fondet kan bli pa flere tusen milliarder kroner om fa ar, hovedsakelig 
avhengig av oljeprisen, avkastning pa fondet og de uttak Stortinget matte bestemme. 

Oljcinvesteringer pa 50-100 milliarder kroner arlig gjgr at sektoren ogsd dominerer den 
langsiktige plasseringen av industriel! realkapital. 

Makrogkonomisk har de store inntektene brakt oss i en serstilling blant vestlige land. Sett 
utenfra er Norge i en svert gunstig posisjon. Vi har verdens per capita rikeste stat. Mens 
andre land sliter med budsjettbalanse og gjeld, har den norske staten store overskudd og en 
stadig sterre formue i internasjonale aksjer og obligasjoner. Oljefondet er slik i ferd med 4 
markere oss som en av verdens store netto fordringshavere. Men vi har fortsatt nesten 

ingen debatt om hvilke muligheter de store inntektene kan tenkes 4 gi oss til 4 utvikle og 
omforme samfunnet pa lang sikt. Norge har unike muligheter til 4 skape bedre og mer 

velferd, hgyere kompetanse i befolkningen, nye levedyktige neeringer, og til 4 bevare og 
utvikle var kulturelle og sosiale egenart. Sparsmal om hva og hvor vi vil med Norge pa 
lang sikt er ikke serlig sterkt fremme pa den politiske dagsorden, eller som tema i noen 
fremtredende samfunnsdebatt. 

Vi har ogsa kommet i en utenrikspolitisk szerstilling. Politisk har vi fortsatt interesse av 4 
vere tett integrert med vestlige land p& mange omrader. Vart gkonomiske stasted gjar 
samtidig at vi har behov for sterkere markering av vare spesielle interesser overfor vare 

allierte og skape forst&else for den. I dette bildet horer at vi har fatt sterre sammenfall i 

gkonomiske interesser med andre petroleumscksporterende land, som pa ovrige 

politikkomrader som oftest star oss mer fjernt. 

Som verdens tredje sterste petroleumseksporter, etter Saudi-Arabia og Russland, er vi ogsa 
store i de internasjonale markedene. Utviklingen i oljemarkedet har derfor blitt én viktig 
premissleverandgr for utformingen av norsk politikk. Forholdet til Organisasjonen av 
oljeeksporterende land (OPEC) og andre oljeeksportorer blir jevnlig diskutert. Felles 
prisinteresser med Russland kan i gkende grad komme i fokus i det europeiske 

gassmarkedet. Det siste 10-aret har EUs utvikling og lovgivning, gjennom 
markedsvirkninger og E@S-avtalen, og internasjonal miljglovgivning blitt en sentral 
premiss for norsk politikk. Norges betydelige rolle som storeksporter av olje og gass oker 

omverdens interesse for norsk petroleumsproduksjon og  ~-politikk. Vare 
petroleumspolitiske handlinger betyr noe ikke bare for oss selv, men ogsa for andre 
produsentland og kjgperlandene. 

Terroraksjonene mot World Trade Center og Pentagon den 11.september 2001 skapte 

usikkerhet i internasjonal gkonomi og satte bl.a. sikkerheten til oljeinnstallasjonene heyt 
opp pa dagsordenen. Som petroleumsprodusent kan vi i dag dras inn i konflikter selv langt 
fra vart neromrade, der bade fiendtlige og ellers allierte land vil kunne ha en interesse av 4 
pavirke, eller i verste fall kontrollere, den norske olje- og gassproduksjonen. 

Norges rolle som petroleumsdominert land utfordrer dermed bade norsk innen- og 
utenrikspolitikk. Utfordringene gjelder bade i forhold til bruk av petroleumsinntektene, 
sikring av inntekter gjennom styring og kontroll i sektoren, og i forhold til omverdenen 
gjennom energi-, handels, utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikken. Klargjering av disse 

utfordringene og sammenhenger, samt definisjon av vare nasjonale interesser pa dette 

omradet, har stor betydning for norske myndigheters muligheter for 4 forme nasjonale 
rammebetingelser og handlingsmenstre, sA vel som 4 pavirke internasjonale politiske og 
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kommersielle motparter. Norske myndigheter star i dag pa mange mater overfor like grunnleggende _innenrikspolitiske utfordringer som _ tidlig pa 1970-tallet da oljevirksomheten startet opp. I tillegg har vi utenrikspolitiske avveininger i en mer omskiftelig verden som vi ikke hadde da. 

Norge som moden petroleumsprovins i et nytt internasjonalt samfunn 

Norske myndigheter har fra forste stund forsokt 4 ta styringen i motet med de interne nasjonale politiske og gkonomiske utfordringene som petroleumsvirksomheten reiser. Styringsstrategien har vert mest vellykket i  forhold til industrien. J petroleumsvirksomhetens forste fase var utfordringen hvordan et lite land uten petroleumskompetanse kunne hindre at store multinasjonale selskaper skulle dominere sektoren og eventuelt ogs4 hele samfunnet. En sentralt element i den norske strategien var 4 bygge opp et sterkt statlig selskap, noe som i neste omgang skapte utfordringer knyttet til kontroll og styring over statens eget styringsinstrument (principal-agent), 

Pa midten av 1980-tallet viste det seg at kontroll, skonomisk engasjement i sektoren og @kende petroleumsinntckter skapte sArbarhet. Prisfall pa olje gjorde at de nasjonale og utenlandske selskapene fikk en sterk stilling som premissleverandgr for utviklingen i sektoren, bl.a. i spgrsmal om utvinningstakt. Produksjonstaket pa 90 millioner tonn oljeekvivalenter (mtoe) fra 1970-tallet ble etter hvert helt glemt. Produksjonen er i dag pa tundt 200 mtoe. 

. Dagens industrielle utfordring er knyttet til utviklingen av et mer aktivt statlig eierskap. Reformen i 2001 videreforte det direkte, men passive, statlige eierskapet i SD@E, men med en mer aktiv forvaltning gjennom det nye helstatlige Petoro. Samtidig solgte staten solgte i forste omgang 18 prosent av sitt eierskap i Statoil til private investorer. Det er behov for a videreutvikle det statlige eierskapet, men ogsA stille kritiske spetsmal om hvordan og under hvilke betingelser private investorer faktisk kan bidra aktivt til verdiskapingen. Liberaliserte markeder fordrer dessuten utvikling av en mer aktiv offentlig regulator enn tidligere, 

Den makrogkonomiske styringen har stett pa en rekke problemer. Okt bruk av ’oljepenger’ pa 1980-tallet ble etterfulgt av innstramminger og nokternhet. Det tok tid for Petroleumsfondet kom pa plass. Et hovedargument var 4 skille i tid en sterkt variabel inntjening av oljepenger og en mer stabil bruk av dem. Bade Petroleumsfondet, den senere 
“handelingsregelen” og evt. en pensjonsdefiniering av (deler av) fondet skal ogsa hindre 
lopende bruk av formue. Det er imidlertid ikke overraskende at det er et okende press for 4 kombinere fondsoppbygging med moderat bruk ay pengene. En situasjon med varig overskudd. pa kapital, konsentrert pa statlige hender og en sterk velferdsideologi som tamme for politisk rivalisering mellom partiene skaper store politiske utfordringer. Norge har da ogs& mange uleste oppgaver, der mange vil si at land uten oljepenger har lest tilsvarende utfordringer bedre. 

Utover landets grenser har norske myndigheter i hovedsak veert tilbakeholdne med & akseptere eller agere i forhold til petroleumsvirksomhetens store betydning. Norges argument var lenge at norsk eksport utgjorde en liten andel av internasjonale markeder, at vi var sma og ubetydelige og ville styre virksomheten ut fra innenrikspolitiske hensyn alene. Begivenhetene rundt det internasjonale oljemarkedet og reformpress fra EU pa energiomradet er forhold som aktivt utfordret forsokene pa 4 avgrense norsk politikk til 
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kommersielle forhold i sektoren. Internasjonal miljgpolitikk med sikte pa at 
forbrukslandene skal skattlegge de viktigste norske eksportvarene gjennom hoye CO»- 
avgifter har aktualisert malkonflikter mellom miljginteresser og petroleumsekonomiske 
interesser i norsk politikk. Internasjonal institusjonsbygging, handelsavtaler, reguleringer 
og skattlegging vil kunne ha store konsekvenser for prisutvikling og fordeling av 
grunnrente. 

Samtidig som Norge har vokst til 4 bli en petroleumspolitisk stormakt har internasjonale og 
nasjonale rammer for politikk og markeder endret seg betydelig. Petroleumsvirksomheten 
ble bygget opp i en periode der rammene var gunstige for nasjonalstatens muligheter for 
aktiv styring, bade nar det gjelder makrogkonomisk politikk og i sektoren. Den 
statsaktivistiske modellen for kontroll, styring og deltakelse pA norsk sokkel som ble 
bygget opp gjenspeiler dette. Internasjonal politikk var bipoler, gjennom gst-vest skillet og 
tidvis kald krig. Norges nasjonale interesser ble definert stort sett sammenfallende med 

allierte land sine interesser. Mens vi hjemme var opptatt av 4 ha en sterk statlig styring av 

gkonomi og neringsliv, var det 4 ikke ha noen politikk det viktigste elementet i norsk 
internasjonal petroleumspolitikk, 

I dag har myndigheter og selskaper utviklet sin kompetanse. Samtidig har virksomheten pa 
sokkelen kommet i en fase med feerre og mindre funn, mens utvikling av infrastruktur og 
teknologiske nyvinninger har redusert kostnader. @kende gkonomisk og_politisk 
globalisering, internasjonal regimebygging og EUs stadig sterkere stilling i Europa skaper 

nye betingelser for nasjonalstatlige styringsstrategier. Verden er ikke lenger bipoler, men 
multipoleer, riktignok med USA som den eneste gjenverende globale supermakt. Norge 

har blitt en betydelig petroleumsprodusent bade i forhold til egen @konomi og 
internasjonale markeder. Vi har fatt sterke nasjonale interesser A ivareta i forhold til 
markedsutvikling og priser pa energi, og vi ma internasjonalt leve med de politiske 

konsekvenser det ferer med seg 4 veere en av verdens sterste petroleumsprodusenter. 

Utfordringen na er 4 klargjore betydningen av overordnede mal om nasjonal kontroll og 
velferdsutvikling i lys av nye internasjonale rammebetingelser, der mangesidige 
globaliseringstendenser pavirker nasjonale og regionale forhold. Grensene mellom det 
nasjonale og det internasjonale svekkes, bade i lovgiving og i @konomiske prosesser. 
Statlige funksjoner koples i sterre grad lgs fra territoriell kontroll. Slike tendenser truer 

ikke nedvendigvis norske interesser og tradisjoner, men de reiser spersmal om etablert 
virkelighetsforstaelse og virkemidler er egnet i dagens situasjon. 

Okt europeisk og global integrasjon 

Endringene i rammene for politisk handlefrihet skyldes i stor grad at de internasjonale 

gkonomiske og politiske integrasjonsprosessene mellom kjgper- og selgerland av alle varer 
og tjenester er mer omfattende i dybde og bredde enn noensinne for. Markedene for 

eksport av norske varer og tjenester har blitt mer apne, noe som har sitt motstykke i at ogsa 
norske markeder har blitt mer 4pne. Med markedsintegrasjonen har konkurransepolitikk og 
reguleringer blitt harmonisert med andre land, noe som begrenser alternativene for mAten 

vi kan organisere petroleumssektoren p&. De Apne markedene gjgr ogsa at den 
makrogkonomiske handlefriheten er endret og redusert. 

Politisk er veksten i internasjonal handel gjort mulig gjennom et stadig mer liberalt globalt 
og europeisk regelverk for handel. Avtalene om tollfrihet, konkurranseregler og andre 
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handelsreguleringer har medfart at statenes tradisjonelle handlefrihet i utformingen av egen politikk begrenses, og myndighet overferes til internasjonale organer, som WTO og EU, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken er institusjoner som gjennom sine posisjoner pA den penge- og valutapolitiske omrAdet ogsa preger mange lands daglige virkelighet. I tillegg farer konkurransen i de frie internasjonale markedene til at nasjonale tiltak som vrir konkurransen i disfavor av eget land presses bort. Velfungerende overnasjonale institusjoner blir stadig viktigere for utformingen av nasjonal politikk. Nasjonal handlefrihet byttes mot fordelene ay 4 kunne handle i sterre markeder for derved a samlet fa et hgyere inntektsniva. 

Gjensidig g@konomisk avhengighet folger avy den gkonomiske integrasjonsprosessen. Mellom gkonomisk integrerte land vil en endring i inntekt i et land virke i retning av & endre inntekten i andre land i samme retning. Disse endringene virker i sin tur i retning av 4 forsterke endringen i det forste landet. Jo mer apen (og ofte liten) en ekonomi er, dess sterkere vil landet pavirkes av den okonomiske utvikling i andre land. Dette inneberer at land har interesse av at andre land «gar bra». Norge er et typisk eksempel pA dette gjennom 4 ha en skonomi som er sterkt avhengig av internasjonale konjunkturer. En hendelse ett sted i verden forplanter seg raskt til resten av verden og til Norge. 

Norge som internasjonal markedsregulator? 

Tradisjonelt har frihandelsprinsipper alene ikke blitt sett som tilstrekkelig til 4 sikre tilferselen av energi og stabile energipriser pA tilfredsstillende mate. Nylige forsek pa omfattende politiske avtaler mellom EU og Russland om en dobling av gasshandelen kan veere et tegn pa en repolitisering av internasjonale energimarkeder. Nylige ”blackouts” i stremforsyningen til USA, Danmark, Sverige og Italia kan bidra til at langsiktige energipolitiske interesser knyttet til forsyningssikkerhet og prisstabilitet igjen kommer i fokus. Stramme energimarkeder og heyere priser kan fore til at liberaliseringen av energimarkedene vil anta modifiserte former. Varige spenninger og uro i Midtosten apner for en sterkere politisering av markedsorganisering og beslutninger om eksportvolum og priser. - 

For andre petroleumsproduserende land er Norge viktig som medspiller i 4 stabilisere prisene, szrlig i svake markedssituasjoner. I oljemarkedet har vi tatt konsekvensen av dette. I 1986 kom Norge under sterkt press fra OPEC om 4 bidra til 4 heve oljeprisene. I 1999/2000 skjedde det samme, samtidig som USA sekte 4 pavirke norsk produksjonspolitikk og samhandlinger med OPEC gjennom et aktiv skytteldiplomati fra den amerikanske energiministeren. I det europeiske gassmarkedet har det ikke vert aktuelt til na. I et liberalisert marked kan pa den annen side balansen mellom tilbud og ettersporsel av gass bli viktigere for prisdannelsen, slik at det kan tenkes situasjoner der vi vil kunne se oss tjent med 4 vurdere tilbudsreguleringer sammen med andre eksportland ogs4 pa 
gassomradet. 

Slike tilbudsreguleringer vil ikke nedvendigvis vere i strid med forbrukslandenes 
langsiktige interesser. For lave og labile priser vil kunne svekke tilbudet av olje og gass pa sikt. Forbrukslandene ville p& den annen side gnske gkt produksjon i stramme 
markedssituasjoner og legge press pa Norge og andre eksporterer for 4 f& det til. For haye priser vil heller ikke veere i norsk interesse, Hoye priser vil kunne gdelegge markedene for olje og gass over tid, og skade den internasjonale gkonomiske veksten. For Norge er det 
selvsagt vanskelig 4 gke tilbudet i stramme markedssituasjoner da vi i slike situasjoner 
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normalt allerede vil produsere med full kapasitetsutnyttelse. Politisk vil vi kunne ha 

interesse av A stette forbrukslandenes tiltak i A modifisere prisene nar de blir veldig haye, 

slik vi har i 4 stotte andre produsentland nar prisene er lave. 

De viktigste fora for norske energiinteresser ligger na i EU. Spersmalet om okt norsk 

innflytelse over EUs energirelaterte beslutninger ber vere et sentralt utenrikspolitisk tema i 

rene fremover, enten vi blir formelt EU-medlem eller ikke. Spesielt i det europeiske 

gassmarkedet kan Norge vere folsom, eventuelt sarbar, i avhengigheten av 4 eksportere 

gass til EU, ettersom hvordan energi-, miljo- og avgiftspolitikken i EU og EU-land blir 

utformet. Her foreligger det en varig interessekonflikt som stiller store krav til diplomatisk 

og kommersiell klakt pa norsk side. 

I det europeiske gassmarkedet star vi overfor en politisk og kommersiell motpart som totalt 

dominerer kjgpersiden i markedet. Det er grunn til 4 tro at den sterke dominansen av 

konsumentinteresser vil innvirke pA innholdet i europeisk politikk og markedsregulering. 

Pa den annen side er EU ogs4 avhengig av norsk gass. Interdependensen mellom Norge og 

EU pA dette omradet krever en mer aktiv og selvhevdende tilnzerming fra norsk side enn vi 

har sett s& langt. Sely om Norge blir medlem av EU vil norske myndigheter og selskaper 

sti noks& alene om 4 hevde synspunkter og interesser knyttet til produsent- og 

eksportgrrollen. EU har i sin liberalisering av det europeiske gassmarkedet eksempelvis sa 

langt lagt vekt pA at Norge tilpasser seg gassdirektivet slik at tilbudet av norsk gass kan 

gke, at prisene faller til beste for deres egne forbrukere og statskasser. En mulig 

repolitisering av  potensielt stramme energimarkeder gjennom modifisert 

markedsliberalisering og mer aktiv myndighetsinngripen i energihandelen, kan samtidig 

ogs4 bli uttrykk for en mulig repolarisering mellom forbruks- og produsentland. 

Internasjonalisering av oljeselskapene 

Norsk petroleumssektor opplever na fallende funnrater og -starrelser og press i retning av 

effektivisering. Petroleumsvirksomheten har fort til at vi har fatt en i internasjonal 

sammenheng hgyverdig kompetanse og avansert industriell infrastruktur innen sektoren, 

ledet av Statoil og Norsk Hydro. Selskapene star na overfor nye oppgaver internasjonalt for 

4 kunne videreutvikle og vedlikeholde kompetanseniviet, samt utvide sine aktiviteter for 4 

kunne overleve. De bruker sin posisjon p4 norsk sokkel som springbrett ut i en risikabel 

verden. 

Internasjonaliseringen foregér dels gjennom at Statoil og Norsk Hydro gar inn 1 lete- og 

utvinningsprosjekter i andre land. Dels foregar den gjennom at en rekke norske selskaper 

leverer varer og tjenester til denne virksomheten i andre land. Disse engasjementene 

~ medforer, serlig i ustabile land og regioner, ofte at de kommersielle avtalene ma stottes 

politisk (av styresmakter) bade for 4 bli etablert og for 4 trygges over tid. Blant annet har vi 

sett dette i forbindelse med engasjement ved Det kaspiske hav. Vi kan komme til 4 se det i 

land som Nigeria og Venezuela i fremtiden, og i serdeleshet dersom landene ved Den 

persiske gulfen i sterre grad Apner for utenlandske selskaper. 

Risikoen ved disse engasjementene er i mange tilfeller knyttet til de samme faktorene som 

forer til fluktuasjoner i norske petroleumsinntekter. Det vil her kunne bli en balanse 

mellom 4 dra gkonomiske fordeler av kompetansen til den norske petroleumsindustrien 

gjennom internasjonale engasjementer og de konsekvenser den kan ha for evrige norske 

interesser. Norske selskaper kan gjore investeringer som av andre parter, innen det landet 

7



det gjelder eller fra andre land, kan oppfattes som kontroversielle og utsettes for sabotasje 

og terrorangrep. Angrep kan ogsa rettes mot norske selskaper andre steder i verden enn der 

engasjementet finner sted, inkludert i Norge, der blir behov for norsk politisk og 

diplomatisk stette og samarbeid med allierte for 4 sikre utenlandsinvesteringene. 

Tilsvarende kan utenlandske selskaper som opererer pA steder med konflikt bli utsatt for 
sabotasje og terrorangrep i Norge. 

Norge har ikke kapasitet til alene 4 beskytte alle utenlandske selskapers virksomhet i 
Norge og i enda mindre grad all norsk virksomhet i andre land. Selv om vi i stor grad ma 

statte oss pa andre lands bistand er det viktig at Norge utvikler og vedlikeholder 
kompetanse som gjer oss til en partner som kan kommunisere pa lik linje med andre land 
pa dette omradet. For 4 balansere vart seeregne stasted kan det ogsa bli aktuelt 4 vurdere 4 

gi russiske selskaper moderat rett til deltakelse pa norsk sokkel. 

Norsk olje og gass i et forsyningspolitisk perspektiv 

Oljekrisene knyttet til situasjon i Den persiske gulfen og konfliktene i Midt-@sten .er 
eksempler pa at energi var et av de mest sentrale objektene for stormaktsrivaliseringen 

under den kalde krigen. Tilgangen til petroleumsressursene, handelen og prisene pa dem 
hadde stor betydning bade for det militere system og samfunnsutviklingen ellers. Etter 
Berlinmurens og Sovjetunionens fall har internasjonal politikk endret karakter, med USA 

som den eneste gjenverende globale supermakt, men med mange regionalt sterke stater. 
Verdens petroleumsressurser finnes fortsatt i de samme omradene med betydelig politisk 
ustabilitet, med rom for store markedsforstyrrelser og risiko for norske selskaper i sine 
internasjonaliseringsprosesser. Det er potensiale for nye energikriser og ny rivalisering 
mellom land, med den felge at norske nasjonale interesser kan bli utfordret. 

Den sterste betydningen som norsk petroleum har for konsumentlandene er antakeligvis 

som bidrag til deres forsyningssikkerhet. Sarbarheten for konsumentlandenes avhengighet 
av sikre energileveranser oppfattes ofte 4 vere en funksjon av avhengighetsgraden av en 

eller fa produsenter, produsentomrader eller transporterer og mangel pa alternative 
energibzrere. I integrerte markeder vil avhengigheten (i fredstid) serlig tydeliggjares 
gjennom hvordan landene taler sterke endringer i prisene. Mottakerlandenes gkonomiske 

utvikling og nasjonale sikkerhet er i stor grad avhengig av sikre energileveranser til stabile 
priser pa et akseptabelt niva. Siden norsk petroleum leveres fra en politisk og geografisk 

stabil region diversifiserer den tilbudet av petroleum i forhold til mer usikre omrader som 
Midt-@sten og Russland. Norsk olje- og gassproduksjon har da ogsa flere ganger blitt 
definert som betydningsfull av andre land. Ferste gangen var allerede i 1982, da norsk gass 

ble trukket inn i stormaktspolitikken ved at USA forsgkte 4 gijennomfgre en embargo mot 

bygging av nye sovjetiske rerledninger til Vest-Europa. Norsk gass ble fremsatt som et 

erstatningsalternativ. Senere har press fra bade OPEC, EU og USA illustrert betydningen 
av norsk petroleum. Norge representerer i dag 8 prosent av verdens eksport av raolje og 20 

prosent av gassimporten til EU-omradet. 

Samtidig som vi er opptatt av hvordan de internasjonale rammene fungerer vil sterrelsen 
pa petroleumseksporten, og den ekonomiske og politiske betydningen den har for andre 
land, medfere at disse landene ogsa er opptatt av norsk petroleumspolitikk. Ved siden av 

de forsyningsmessige og utenrikspolitiske hensynene er interessene ogsa gkonomiske. 

Dette omfatter blant annet utenlandske selskapers deltakelse i leting, utvinning og drift og 
leveranser til produksjonen av norsk olje og gass, og selskapers og lands interesser i 
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produksjonstempo, priser og betingelser for kjop av norsk olje og gass. Siden norsk 

petroleum direkte eller indirekte er viktig for energiforsyningen i de fleste industrialiserte 

land, vil kjgperlandene ogs4 legge vekt pa at Norge er en stabil leverander av petroleum. 

Fra forbrukslandenes synspunkt ber norsk petroleumspolitikk ha som sikteméal at olje- og 

gassprisene skal vere stabile og haye nok til 4 holde produksjonen i gang over tid. Noen 

grunnrente for den marginale produsent er p& den annen side ikke onskelig. Tilsvarende vil 

andre produsentland vere opptatt av norsk produksjonspolitikk og den virkning den vil ha 

pa de felles prisene som alle produsentene mottar. 

I en s& viktig sektor som energiproduksjonen representerer, ma vi derfor regne med at 

andre land er opptatt av utformingen av norsk petroleumspolitikk og at de onsker 4 pavirke 

utformingen av den. Like gjerne som at vi pavirker omverdenen vil andre land, 

internasjonale organer og selskaper kunne lykkes i 4 pavirke oss. Ogsa var 

sikkerhetspolitiske situasjon er dermed vesentlig endret pa fa r. Bade den kalde krigens 

slutt, liberaliseringen av energimarkedene og var sterrelse som petroleumseksportor gjor at 

trusselbildet na er langt mer mangfoldig i forhold til antall aktorer vi ma forholde oss til, 

hvilke aktorer dette er og hva som er deres motiver. Slike forhold ma ha konsekvenser ogsa 

for den forsvars- og sikkerhetspolitiske strategi. 

I en ny konflikt rundt oljeinstallasjonene i Midtesten, vil alle de enkeltfaktorer som 

pavirker oljeprisen ha potensial til 4 pavirke den mer enn i en situasjon uten konflikt, 

serlig dersom det ikke er ledig produksjonskapasitet andre steder i verden. Eksportland i 

konflikt kan presse importland ved 4 skade vare installasjoner, og gjennom det skape 

ytterligere tilbudsbortfall og pAfelgende prisspiral. Ogsé i denne sammenhengen blir 

forholdet tydeligst nar det gjelder vare gassleveranser gjennom de tette bindingene 

transportsystemene forer til mellom oss og kjeperlandene. Likevel vil en stans i 

oljeeksporten kunne ha sterre globale virkninger enn en stans i gasseksporten i en gitt 

krisesituasjon. 

Rene sikkerhetspolitiske dimensjoner ved olje- og gassproduksjon har ellers vert seerlig 

fokusert i forbindelse med mulighetene for petroleumsproduksjon i Nordomradene. Selv 

om problemene har vert mindre fokusert det siste tiret, vil den spesielle situasjonen i 

Barentshavet igjen kunne bli politisk aktuell. I en verden med mer liberalisert handel og 

langt friere kommunikasjon mellom landene, vil samarbeids- og konfliktpotensialet kunne 

endre seg og muligens modifiseres. Samtidig bestar mange av de samme 

sikkerhetspolitiske, miljomessige og okonomiske beskrankningene som for i dette omradet. 

Visjon og strategi 

Hovedproblemet nA er ikke bare at Norge er under press utenfra, men like mye fraveeret av 

en sterk og samlende visjon for utviklingen av norsk gkonomi og samfunn som kan forene 

handlefrihet med handlekraft. A velge ”ja” eller ’nei” til norsk medlemskap i EU er ikke et 

tilstrekkelig vegvalg. En omforenet visjon mA folges opp av en langsiktig nasjonal strategi, 

der nasjonen sikres petroleumsinntektene overfor s4 forskjelligartede interessenter og 

forhold som andre land, at inntektene ikke brukes i et slikt omfang at de truer den 

makrogkonomiske balansen, at ikke szergrupper innen eller utenfor landet lovlig og ulovlig 

far hand om store deler av inntektene samtidig som at inntektene brukes til langsiktig 

oppbygging av alternative verdiskapende sektorer, trygghet, kultur, helse, velferd, 

forskning og utvikling.



Norge er i geografisk utstrekning et stort land og rikt pa verdens viktigste strategiske 

ravarer. P& den annen side er befolkningen kun 4,5 millioner mennesker, som representerer 

en drgy prosent av EUs befolkning, eller en snau promille av jordens befolkning. Rammen 

for pavirkning av internasjonale markeder og organer vil dels baseres pa formelle 

posisjoner og omfanget av de petroleumsressursene vi forvalter. Som smastat ma vare 

ambisjoner om 4 pavirke internasjonale rammebetingelser og andre stater vere realistiske. 

Sma marginer kan likevel i denne sammenhengen utgjore betydelige belep. Aktive 

smastater kan i gitte situasjoner dertil bety mye politisk bade for seg selv og omverdenen. 

Som petroleumsland har vi langt pa vei felles interesse med omverdenen av a finne fram til 

rasjonelle og effektive losninger for internasjonal handel og for organisering av markeder 

og virksomheter. Ulik tidshorisont, vektlegging av faktorer med fremtidig betydning og 

interessekonflikter rundt inntektsfordelingen i petroleumsmarkedene gjor likevel at land og 

selskaper ofte har ulike syn pA hva som pa dette omradet er riktige og gode lesninger. Vi 

kan ikke regne med at alle parter fullt ut kommer til 4 bli enige om hva som er den 

“riktige” modell for det europeiske gassmarkedet og det globale oljemarkedet, sa lenge de 

generelle prinsippene for hva som er optimale losninger kan tolkes i ulik retning. Vi ma 

forvente at rollen som betydelig petroleumsprodusent vil dra med seg uenighet og 

konflikter i vare relasjoner til andre land som vi i ovrige sammenhenger ofte har 

sammenfall av interesser med. 

Hvordan politiseringen av var rolle som petroleumsland skal handteres avhenger dels av 

hvorvidt markedsliberaliseringen p& petroleumsomradet fortsetter eller om modifiserte 

prinsipper legges til grunn. Definisjon av vare nasjonale interesser og en selvstendighet 1 

tenkemite vil sta sentralt i hvordan vi skal forme et stadig tettere samarbeide med andre 

land. 

Behovet for kompetanse med et scernorsk stasted 

Globalisering dreier seg ikke bare om grenseoverskridende prosesser knyttet til 

gkonomiske, politiske og teknologiske prosesser. Globalisering dreier seg ogsa om store 

trender i forstaelsen av ekonomi og politikk og hva som framtrer som ’fagkunnskap’. Som 

et lite land er Norge i stor grad pavirket av slike trender, og har ofte hatt suksess med 4 

tilpasse generell kunnskap til lokale forhold. Det er et trekk som gar igjen for sma og rike 

europeiske land som har en god infrastruktur for utdanning og kompetanseutvikling. 

Utviklingen av norsk petroleumskompetanse er et godt eksempel. 

Utfordringen n4 er 4 utnytte den generelle kompetanse som er tilgjengelig i internasjonale 

forsknings- og kunnskapssystemer, for 4 definere egne interesser med utgangspunkt i egen 

forstaelse og ekspertise. Norske myndigheter og selskaper kan ikke trekke direkte pa 

kunnskap utviklet i land med politiske eller kommersielle motpartsinteresser. I tillegg til 4 

satse pa utvikling av teknologi ma det satses langt mer pa kunnskap som kan bidra til mer 

effektiv okonomisk organisering og strategisk posisjonering av norske interesser. 

Norge bruker lite penger pA forskning og utvikling p4 samfunnsfaglige petroleumsrelaterte 

sporsmal. I forhold til den teknologiske satsingen dreier det seg om ubetydelige summer. 

Mange analyser av norsk petroleumsvirksomhet har et ’unorsk’ stasted, ofte i utenlandske 

konsulentselskaper som betjener alle typer kunder i markedet. Dette kan fore til at de fleste 

aktgrene mener det samme om ulike spgrsmal der semnorsk problemstilling i hovedsak 
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handteres internt og i lukkede fora i departementer og selskaper. I forhold til scktorenes viktighet for norsk samfunns- og demokratiutvikling er dette ikke tilstrekkelig. 

Det ma utvikles en tyngre nasjonal kompetanse, samlende for var seemorske situasjon, i den samfunnsfaglige kompetanseportefoljen. Det er behov for A skape en mer slagkraftig organisering av norsk petroleumsrelatert forskning og kompetanse om ekonomi, organisasjon, strategi og politikk. Et lite land vil alltid matte trekke pA arbeider foretatt i andre land for 4 utvikle sin kompetanse. Det er imidlertid nadvendig med en selvstendig forstaelse av disse arbeidenes motiver og rammer og gi kompetansen og politikken en form som evner 4 ivareta seregne norske nasjonale interesser. Opprettelsen av institutter for studier av petroleumsgkonomi- og —politikk, og strategiske relasjoner, gkning av Stortingets utredningskapasitet og sterkere helhetsvurdering av enkeltdepartementers tiltak, for eksempel gjennom en styrking av kapasiteten til Statsministerens kontor, er handlinger som kunne bidratt til 4 bedre den sammenfattende kompetansen. 

Norge og norske aktgrer m& ogsa vere beredt til i storre grad A forsvare sine interesser i internasjonale diskusjoner og i media, Ingen andre gjor det for oss, i alle fall ikke fullt ut. Det er ingen konsumentland land som nedvendigvis mener det er rettferdig at Norge skal motta en betydelig grunnrente fra salg av varer til deres konsumenter bare fordi naturen tilfeldigvis har plassert store petroleumsressurser i Nordsjgen, EU-land har eksempelvis ikke interesse av 4 kjore norske argumenter overfor EU om ressursforvaltning og samdriftsfordeler for gassproduksjon og gasstransport, der konkurranselovgivningen eller — prinsipper alene ikke gir noen apenbare svar. Russiske myndigheter har pa sin side innsett noe av dette problemet ved 4 p&tale EUs oppfersel i forbindelse med gassdirektivet: Ensidig redefinering av langsiktige kontrakter fra den ene part (EU) kan ses som misbruk av g@konomisk og politisk makt. Norge adopterte pa sin side gassdirektivet som norsk lov uten a kreve tilsvarende Apning i markedet nedstroms for eksempel i Tyskland. 

En interessebasert norsk politikk vil matte innebere elementer bade av konflikt og samarbeide med den / de myndigheter og krefter i markedet som driver prosesser fram, 
Fasthet og konsistens i utformingen av politikken ligger her ikke nedvendigvis 4 ha den samme politikk hele tiden, men 4 ha det samme milet. 

Spersmél om organiseringen av petroleumsmarkedene, industriel] Sstrategi og makrogkonomisk politikk ma forventes 4 vere sterkt politisert i overskuelig fremtid. Skal vi gi oss selv makt til 4 ordne norsk sektor, ekonomi og samfunn pa en mite som vi selv onsker, kreves det okt selvstendighet i nasjonal tenkemate. Sammenliknet med andre land gir petroleumsvirksomheten Norge unike muligheter til 4 skape et mer effektivt og bedre samfunn. Samtidig forer situasjonen til at vi ikke pa noen av de omradene sektoren pavirker viktige norske samfunnsspersmél, enten de er innen- eller utenrikspolitiske eller — ekonomiske, kan vi adoptere andre lands politikk uten relativt omfattende nasjonal tilpasning, A utforme en visjon og strategi i dette ensomme bildet er dagens utfordring for Europas lille 
store petroleumsland. 
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